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RESUMO: Este artigo é fruto de pesquisa bibliográfica na vasta literatura que trata da
temática e de pesquisa de campo, de cunho qualitativa, usando um referencial teórico
pautado em Coelho (2011), Domingos (2010), Mantoan (2006), dentre outros, sendo a
mesma realizada em junho/2015, com a Presidente e a Vice-Presidente da Associação
dos Surdos de Caxias (ASC) e a Coordenadora do Núcleo de educação Especial da
SEMEDUC-Caxias, acerca dos desafios e possibilidades do processo de inclusão do
surdo no contexto escolar. Tendo como objetivos: Traçar o perfil da educação da cidade
de Caxias-MA; Identificar os desafios e apresentar as possibilidades aos professores na
perspectiva da inclusão do aluno surdo no contexto escolar caxiense, numa tentativa de
encontrar respostas à seguinte problemática: Quais as práticas exitosas realizadas no
Município de Caxias, quais os discursos e as representações veladas, com vistas à
atender o direito à educação das pessoas com deficiência auditiva? Para atender aos
objetivos utilizou-se questionários com perguntas abertas e fechadas, entrevista
semiestruturada e diário de campo. Sabe-se que um dos maiores desafios que se impõe
a educação brasileira, diz respeito ao aspecto de como avançar na perspectiva de uma
escola inclusiva, onde o Projeto Educar na Diversidade/MEC (2005), a LBI, destacam
que a educação inclusiva pressupõe que todas as crianças devem aprender juntas,
independentemente de suas particularidades, a promoção da inclusão é uma ação de
todos para todos. Portanto, neste artigo, é feito um recorte dos desafios e as
possiblidades da inclusão do aluno surdo no sistema de ensino de Caxias-MA,
analisando o contexto, as conquistas alcançadas, os percalços e por fim, apresenta-se
recomendações, orientações e/ou sugestões aos professores (as), a partir da visão dos
entrevistados, da Coordenação do Núcleo de Inclusão da Secretaria Municipal de
Educação (SEMEDUC) e dos presidentes da Associação dos Surdos de Caxias,
obtendo resultados que dão conta que a inclusão no município supracitado tem dados
passos significativos, porém persistem alguns percalços.
Palavras-chave: Inclusão, surdo, direito à educação

1-INTRODUÇÃO
O Brasil foi um dos primeiros países a declarar a gratuidade da educação, no
entanto defronta-se com o alto índice de analfabetismo e a transformação da mesma
em política pública efetivamente, neste aspecto Oliveira(2007), destaca que a educação
constitui-se elemento preponderante para a aquisição do saber, a transformação social,
a efetivação da cidadania e da democracia, visando o desenvolvimento da pessoa de
forma plena, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
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A educação é um direito pautado nas leis de diversos países, no caso do Brasil,
desde o império existe a preocupação da oferta e necessidade da educação, sendo
dever do Estado a oferta e a gratuidade e da família o de provê-la, garantindo o
respectivo direito.
No entanto cabe ressaltar que anteriormente a preocupação era a oferta e o
acesso à escola, atualmente a preocupação é a forma desigual que a mesma se dá, a
nova dimensão do direito à educação diz respeito à qualidade, a busca pela qualidade
de ensino à todos é uma urgência, é necessário estabelecer parâmetros de qualidade.
Saviani (1997), ressalta que a organização intencional dos meios com vistas a
atingir os fins educacionais, preconizando um “sistema nacional de educação” e não
somente um sistema de ensino, é necessário a elaboração e sistematização da
educação nacional e não somente sua institucionalização.
Gomes (2008) especifica a necessidade de discussões no campo da
democratização do ensino, no sentido de entender o multiculturalismo na educação e
seu acontecimento também nos processos formativos dos movimentos sociais, sendo
imprescindível dar voz aos sujeitos como parte significativa do processo de
transformação que se deseja instigar.
Deste modo a escola tem um papel importante na construção das identidades
dos sujeitos que nela estudam, nos desafiando a educar para a diversidade,
compreendendo que os sujeitos são seres históricos inacabados, pautando o ensino na
universalidade da formação com qualidade, democrática.
Gomes (2008, p.181) diante do papel da escola endossa esta reflexão,
colocando que:
É sabido que a educação voltada para a diversidade cultural não
se efetiva por meio de leis e decretos, tampouco trata apenas de
assegurar á população[...] o acesso á escola: é preciso reconhecer e
respeitar o outro como diferente. Isso significa pensar a relação entre
o eu e o outro e afirmar a permanência desse outro na Escola, com
todos os seus valores civilizatórios. A escola é um espaço sociocultural
em que as diferentes presenças se encontram, portanto é passada a
hora de romper com o pensamento etnocêntrico, evolucionista,
símbolo das relações dominadoras.
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Aroucha (2012, p. 47) ao falar da educação, enfatiza a sua função social e sua
importância no desenvolvimento da pessoa com deficiência:

Acredita-se que a Educação é um fenômeno social e, como tal,
é partilhada por toda forma de organização social, além de responsável
pela formação humana. Nesse sentido, a educação escolar oportuniza
aos sujeitos uma formação intelectual que deverá ser ofertada a todos
sem distinção de classes sociais. O homem precisa ter domínio de
conhecimentos que proporcionem o seu desenvolvimento e o da
sociedade, e estes conhecimentos elaborados pela humanidade, ao
serem transmitidos, promovam a construção de novos saberes que
conduzirão a preservação e o desenvolvimento da espécie humana.
Para compreender como a Educação se tornou uma exigência de
ingresso, e como extensão, causa de exclusão dos sujeitos do
mercado de trabalho, necessário se faz conhecer de que forma ela foise constituindo até os dias atuais.

Diante do exposto compreendemos que pensar na educação como direito de
todos requer pensar na sua estruturação, concepção filosófica, função social e a
formação de cidadãos para atuarem na sociedade, independentemente de possuir
alguma limitação física, motora, neurológica, a escola dever ser um veículo de inclusão,
um local de fomento de socialização, democracia e cidadania.
Neste sentido, Paro (2001, p. 09) afirma que:
A adoção de uma concepção de ser humano como sujeito
histórico exige que se considere o fato de que as relações entre
cidadania, democracia e educação se dão em tal reciprocidade e
imbricação que cada um dos termos contém necessariamente os
demais.

[...]

A

escola

reveste-se,

assim,

de

uma

dupla

responsabilidade social: por um lado, é uma mediação indispensável
para a cidadania, ao prover, de modo sistemático e organizado, a
educação que atualiza historicamente as novas gerações; por outro,
porque não pode dar conta de todo o saber produzido historicamente,
ela precisa fazer isso de modo seletivo, priorizando aquilo que é mais
relevante para a formação dos cidadãos. Tudo isso empresta uma
extrema seriedade àquilo que a escola se propõe a fazer e àquilo que
de fato faz.
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Desta forma a escola exerce função superior às propostas pelo capitalismo de
qualidade total para o trabalho, reveste- se da função de atualizar e transmitir a
produção histórico-cultural da sociedade aos educados para que ao se apropriarem
destes saberes os indivíduos se identifiquem e se constituam como seres históricos.
Louro (1997), nos traz a necessidade de reflexibilidade da ação, a
intencionalidade de cada profissional, o questionamento constante do que estamos
ensinando, o modo que ensinamos, a necessária problematização das teorias, dos
conceitos e concepções que carregamos, a formulação de ações pedagógicas
alicerçadas no reconhecimento das desigualdades, das potencialidades de cada aluno.
Partindo desses pressupostos que trazemos a reflexão e correlação da
educação como direito e da inclusão como elemento da efetivação deste direito para
todos os cidadãos, no entanto a educação inclusiva passa por um processo de
consolidação, mesmo havendo de longas datas leis que a regem, o seu cumprimento
ou plenitude ainda é um gargalo para a escola, posto que inúmeras são as dificuldades,
que vão desde as barreiras atitudinais até as barreiras de sistema, de recursos, sociais,
pois como poderemos ter uma escola inclusiva em meio à uma sociedade excludente,
talvez esta não seja uma receita válida.
Louro (1997) explica que é importante analisar as diferenças, a construção das
identidades no interior da escola, onde os diferentes marcadores sociais não podem ser
tratados como variáveis independentes, estão ligados, a opressão de cada um está no
interior do outro, constituídos um pelo outro.
A política de inclusão tem acontecido em nosso país de maneira gradativa, com
avanços significativos, visando a garantia do direito à educação inerente a todos os
cidadãos e a democratização do espaço escolar, no entanto esta política ao ser
implantada nas escolas regulares se defronta com uma série de problemáticas que
permeiam o “chão da escola”, os sistemas de ensino, em face à complexidade de
situações que a educação inclusiva apresenta, que perpassa pelas diferentes
demandas de deficiências, pela formação do professor, currículo, adequações
arquitetônicas, avaliação, prática pedagógica, dentre outras. Questões estas, que
desafiam a prática docente e constitui uma necessidade de reflexão, mudanças
estruturais e atitudinais no processo de formação inicial, nos sistemas de ensino e nas
práticas pedagógicas das escolas.
Neste contexto, Candau (2009), suscita o questionamento de “como promover
no cotidiano de nossas escolas e no âmbito educacional práticas que articulem
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diferenças e igualdades? ”, com vistas à inclusão escolar e social, sendo este, desafio
de construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, justa e democrática.

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a
pluralidade e a diferença. Tenta silenciá-las e neutralizá-las.
Sente-se mais confortável com a homogeneização e a
padronização. No entanto abrir espaços para a diversidade, a
diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande
desafio que esta é chamada a enfrentar. ”

(MOREIRA;

CANDAU, 2003, p.161)

Postas as dificuldades, Rodrigues (2006), indaga “ a quem cabe pensar o
problema pedagógico em relação às diferenças[…] o problema é de todos, de todos os
níveis da comunidade educacional, não é do diferente”, Mantoan (2006), trata neste
âmbito do direito de ser de cada aluno, sendo diferente, e sendo respeitado em sua
diferença, quebrando velhos paradigmas, dando uma reinterpretação ao processo
educativo.
Assim sendo inferimos que a política de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, proposta em diversas leis, à exemplo da Constituição Federal de
1988, da Declaração de Salamanca (1994), da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96,
no artigo 59 que preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos
currículo, métodos, recursos e organização

específicas para atender às suas

necessidades, assegurando aprendizagem significativa, do Decreto nº 186 do Senado
Federal, aprovado em 2005, que endossa especificando que as pessoas com deficiência
têm o direito a educação, sendo assegurado “o acesso ao ensino fundamental inclusivo,
de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas da
comunidade que convivem”, todas as proposições destas e de outras leis se consolidam
na Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015, que discorre sobre o direito à educação
como direito essencial para o desenvolvimento e construção da identidade da pessoa
com deficiência.
Diante do compromisso do Estado, de resguardar os dispositivos legais que
tratam da inclusão, de assegurar ensino de qualidade às pessoas com deficiência, na
concretude e aplicabilidade destas leis, é que somos desafiados à repensar e remodelar
a prática pedagógica e docente, percebendo os desafios pertinentes a este processo,
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construindo saberes, resinificando a formação inicial e a docência, na perspectiva da
tão citada e almejada inclusão.
Assim verificamos a constante necessidade da escola de conceber e
compreender a realidade, onde a educação inclusiva surge como um novo paradigma
educacional, na perspectiva do espaço escolar estar apto à receber todos os alunos
independentemente de suas particularidades, sendo garantido acesso e permanência
de todos, como princípio fundamental das escolas regulares atender a diversidade do
alunado, “incluindo necessariamente as pessoas com deficiência”(BRASIL, 2001), sem
nenhum tipo de segregação nas salas comuns.
A inclusão escolar é vista como a melhor alternativa para os alunos outrora
segregados da escola regular, já que ela “Representa um passo muito concreto e
manejável que pode ser dado em nossos sistemas escolares para assegurar que todos
os estudantes comecem a aprender que pertencer é um direito e não um status
privilegiado que deva ser conquistado. ” (SASSAKI, 1997, p.18)
Percebe-se que estamos em processo de transição da “educação segregada à
educação inclusiva”, em um tempo de reflexão que descortina o “novo”, não visando
importar métodos e técnicas especializadas para a sala regular, mas sim, para tornar a
escola, a sala comum, um suporte permanente e efetivo para os alunos com deficiência,
com um conjunto de ações e recursos para dispor e atender à diversidade de todos.
Sabe-se que um dos maiores desafios que se impõe a educação brasileira,
diz respeito ao aspecto de como avançar na perspectiva de uma escola inclusiva,
[...] que ensine e eduque todas as crianças e, simultaneamente,
reconheça as diferenças individuais como um valor a ser levado
em conta no desenvolvimento e na materialização dos
processos de ensino-aprendizagem. Uma escola que precisa
adaptar-se à diversidade de características, capacidades e
motivações de seus alunos, a fim de responder às necessidades
educacionais de cada criança. Uma escola cuja política se
comprometa com a igualdade de oportunidades e condições
para todos os estudantes, a fim de garantir que todos possam
ser bem sucedidos educacionalmente. Nesse sentido, a
formação do profissional em pedagogia deve considerar os
conteúdos de uma educação para a diversidade, como
estabelece as diretrizes para esse curso (COELHO, 2011, p. 72).

Além do mais, com base nas reflexões feitas no material produzido pelo
Projeto Educar na Diversidade/MEC (2005), destaca-se que a educação inclusiva
pressupõe que todas as crianças de determinada comunidade devem aprender juntas,
independentemente de suas condições pessoais, sociais, culturais ou habilidades e
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potenciais diferenciados, abrangendo aquele (a)s com algum tipo de deficiência. Para
que uma escola se torne um modelo de educação inclusiva não deve haver exigências
quanto a acesso nem mecanismos de seleção ou discriminação de qualquer espécie.
Neste sentido, a promoção da inclusão implica na identificação e minimização de
barreiras à aprendizagem e participação, e na maximização dos recursos que apoiam
ambos os processos. Essas barreiras podem ser identificadas em todos os aspectos e
estruturas do sistema e da vida escolar (por exemplo, nas unidades escolares, na
comunidade, nas políticas locais), e podem impedir o acesso ao estabelecimento de
ensino, como também conter limitações em termos de participação.
E considerando ainda que “A inclusão escolar de alunos com necessidades
educacionais especiais, preferencialmente, no ensino regular é uma das principais
metas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação sendo assim o aluno surdo poderá ser
incluído no ensino regular” (DOMINGOS, 2014, p.12).
Contudo, neste artigo, é feito um recorte no sentido, de se restringir a
abordagem estritamente aos desafios e as possiblidades da inclusão do aluno surdo na
rede de ensino de Caxias-MA, e por fim, apresenta-se recomendações, orientações e/ou
sugestões aos professores (as), a partir da visão da Coordenadora do Núcleo de
Inclusão da Secretaria Municipal de Educação de Caxias-MA (SEMEDUC), e dos
presidentes da Associação dos Surdos de Caxias-MA (ASC) pesquisados no período
de 12 a 18 de junho/2015.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista a natureza do objeto de estudo deste trabalho e a
necessidade de melhor compreendê-lo, resolveu-se investigá-lo a partir de pesquisa
bibliográfica na vasta literatura que trata da temática, mas principalmente, partindo da
visão dos pesquisados.
A coordenadora do núcleo de educação especial da SEMEDUC- Caxias
professora Francisca das Chagas da Silva, licenciada em Pedagogia, especialista em
tradução e Interpretação em Libras, tem 16 anos de experiência de docência na
educação especial, atualmente coordena o núcleo de Educação Especial da SEMEDUC
Caxias.
A vice-presidente da Associação dos Surdos de Caxias (ASC), Professora
Interprete Aldelane Gomes, é licenciada em pedagogia, especialista em Educacação
Especial, tradução e interpretação em Libras, trabalha como intérprete há 18 anos é
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formadora de outras professoras intérpretes, trabalha como professora intérprete no
ensino fundamental regular e na modalidade de EJA na UIM. Antenor Viana.
Darson é surdo, tem 35 anos, atualmente está concluindo o Ensino Médio,
é presidente da ASC, ministra curso de Libras a surdos e ouvintes na referida instituição,
possui fluência em sua língua natural e na Língua Portuguesa.
Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação Especial da SEMEDUC,
Caxias está bem servida de Professores Interpretes de Libras, os quais tem buscado
formação continuada, seja nas instituições de ensino superior, seja nos cursos de Libras
oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, seja pela Associação de Surdos de
Caxias (ASC), localizada na Rua Esplanada da Estação n° 1071, Bairro Galiana,
contudo, a inclusão do aluno surdo nas escolas públicas municipais e estaduais não tem
acompanhado esse crescimento do número de professores especializados em Libras,
pois na educação infantil, apenas um aluno surdo é atendido na Creche Materno infantil
Vila Lobão, a maioria estão matriculados no ensino fundamental I e II regular e na
modalidade de EJA distribuídos em 10 escolas municipais e 10 escolas estaduais e 1
aluna está cursando Pedagogia no CESC/UEMA.
A coordenadora enfatiza ainda que percebe-se claramente, a predominância
do perfil de mulheres como tradutoras e interpretes em Libras e até do engajamento na
luta pela inclusão dos surdos nos ambientes escolares e em todos os segmentos da
sociedade, até na associação dos surdos.
Com relação ao tempo de experiência e atuação das professoras
interpretes, os dados apontam na direção de que elas precisam se desdobrar atuando
na construção da língua, na construção de conceitos e na fluência em Libras do que na
interpretação, pois a maior parte dos alunos surdos somente encontra interlocutores em
sua língua no ambiente escolar, mais precisamente na sala de aula, seja com a Prof.ª
Interprete, seja com seus colegas surdos, visto que os alunos ouvintes, professores
ouvintes e demais funcionários dos estabelecimentos de ensino não dominam a língua
de sinais.
O Presidente da ASC, Darson, por ser surdo, a nossa comunicação se deu
por meio da prof.ª Aldelane, vice-Presidente da ASC, que fez a mediação entre ele e eu,
fazendo a interpretação das perguntas que lhe fiz e das respostas dadas por ele.
Incialmente relatou alguns pontos de sua história pessoal, onde destacou que a sua
deficiência auditiva foi descoberta aos 3 anos de idade, após ser submetido a vários
exames médicos, chegou-se a esse diagnostico, nos primeiros momentos, segundo ele
foi difícil para seus familiares, mas nos dias atuais, após muita luta já acostumaram a
essa realidade. Quando questionado sobre o porquê de ter decido se candidatar ao
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cargo de Presidente da ASC, ele disse que sonha com o dia em que todos possam ser
incluídos e querer ajudar a outros surdos como ele, a serem incluídos na sociedade.
Com base nos dados coletados por meio de entrevistas realizadas e
questionários aplicados aos sujeitos pesquisados, foi possível construir alguns
encaminhamentos e percepções de como está a questão da inclusão do surdo no
contexto escolar do Município de Caxias.
Inicialmente, buscou saber da Vice-Presidente da Associação dos Surdos
de Caxias-MA (ASC), Professora Interprete Aldelane: Quais as motivações, em que
contexto, quando e com que finalidade se deu a criação da ASC? A esse respeito, ela
explica que, a partir da aprovação da lei de Libras facilitou o trabalho da ASC, fundada
em setembro de 2009, por um grupo de professoras que já trabalhava com surdos, mas
diante de tantos problemas e desafios que estas profissionais se deparavam na tentativa
de incluir o surdo no contexto escolar, visto que nesse período, os surdos em CaxiasMA não tinham nem vez e nem voz para lutar pelos seus direitos e muitos menos um
ponto de apoio, que servisse de referência para orientá-los. Assim surgiu a ideia de
fundar uma associação que pudesse oferecer o mínimo a esse publico em termo de
algumas orientações e defesa da sua bandeira de luta. Contudo, de lá pra cá, alguns
avanços já ocorreram, como o aumento de surdos que hoje se encontram no ensino
fundamental, no ensino médio e até no ensino superior. Mesmo se mantendo por
recursos próprios, a ASC tem conseguido realizar atendimento e acompanhamento dos
associados em domicilio, nos órgãos públicos, viabiliza atividades socioeducativas e
integradoras, a exemplo do time de futebol de surdos, realiza outros serviços como
palestras, auxiliam em hospitais em casos de justiça no mercado do trabalho e do
próprio preconceito, a associação também oferece cursos básicos de Libras aos
sábados e durante a semana (segunda e quinta-feira), capacitando professores das
redes municipal, estadual e particular de ensino.
Segundo ainda a vice-presidente da ASC, nem todo surdo chega à
associação dominando a Libras, o que se torna difícil à comunicação, em tão o trabalho
se torna mais fácil quando ele convence a se próprio, de que é necessário ele aprender
a Libras. Desta forma, preocupados com tamanha dificuldade com a comunicação em
libras é que a associação oferece cursos de Libras ministrados para a sociedade que a
procuram, e que de certa forma queiram colaborar com a associação, e segundo a vicepresidente os cursos são bastante procurados e na maioria deles são por pessoas da
área da educação.
A associação também oferece a seus associados, que hoje se encontra em
torno de 50 associados, alguns serviços de apoio em escola quando necessários, a
exemplo de reforço em algumas disciplinas por parte de alguns voluntários. Além do
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mais a Prof.ª Interprete Aldelane, destacou como grade dificuldade, a falta de parceria
com os pais/família, pois segundo ela são poucos os pais que acompanham os seus
filhos surdos. Há casos de surdos (crianças, adolescentes, jovens e adultos) que a
associação nem ao menos sabe quem são os pais, onde moram, a não ser quando se
encontram com grandes problemas ou em caso de alguma viagem que o surdo atendido
pela ASC precisa fazer acompanhado de algum membro da ASC, em razão da
autorização dos pais, é somente neste momento que a ASC muitas vezes toma
conhecimento dos familiares dos surdos, tendo em vista que os pais pouco procuram a
associação. Nesse sentido quando questionada sobre como os surdos chegam ou
melhor tomam conhecimento da ASC, se associam e passam a participar das ações da
ASC, a Prof.ª Aldelane foi taxativa ao dizer os próprios surdos convidam uns aos outros.
Em seguida, entrevistei o presidente da ASC, o Sr. Darson, que é surdo. No
primeiro momento ele se apresentou, mostrando o seu sinal, sendo que a Prof.ª
Aldelane, vice–presidente, foi sua interprete, por isso logo de início esclareceu que os
cargos da diretoria da ASC são ocupados sempre da seguinte forma um surdo e um
ouvinte/intérprete para que assim a facilite a comunicação com a sociedade, já que a
sociedade, de modo geral, está pouco o u quase nada, preparada para lidar com o surdo
e estabelecer relações dialógica. Ao longo da conversa, o Darson, externou seu grande
desejo e motivação a frente da presidência da ASC, que um dia sua luta sirva para que
todos os caxienses possam interagir e se comunicar com os surdos, que dominem a
Língua de Sinais.
Após ouvir os relatos dos presidentes da ASC, sentiu-se necessidade de
aprofundar as discussões e os pontos levantados por eles, de modo que deu-se
continuidade ao ciclo de entrevistas acerca do questionamento: Como você vê a
questão da inclusão do aluno surdo nas escolas públicas de Caxias? A esse
respeito os entrevistados manifestaram-se da seguinte forma:

Prof.ª Francisca das Chagas: “A inclusão atualmente está passando
por um momento de adaptação e transição no contexto educacional,
haja vista que os professores estão buscando conhecimentos na área
com o objetivo de atender a essa realidade e essa preparação deve
ser iniciada desde a Educação infantil, pois é da base que se inicia as
competências e habilidades de toda criança. Além de ser um dever, a
inclusão do aluno surdo, é uma necessidade para que desde a
Educação Infantil a criança com deficiência auditiva seja alfabetizada
em sua língua natural (libras) e em português, neste processo também
é importante ressaltar a socialização e a quebra de preconceitos. Além
do mais são muitos os desafios ainda a superar, além da produção do
material, adequação do conteúdo e a adequação dos procedimentos
de ensino para o aluno surdo [...], é tudo voltado para o aluno ouvinte,
[...], o professor não se preocupa em preparar, produzir sua aula,
incluindo, pensando no aluno surdo, tudo é voltado para o aluno
ouvinte. Por exemplo, para nós ouvinte é extremamente normal

11

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

escrever e explicar ao mesmo tempo, para o aluno surdo isso é
extremamente inviável. O [...],deveria primeiramente, escrever e,
posteriormente, explicar para que houvesse o acompanhamento, mas
o que vê na realidade, o professor não se preocupa com essa demanda
do surdo, se preocupa apenas em ministrar seu conteúdo,
independente de que o aluno surdo está acompanhando ou não, o
interprete que acompanhe e depois repasse para o aluno surdo, como
se não fosse seu aluno, mas um aluno do interprete. Em Caxias-MA, o
aluno surdo está inserido, mas não incluído no ambiente escolar, o que
temos ainda é um inicio de inclusão, primeiro passo para a integração”.
(Fonte: Pesquisa Direta, junho/2015, entrevista e aplicação de
questionário)
Prof.ª Aldelane Gomes: “A inclusão do aluno surdo nas escolas
públicas precisa melhorar bastante. Percebe-se que em sua grande
maioria as escolas ainda não estão totalmente preparadas para
receber este aluno, não é apenas colocar um interprete de LIBRAS,
requer vários fatores indispensáveis para a aprendizagem desse aluno.
Como por exemplo: recursos pedagógicos, Sala de AEE para atender
esses alunos no contra turno, entre outros..., sabemos que a realidade
da grande maioria dos alunos surdos é que os mesmos ainda não
estão totalmente alfabetizados em sua língua (LIBRAS), como o
mesmo vai aprender uma segunda língua?
A educação como um todo ainda deixa a desejar nesse sentido,
precisamos de profissionais que realmente amem esta modalidade de
ensino. É válido ressaltar que a educação infantil é uma modalidade de
ensino que requer uma atenção mais que especial, por ser o início da
aprendizagem da criança. Ensinar não é uma tarefa fácil e ensinar um
aluno surdo ainda se torna mais difícil, pois a LIBRAS tem estrutura
linguística própria. Acredito que se este processo estivesse sendo
realizado de forma correta não precisaríamos alfabetizar alunos surdos
com 20 ou 30 anos de idade na sua própria língua. Seria um ultraje
atribuir toda a responsabilidade à Educação Infantil, sabemos que a
família é muito importante nesse processo, no entanto existem projetos
que se trabalhados corretamente no interior da escola a parceria
família e escola teria um resultado mais favorável e consequentemente
o aluno surdo estaria sendo assistido de forma mais eficaz”. (Fonte:
Pesquisa Direta, junho/2015, entrevista e aplicação de questionário).
Darson- Presidente da ASC: “A inclusão do surdo na escola está a
passos lentos, pois os professores (maioria) não são capacitados, o
currículo ainda não está adaptado, entre outros entraves”. (Fonte:
Pesquisa Direta, junho/2015, entrevista e aplicação de questionário).

As

respostas

dadas

pelas

professoras

pesquisadas

demonstram

claramente, o quanto elas estão consciente do seu papel como professoras interpretes,
dos desafios e do muito que ainda precisa ser feito, se avançar rumo a educação
inclusiva de qualidade, efetiva e eficaz, reconhecem a importância de se iniciar a
inclusão do aluno surdo pela educação infantil, desde que garantida e assegurada todas
as condições indispensáveis, seja as de ordem materiais, seja as de ordem subjetivas.
Visto que, de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica (BRASIL, 2001), as unidades de ensino deverão assegurar a matrícula
de todo e qualquer aluno (a exemplo do surdo), organizando-se para o atendimento aos
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alunos com necessidades educacionais nas classes comuns (como é o caso do surdo).
Isto requer ações em todas as instâncias, concernentes à garantia de vagas no ensino
regular para a diversidade dos alunos, independente das necessidades educacionais
especiais que apresentem.
Desse modo, é importante esclarecer alguns pontos, pois a escola inclusiva
que os:

[...] surdos precisam, defendida no Decreto nº 5.626 e a escola real
oferecida aos surdos ainda são bastante diferentes. Apesar do diálogo
estabelecido entre os pesquisadores e o município, a experiência de
educação focalizada ainda reflete os princípios de uma educação
inclusiva, compreendidos apenas como a inclusão de surdos na rede
regular, que é pensada e se organiza para os alunos ouvintes. Esse é
o grande obstáculo do processo inclusivo dos surdos na educação.
Cabe perguntar: como a escola vai garantir o processo de aquisição da
Libras? Quem serão os interlocutores das crianças surdas? Como será
promovida a interação social entre os pares surdos e ouvintes? Como
será a constituição do sujeito surdo? Como os grupos exercerão e
reproduzirão suas regras e seus princípios surdos? Como a
coletividade será garantida? Como é possível garantir o acesso aos
conhecimentos escolares na língua de sinais em escolas que utilizam
o português como meio linguístico? Como será proporcionado o ensino
do português com estratégias baseadas na aquisição de segunda
língua? São questões ainda sem resposta. Não basta um decreto para
transformação efetiva das práticas. A legislação pode induzir ações,
mas elas só serão eficazes se de fato a condição linguística especial
do surdo for compreendida e ações para a criação de uma efetiva
escola bilíngue forem implementadas. [...]. (LACERDA, 2010, p.27).

Por sua vez, a política de inclusão que se almeja exige intensificação
quantitativa e qualitativa na formação de recursos humanos, garantia de recursos
financeiros e serviços de apoio pedagógico, público e privado, especializados para
assegurar o desenvolvimento educacional dos alunos (SASSAKI, 1997).

Nas últimas décadas, tem-se fortalecido a discussão sobre a inclusão
das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - PNEE nos
sistemas sociais. Tal discussão vem se ampliando no âmbito dos
diversos segmentos, especificamente no âmbito escolar.
A partir de então, abre-se uma nova perspectiva para o atendimento
educacional especializado. As políticas públicas têm refletido sobre
essa nova postura, em deparar- se com a diversidade do educando,
sem excluí-los da escola e da sociedade.
Essa nova visão é resultado de conquistas alcançadas através de lutas
das pessoas com deficiências, e dos que também são adeptos dessa
questão, como as instituições filantrópicas, Organizações NãoGovernamentais e pessoas que se dedicam ao estudo e a causa das
deficiências (COELHO, 2011, 73).
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Como desdobramento de todo esse processo, a Política de Educação
Especial oficializou o termo de inclusão no campo da educação, afirmando que o
princípio da inclusão consiste no reconhecimento da necessidade de se caminhar rumo
à escola um lugar que inclua todos os alunos, celebre a diferença e apoie a
aprendizagem

e

responda

as

necessidades

individuais

(DECLARAÇÃO

DE

SALAMANCA, 1994, p. 23 apud COELHO, 2011, p.73).
2.1-RECOMENDAÇÕES AOSP ROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM
VISTA A INCLUSÃO DO SURDO NO CONTEXTO ESCOLAR CAXIENSE:
POSSIBILIDADES
Outro questionamento importante discutido pelas professoras interpretes
entrevistadas, versou sobre: Que orientações ou recomendações você daria aos
professores com vista a inclusão do aluno surdo no contexto escolar, garantindo-lhe o
direito de aprender e interagir com os colegas e demais sujeitos da escola? Todas elas
de forma segura e contundente posicionaram-se da seguinte maneira:

Prof.ª Interprete Francisca das Chagas: “Busque conhecer a pessoa
surda com suas particularidades, mesmo que não conheça Libras, mas
que tente desenvolver uma comunicação e interação com o surdo, pois
o importante que o professor esteja aberto para incluir e trabalhar de
foram respeitosa com o aluno surdo. Acrescento ainda que é de suma
importância buscar cursos na área de Libras para uma boa qualificação
profissional”. (Fonte: Pesquisa Direta, 12 a junho/2015, entrevista e
aplicação de questionário).
Prof.ª Interprete Aldelane Gomes: “Se tudo começasse na Educação
Infantil, nós não teríamos esse problema da inclusão ou da falta de
inclusão, pois para a criança tudo fica mais fácil, essa adaptação com
a Libras seria mais fácil, se o professor trabalhasse desde cedo com
Libras, com o Brailler, não teria o estranhamento, essa separação e
para o professor seria mais fácil a produção de material e a assimilação
do conteúdo pelo aluno surdo. Se o aluno surdo fosse incluído desde
da educação infantil, tudo seria mais fácil, pois para a criança a
adaptação é mais fácil, teríamos uma melhor assimilação do conteúdo
e uma maior possibilidade de aprendizagem, e como recomendação
sugiro que se trabalhe com recursos visuais, pois para o aluno surdo
tudo deve partir do visual, o que não é muito diferente da criança
ouvinte, das práticas de educação infantil, então quanto maior for o uso
de recursos visuais, maior será as chances de aprendizagens desse
aluno. Assim, o professor deve favorecer não só o acesso a
informação, ao conhecimento, mas principalmente, permitir ao aluno
surdo, o manuseio dos recursos visuais, dos objetos concretos, por
exemplo, quando for trabalhar com cores, com o alfabeto, com mapas,
com rio, alimentos, mostrar imagens, ilustração, maquete, o sinal,
trabalhar e explorar o visual. [...], o ensino-aprendizagem do surdo
parte do principio de que o aluno primeiro deve conhecer o objeto,
depois o sinal em libras desse objeto para em seguida conhecer como
se escreve o nome desse objeto. Que acolham o aluno surdo,
mostrando que ele não tem nenhuma limitação de aprendizagem, ele
é igualzinho aos outros, incluam sem medo, que busquem formação
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nos grupos que já existem, como a ASC, façam o uso da Libras em
sala de aula; Uso de ilustrações durante a explanação dos conteúdos;
Uso de recursos visuais em sala de aula; trabalhe com aulas campo/
práticas, experimentos. No entanto, aqui cabe uma ressalva, quando
se pensou na inclusão do aluno surdo na educação infantil, não se
pensou que haveria um interprete de Libras junto com ele na sala de
aula, o que o MEC pensou foi que o professor titular da sala é que deve
fazer esse papel, pois julga-se que na educação infantil, a
oralização/explanação do conteúdo é menor do que no ensino
fundamental II, porém, ele não pode é oralizar e sinalizar ao mesmo
tempo. [...], seria interessante que a Libras fosse estendida a todos os
sujeitos que compõem a escola desde o vigia ao gestor para que todos
dominassem a língua de sinais e se comunicassem entre si, e não tão
somente como vem ocorrendo, o interprete faz a mediação do
conteúdo ministrado pelo professor ouvinte para o aluno surdo”. (Fonte:
Pesquisa Direta, 12 a junho/2015, entrevista e aplicação de
questionário).
Presidente da ASC- Darson: “Estamos trabalhando com uma
diversidade enorme de alunos. Acredito que todo educador deveria
estudar sobre a educação especial e inclusão. O educador deve se
preparar antecipadamente, por exemplo, hoje posso não ter nenhum
aluno surdo, amanhã posso ter 03 ou quatro, mesmo que o educador
não saiba LIBRAS ele deve buscar aprender pelo menos o básico para
conseguir manter uma comunicação mesmo que pequena. Acredito
que o Professor tem uma missão muito importante, querendo ou não,
terminamos influenciando nossos alunos, por isso temos que mostrar
para nossos alunos ele ouvinte ou surdo que ele pode aprender
independente de suas dificuldades psicológicas, cognitivas ou
sociais.Buscar conhecimentos acerca desta temática nas diversas
fontes, cursos, formações e outros estudo”s. (Fonte: Pesquisa Direta,
12 a junho/2015, entrevista e aplicação de questionário).

As falas das professoras interpretes pesquisadas são reveladoras de que
suas práticas e as recomendações que estão sugerindo aos professores de educação
infantil com vista a inclusão do surdo do contexto escolar, refletem e estão de acordo
com o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação
em Pedagogia Licenciatura, onde estabelece que o egresso desse curso deve estar
apto a demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza
ambiental, ecológica, etnicorracial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais,
religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras (CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006).
Portanto em síntese, recomenda-se não só aos professores da Educação
Infantil, mas a todos os gestores educacionais (Secretários Municipais, Regionais,
Estaduais, escolares, governantes), para que alunos com necessidades especiais, a
exemplo dos surdos, objeto deste estudo, possam participar integralmente de um
ambiente rico de oportunidades e possibilidades educacionais com resultados
favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre outros: a
preparação e a dedicação da equipe educacional; apoio adequado e recursos
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especializados, quando forem necessários; adequação curricular, adequação dos
conteúdos, dos procedimentos de ensino, usar e explorar bastante recursos visuais,
evitar oralizar e sinalizar, o ideal é fazer uma ação de cada vez, primeiro mostre o objeto,
depois sinalize o objeto, em seguida verbalize e escreva o nome do objeto estudado;
encorajar, estimular e reforçar a comunicação, a participação, o sucesso, a iniciativa e
o desempenho do aluno; produção e adaptação de materiais; trabalhar com imagens,
desenhos, cores, objetos concretos; linguagem gestual e de sinais; material visual e
outros de apoio para favorecer a apreensão das informações expostas verbalmente.
Assim sendo, considerando que:

[...]. As crianças e os jovens ouvintes estão a todo momento sendo
expostos a comentários e discussões de diversos assuntos abordados
pelos adultos e acabam por aprender e obter mais conhecimento,
estruturando conceitos que irão usar mais tarde em sala de aula. Os
alunos surdos, por não terem acesso á comunicação oral, têm menos
oportunidades de construir certos conhecimentos, ficando em
desvantagem em sala de aula. Cabe ao professor e ao IE sondarem os
alunos surdos, entenderem o que eles já sabem ou não sobre diversos
temas para que as aulas sejam preparadas levando em conta os
conhecimentos construídos e outros que precisam ser forjados
(LACERDA, 2010, p.36).

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, percebeu-se que pouco tem se avançado no
contexto Caxiense na perspectiva da plena inclusão do aluno surdo, porém, esta é uma
realidade compartilhada por quase a totalidade dos municípios brasileiros, contudo, é
de aplaudir de pé as professoras interpretes que temos, pois vestem literalmente a
camisa da inclusão, é visível em suas falas como são apaixonadas pelo o que fazem,
os seus olhos brilham quando falam do trabalho que desenvolvem com os alunos
surdos. É uma pena saber que em Caxias na educação Infantil temos apenas uma
criança surda regularmente matriculada na Creche materno Infantil Vila Lobão e que
apenas no ensino fundamental I e II, no ensino médio regular e na modalidade de EJA
é que estamos avançando, porém, ainda não se pode falar em inclusão, mas na
inserção dos alunos surdos nas escolas regulares.
São valiosas e inúmeras as possibilidades de atividades e procedimentos
que podem ser utilizados pelos professores da educação infantil com vista inclusão do
aluno surdo, a exemplos das atividades visuais e de campo com experimentos.

16

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Portanto, espera-se que por meio do engajamento de todos (gestores,
funcionários, professores, governantes, secretários de educação, sociedade civil
organizada, pais, família, etc.), a escola inclusiva, torne-se uma realidade, onde as
crianças surdas aprendam Libras e a Língua Portuguesa de forma a alcançar uma
comunicação plena em sociedade (LACERDA, 2010).
Postos os discursos percebemos que a inclusão ainda traz consigo
representações veladas que são desafiadoras para as pessoas com deficiência e para
todos aqueles que fazem a educação, notamos que a inclusão das pessoas com
deficiência em Caxias passar por um momento de consolidação, com acertos, tropeços
e com o ardente desejo de acertar, de proporcionar o melhor, o atendimento digno e
justo aos usuários da escola, que este processo é fruto de um árduo esforço de muitas
mãos com um mesmo ideai.
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Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal

23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-PI
Grupo de Trabalho: GT14 - Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência - antes e
depois da LBI
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INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:
RELATOS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA PAI-PJ/TJMG E DAS
PERSPECTIVAS À LUZ DA LEI Nº 13.146/15
Filipe Cesar Lopes1

É de se ver que um dos principais problemas enfrentados pelo estado brasileiro quando o
assunto é o louco infrator, diz respeito à ausência de uma resposta penal individualizada
que permita a esse cidadão, declarado inimputável, cumprir a sanção penal a ele aplicada a
título de medida de segurança. Nesse prisma, a experiência do Programa de Atenção
Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ), realizado no âmbito
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oferece alguns parâmetros, demonstrando que
muito mais salutar que a tradicional segregação do sujeito em manicômios judiciários,
muitas das vezes por tempo indeterminado, é conferir prioridade ao desenvolvimento de
laços sociais razoáveis a esses “pacientes”, lhes permitindo encontrar a resposta para as
suas angústias dentro de um espaço de convivência formado por uma complexa rede de
profissionais composta por uma equipe interdisciplinar, oferecendo acompanhamento
integral ao paciente portador de doença mental em todas as fases do processo judicial, de
modo a subsidiar as decisões judiciais e permitir ao juiz da execução criminal o efetivo
acompanhamento da sanção penal aplicada. Todavia, é preciso estender a aplicação de tal
programa a todas as comarcas do Estado de Minas Gerais, e incentivar a criação de
políticas semelhantes em outros entes da federação, de modo a ampliar sua acessibilidade
a todos os presos portadores de deficiência mental no território nacional, à luz da Lei nº
13.146/15, eliminando os déficits gerados pelo isolamento nos hospitais de tratamento
psiquiátrico, mais preocupados com a cessação da periculosidade do recluso, que
propriamente com sua recuperação e ressocialização, em frontal violação ao princípio da
individualização da pena.

Palavras-chave: Inimputável; sanção; individualização.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as vantagens do Programa PAI-PJ
na efetivação do princípio da individualização da pena, durante a aplicação das medidas de
1

Mestre em Direito Processual pela PUC Minas. Professor assistente da Faculdade Arquidiocesana
de Curvelo - FAC. Advogado militante. E-mail: filipecesar.adv@gmail.com
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segurança. Em vista disso, serão analisadas a natureza jurídica e características da medida
de segurança, enquanto reação estatal institucionalizada pelo ordenamento jurídico
brasileiro, para responder à prática de condutas delituosas realizadas por inimputáveis e
semi- imputáveis.
Fundamentada na periculosidade do agente, é de se ver que a medida de segurança
apresenta pressupostos de aplicação, podendo se dar na modalidade internação em
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou sujeição a tratamento ambulatorial.
Um dos principais problemas da medida de segurança, diz respeito à ausência de
determinação legal quanto ao prazo máximo de duração, limitando-se o Código Penal a
prever tão somente o seu período mínimo, que varia entre 1 (um) a 3 (três) anos, desde que
verificada a cessação de periculosidade do agente. Essa ausência de regulamentação tem
gerado inúmeros casos de pessoas portadoras de sofrimento mental que são esquecidas no
interior dos manicômios judiciários, fazendo com que cumpram verdadeiras “penas” em
caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição Federal/88.
Em consonância com a atual política de luta antimanicomial, surge o Programa PAIPJ que traz em seu modelo de trabalho interdisciplinar a fórmula adequada para alcançar a
recuperação dos pacientes portadores de sofrimento mental, agora não mais isolados em
manicômios judiciários, mas incluídos em uma rede de proteção envolvendo agentes da
área da psicologia, social e jurídica, todos preocupados em preservar seus laços familiares e
sociais.
Destarte, será analisado o contexto de surgimento do programa, bem como o início
de sua implantação até os dias de hoje, quando se tem um modelo de inspiração para
outros estados que pretendem conferir um tratamento individualizado para seus “loucos
infratores”, e assim fazer cessar o grau de periculosidades desses sujeitos de direitos,
reduzindo ao máximo as possibilidades de recidivas.
2 MEDIDAS DE SEGURANÇA: NATUREZA JURÍDICA E CARACTERÍSTICAS

As medidas de segurança consubstanciam-se na reação do ordenamento jurídico
estatal

frente

a

condutas

delituosas

praticadas

por

agentes

inimputáveis

e

excepcionalmente, aos semi-imputáveis, visando impedir que a pessoa sobre a qual atue
retorne à prática de um delito, nos moldes do que propõe a teoria relativa da pena, mais
precisamente a prevenção especial positiva.
Nesse diapasão, é de se ver que a Reforma Penal de 1984 adotou o sistema
vicariante, eliminando a aplicação conjunta da pena e da medida de segurança, para os
imputáveis e semi-imputáveis, que lesava o princípio do ne bis in idem, não obstante a
distinção dos fundamentos de sua aplicação, uma vez que enquanto a pena tem como
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fundamento a culpabilidade, a medida de segurança tem a periculosidade do agente incapaz
ou relativamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato por ele praticado, ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, a sua razão de existir.
Considerando que as medidas de segurança se fundamentam na periculosidade do
agente, e não na sua culpabilidade, é certo afirmar que, quanto ao seu limite, elas são
indeterminadas, pois só terminam quando cessar a periculosidade do agente, consoante
dispõe o art. 97, §1º do Código Penal, in verbis:
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado,
perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a
cessação de periculosidade. O prazo mínimo será de 1 (um) a 3 (três) anos.

Já em relação ao sujeito a quem se aplica a medida de segurança, é bem de ver que
somente os inimputáveis e semi-imputáveis que necessitem de tratamento curativo serão
por ela alcançados. Por fim, quanto aos objetivos da medida de segurança, ela se presta a
uma finalidade preventiva, a fim de evitar que o agente a ela submetido incorra novamente
em atividade delitiva.

2.1 Pressupostos para a aplicação da medida de segurança

Cezar Roberto Bitencourt (2016) apresenta três pressupostos ou requisitos para a
aplicação da medida de segurança, e são eles: a) prática de fato punível; b) periculosidade
do agente; e c) ausência de imputabilidade plena.
Na primeira hipótese, é necessário que a conduta do agente se configure em ilícito
típico, deixando de existir tal pressuposto nos casos de ocorrência de excludente de
antijuridicidade e culpabilidade, com exceção da inimputabilidade, ou mesmo não havendo
prova do crime ou da autoria, ocasiões em que não serão aplicadas as medidas de
segurança.
Em segundo lugar, é imprescindível que o agente responsável pela prática do ilícito
penal seja dotado de periculosidade, que nada mais é que “um estado subjetivo mais ou
menos duradouro de antissociabilidade. É um juízo de probabilidade – tendo por base a
conduta antissocial e a anomalia psíquica do agente – de que este voltará a delinquir.”
(BITENCOURT, 2016, p. 865).
Na esteira dos ensinamentos de Bitencourt, é bem de ver que o Código Penal
trabalha com dois tipos de periculosidade, a saber: a periculosidade presumida, que é
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aquela que decorre do sujeito ser considerado inimputável, nos termos do art. 262, do
Código Penal, e a periculosidade real ou judicial, reconhecida pelo juiz quando o réu, semiimputável, carecer, sob o olhar do juízo, de especial tratamento curativo3.
Para Luís Regis Prado (2017), essa periculosidade deve ser plenamente
demonstrada, mediante um juízo naturalístico que se desdobra em dois momentos distintos,
a saber: diagnóstico de periculosidade, consistente na comprovação de qualidade
sintomática de perigoso ao agente, e prognose criminal, que decorre da comprovação da
relação entre a qualidade periclitante do agente e seu futuro criminal.
Por fim, é preciso que o agente não disponha de imputabilidade plena, uma vez que
o agente imputável não sofre medida de segurança, apenas pena, e o semi-imputável a ela
se sujeita excepcionalmente, quando necessário ao especial tratamento curativo, nos
termos do art. 98 do Código Penal. Assim, a regra é que aos inimputáveis se aplique medida
de segurança.
2.2 Espécies de medida de segurança

Conforme explanado alhures, após a Reforma Penal de 1984, os imputáveis estavam
impossibilitados de sofrer medidas de segurança. Os semi-imputáveis, por sua vez, a ela se
sujeitariam excepcionalmente, quando necessária a especial tratamento curativo, lhes sendo
aplicada a pena ou a medida de segurança, mas nunca as duas no mesmo caso criminal. E
os inimputáveis, estariam isentos de pena, nos termos do art. 26, caput do Código Penal,
mas sujeitos às medidas de segurança, que prevê duas espécies: a) internação em hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico, e b) sujeição a tratamento ambulatorial.
A internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é destinada
obrigatoriamente aos inimputáveis que tenham cometido crimes punidos com reclusão e
facultativamente àqueles que cometeram crimes punidos com pena de detenção, consoante
disposição do art. 97, caput do Código Penal4. O semi-imputável também poderá ser
submetido a essa medida de segurança, sempre que o juiz entender necessário ao especial
tratamento curativo do agente, nos termos do art. 98 do Código Penal.
O art. 96, inciso I do Código Penal, estabelece que à falta de hospitais de custódia e
tratamento psiquiátricos, será a medida de segurança cumprida em outros estabelecimentos
2

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
3
Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de
especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou
tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e
respectivos §§ 1º a 4º.
4
Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato
previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.
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adequados. Ocorre que não foram criados outros estabelecimentos, e a nova dicção legal
não foi suficiente para alterar as defasadas condições dos manicômios judiciários
brasileiros.
Por sua vez, a sujeição a tratamento ambulatorial, “consiste na sujeição a tratamento
ambulatorial, através do qual são oferecidos cuidados médicos à pessoa submetida a
tratamento, mas sem internação, que poderá tornar-se necessária, para fins curativos”
(BITENCOURT, 2016, p. 866), consoante dispõe o art. 97, §4º do Código Penal. Tal
providência poderá ser adotada sempre que o fato praticado for punível com detenção, nos
termos do art. 97, caput do Código Penal, desde que as condições pessoais do agente
sejam favoráveis à aplicação de medida mais liberal.
Trata-se de medida de segurança restritiva, em que são dispensados cuidados
médicos à pessoa submetida ao tratamento que não implicam em internação. Será cumprido
em hospital de custódia e tratamento, e à sua falta, em “outro local com dependência
médica adequada”, nos termos do art. 101 da Lei de Execuções Penais – LEP.
Embora a lei não diga o que vem a ser “estabelecimento adequado” ou “local com
dependência médica adequada”, é importante destacar que o art. 99 do Código Penal
assevera que “o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características
hospitalares e será submetido a tratamento”. Logo, é nos manicômios judiciários, por
apresentarem “características hospitalares”, que os agentes inimputáveis ou semiimputáveis têm cumprido tais medidas de segurança, seja de internação ou de tratamento
ambulatorial, em total dissonância com o texto previsto na Reforma Penal de 1984.
Fato é que apenas a boa vontade do legislador não foi suficiente para que os
Estados brasileiros investissem na construção de novos estabelecimentos, cabendo a cada
ente da federação lidar com o problema do déficit de vagas para os agentes inimputáveis e
semi-imputáveis à sua maneira. Nesse sentido, cumpre trazer a lume a experiência ocorrida
no Estado de Minas Gerais.
2.3 Prazos de duração da medida de segurança
As duas espécies de medida de segurança – internação e tratamento ambulatorial –
possuem prazos indeterminados, consoante dispõe o artigo 97, § 1º do Código Penal5,
perdurando seus efeitos enquanto não restar verificada, por perícia médica, a cessação de
periculosidade do agente a ela submetido. Em outras palavras, a lei não fixa um tempo
máximo de sua duração, porém, estabelece um prazo mínimo, que é de um a três anos,
5

Art. 97 (...)
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto
não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá
ser de 1 (um) a 3 (três) anos.
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para a realização do primeiro exame de verificação da cessação de periculosidade, o qual
pode se repetir indefinidamente.
Contudo, é de se ver que a medida de segurança, apesar de possuir natureza
jurídica própria, que a difere da pena, tem característica de pena, razão pela qual a regra
constitucional que proíbe a prisão perpétua também é aplicável às medidas de segurança,
sendo o prazo máximo de sua duração, os mesmos 30 (trinta) anos da privação de liberdade
previstos no art. 75 do Código Penal, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento dos Habeas Corpus nº 97.6216, de 2009 relatado pelo Ministro
Sepúlveda Pertence.
Outro posicionamento que se consolidou por meio de abalizada doutrina, e que
encontrou guarida entre os adeptos do garantismo penal, é o de que a medida de segurança
não pode ultrapassar o limite máximo de pena abstratamente cominada ao delito. Por
exemplo: para o crime de furto, 4 (quatro) anos; para o delito de roubo, 10 (dez) anos, etc.
Tal solução se compatibiliza com a cláusula pétrea de que não possui privação de liberdade
de caráter perpétuo. Assim, ultrapassado o lapso temporal correspondente ao máximo da
pena em abstrato cominado para a infração em questão,
se o agente ainda apresentar sintomas de sua enfermidade mental, não
será mais objeto do sistema penal, mas um problema de saúde pública,
devendo ser removido e tratado em hospitais da rede pública, como
qualquer outro cidadão normal. (BITENCOURT, 2016, p. 869)

Por fim, outro posicionamento que vem encontrando grande ressonância entre os
operadores do direito que visam conformar as medidas de segurança à Constituição, se

6

Sobre o julgado em comento, segue a ementa do acórdão: “AÇÃO PENAL. Réu inimputável.
Imposição de medida de segurança. Prazo indeterminado. Cumprimento que dura há vinte e sete
anos. Prescrição. Não ocorrência. Precedente. Caso, porém, de desinternação progressiva. Melhora
do quadro psiquiátrico do paciente. HC concedido, em parte, para esse fim, com observação sobre
indulto. 1. A prescrição de medida de segurança deve calculada pelo máximo da pena cominada ao
delito atribuído ao paciente, interrompendo-se-lhe o prazo com o início do seu cumprimento.
2. A medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente,
limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos.
3. A melhora do quadro psiquiátrico do paciente autoriza o juízo de execução a determinar
procedimento de desinternação progressiva, em regime de semi-internação.” (SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, 2009). O presente caso tratou de A.S., declarado inimputável em processo criminal que
lhe imputava a prática do delito de lesão corporal leve (art. 129, caput do Código Penal), crime punido
com pena máxima de 01 (um) ano de detenção. Condenado em janeiro de 1982, A.S. se encontrava
internado em hospital psiquiátrico desde agosto de 1981, e em agosto de 2009, completaria 28 (vinte
e oito) anos de internação. No voto da lavra do Min. Sepúlveda Pertence, restou consignado que a
medida de segurança tem caráter de pena, e por isso, não poderia perdurar período maior que 30
(trinta) anos. In casu, o paciente teve a ordem parcialmente concedida para que ele fosse
desinternado progressivamente e tivesse sua reintegração social garantida no prazo de seis meses.
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refere à adequação de seu limite máximo à pena que seria aplicada em concreto, na esteira
dos ensinamentos de Amilton Bueno de Carvalho (2007).
Sobre o prazo mínimo de duração da medida de segurança, é de se ver que embora
haja previsão expressa quanto ao seu período mínimo de cumprimento, tal questão merece
ser debatida, pois se o fundamento de aplicação da medida de segurança é a
periculosidade, e o objetivo do tratamento é a sua cessação, é no mínimo contraditória a
determinação legal, pois imagine-se um sujeito que ao longo de um processo criminal que
durou anos, e se submeteu a tratamento psicológico e psiquiátrico e, no momento da
sentença, está em prefeitas condições de convívio social, apresentando risco de
reincidência semelhante aos da média social.
Nesse sentido, Salo de Carvalho (2015) sustenta que o prazo mínimo previsto em lei
indica as marcas da retribuição que acompanha as medidas de segurança, e segundo ele,
melhor seria que a legislação não definisse um tempo mínimo para a sua duração, já que
nem doutrina e jurisprudência apresentam critérios seguros a orientar essa quantificação.
2.4 Medida de segurança: execução, suspensão e extinção

Destaca-se que a medida de segurança apenas poderá ser executada após o
trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 171 da Lei de Execuções Penais 7,
sendo necessária, para o início de sua execução, a expedição de guia de internamento ou
de tratamento ambulatorial, nos termos do art. 173 da LEP8.
Em se tratando de término da medida de segurança, importante destacar duas
expressões bem distintas, a saber: a suspensão e a extinção. A primeira consiste na
desinternação ou liberação em caráter provisório, e está condicionada ao transcurso in albis
de ausência de fato indicativo de persistência da periculosidade do agente durante o prazo
de 01 (um) ano. Satisfeito o prazo sem que o agente tenha emitido sinais de periculosidade,
a medida de segurança restará extinta. Caso o desinternado ou liberado, durante esse
prazo, pratique algum fato desabonador, que vai desde o descumprimento das condições
impostas ao agente, até a prática de um crime, poderá ser restabelecida a medida de

7

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a
expedição de guia para a execução.
8
Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a
rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa
incumbida da execução e conterá:
I - a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação;
II - o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a
certidão do trânsito em julgado;
III - a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial;
IV - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento.
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segurança suspensa, em conformidade com o que dispõe o art. 97, §3º do Código Penal9,
sempre observado o contraditório e a ampla defesa.
2.5 Exame de verificação da cessação de periculosidade

A perícia médica para fins de verificação da cessação de periculosidade será
realizada ao final do prazo mínimo fixado pelo juiz para a duração da medida de segurança,
e será repetida anualmente, ou a qualquer tempo, desde que determinado pelo juiz da
execução criminal, nos termos do art. 97, § 2º do Código Penal10 e art. 175, V da LEP11.
É de se ver também que não obstante a determinação legal de que as medidas de
segurança devem observar o prazo mínimo de 01 (um) ano de duração, poderá o referido
exame de cessação de periculosidade ser realizado antes de transcorrido esse prazo,
sempre por provocação do Ministério Público ou do interessado (por procurador ou
defensor), mas nunca de ofício, consoante dispõe o art. 176 da LEP12.
Importante que se destaque a possibilidade de interveniência de médico particular
durante a realização do exame de cessação da periculosidade, na condição de assistente
técnico, em cumprimento ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da
CR/88), devendo tal exame ser remetido ao juiz da execução criminal na forma de
minucioso relatório instruído com laudo psiquiátrico, diante do qual o juiz decidirá pela
suspensão ou não da medida de segurança aplicada ao agente, donde lhe serão aplicadas
as condições próprias do livramento condicional, conforme a dicção do art. 178 da LEP13.

2.6 Substituição da pena por medida de segurança

9

Art. 97 (...)
§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação
anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua
periculosidade.
10
Art. 97. (...)
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano
em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.
11
Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da
medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:
(...)
V - o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências,
ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;
12
Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de
segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público
ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da
periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.
13
Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (artigo 97, § 3º, do Código Penal),
aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta Lei.
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Existem duas hipóteses em que a pena aplicada pode ser substituída por medida de
segurança, a saber: em caso de semi-imputabilidade14 ou superveniência de doença
mental15. Há, também, casos em que a própria medida de segurança fixada em tratamento
ambulatorial, pode ser convertida em internação16.
Feitas essas considerações de caráter jurídico-dogmático acerca das medidas de
segurança, cumpre asseverar que apesar de todo o arcabouço jurídico existente, não é bem
assim que funciona a sua aplicação nas mais distintas comarcas espalhadas pelo território
brasileiro. No entanto, em função de uma questão de ordem metodológica, cumpre trazer no
presente trabalho uma análise da aplicação das medidas de segurança no estado de Minas
Gerais.

3 DIAGNÓSTICO DOS ESTABELECIMENTOS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO EM MINAS GERAIS

Sem problematizar a falta de estrutura que acomete os estabelecimentos de custódia
e tratamento psiquiátrico em todo o Brasil, que vão desde a carência de recursos e
profissionais aptos a realizarem um trabalho que ofereça a seus destinatários um tratamento
curativo, como o proposto pela legislação penal, até a quantidade de pessoas internadas em
regime de abandono perpétuo ou há mais tempo que a pena máxima em abstrato para a
infração cometida, é digno de aplausos a pesquisa realizada pela antropóloga Debora Diniz
(2013), fazendo um raio x sobre as condições de tais estabelecimentos.
Conforme alinhavado alhures, dada a natureza do presente trabalho e necessidade
de se limitar ao máximo o campo pesquisado, para atendimento de questões de ordem
metodológica, o autor se aterá à situação do estado de Minas Gerais.
Segundo levantamentos da pesquisadora Debora Diniz (2013), em 2011, Minas
Gerais contava com 03 (três) estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico. São
eles: o Centro de Apoio Médico e Pericial de Ribeirão das Neves (CAMP-MG), o Hospital
Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (HPJJV) e o Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale
da Costa (HTPWVC).
O CAMP-MG está localizado em Ribeirão das Neves, cidade da região metropolitana
de Belo Horizonte, e foi inaugurado em 2002, sendo que em 2011, vinculou-se à Secretaria
14

Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de
especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou
tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e
respectivos §§ 1º a 4º.
15
Art. 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.
16
Art. 97, § 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do
agente, se essa providência for necessária para fins curativos.
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de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, e nesse mesmo ano, contava com 59
(cinquenta e nove) indivíduos.
Já o HPJJV fica localizado no município de Barbacena, em Minas Gerais, e é um dos
mais antigos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do país, tendo sido fundado em
1929, sendo que em 2011, foi vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas
Gerais, e à época de realização da pesquisa, internava 181 (cento e oitenta e uma)
pessoas.
Por fim, o HTPWVC fica localizado em Juiz de Fora, e sendo inaugurado em 1984,
em 2011, também se vinculou à Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais,
quando abrigava 48 (quarenta e oito) indivíduos internados cumprindo medida de
segurança.

4 A EXPERIÊNCIA DO PAI-PJ COMO POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO LOUCO
INFRATOR EM BELO HORIZONTE

Em Belo Horizonte, desde meados de 1999, ganhou feição uma experiência
inovadora, que decorria do fato de que o único17 manicômio judiciário mineiro, o Manicômio
Judiciário Jorge Vaz havia fechado suas portas para a entrada de novos pacientes
judiciários, o que não deixaria alternativas aos juízes criminais que não a internação dos
agentes condenados à medida de seguerança em hospitais da rede pública de saúde, em
perfeita aplicação do art. 96 do Código Penal. Tal medida, que impunha a internação por
tempo indeterminado de pacientes sub judice aos hospitais psiquiátricos da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, fez com que em um único hospital da rede
FHEMIG, o Instituto Raul Soares, fosse constatado um aumento de 300% nas internações
de uma categoria especial de paciente judiciário, a saber, os que praticaram atos homicidas
e foram internados segundo ordem judicial.
Isso fez aumentar a tensão entre os hospitais psiquiátricos e os juízes criminais, pois
as decisões destes agentes públicos contrariava a vontade política dos gestores em saúde
mental do município, que buscavam colocar em prática o plano de desospitalização dos
portadores de sofrimento mental projetado pelo município. Em assim sendo, foi criada uma
comissão no Instituto Raul Soares, composta por técnicos da saúde, da justiça e do
Ministério Público, e demais interessados no tema, com o objetivo de estudar os casos
encaminhados por determinação judicial,

17

Segundo a pesquisadora Debora Diniz, o HTPWVC tinha como característica principal realizar
laudos de sanidade mental para indivíduos de todo o estado de Minas Gerais, razão pela qual em
2011, dos 48 indivíduos internados, apenas 03 estavam em cumprimento de medida de segurança.
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para que eles recebessem um acompanhamento clínico e social que
estivesse orientado pela singularidade de cada sujeito em particular,
considerando os princípios da luta antimanicomial; por outro lado, esperavase também que essa alternativa também permitisse à autoridade judicial
executar a sanção penal individualizada referente aos loucos infratores.
(BARROS-BRISSET, 2010, p. 118)

Daí se identificou a necessidade de conjugar práticas e discursos que se
compatibilizassem, extraídas de saberes distintos, e que pudessem tratar cada caso de
acordo com a sua singularidade clínica, jurídica e social.
Cientes de que a solução para a crise envolvendo a saúde pública municipal de Belo
Horizonte e o Judiciário mineiro não seria resolvida por meio de uma simples decisão judicial
determinando a internação de loucos infratores por tempo indeterminado em hospitais
psiquiátricos do sistema público de saúde, é que foi gestada uma saída até então inédita
para o problema, compatível com os postulados da luta antimanicomial.
Nesse cenário, surgiam as primeiras reuniões desenvolvidas pelos diversos atores
interessados na rede de atuação dos processos em andamento, formada por técnicos da
saúde, do judiciário e do Ministério Público, a fim de acompanharem a regularidade e a
conformidade do tratamento de pacientes judiciários com o ordenamento jurídico vigente.
Interessante notar que o ineditismo daquela medida, fez com que o tratamento
destinado à recuperação do sujeito inimputável ou semi-imputável, como já se viu,
alcançasse a eficácia que dele se deveria esperar, sobretudo porque efetivava um princípio
tão caro ao direito penal, a saber, o princípio da individualização da pena.
Barros-Brisset assevera que
A experiência que inventávamos presumia que a solução se apresentaria no
espaço da convivência e não no silêncio do isolamento consentido pela
presunção da periculosidade. A lógica era outra. Precisaríamos recolher da
convivência o que ali poderia se apresentar como uma pista sobre o que
provocava o embaraço, o que despertava sua angústia, que artifícios e
soluções poderiam produzir saídas para a angústia... Eram as respostas de
sujeito que serviam de guia quanto a uma possível via de construção de um
laço social razoável, no tempo em que era acompanhado por muitos, no
cumprimento de sua sanção penal, a medida de segurança. (BARROSBRISSET, 2010, p. 119)

Essa nova rede de atenção ao louco infrator permitiu aos pacientes judiciários
organizarem “um modo de tratar sua perturbação e se apresentando como sujeitos que
respondem pelos seus atos na medida de sua singularidade, capazes de outras respostas
do que aquelas imaginadas pela presunção de sua periculosidade.” (BARROS-BRISSET,
2010, p. 120).
Em março de 2000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais implantou o projeto-piloto
para dar continuidade ao acompanhamento dos casos que já vinham sendo objeto de
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pesquisa desde a crise de 1999, e quaisquer outros que viessem a surgir, fosse o réu
portador

de

sofrimento

mental.

Denominado

inicialmente

como

“Projeto

de

Acompanhamento Interdisciplinar ao Paciente Judiciário” (PAI-PJ), sua principal função era
realizar a intermediação entre o tratamento e os processos judiciais, de modo que o PAI-PJ
ficaria responsável pela conexão entre os Juízes Criminais e a rede pública de saúde, cujo
acompanhamento se daria desde o início do processo criminal até a sua extinção, que como
se sabe, durava até a cessação de sua periculosidade (BARROS-BRISSET, 2010).
E assim foi até dezembro de 2001, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
resolveu transformar a experiência-piloto em um programa – Programa de Atenção Integral
ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), por meio da Portaria Conjunta nº 25/2001 do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.

4.1 O funcionamento do Programa PAI-PJ e a efetivação do princípio da
individualização da pena

O Programa PAI-PJ funciona como uma rede de proteção aos portadores de
sofrimento mental em todas as fases do processo judicial, que ora são encaminhados pelos
juízes criminais, mas podem ser também direcionados por familiares, estabelecimentos
prisionais, instituições de tratamento em saúde mental, entre outros. A pessoa que responde
ao processo criminal realiza uma avaliação jurídica, clínica e social, mesmo que ainda não
tenha se submetido ao incidente de insanidade mental. O acompanhamento realizado pelo
programa se dá durante todo o processo criminal e continua mesmo com a prolação da
sentença, que pode consistir em aplicação de uma pena ou medida de segurança, até o fim
da execução penal (BARROS-BRISSET, 2010).
A equipe do PAI-PJ é composta por psicólogos judiciais, assistentes sociais judiciais,
assistentes jurídicos e estagiários em psicologia. Segundo Barros-Brisset (2010), a atuação
dessa rede de profissionais subsidia a decisão judicial, conectando os relatórios por ela
produzidos com o processo de execução penal, durante o cumprimento da medida de
segurança e, excepcionalmente, a pena privativa de liberdade, no caso de semi-imputáveis,
permitindo ao sistema de justiça criminal a realização do princípio da individualização da
pena, que “nos países ocidentais democráticos, sobretudo nos de tradição jurídica romanogermânica (...) está indissociavelmente coligada às funções da pena.” (CARVALHO, 2015,
p. 267).
Em outras palavras, o trabalho multidisciplinar desenvolvido pelo PAI-PJ foi capaz de
solucionar uma crise envolvendo o judiciário e o sistema público de saúde mental, ao
mesmo tempo em que substituiu a defasada política dos manicômios judiciários pela
inclusão dos pacientes judiciários em programas de atenção à saúde mental, cuja política
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está em consonância com os princípios constitucionais e os direitos humanos, atendendo as
diretrizes da reforma psiquiátrica propugnada pela Lei nº 10.216/2001.
Deste modo, criaram-se as condições necessárias para que o paciente
judiciário receba seu tratamento em saúde mental e tenha um
acompanhamento de sua sanção penal de modo individualizado, particular,
na medida de sua possibilidade, capacidade e responsabilidade. (BARROSBRISET, 2010, p. 123)

Esse talvez seja o principal diferencial do programa, pois permite ao louco infrator
sair da posição de agente dotado de certo grau de periculosidade, enclausurado em um
manicômio judiciário, para ocupar a posição de um agente titular de direitos, capaz de
responder pelos seus atos perante um sistema público preocupado com a preservação de
seus laços sociais, mas sem olvidar de que o paciente judiciário deve responder pelo seu
crime e se sujeitar aos ditames da lei (BARROS-BRISSET, 2010).
Essa atuação em rede dos agentes componentes do PAI-PJ, impede que os
pacientes judiciários sejam esquecidos no interior de um manicômio judiciário, de modo que
a previsão legal de indeterminação do prazo de duração das medidas de segurança, não
sirva de pretexto para que pessoas dotadas de algum tipo de sofrimento mental, capazes de
levá-las à prática de uma conduta criminosa, sejam abandonadas e percam completamente
os laços familiares, como é tão comum na história brasileira.18
4.2 Resultados do Programa PAI-PJ e necessidade de ampliação da rede para outras
comarcas de Minas Gerais à luz da Lei nº 13.146/15

Segundo levantamento trazido por Barros-Brisset (2010), até 2010, o Programa PAIPJ, em dez anos de funcionamento, já tinha acompanhado 1058 (um mil e cinquenta e oito)
processos criminais, sendo atendidos 755 (setecentos e cinquenta e cinco) cidadãos. Desse
total, 489 (quatrocentos e oitenta e nove) casos já se encontravam desligados, pois
totalmente cessada a periculosidade do paciente e outros 266 (duzentos e sessenta e seis)
eram acompanhados. Destes que estavam sob acompanhamento, 228 (duzentos e vinte e
oito) estavam em liberdade e realizavam o tratamento nos substitutivos ao manicômio
judiciário, residindo próximos aos seus familiares ou em residências terapêuticas do
município. Destes, 18 (dezoito) pacientes recebem atenção 24 horas nos serviços
substitutivos, em razão da instabilidade e perturbação de seu quadro clínico.

18

A história brasileira, infelizmente, é rica na ocorrência de casos envolvendo o esquecimento das
pessoas submetidas a medidas de segurança em manicômios judiciários. Sobre o assunto,
interessante a forma com o tema é abordado no documentário “A casa dos mortos”, dirigido pela
antropóloga Débora Diniz.
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São 126 (cento e vinte e seis) casos sentenciados com medida de segurança, sendo
que 25 (vinte e cinco) apresentam medida de segurança de internação e 87 (oitenta e sete)
cumprem medida de segurança de tratamento ambulatorial, enquanto outros 14 (quatorze)
estão em estágio de livramento condicional da medida de segurança. Ademais, são
acompanhados outros 77 (setenta e sete) casos que não receberam sentença, e outros 63
(sessenta e três) de pessoas que se encontram em cumprimento de pena privativa de
liberdade, e que apresentaram um quadro de sofrimento mental. Apesar desses mesmos
casos não estarem previstos na Portaria nº 25/2001, o PAI-PJ tem feito o acompanhamento
de pacientes junto ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do município onde está
localizado o estabelecimento penal (BARROS-BRISSET, 2010).
A eficácia do tratamento sugerido pelo PAI-PJ é tamanha, que o índice de
reincidência em 10 (dez) anos do programa chegou ao percentual de 2% relativamente aos
crimes de menor gravidade e contra o patrimônio, não havendo reincidência de crimes
hediondos, denotando assim o sucesso de uma medida que nasceu de uma crise e hoje
inspira outros programas de tratamento19 a loucos infratores. Por fim, cumpre sinalizar para
o tempo de cumprimento das medidas de segurança no PAI-PJ, que reduziu
substancialmente em comparação com o tempo cumprido no Manicômio Judiciário Jorge
Vaz, em Barbacena, cujo prazo médio de duração era de 20 (vinte) anos e no PAI-PJ
diminuiu para 5 (cinco) anos, amenizando os efeitos deletérios da indeterminação de prazo
no cumprimento das medidas de segurança, entre eles, a perda definitiva dos laços sociais.
Apesar das inúmeras vantagens trazidas pelo Programa PAI-PJ no tratamento do
louco infrator, é necessário ampliar o alcance desse tratamento para mais comarcas de
Minas Gerais, que hoje somam a monta de 296 (duzentos e noventa e seis). Importante
destacar que até 201620, o Programa incluía núcleos regionais nas comarcas de Ipatinga,
Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Itaúna, Belo Horizonte e Barbacena.
Todavia, ele não é capaz de atender toda a demanda, razão pela qual é comum, inobstante
a ilegalidade dessa situação, o cumprimento de medidas de segurança em ambientes
prisionais desprovidos de características hospitalares, tais como os já referidos hospitais de
custódia e tratamento psiquiátrico, propugnados pelo art. 96, I e art. 99 do Código Penal.
Tal situação vai de encontro ao que prevê o art. 81 da Lei nº 13.146/15, que assim
preceitua: “Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação
de sanções penais.” (BRASIL, 2018). Nesse sentido, o cumprimento de medidas de
segurança deve se dar em ambientes adequados, que levem em consideração a condição
19

Segundo Barros-Brisset (2010), o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator – PAILI,
implementado no estado de Goiás em julho de 2006, e tinha como característica o plano de
assistência ao louco infrator, foi inspirado no modelo bem sucedido do PAI-PJ.
20
Essa informação foi extraída do Informativo TJMG, Ano 22, nº 219, publicado em Setembro de
2016 pela Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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peculiar do apenado, portador de deficiência mental, o qual deve encontrar um ambiente
propício para a cessação de sua periculosidade, tal como aquele encontrado no Programa
PAI-PJ, por meio de suas ferramentas de atenção à saúde mental.
5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, foi possível perceber que o modelo tradicional de cumprimento da
medida de segurança, mais precisamente de internação em manicômio judiciário, permite
muitas das vezes que o agente cumpra um período de tempo muito superior àquele
efetivamente necessário para a cessação de sua periculosidade, fazendo com que o agente
perca os laços sociais e familiares que possivelmente lhe ajudariam a retornar ao convívio
social.
Por esse motivo, o Programa PAI-PJ traz inúmeras vantagens ao paciente judiciário,
uma vez que apenas excepcionalmente estará ele alijado do convívio familiar e social. Em
outras palavras, o PAI-PJ se utiliza de uma rede de profissionais das áreas da psicologia,
assistência social e jurídica que ficarão responsáveis por montar todo um programa de
tratamento para o portador de sofrimento mental, de modo que ele tenha considerado como
cessada a sua periculosidade, num espaço de tempo substancialmente menor que aquele
possível por meio da internação em manicômios judiciários, eufemisticamente chamados de
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.
Assim, o princípio da individualização da pena será aplicado a contento, pois a
resposta estatal aos atos do paciente infrator serão elaboradas de maneira individualizada,
considerando as especificidades e as respostas que cada um seja capaz de dar durante o
tratamento a ele submetido. A equipe multidisciplinar se torna responsável por subsidiar o
juízo com as informações necessárias durante todas as fases do processo, partindo da
instrução e a posterior prolação da sentença, e sobretudo durante a execução criminal.
Restou demonstrado que o Programa PAI-PJ é uma experiência bem sucedida, e
que inspirou modelos de apoio ao louco infrator em outras regiões do país, tal como o PAILI,
implementado anos depois no estado de Goiás. No entanto, ele deve se estender para
outras comarcas de Minas Gerais, uma vez que o seu alcance ainda se encontra muito
restrito, fazendo com que muitos agentes considerados inimputáveis, cumpram medidas de
segurança fora de estabelecimentos dotados de características hospitalares, em
desconformidade com a lei penal, a Lei nº 13.146/15, e sobretudo dos parâmetros que
regem a luta antimanicomial sob o qual o PAI-PJ foi erigido.
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Resumo

O presente texto tem como objetivo apresentar a experiência do Laboratório de Apoio
às Pessoas com Deficiência Visual da Faculdade de Educação da Universidade de
Brasília (LDV/FE/UnB) na promoção de acessibilidade para estudantes com baixa
visão e cegueira. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se a produção de material
informacional acessível, a promoção de formação continuada na área da educação
especial/inclusiva e a orientação à comunidade acadêmica sobre acessibilidade para
pessoas com deficiência visual. A falta de acessibilidade tem sido uma barreira no
processo de inclusão de estudantes com deficiência visual (cegueira e baixa visão) na
educação superior, apesar da legislação positivar esse direito. Atualmente a UnB
possui 24 estudantes com cegueira e baixa visão matriculados em diferentes cursos
de graduação e pós-graduação, conforme dados disponibilizados pelo Programa de
Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais da Universidade de
Brasília (PPNE/UnB). A acessibilidade é compreendida como um direito humano
fundamental para as pessoas com deficiência, pois é condição necessária para a
participação e aprendizagem e para o exercício da cidadania.
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O presente artigo tem como tema principal a inclusão de pessoas com
deficiência visual (cegueira e baixa visão) na Universidade de Brasília (UnB), com o
foco na acessibilidade enquanto um direito humano. Objetiva-se, aqui, apresentar a
experiência e o trabalho desenvolvido no Laboratório de Apoio às Pessoas com
Deficiência Visual da Faculdade de Educação (LDV/FE), responsável pela oferta de
apoio especializado para estes estudantes. A definição de deficiência visual está
amparada no Decreto n. 5.296, de dezembro de 2004:
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores (BRASIL, 2004).

O trabalho está estruturado em três blocos temáticos: o primeiro apresenta
uma breve contextualização quanto à inclusão das pessoas com deficiência no ensino
superior; o segundo bloco trata sobre a inclusão de jovens com deficiência visual no
contexto da UnB, com destaque à organização da política de inclusão na universidade;
por fim, será apresentada a experiência do Laboratório de Apoio às Pessoas com
Deficiência Visual (LDV) da UnB na oferta de recursos e serviços de acessibilidade,
explicando sua funcionalidade e atuação dentro da universidade.
1. A inclusão de pessoas com deficiência visual na educação superior

O ingresso de estudantes com deficiência no ensino superior tem sido
crescente nos últimos anos. De acordo com a mais recente Sinopse Estatística da
Educação Superior do ano 2016, documento elaborado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), têm-se um total de 35.981
alunos matriculados regularmente em alguma instituição de ensino superior em nível
de graduação, isso, incluindo tanto os cursos presenciais quanto os cursos
semipresenciais e à distância. A distribuição desses estudantes está concentrada nas
instituições privadas, chegando ao total de 21.333 alunos. O total registrado de
estudantes que apresentam alguma deficiência visual (cegueira e baixa visão) é de,
respectivamente, 2.074 e 11.028.
É importante destacar que os alunos com deficiência ao ingressarem no ensino
superior nem sempre recebem atendimento e estrutura adequada. Assim, se faz
necessário cada vez mais estudos e reflexões na área da educação para que se
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realize políticas e medidas assertivas tanto para o acesso, quanto para a permanência
desse alunado nas instituições educacionais.
A positivação do direito à educação para as pessoas com deficiência está
prevista em várias normativas nacionais, dentre as quais pode-se destacar a
Constituição Federal de 1988 que estabelece a educação como direito de todos e
responsabilidade da família e do Estado. Em relação à educação para as pessoas com
deficiência fica estabelecido na Constituição o atendimento educacional especializado
(AEE), oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Quanto a isso, no
contexto da promulgação da Constituição Federal, Mendes (2010) vai apontar que em
tal período:
[...] iniciou-se uma onda de reforma no sistema educacional, que
trouxe uma série de ações oficiais empreendidas sob a justificativa da
necessidade de alcançar a ‘equidade’, traduzida pela universalização
do acesso a todos à escola, e à qualidade do ensino (MENDES,
2010, p.105).

Nos anos seguintes, no período pós-constituição, na década de noventa,
podemos identificar na literatura concernente aos direitos para as pessoas com
deficiência a inserção do tema da inclusão no Brasil. Essa foi uma década que ocorreu
um salto qualitativo de ações institucionalizadas para as pessoas com deficiência no
contexto geral das políticas sociais, mas que vai ter uma maior atenção para a política
de educação. Esse período o Brasil se encontrava no desafio de ainda estruturar
minimamente uma política de educação básica para esses alunos.
Nesse sentido, na década de noventa ocorre a elaboração de vários
documentos realizados pelos organismos internacionais trazendo novas perspectivas
para se pensar a educação especial. São exemplos desses documentos a Declaração
Mundial Sobre a Educação para Todos realizado pela Unesco em 1990; a Declaração
de Salamanca em 1994; e a Declaração de Guatemala em 1999. No Brasil, ainda
nesse período, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
de 1996, que em seu artigo 87 institui a década da educação, contribuindo para a
reorganização do ensino especial no país.
É importante ressaltar que a elaboração de tais documentos, apesar de suas
significativas contribuições para a organização da política de educação especial, foram
elaborados em contextos social e político específicos, demarcados pela disputa de
projetos políticos. Frigotto e Ciavatta (2003) ao realizarem uma atenciosa leitura sobre
a educação na década de noventa, ressaltam que:
Do ponto de vista da educação, ocorre uma disputa entre o ajuste dos
sistemas educacionais às demandas da nova ordem do capital e as
demandas por uma efetiva democratização do acesso ao
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conhecimento em todos os seus níveis. Os anos de 1990 registram a
presença dos organismos internacionais que entram em cena em
termos organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes
eventos, assessorias técnicas e farta produção documental
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.97).

Com isso, não se pretende negar a importância desses documentos, mas sim
ressaltar a necessidade de realizar uma leitura crítica da política educacional e
compreender quais são os seus pilares e intencionalidades.
A inclusão dos estudantes com deficiência no ensino superior é algo recente,
visto que até pouco tempo não se tinha ações e políticas específicas direcionadas
para esse nível de ensino. O aumento significativo de alunos com deficiência na
educação superior pode ser explicada pelas políticas educacionais direcionadas à
essas pessoas, bem como pelos programas de expansão do ensino superior do
Governo Federal nos últimos anos, como é o caso do Programa Universidade para
Todos (Pró-Uni), Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI) e Programa de Financiamento Estudantil (FIES).
Além da expansão promovida pelos programas de apoio e financiamento às
instituições do ensino superior, recentemente foi aprovada a Lei nº 13.409/2016, que
institui e regulamenta a reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos cursos
nível médio técnico, bem como nos cursos de nível superior nas universidades e
institutos federais, e que tem contribuído para o acesso de estudantes com deficiência
na Universidade de Brasília.
Apesar das legislações que atualmente estabelecem a política de educação
inclusiva, Rocha e Miranda (2009) destacam que a “consecução do processo de
inclusão de todos os alunos na escola básica ou na universidade não se efetua
apenas por decretos ou mesmo leis, pois requer uma mudança profunda na forma de
encarar a questão” (Idem, 2009, p.198). Assim, são inegáveis as contribuições das
normativas e legislações referente à política de educação para as pessoas com
deficiência, mas elas por si só não garantem a realização desse direito e nem altera a
relação cultural hegemonicamente excludente da sociedade.
Nesse sentido, dialogando com Herrera Flores (2009), o direito instituído pelas
normas não podem serem interpretados enquanto técnica neutra. Para o autor:
O direito não vai surgir, nem funcionar, por si só. As normas jurídicas
poderão cumprir uma função mais em concordância com o ‘que
ocorrem em nossas realidades’ se as colocarmos em funcionamento
– a partir de cima, mas sobretudo a partir de baixo –, assumindo
desde o princípio de uma perspectiva contextual e crítica, quer dizer
emancipadora (HERRERA FLORES, 2009, p.18).
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A inclusão dos alunos com deficiência é considerada um desafio na política
educacional brasileira e esse desafio se torna ainda maior no ensino superior, pois
além de carecer de investimento para tal, também necessita de práticas pedagógicas
mais acessíveis, democráticas e inclusivas. Para que as ações e práticas educacionais
sejam mais inclusivas e acessíveis se faz necessário mudança na estrutura e nas
práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, a Lei Brasileira de Inclusão define
acessibilidade como:
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida (BRASIL, 2016)

A acessibilidade aqui é concebida enquanto um direito humano fundamental e
condição necessária para a participação e o exercício de cidadania das pessoas com
deficiência na sociedade, assim, estruturas e contextos acessíveis são imprescindíveis
para que os estudantes com deficiência possam ter a realização do seu direito à
educação de forma ampla.
No contexto atual da Universidade de Brasília, é possível identificar ações e
programas internos que se voltam para o fortalecimento e exercício de ações e
políticas acessíveis e inclusivas. São exemplos dessas ações o Programa de Apoio às
Pessoas com Necessidades Especiais (PPNE/UnB), o Laboratório de Apoio às
Pessoas com Deficiência Visual (LDV/UnB), dentre outros.
2. A inclusão de jovens com deficiência visual no contexto da Universidade de
Brasília

Como exposto acima, a UnB atualmente dispõe de ações e programas que
apoiam a educação para as pessoas com deficiência na perspectiva inclusiva. O
objetivo nesse tópico não é elencar todas as ações que a Universidade de Brasília tem
realizado para a promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, mas é trazer
minimamente um panorama de como a política de inclusão tem sido abordada.
Serão apresentados, a seguir, alguns dos programas e núcleos de estudos
realizados na universidade que atuam diretamente com o tema da educação para as
pessoas com deficiência, sendo eles o Programa de Apoio às Pessoas com
Deficiência (PPNE/UnB); Biblioteca Digital Sonora (BDS); Núcleo de Estudos em
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Educação, Promoção em Saúde e Projetos Inclusivos (NESPROM); e Núcleo de
Tecnologia Assistiva Acessibilidade e Inovação (NTAAI).
O Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais foi criado no
ano de 1999. Desde então, o programa tem como proposta estabelecer uma política
permanente de apoio às pessoas com deficiência dentro da Universidade. Atualmente
o programa dispõe de servidor para a coordenação, de assistentes sociais que
realizam o acolhimento e atendimento, bem como de servidor técnico em assuntos
educacionais. As ações realizadas no programa são respaldadas por legislações
nacionais e por resoluções internas da Universidade.
Internamente o PPNE dispõe de duas resoluções regularmente aprovadas pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). A primeira aprovada no ano de
2003, a CEPE nº48 dispõe sobre os direitos acadêmicos dos estudantes com
deficiência regularmente matriculados; e a segunda, a CEPE nº10 aprovada no ano de
2007, institui o Programa de Tutoria Especial.
Os serviços oferecidos pelo PPNE são direcionados à toda comunidade
acadêmica que apresenta alguma deficiência física, sensorial ou intelectual, bem como
atende pessoas com dislexia, transtornos globais do desenvolvimento ou transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade. Para a solicitação de algum serviço é realizado
previamente um cadastro. A realização do cadastro é feita mediante documento
comprobatório quanto à necessidade educacional específica. O cadastramento dos
estudantes com deficiência ao programa é facultativo, assim como também facultativo
qualquer serviço oferecido.
Dentre os principais serviços e ações realizados no programa estão o
transporte no campus; o acompanhamento acadêmico ao estudante; o Programa de
Tutoria Especial; e a solicitação de apoio especializado. Essas ações e programas
internos do PPNE são fundamentais para o fortalecimento e exercício do direito à
educação dos estudantes com deficiência dentro da Universidade. Cabe destacar
também que o PPNE realiza articulação com os demais programas e núcleos da UnB.
A Biblioteca Digital Sonora (BDS) foi inaugurada em 21 de agosto de 2008,
resultado da parceria PPNE/UnB com a Biblioteca Central dos Estudantes (BCE), e
tem como objetivo principal apoiar a permanência do seu público-alvo no ensino
superior, além de proporcionar o acesso à cultura para usuários da comunidade
externa. A BDS foi criada para atender às demandas de pessoas com deficiência
visual, tanto da UnB quanto da comunidade em geral. A biblioteca abrange diversas
áreas do conhecimento, com especial ênfase para a produção de materiais
pedagógicos e literários, garantindo o acesso ao material digitalizado, adaptado e ao
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material gravado que fazem parte do seu acervo. Sua criação e implantação se deram
pela Professora Patrícia Neves Raposo e pela arquiteta Eneida Bueno Benevides.
A BDS disponibiliza materiais em formato sonoro (MP3) que são gravados com
uso da voz humana, e materiais em formato digital (HTML e PDF) devidamente
adaptados para os programas ledores de tela. Os materiais produzidos são de uso
restrito às pessoas com deficiência visual, portanto somente pessoas com esse perfil
podem ter acesso ao conteúdo do repositório.
A BDS realiza suas atividades subsidiada no Decreto nº 5.296/2004, que traz a
definição de deficiência visual; na Lei nº 9.610/1998 que altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras providências - assim as adaptações que
são realizadas na biblioteca não constitui ofensa aos direitos autorais de obras
literárias, artísticas ou científicas, e são de uso exclusivo para deficientes visuais; e na
Lei nº 13.146/2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
No mesmo ano em que foi inaugurada a biblioteca, foi decidido que o acervo
desenvolvido pelo Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual (LDV)
seria compartilhado com a BDS. Até então, o LDV que digitalizava e adaptava livros
antes da existência BDS, continuaria a parceria e com o desenvolvimento do acervo
juntamente com ela, no qual seria responsável pela digitalização e adaptação de livros
na íntegra e o LDV responsável por separatas, como capítulos de livros, artigos de
periódicos e apostilas.
Em pesquisa realizada no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, da
Plataforma Lattes, 149 grupos de pesquisa foram encontrados na Universidade de
Brasília, no entanto, apenas dois possuem temáticas que tem relação com a
deficiência visual: o NESPROM (Núcleo de Estudos em Educação, Promoção em
Saúde e Projetos Inclusivos) e NTAAI (Núcleo de Tecnologia Assistiva Acessibilidade
e Inovação).
O

NESPROM

pertencente

ao

Centro

de

Estudos

Multiprofissionais

interdisciplinares (CEAM), criado em 1992 pelo professor doutor Elioenai Dorneles
Alves. O grupo articula ensino, pesquisa e extensão, com foco nas suas áreas de
produção teórica, a educação, promoção em saúde e projetos inclusivos. Investiga o
estudo de políticas públicas para o desenvolvimento de tecnologias educativas,
assistenciais e de gestão para promoção de saúde.
O NTAAI (antes denominado como Funcionalidade e Saúde) é integrado por
grupos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que promovem o conhecimento
e a inovação na área de tecnologia assistiva, resultando na criação de produtos e
serviços. A Professora Doutora Soraya Ferreira Alves é a fundadora NTAAI e a
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atuação do grupo se dá nas áreas de tradução literária e audiovisual. Em 25 de
outubro de 2011 o NTAAI foi reconhecido pelo Ministério da ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) como um dos núcleos integrantes do Centro Nacional de Referência
em Tecnologia e Assistiva (CNRTA) que tem por objetivo principal buscar a melhoraria
da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida por
meio de tecnologias assistivas.
3. A experiência do Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual da
UnB na oferta de recursos e serviços de acessibilidade

O LDV, localizado na Faculdade de Educação (FE) da Universidade de
Brasília, tem como objetivo principal promover acessibilidade aos estudantes com
deficiência visual (cegueira e baixa visão). Atualmente sua equipe é composta por
bolsistas da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF), tutoras,
estagiários e voluntários. É realizado auxílio aos estudantes com deficiência visual
para a melhoria do seu desenvolvimento acadêmico, contemplando alunos da
graduação e da pós-graduação.
No LDV trabalha-se com os eixos de ensino, pesquisa e extensão, havendo
ainda articulação com as disciplinas "O Educando com Necessidades Educacionais
Especiais" e "Aprendizagem e Desenvolvimento da Pessoa com Necessidades
Educacionais Especiais”, do Departamento de Teorias e Fundamentos da FE.
De acordo com Raposo (2006), o LDV foi implantado em 1994, desde então
funcionando na Faculdade de Educação e compôs o GT/Educação especial/Inclusiva
do PPNE. Em 2005, após mobilização na área de educação especial/inclusiva em
favor da institucionalização de seus laboratórios, definiu-se como parte da Faculdade
de Educação e integra seu Plano de Desenvolvimento Institucional (RAPOSO apud
MALHEIROS, 2013).
Em parceria com a BDS, o LDV contribui com o desenvolvimento e ampliação
de seu acervo, digitaliza e adapta livros, bem como mantém contato periódico com a
equipe na troca de informações sobre a adaptação de livros e descrição de figuras. O
laboratório dispõe de um retorno importante com a equipe da BDS, pois tem contato
direto com o usuário no que diz respeito às suas necessidades de informação e de
avaliação direta do trabalho desenvolvido. Ressalta-se aqui que o LDV participou
significativamente da criação e desenvolvimento da Biblioteca Digital.
As formas de oferta e produção de material digital acessível atualmente são:
produção e impressão de materiais digitais em tinta/braile e braile/tinta, produção e
impressão de materiais em caracteres ampliados, suporte tecnológico e informática
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acessível. No próprio laboratório é possível a utilização de computadores com leitores
de tela, possibilitando a inclusão digital. O LDV oferece também suporte para
realização de avaliações aos estudantes, podendo ser aplicadas no próprio laboratório
ou disponibilizando alguém do laboratório para ir até o aluno.
No LDV também são ofertados cursos de formação para a comunidade
acadêmica: cursos de Iniciação ao Sistema Braille, capacitação de estudantes da UnB
que atuam como tutores dos estudantes com deficiência visual; cursos de
audiodescrição e formação para a produção de material digital em formato acessível.
Atualmente são atendidos 24 estudantes com cegueira e baixa visão de
diferentes cursos em níveis de graduação e pós-graduação, conforme dados
disponibilizados pelo Programa de PPNE/UnB. São 23 alunos de diferentes cursos de
graduação e uma aluna matriculada em nível de mestrado como mostra a tabela
abaixo:
Tabela 01: Alunos com deficiência visual por curso cadastrados na Universidade
de Brasília até 1º semestre de 2018
Cursos

Quantidade de alunos

Engenharia Florestal

01

Engenharia Elétrica

01

Engenharia Química

02

Engenharia de Software

01

Odontologia

01

Música

01

Ciências Políticas

01

Pedagogia

02

Psicologia

01

Matemática

01

Nutrição

01

Línguas Estrangeiras Aplicadas - MSI

01

Letras Tradução Inglês

01

Letras Japonês

01

Letras Espanhol

01

Letras

01

Gestão de Políticas Públicas

01

Agronomia

01

Enfermagem

01
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Direito

01

Letras Tradução Espanhol

01

Literatura (Mestrado)

01

Brasília, maio de 2018. Elaboração própria.

A produção de material acessível é uma das principais ações do laboratório.
Atualmente o trabalho realizado está amparado em três principais tipos de produções,
sendo eles:


Adaptação para softwares de leitura: consiste na produção de material igital
acessível para que todas as informações nele contidas sejam passíveis de
leitura por um software leitor de tela. Os programas de softwares só são
capazes de ler conteúdo em formato de texto, sendo assim, todas as imagens,
gráficos, tabelas, notas de rodapé, símbolos e demais elementos imagéticos
necessitam da audiodescrição. A adaptação compreende cinco etapas:
primeira etapa se dá ao recebimento do material, tanto digitalizado quanto
impresso em papel para digitalizar; a segunda etapa é a conversão do material
digitalizado em texto editável realizado por meio do programa Sistema de
Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR); a terceira etapa compreende a
adaptação e revisão 1 que inclui a descrição de todos os itens não textuais e a
conferência de erros de reconhecimento de texto - nessa primeira revisão que
o texto é colocado nos padrões estabelecidos pelo manual da BDS para a
produção. A próxima etapa é a revisão 2, realizada necessariamente por uma
outra pessoa, essa pessoa confere as descrições das imagens, a formatação
geral do texto e demais especificações. A quinta e última etapa é a revisão
final, na qual é feita uma revisão minuciosa com o objetivo de entregar o
material ao aluno e para compartilhar com o acervo da BDS no qual se tem
parceria, como citado anteriormente. Ao final, o material adaptado passa por
três pessoas para que seja bem produzido e sejam evitas falhas.



Ampliação: é a impressão de materiais em caracteres ampliados. O LDV
recebe o material dos alunos, tanto digitalizado ou ainda para realizar a sua
digitalização. A partir disso é convertido em texto editável, realizada por meio
do programa OCR - esse programa auxilia a equipe do laboratório a adaptar o
texto para o tamanho solicitado pelo aluno com deficiência visual. A produção
de material em caracter ampliado passa pelas mesmas etapas que a
adaptação de materiais para software de leitura, com revisão 1, revisão 2 e
revisão final; porém, não possui tantas especificações por não necessitar de
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descrições de imagens. Suas especificações mais recorrentes são ampliações
em nota de rodapé e citações para o tamanho no qual foi solicitado.


Impressão e produção de material em Braille: consiste na adaptação do
material em tinta ou digital, na conferência no texto, e na impressão de
materiais em braille. Para a realização desse serviço é necessário que os
alunos enviem os materiais por e-mail para o LDV e a partir deste processo é
impresso na impressora Braille do próprio laboratório. O material é revisado e
em seguida entregue ao aluno.

É importante ressaltar que assim como a BDS, os materiais produzidos no LDV se
apoiam na Lei nº 9.610/1998 que altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências. De acordo com o artigo quarenta e seis no
parágrafo I dessa lei em sua alínea d, em relação aos direitos autorais estabelece que
a reprodução:
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários (BRASIL, 1998).

A partir do que foi exposto, é possível perceber que o LDV tem contribuído
significativamente para o apoio e ampliação de contextos acessíveis na Universidade
de Brasília. Acredita-se que o funcionamento do laboratório é de fundamental
importância para a ampliação e promoção da acessibilidade, englobando tanto ações
para o acesso quanto para a permanência dos estudantes com deficiência visual da
comunidade acadêmica.
Considerações finais

O objetivo deste artigo foi de apresentar a experiência do Laboratório de Apoio
às Pessoas com Deficiência Visual, localizado na Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília. O laboratório tem contribuído ativamente com ações e
estratégias para a promoção de acessibilidade de estudantes com baixa visão e
cegueira. Para além da contribuição do LDV, foi possível também apreender no
decorrer deste artigo, outros programas e núcleos da universidade que tem realizado o
esforço de tornar esse espaço mais plural e acessível.
Partimos do pressuposto de que não somente os programas citados são
responsáveis pela política de educação inclusiva, mas que deve ser um compromisso
permanente, ético e político de toda a comunidade acadêmica. Conclui-se que ainda
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há muito que avançar para que a Universidade seja um espaço acessível, mas que
atualmente é possível identificar dentro do contexto da Universidade de Brasília ações
nesse sentido.
O pleno acesso e permanência das pessoas com deficiência na Universidade
de Brasília e no ensino superior em geral ainda não é uma realidade, posto que ainda
se constitui um desafio da educação brasileira. É preciso destacar, também, que ainda
carecemos de mais políticas que promovam ações na perspectiva da educação
inclusiva. A acessibilidade deve ser entendida enquanto um direito humano
fundamental e condição necessária para acesso aos demais direitos.
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Autor: Caio Milhomem da Silva - Graduando do Curso de Serviço Social da
Universidade de Brasília(UnB).
Título: “Deficiência e Previdência social: uma análise do conceito de
deficiência nas legislações previdenciárias do período 1950 a 1987”.
Esse artigo intitulado como “Deficiência e Previdência social: uma análise do
conceito de deficiência nas legislações previdenciárias do período 1950 a 1987”. Tem
como objetivo fazer uma análise histórica da proteção social, compreensão e
avaliação da deficiência na política de previdência. Para análise histórica, foram
levantadas as principais legislações da previdência social entre 1950 e 1987. A
escolha desse período se dar para vermos como as concepções de deficiência
influenciaram a formulação das políticas sociais para proteção a pessoas com
deficiência no Brasil pós-constituinte. Com análise das legislações pode-se perceber a
falta de compreensão e debate sobre a questão da deficiência, no inicio da política de
previdência, podemos perceber isso com os termos incapacidade e invalidez, mas
sempre voltados para o trabalho, colocando o debate da deficiência como algo estático
e ligado a funcionalidade ao sistema produtivo capitalista. Apesar de que na década
de 70 houveram benefícios gerenciados pela previdência-assistência, o debate da
pessoa com deficiência ainda era restrito a capacidade ou a falta dela para o trabalho,
através das legislações encontradas, podemos fazer a afirmação de que apenas com
a regulamentação do BPC que se inicia um possível debate das múltiplas dimensões
da deficiência. O artigo é fruto da pesquisa sobre a implementação do instrumento de
avaliação de funcionalidade brasileiro nas políticas sociais, tendo como coordenadora
do projeto a Prof.Dr.Lívia Barbosa, essa etapa da pesquisa buscou fazer uma analise
histórica da pessoa com deficiência nas políticas sociais.
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Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
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GT 14 – Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência – antes e depois da LBI

Da seguridade à insegurança: o acesso aos direitos sociais pelas pessoas com
deficiência
Luzia Helena Galaxe de Lima Tavares – Universidade Federal Fluminense
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Introdução
As mudanças no Sistema de Seguridade Social Brasileiro sempre estiveram
relacionadas ao contexto sócio-econômico e político do país. Decorre daí, os momentos
de maior ou menor abrangência da Proteção Social ofertada, onde são presenciadas
várias mudanças que envolvem o grau de cobertura, os benefícios ofertados, entre
outros.
De modo mais geral, os sistemas de Previdência têm o objetivo de amparo de
toda população nas contingências relacionadas à velhice, invalidez e morte.
A Constituição Federal de 1988 surgiu a partir de vários eventos econômicos,
políticos e sociais no Brasil e em um cenário de lutas, mas também de instabilidade,
prevendo as reformas de maneira democrática como modo de superar o período até
então presente: o regime militar. Essas reformas representam as respostas dadas pelo
Estado às demandas da população com destaque do governo para a área social.
Assim, pode-se afirmar que o grande marco de estruturação da Proteção Social
Brasileira ocorreu na promulgação da Constituição Federal de 1988, originando-se aí o
conceito de Seguridade Social que temos hoje onde inclui as três áreas: Saúde;
Previdência social e Assistência Social.
Essa nova Constituição que entra no cenário nacional deverá viabilizar uma
política de Assistência eficaz, com representação da sociedade civil para ampliação dos
direitos de cidadania. A Constituição definiu a seguridade social como “um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art. 194),
estabeleceu seus objetivos (art. 194, parágrafo único) e o sistema de seu financiamento
(art.195). Pode-se observar que o conceito de seguridade social está inserido dentro de
um contexto de sistema de cobertura de contingências sociais de forma a atender
indistintamente todos aqueles que em estado de necessidade são ou não contribuintes.
Considera-se a Assistência Social um lado universalizador da seguridade social
na medida em que “será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição” (art 203). Logo a Assistência Social visa garantir meios de subsistência às
pessoas que não tenham condições de suprir o próprio sustento, dando especial atenção
às crianças, idosos e pessoas com deficiência, independentemente de contribuição à
seguridade social.
Em relação à Saúde esta vem garantida pelo Constituição como direito de todos e
dever do estado, que deve ser ofertada mediante ações que visem reduzir os riscos de
doença e seus agravamentos. Da mesma forma como na Assistência Social, o acesso
aos programas de Saúde Pública devem seguir os princípios da universalidade e da
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igualdade de atendimento, de forma a garantir o acesso gratuito, de todos e da mesma
forma, sem a necessidade de qualquer contribuição.
Já a Previdência Social, no modelo brasileiro, é organização criada pelo Estado,
para prover as necessidades vitais de todos os que exercem atividade remunerada e
seus dependentes, e, em alguns casos, de toda a população, por meio de um sistema de
seguro obrigatório, de cuja administração e custeio participam, em maior ou menor
escala, o próprio Estado, os segurados e as empresas.
Assim, as finalidades do sistema brasileiro estão definidas legalmente no artigo 1º
da Lei 8.213/91 que dispõe:
“a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos
familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente.”
Após a Constituição Federal de 1988, a lei 8742/93, Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), trouxe um grande avanço em relação à Assistência Social brasileira. Em
seu bojo normativo, garantiu direitos que jamais haviam abrangido aos cidadãos
incapacitados para seu auto- sustento. A proteção ao idoso e às pessoas com deficiência
pode ter sido o primeiro mecanismo real de garantia digna de vida a esses segmentos.
Mas, apesar dessa grande conquista não se pode deixar de abordar sobre as
dificuldades que esses cidadãos possuem para usufruir de tais direitos. É sabido da
existência de normas legais que amparam as necessidades sociais dessa população,
porém o acesso às mesmas se torna muitas vezes inviável face à burocracia e a
dificuldade que o cidadão possui em fazer valer seus direitos estabelecidos por lei o que
acarreta a inviabilidade do acesso a esses direitos.
Assim, este trabalho teve por base, os levantamentos realizados pelos profissionais
participantes do projeto de extensão intitulado “O Serviço Social na Previdência Social:
acompanhamento e análise das mudanças recentes nos benefícios, nos direitos sociais e
no trabalho profissional”, que tem como objetivo identificar, compilar e analisar as
alterações recentes nas regras de concessão dos benefícios previdenciários e
assistenciais para identificar em que medida essas alterações comprometem o acesso
dos usuários. Esse levantamento proporcionou uma caminhada no sentido de rever
pontos importantes relacionados ao acesso dos beneficiários
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Assim, este trabalho tem como objetivo central efetuar uma análise da existência de
direitos essenciais da pessoa com deficiência, bem como o seu efetivo acesso a esses
direitos.
O direito ao beneficio assistencial sem base contributiva pelas Pessoas com Deficiência
O número de pessoas com deficiência tem crescido nos dados estatísticos no
Brasil e no mundo. A exclusão sofrida por esse segmento da sociedade é
constantemente discutida por profissionais de diversas áreas de conhecimento em
reuniões, encontros, congressos onde a demanda são os direitos da Pessoa com
Deficiência.
A formulação de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos
fundamentais

das

pessoas

com

deficiência

está,

por

conseguinte,

sendo

progressivamente incorporada à agenda política e, consequentemente, o acesso a bens
e serviços para todos, com equiparação de oportunidades, tornou-se uma demanda
evidente para os agentes políticos (BRASIL, 2012:19)
A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência –
CORDE, faz parte da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e
atua em vários órgãos da administração pública federal articulando, discutindo e
sistematizando ações que subsidiam a formulação de programas a serem desenvolvidos
no Brasil, tratando sobre temas como acessibilidade, trabalho, saúde, reabilitação,
educação, dentre outros. Já o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência – CONADE é vinculado ao Ministério da Justiça, e foi criado para acompanhar
e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com
deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social,
transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigida a esse grupo social
(BRASIL, 2007)
O objeto do direito social consiste na prestação de um serviço, ou na sua
impossibilidade, de uma contrapartida que o garanta. A Constituição Federal de 1988
declara que o Estado é responsável por atender aos direitos sociais. Assim, cabe à
pessoa que necessite de proteção a seus direitos exigir a prestação concreta por parte do
Estado. Compete ao Estado assegurar esses direitos, através da implementação dos
serviços públicos. Porém, a prestação de serviços para garantia dos direitos sociais cria
ônus para o Estado e de forma indireta para os contribuintes.
Assim, a partir de 1988, as políticas sociais passam a ser dever do Estado,
estando ancoradas no direito social dos cidadãos. Com isso, ao serem propostas

55

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

políticas universais e igualitárias, objetivou-se promover a inclusão da população de uma
forma geral (Benevides, 2011:64).
A Constituição de 1988 representou, assim, uma oportunidade de se promover
avanços significativos no padrão de proteção social brasileiro. Pode-se considerar como
avanços os princípios universalistas dos direitos sociais, para maior igualdade, a partir de
políticas de Estado, manifestadas pela garantia de uma renda mínima e na edificação de
equipamentos públicos gratuitos de acesso universal. São avanços que parecem
caminhar na direção de um novo sistema com políticas mais redistributivas e maior
responsabilidade pública na sua regulação, produção e operação.
A partir do Sistema Único de Assistências Social (SUAS), em 2005, o modelo de
gestão da Política de Assistência Social tornou-se descentralizado. Com isso, a
universalização do acesso aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais,
promovida por esse modelo de gestão descentralizada e participativa, vem consolidar,
definitivamente, a responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e
da desigualdade, com a participação complementar da sociedade civil organizada,
através dos movimentos sociais e entidades de assistência social.
Um dos desafios também colocados ao SUAS é que este deve proporcionar
condições objetivas para que a população usuária da Assistência Social rompa com o
estigma de desorganizada, despolitizada e disponível para manobras eleitorais, como
comumente é apresentada à população que tradicionalmente aciona os atendimentos da
política. O trabalho com os usuários deve partir da compreensão de que esse sujeito é
portador de direitos e que esses direitos, para serem garantidos, exigem um movimento
coletivo, de classe social e de suas frações e segmentos. Para trabalhar nessa
perspectiva, é preciso construir novos parâmetros, devolvendo a esses sujeitos as
condições políticas e sociais de pensar a sociedade e seu lugar nela, disputando a
reversão do modelo hegemônico construído (Amaral, 2009:98)

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Livro I; Título II; Capítulo VII e
VIII,
Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios
no âmbito da política pública de assistência social à pessoa
com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da
segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da
reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da
convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso
a direitos e da plena participação social.
O direito à assistência social, contemplado com o Capítulo VII da Lei Brasileira da
Inclusão (LBI), em seu artigo 39, parte da afirmação de que esta se realiza por intermédio
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de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Daí decorre a
necessidade de compreendermos cada uma destas categorias que estruturam a Política
de Assistência Social. Os serviços socioassistenciais são direitos dos cidadãos e dever
do Estado na forma de trabalhos realizados pelas equipes profissionais, sejam eles a
escuta qualificada, atendimento particularizado a participação em uma oficina pedagógica
ou outras atividades. Os serviços, neste sentido, se caracterizam por ofertas não
materiais para a pessoa ou sua família.
Os benefícios socioassistenciais são direitos dos cidadãos e deveres do Estado
materializáveis. Eles podem ser realizados na forma de benefícios eventuais, como o
Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral ou outro benefício regulamentado no município, ou na
forma de benefícios continuados, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada
(BPC) para pessoas com deficiência e idosos ou ainda mecanismos de Transferência de
Renda de origem Federal, estadual ou municipal. É válido, portanto, ressaltar que o BPC
é integrante da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), instituído pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS).
A assistência social, portanto, soma seus esforços com as demais políticas
públicas para promover a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência assumindo
a promoção da convivência como sua especificidade.
Demarcada a vinculação aos serviços e benefícios socioassistencial, ainda no
artigo

39

a

Lei Brasileira

de

Inclusão

(LBI)

faz

referência

às

seguranças

socioassistenciais a serem garantidas pela assistência social, conforme estabelecido na
Norma Operacional Básica por meio da Resolução do CNAS nº 33/2012, a
NOB/SUAS/2012. Nesta normativa temos previstas as seguranças de (a) acolhida; (b)
renda; (c) convívio e vivência familiar, comunitária e social; (d) desenvolvimento da
autonomia e (e) apoio e auxílio em situações de riscos circunstanciais.
O artigo 40 da LBI reafirma o direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC),
já instituído na LOAS e que abrange as pessoas com deficiência e idosos cuja renda na
família não seja suficiente para prover sua subsistência. No caso das pessoas com
deficiência há também o requisito de incapacitação para as tarefas da vida diária. Este
benefício se efetiva por meio do recebimento mensal de um salário mínimo para quem
esteja nestas condições, com revisão regular do quadro e manutenção do mesmo até
que sejam superadas as barreiras que o caracterizam, no caso da pessoa com
deficiência.
O parâmetro para acesso ao BPC foi definido pela LOAS no parágrafo terceiro do
artigo 20, em um quarto de salário mínimo por pessoa na família, entretanto, há uma
decisão do Supremo Tribunal Federal de 18 de abril de 2013 (RCL 4.374/2013), que
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considera inconstitucional o uso exclusivo do critério de renda para a garantia desse
benefício. Assim, a concessão do mesmo deverá levar em conta outros elementos
verificados por um estudo social realizado por profissionais habilitados para isto. Desta
maneira e, reforçado pela redação da LBI, deve-se considerar a definição de o benefício
é devido a quem “não possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida
por sua família”
Considerando estes elementos, podemos concluir que a Lei Brasileira de Inclusão,
ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, reafirmou a concepção já assumida pelo Sistema
Único de Assistência Social de que o desenho universal é a bandeira norteadora para
adequação de espaços e fazeres, assim como remover todas as barreiras que dificultem
a convivência social. “A realização dos Direitos Socioassistenciais exige que sejamos, a
tal ponto inclusivos que as deficiências sejam apenas características pessoais e não
limitadores de nossa vida social.” (Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência –
Comentada)
Como ressaltam Araújo e Maia (2014), a diversidade é inerente à natureza
humana, razão pela qual o ordenamento jurídico deve “reconhecê-la e atuar para
possibilitar a todos que tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento pessoal e
inclusão social”. Assim:
O direito brasileiro reconheceu nas pessoas com deficiência
um grupo que necessita de especial proteção para que seus
integrantes possam ser incluídos plena e efetivamente na
sociedade, em igualdade de oportunidades para com as
demais pessoas. Assim, estabeleceu-se reserva de vagas para
as pessoas com deficiência em concursos públicos (art. 37,
VIII, da CF/1988), instituiu-se um benefício assistencial
específico para tal grupo (art. 203, V, da Lei Maior), a lei tratou
de garantir que uma parte dos postos de trabalho na iniciativa
privada fosse reservada às pessoas com deficiência (art. 93 da
Lei 8.213/1991), bem como foram estabelecidas constitucional
e legalmente diversas outras políticas públicas voltadas à
inclusão, como aquelas que devem assegurar a habilitação e
reabilitação, o lazer, a acessibilidade, dentre outros valores
necessários e importantes para a plena felicidade desse grupo
vulnerável (ARAÚJO; MAIA, 2014, texto digital).
O artigo 21 correspondente a LOAS, assegura que a pessoa com deficiência que
esteja incapaz de ter uma vida independente ou ao trabalho e, combinado à isso, tivesse
uma per capita famíliar menor que ¼ do salário mínimo teria direito ao BPC. Porém, no
ano de 1999 foi sancionado o Decreto de número 3298 que restringiu ainda mais o
acesso ao benefício à população com deficiência, visto que foi apreendido como conceito
da pessoa deficiente “aquela pessoa que apresenta, em caráter permanente, perdas ou

58

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera
a incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano” (LOAS, 1993: 226). Para as pessoas com deficiência, além de
comprovar a renda baixa, precisa também submeter-se a perícia médica. Segundo a
LOAS, é vetado a acumulação de outros benefícios no âmbito da Seguridade Social com
o BPC, salvo referente à saúde. Caso isso aconteça o beneficiário estará
automaticamente cortado do benefício (op cit, 2003).
Assim, o que ora se apresenta é a exacerbação da seletividade do acesso ao
benefício, visto que as condicionalidades em torno da deficiência restringem o acesso de
deficientes e o veto da acumulação de benefícios, só reforça mais o caráter de renda
exclusiva e não complementar, estando o beneficiário e sua família fadada ao benefício.
Mauriel (2010) conclui:
A opção de calcular com precisão crescente ―os mais pobres
entre os pobres―sedimenta segmentos de excluídos da
própria proteção social. Isso gera uma distorção de sentidos na
relação entre os cidadãos e o Estado do ponto de vista dos
direitos, criando uma nova estratificação social na base. Isso
tem implicações políticas importantes, pois desloca o foco das
lutas pelo acesso às riquezas socialmente produzidas,
dissociando proteção e direitos sociais. (MAURIEL, 2010:178)
Para o BPC, as pessoas com deficiência além da comprovação da per capita
familiar menor que ¼ do salário mínimo, o requerente precisa passar pela perícia médica
e estar enquadrado na Classificação Internacional de Doença que comprove à
incapacidade ao trabalho.
Nesse sentido, além da falta de políticas sociais que assegurem direitos
constitucionais à população com deficiência, as condicionalidades seletivam, focalizam e
restringem o acesso ao BPC nas duas modalidades: idoso e deficiente. Contudo, se
analisarmos as condicionalidades impostas perceberemos que a população com
deficiência passa por mais peneiras, já que precisam ser aprovados pela perícia médica
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Além disso, o decreto de número 3298,
sancionado no ano de 1999, dá novo conceito à pessoa com deficiência: pessoa que
apresente em caráter imutável perdas ou anormalidades de funções psicológicas,
fisiológicas ou anatômicas, que gere a incapacidade para o trabalho e desempenho de
atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano – o que também
inviabiliza o direito ao BPC a maior população deficiente na medida em que exige que a
deficiência seja de caráter permanente e imutável.
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Agora existe um cronograma com o objetivo de revisar todos os benefícios
assistenciais (LOAS/BPC) a partir de 2017. Conforme cronograma do INSS, no ano de
2017 serão convocados os beneficiados idosos, ou seja, aqueles que recebem o
LOAS/BPC em razão da idade e da miserabilidade. E no ano de 2018 serão revisados
os benefícios assistenciais recebidos por pessoas com deficiência. Ou seja, aqueles
que recebem o LOAS/BPC em razão da deficiência e da miserabilidade.
Isso porque, a recente Portaria Interministerial 02 de 08/11/2016 realizada em
conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério do
Planejamento e Ministério da Fazenda, trouxe novas mudanças no benefício
assistencial LOAS/BPC (Benefício de Prestação Continuada), desde a concessão até a
revisão do benefício.
Antes da portaria a composição da renda familiar era feita por um formulário
próprio preenchido pelo segurado, mas agora o critério será verificado pela analise do

Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), mesmo
cadastro usado para concessão do Bolsa Família. Importante lembrar que o critério
utilizado é o seguinte: possuir uma renda per capita (por pessoa) inferior a 1/4 (um
quarto) do salário-mínimo (§ 3º do artigo 20 da Lei nº lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993). Mas vale registrar que esse critério vem sendo flexibilizado através do Poder
Judiciário, garantindo que pessoas com uma renda um pouco superior ao 1/4 recebe o
beneficio assistencial.
Portanto, agora, o interessado em receber o LOAS/BPC deverá realizar seu
cadastro no CADÚNICO para ter direito ao benefício.
Com a publicação do Decreto nº 8.805/2016, a inscrição no Cadastro Único de
Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único – passou a ser requisito
obrigatório para a concessão do benefício. O cadastramento deve ser realizado antes da
apresentação de requerimento à APS para a concessão do benefício. É importante
lembrar que para além do Cadastro Único também é requisito para a concessão do
benefício a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, do requerente e dos
membros da família.
A gestão do BPC é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), por
meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é responsável pela
implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do
benefício. A operacionalização é realizada pelo INSS.
Pela Política Nacional de Assistência Social de 2004, o benefício de prestação
continuada passou a compor o conjunto da proteção social básica. Para sua eficácia, foi
integrado ao conjunto das demais ações sócio-assistenciais. Com a implantação do
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Sistema Único de Assistência Social, que passou a gerir as ações da assistência social
na maioria dos grandes municípios brasileiros, e a prescrição legal de revisão do
benefício de prestação continuada a cada dois anos (verificação da manutenção ou não
das condições que geraram sua concessão), ganharam impulso a ação de investigação
da realidade vivida por seus beneficiários e a garantia de acesso às políticas de proteção
social (Fonseca, 2007).
Após a Constituição de 1988, “a ação pública, por seus princípios, é destinada a
todos e tem responsabilidade de resolver, suprir e prover determinadas necessidades
sociais da população” (SPOSATI, 2009:13). Portanto, a política pública enquanto direito
do cidadão e dever do Estado aponta para o fazer da política de proteção social, que
deve se efetuar articulada com outras políticas sociais e atender a quem dela precisar,
alcançando todos que se encontram em situações de risco ou de vulnerabilidades
sociais, no sentido de garantir direitos sociais e cidadania.
A aprovação da LOAS em 1993, significou um avanço importante no sentido de
romper com a fragmentação e o paralelismo que caracterizavam as ações da área social.
Em seguida, uma série de decretos e normas fortaleceriam a política de Assistência
Social, com destaque para a Lei 12.435/2011, demonstrando que o SUAS se apresenta
como um elemento necessário e importante para a consolidação e ampliação da
seguridade social. A integração do SUAS no âmbito da Seguridade Social é critério
fundamental para sua efetivação. Como sistema que operacionaliza os princípios da
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), o SUAS materializa princípios e diretrizes
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social em suas orientações centrais, e
estabelece um sistema em seu sentido mais estrito, ou seja, como estrutura organizada
com base em um conjunto de serviços socioassistenciais inter-relacionáveis e agrupados
por características de proximidade, e em diferentes tipos de proteção social (Behring &
Boschetti, 2007).
O Governo Federal através das Políticas Públicas criou uma rede de atenção à
pessoa com deficiência que envolve vários órgãos como Unidade Básica de Saúde UBS, Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, Centro de Referência
Especializada de Assistência Social - CREAS, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS,
que trabalham de forma integrada ao Ministério de Desenvolvimento Social - MDS,
através do Cadastro Único para Programas Sociais - CADUNICO, onde as pessoas com
deficiências tem a garantia de atendimento prioritário por esses órgãos
Os avanços obtidos com a efetivação do benefício de prestação continuada como
direito da assistência social, ainda que restritos e seletivos, são inegáveis. O valor de um
salário mínimo estabelecido constitucionalmente sugere, “pelo menos em tese, seu

61

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

caráter de provisão de necessidades básicas, no campo da seguridade social,
aproximando-o do campo do direito” (GOMES, 2001:132).
A instituição desse benefício tem como base a noção de que o mercado é incapaz
de absorver aqueles cidadãos que não dispõem de condições de concorrência para o
trabalho e, portanto, não podem contribuir com o sistema previdenciário. Desta forma, o
BPC preencheu uma lacuna no sistema de proteção social brasileiro, incluindo nas
políticas públicas uma parcela da população anteriormente desprovida de cobertura. A
inclusão da garantia desse benefício na Constituição Federal de 1988 encerrou a etapa
da conquista do direito e inaugurou o momento de sua efetivação.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência confirma o papel dos
Estados-Partes, quando afirma que estes devam reconhecer o direito à igualdade de
condições de todas as pessoas com deficiência para que elas vivam em comunidade,
com opções iguais aos demais, e adotar medidas efetivas e pertinentes para facilitar o
pleno gozo desse direito. A vida, que é entendida como um direito inalienável do homem,
importa na aceitação e na busca da igualdade, quando o diferente é considerado inferior,
então deve ser observado que as diferenças não devem atingir a individualidade das
pessoas, bem como sua a originalidade.

Conclusão

Este trabalho pretendeu tecer considerações acerca da conformação do sistema
de Seguridade Social no Brasil enquanto mecanismo de proteção social composta pelas
políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social, reconhecidas como produto
histórico das lutas provenientes da classe trabalhadora, na medida em que o Estado
brasileiro reconhece os riscos sociais do trabalho (MOTA, 2010). Além disso, foi
relacionado à política de Previdência e Assistência Social no Brasil e a centralidade da
política de Assistência Social no sistema de Seguridade Social, via transferência de renda
destacando as características do BPC.
Ao longo dos anos no Brasil, a participação, inclusão, igualdade de oportunidades
e acessibilidade são temas importantes frente ao movimento de inclusão das pessoas
com deficiência, o que vai repercutir em avanços sociais para todos.

De acordo com Lanna Jr. (2010), no Brasil até a década de 1970, as pessoas
com deficiência não possuíam espaço para a participação nas decisões de sua
própria vida, dependendo muitas vezes, da caridade e da compaixão alheia, e as
ações governamentais se resumiam a programas assistencialistas. Dessa forma,
paralelamente as poucas ou quase inexistentes iniciativas do Estado, no final dessa
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década, ocorreram diversas mobilizações organizadas por essas pessoas que
culminaram com a criação do “movimento político das pessoas com deficiência”,
tornando-os agentes políticos ativos e protagonistas de suas lutas e demandas.
A Constituição Federal de 1988 concebe a Seguridade Social como um conjunto
integrado de ações, do Estado e da sociedade, voltadas para assegurar os direitos
relativos à saúde, a previdência e a assistência social.
Logo essa Constituição abriu caminho para várias legislações que afirmam a
cidadania da população brasileira. Pela primeira vez uma legislação no país vai abordar a
Seguridade Social, como uma proteção social para quem contribui e também para quem
não contribui com a Previdência Social, tornando-a universal no direito à Saúde e à
Assistência Social.
Assim, em seu Artigo 203 a Constituição Federal institui a assistência social aos
indivíduos vulneráveis socioeconomicamente, sem a necessidade de contribuição à
seguridade social, incluído também as pessoas com deficiência.
Tendo em vista que, um dos alicerces da Constituição Federal de 1988 se centra
na busca da dignidade humana e na redução das desigualdades socioeconômicas, se faz
necessária a consolidação de políticas e ações que possibilitem essa mudança no quadro
da realidade brasileira e dê acesso aos direitos sociais principalmente as camadas mais
pobres e vulneráveis da população.
Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
nomeadamente conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foi
promulgada objetivando a garantia e manutenção das necessidades mais básicas de
sobrevivência da população vulnerável economicamente, através do direito à assistência
social. Essa lei apresenta a assistência social como um “direito do cidadão e dever do
Estado, e é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 1993, s/p)
É importante assinalar que a política de Assistência Social quando incluída no
Sistema de Seguridade Social, representou uma valiosa vitória visto que aparece pela
primeira vez na história do Brasil como direito social, desvencilhando-se das
prerrogativas da ajuda e benemerência.
Contudo, apesar de reconhecer as conquistas da Constituição no campo da
Seguridade Social, é impossível deixar de sinalizar seus limites estruturais quando
circunscritos na ordem capitalista.
Nesse momento da história da Assistência Social, o avanço da Assistência num
contexto de seguridade passa por momentos instáveis, pois, apesar de avanços
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constitucionais, há ainda políticas neoliberais que provocam processos desarticuladores,
de desmontagem e retratação de direitos e investimentos no campo social.
De acordo com Raichelis (2000), a Política de Assistência Social deve exercer
uma função democratizadora e universalizante no campo da seguridade social, fazendo
estender o padrão de cobertura social aos segmentos sociais não contributivos, através
das interfaces com as outras políticas setoriais, tendo em vista equacionar as
necessidades sociais dos segmentos mais vulneráveis.
A Lei do SUAS, como ficou conhecida a Lei 12.435/2011, reconhecendo a
importância de a Assistência Social articular programas, serviços e benefícios,
recomenda no art.24 que “os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa
com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação
continuada”.

As pessoas com deficiência se apresentam como tema que vem desafiando as
políticas públicas por se apresentarem com mercado de trabalho restritivo e políticas
sociais ainda frágeis para a garantia de cidadania dessa parcela da população.
Assim, muitas são as demandas por medidas para atendimento das necessidades
desses beneficiários e para a inclusão social dessas pessoas.
Assim, como resultado dessa análise obteve-se uma serie de reflexões voltadas
para a questão do acesso, especificamente destinados as pessoas com deficiência,
considerado como aspecto essencial dessa reflexão. Observa-se assim, um sistema
previdenciário incluído na conjuntura de país dependente e por isso produtor das ações
políticas que subalternizam, excluem e restringem os beneficiários.
Demonstra-se que as alterações ocorridas, apresentam como conseqüência a
fragilização dessa política considerada como referência, inclusive para outros países,
diversificando o atendimento às demandas concretas que se instituíram em suas
trajetórias históricas.
Mesmo nesse cenário encontrou-se avanços na garantia dos direitos das pessoas
com deficiência mas, indicando ainda mudanças necessárias a serem realizadas. O
controle social constitui-se como perspectiva relevante, pois é através dele que é possível
caminhar para o horizonte de uma atenção na política assistencial pública e cidadã.
Acredita-se que o caminho é a mobilização, a construção de novos espaços e
práticas, procurando formas cada vez mais amplas de participação democrática. Nesse
sentido cabe reafirmar o exercício de cidadania sob a perspectiva da autonomia como
condição fundamental para a construção de novas relações, Estado / sociedade.
São necessárias, também, políticas públicas capazes de tornar acessíveis às
pessoas com deficiência, um nascimento saudável, um desenvolvimento físico e mental
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sadio e um envelhecimento harmonioso. Tudo para que essas pessoas possam usufruir
de todas as fases da vida em condições dignas de existência. Essas recomendações
estão previstas no título II, capítulo I, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado
pelo Senado.
Diante disso, a sociedade deve ser convocada a participar desse processo de
conscientização, que é de fundamental importância, já que somente por meio dessa
participação efetiva serão quebrados os paradigmas antigos em relação às pessoas com
deficiência, construindo a formação de novos conceitos sobre essas pessoas.
Em concordância com (SANTOS, s/d), os problemas enfrentados pelos pessoas
com deficiência não estão relacionados à carência de leis, visto que existem inúmeras
normas internas e internacionais que garantem todos os direitos que essas pessoas
necessitam para verdadeiramente serem incluídas socialmente. Ao contrário, a solução
do problema passa pela mudança de paradigma por parte da sociedade sobre as
pessoas com deficiência e, sobretudo, pela falta de políticas públicas para tornar efetivos
os direitos legalmente reconhecidos.
Desse modo, as pessoas com deficiência passariam a ser tratadas materialmente
como sujeitos de direitos, podendo exigir o cumprimento desse direito e de serem
incluídas socialmente, seja para participar da sociedade, seja para decidir os rumos da
própria vida e não vivendo uma temporalidade histórica, marcada pela instabilidade e
insegurança.
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A LBI E A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MUNICÍPIO
DE CAXIAS - MA: PONTOS E CONTRAPONTOS

Danielle Maria Apolonio Rodrigues (SEDUC-MA)
Elson da Silva Sousa (SEMED/ Aldeias Altas - MA)
Francivaldo Moreira Leal (SEMECT/Caxias -MA)

RESUMO: Falar em inclusão remonta-nos à aguerridas reivindicações no âmbito social, tendo
como primeira referência a Constituição de 1988, este por sua vez, objetiva analisar pontos
da LBI, contrapondo-a com a realidade do Município de Caxias -MA, a partir do problema:
Quais as contribuições, os avanços alcançados e os percalços vigentes da LBI para as
pessoas com deficiência do Município de Caxias? Tendo como aporte teórico (MONTOAN,
2006; RODRIGUES, 2006; CANDAU, 2009; FREIRE, 2005), documental (BRASIL, 2015;
1996; 1988) e pesquisa de campo com aplicação de questionário com perguntas abertas e
fechadas, diário de campo e entrevista semiestruturada (GIL, 2008; MINAYO, 2004; 1998),
obtendo como resultados, as ações que revelam a implementação da LBI, os avanços,
desafios e perspectivas no território caxiense.
Palavras-chave: LBI em Caxias -MA; Inclusão; desafios; avanços; perspectivas.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos as pessoas com deficiência têm lutado por igualdades de
condições, movimento que objetiva políticas públicas que assegurem o cumprimento dos
direitos inerentes aos cidadãos, independentemente de sua condição, luta esta que envolve
efetivação de políticas de Estado e quebra de barreiras sociais, atitudinais, demandando um
movimento organizado com vistas à inclusão.
Falar em inclusão remonta-nos ao longo histórico de aguerridas reivindicações no
âmbito político, judicial e social, a primeira referência de peso à inclusão na legislação é
bastante antiga: a nossa Constituição de 1988, onde estão descritos alguns dos deveres mais
básicos do Estado, à exemplo da oferta de transporte acessível, uma educação especializada
no ensino regular e a garantia de proteção das pessoas com deficiência. A natureza genérica
desses deveres foi sendo complementada aos poucos com leis específicas à públicos
restritos.
Uma das maiores conquistas foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº
13.146/2015,

intitulada Lei Brasileira da Inclusão, uma lei de grande amplitude de

discussões e proposições de ações que trata da acessibilidade e da inclusão em diferentes
aspectos da sociedade, onde um grande avanço do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi
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alterar outras leis (como a CLT e o Código Eleitoral) para deixá-las em conformidade com a
Convenção Internacional da ONU, apesar do progresso, a LBI passou pelo mesmo problema
da lei de Libras, a legislação demorou a ser criada e o cumprimento das regras é um grande
problema até hoje, onde a primeira versão do texto foi apresentada no ano 2000, mas sua
aprovação e publicação ocorreram somente em 2015.
Muito tem se discutido após a aprovação e vigência da referida lei, pois apesar dos
avanços que a legislação trouxe, ela é só mais um capítulo na história de luta das pessoas
com deficiência, posto que ainda estamos longe de ver a legislação sendo cumprida a
contento de seus usuários.
No fundo, muitos ainda não conhecem a legislação e isso dificulta que ela seja posta
em prática, é necessário que todos os setores da sociedade entendam suas nuances, atitude
essencial para sua efetivação.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objeto de estudo a aprovação da LBI e
o processo de inclusão das pessoas com deficiência no Município de Caxias -MA,
pretendendo encontrar respostas ao seguinte problema: Quais as contribuições, os avanços
alcançados e os percalços vigentes da LBI para as pessoas com deficiência do Município de
Caxias -MA? Tendo como aporte teórico (MONTOAN, 2006; RODRIGUES, 2006; CANDAU,
2009; FREIRE, 2005), documental (BRASIL, 2015; 1996; 1988) e pesquisa de campo com
aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas, diário de campo e entrevista
semiestruturada (GIL, 2008; MINAYO, 2004; 1998).
Para operacionalizar respostas ao problema, delineou-se como objetivo geral, analisar
as contribuições, os avanços alcançados e os percalços vigentes da LBI para as pessoas com
deficiência do Município de Caxias –MA e, como objetivo especifico discutir pontos da LBI,
contrapondo-a com a realidade caxiense, tendo como referente as pessoas com deficiência
do Município de Caxias – MA.
Para tanto, utilizou-se de aporte teórico, instrumentos e técnicas de coletas de dados
à exemplo do questionário com perguntas abertas e fechadas, diário de campo, e entrevista
semiestruturada ( GIL, 2008; MINAYO, 2004; 1998), para traçar o perfil dos interlocutores, os
acontecimentos, subjetividades inferidas e registro minucioso e análise dos dados coletados.
Ainda que, sendo sabedores da abrangência da LBI, a referida análise restringiu-se às
pessoas com deficiência física do município supracitado, partindo principalmente da
percepção dos usuários da lei, neste trabalho representados pelo presidente da ADEFIC
(Associação das Pessoas com Deficiência Física de Caxias), correlacionando os discursos
postos, as contraposições da lei e as representações veladas da sociedade.
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Deste modo, o presente trabalho estruturou-se com base nos resultados obtidos na
entrevista semiestruturada, sendo divididas em tópicos, proporcionando a discussão, análise
das respostas e as disposições da lei, iniciando com um breve relato à cerca da LBI e a
realidade do município em questão, seguida dos respectivos questionamentos ao presidente
da Associação das Pessoas com Deficiência de Caxias.
2 RESULTADO E DISCUSSÃO: ASPECTOS DESVELADOS
2.1 - A Lei Brasileira de Inclusão e a realidade de Caxias: pontos e contrapontos
A Lei Brasileira de Inclusão caracteriza-se como um marco legal que legitima a luta
das pessoas com deficiência, também intitulada Estatuto da Pessoa com Deficiência, com
a finalidade de assegurar e promover as condições de igualdade, a efetivação dos direitos, a
inclusão social e o pleno exercício da cidadania, pautada na Convenção dos Direitos das
Pessoas com Deficiência.
O Município de Caxias -MA, por tratar-se de uma cidade de médio porte, com
população de 170.000 habitantes, apresenta uma cultura interiorana, com processo de
inclusão lento do ponto de vista do acesso e efetivação de políticas públicas essenciais à uma
sociedade inclusiva; os primeiros passos da inclusão se deu no âmbito da educação, ainda
que com formato de integração, atrelada à APAE, desde então, têm avançado à passos lentos,
com ações tímidas de algumas instituições e em alguns setores particularizados.
Diante desta proposta concisa de grande relevância social e do contexto de Caxias,
sentiu-se a necessidade de aprofundar as discussões e os pontos levantados no referido
documento, tendo como interlocutor Paulo Carneiro, Caxiense, 45 anos de idade, casado,
com deficiência física (cadeirante) em consequência de um acidente automobilístico, bacharel
em Serviço Social, militante da sociedade civil organizada e presidente da ADEFIC desde
2009, acerca das questões inerentes à lei, iniciamos com o seguinte questionamento:
2.2 Desvelando a inclusão em nosso país, antes e depois da aprovação da LBI
Quando questionado: Como você vê a inclusão em nosso país, antes e depois da
aprovação da LBI? A esse respeito, Paulo relata que a promulgação da LBI foi uma conquista
para as pessoas com deficiência, fruto de aguerridas reinvindicações em nosso país, através
de ações à exemplo das inúmeras conferências, audiências públicas, fóruns e ações judiciais,
trouxe muito avanço para a inclusão, no entanto é importante ressaltar que temos ainda
diversos percalços para uma sociedade inclusiva.
Frente a este discurso, percebemos que a LBI trouxe às pessoas com deficiência uma
esperança de dias melhores, perspectiva de mudanças que contemple à todos os cidadãos.
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2.3 Surgiu da Associação das Pessoas com Deficiências de Caxias (ADEFIC), seus desafios
enfrentados e conquistas alcançadas
Quando questionado: Em que contexto surgiu a Associação das Pessoas com
Deficiências de Caxias (ADEFIC)? Quais os desafios enfrentados e conquistas alcançadas?
O interlocutor da pesquisa, revelou que a Associação foi instituída em 2006, concomitante à
criação do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência, no entanto, neste
primeiro momento com objetivo não de defender os direitos das pessoas com deficiência,
más para atender a interesses particulares, em busca de benefícios próprios dos sujeitos que
encabeçaram este processo no município, aqui omitidos os nomes por questões éticas,
situação esta que perdurou por cerca de 2 anos, tendo fim a partir de uma audiência pública
em uma determinada instituição do município,

que contou

com a presença de vários

cadeirantes, havendo no decorrer do evento o questionamento da razão pelo qual as pessoas
com deficiências físicas eram ausentes nos diversos eventos que tratavam da temática da
inclusão na instância estadual e nacional, haja vista que a entidade fora apresentada em sua
fundação em São Luís, capital estadual, constatando-se pelos presentes que o fato ocorria
por omissão de informações, distorção de interesses, relatos de fatos inverídicos de ações
realizadas e utilização indevida de pessoas que de fato necessitavam de assistência,
chegando-se ao consenso de que a entidade, ou melhor dizendo, os seus presidentes, não
respondiam à contento às expectativas dos seus associados, sendo criada a partir deste
evento uma comissão que abriu investigação e apurou que a entidade não tinha a devida
regulamentação para seu funcionamento, o grupo fez posteriormente a devida efetivação
jurídica e eleição para nova presidência.
Ao ser eleito como presidente da Associação ADEFIC em 2009, Paulo Carneiro
expressou que:
Quando ingressamos na associação tivemos grandes desafios,
pois éramos leigos na questão [...], e ainda somos, no entanto nos
sentimos responsáveis pela causa que também era minha, e começamos
a procurar suporte nas leis, fazer leituras, cobrar o poder público,
questionar o porquê da inexistência de políticas públicas, já sabendo o
que é uma política pública, e aí começaram os primeiros embates com as
autoridades, gerando um certo desconforto entre nós e o poder público,
gerando indagações sobre a instituição, do tipo: Que associação é esta?
Quem são estes caras? [....], e daí a associação foi criando corpo, perfil,
ouvindo as demandas das pessoas com deficiência através de reuniões
nos bairros, fazendo os encaminhamentos ao Poder Público via
documentos, audiências, processos, dentre outros.
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Podemos perceber que a associação se desenha diferente de outrora, apresenta em
sua diretoria pessoas engajadas, com perfil de liderança e com preocupação e
responsabilidade social, sendo percebido pelos associados.
No trabalho de cadastramento, uma espécie de senso das pessoas com deficiência no
município, a ADEFIC conseguiu identificar e cadastrar cerca de 440 pessoas com a respectiva
deficiência na cidade, mesmo sendo conhecedores que temos muitos outros, este número é
bastante significativo para demandar reinvindicações junto às autoridades.
Com este novo rosto, a associação conseguiu associar em média 400 pessoas, sendo
importante ressaltar que atualmente têm-se somente 209 pessoas ativas, a associação
utilizava um espaço cedido pelo Instituto Histórico e Geográfico do Município, onde
realizavam suas reuniões, atendimento de orientações e encaminhamentos jurídicos, da área
da saúde, dentre outros, atualmente a ADEFIC possui sede própria, ao lado do referido
instituto, um espaço localizado em uma área federal, na antiga estação do trem, espaço este
que estava ocioso, com utilização indevida por vândalos, a sede foi conseguida mediante à
solicitação ao setor de patrimônio do Governo Federal em Brasília, onde a direção da
associação entregou a documentação em mãos, e recebeu a documentação provisória de
liberação para o uso do respectivo local, com o compromisso de ocupar e fazer melhorias no
local , bem como transformar a associação em OSCIP em trinta dias.
Esta alteração seria importante para ADEFIC, pois a OSCIP é uma qualificação
jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor
público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada
sem fins lucrativos, como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de
governo e órgãos públicos das diversas esferas e permite que doações realizadas por
empresas possam ser descontadas no imposto de renda. Por ser uma qualificação, e não
uma forma de organização em si mesma, vários tipos de instituições podem solicitar a
qualificação como OSCIP. A ADEFIC foi transformada em OSCIP no prazo determinado e
atualmente tramita em Brasília o processo para o recebimento da documentação definitiva de
posse do local com o objetivo de transformar o local em um centro de referência e atendimento
às pessoas com deficiência física do município e região.
Outra aquisição exitosa da ADEFIC refere-se à um transporte adquirido junto à Justiça
Federal, um carro popular que seria doado para o poder público, no entanto com a solicitação
da associação, o veículo foi doado para a instituição, para auxiliar no transporte dos
associados em diversas atividades, como consultas, reuniões e bancos. De acordo com o
presidente o transporte é de grande utilidade, pois facilitou a locomoção de muitos associados
em procedimentos médicos, seminários e atividades diversas.
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Outra mudança significativa diz respeito à concepção, percepção da sociedade
Caxiense sobre a associação, o aumento do debate à cerca das deficiências, da implantação
de políticas, ainda que tímidas, porém um começo de uma quebra de preconceito.
2.4 Práticas exitosas inclusivas no Município de Caxias desde a vigência da LBI
Quando questionado: Quais as práticas exitosas se destacam no Município de Caxias
ao longo destes anos frente a LBI? No tocante à esta indagação tomamos por parâmetro as
propostas dos capítulos da LBI, onde Paulo Carneiro elenca algumas ações realizadas pela
associação, pelo Poder Público e por entidades da sociedade civil organizada, inicialmente à
cerca do Cap. I da lei que trata da igualdade e da não discriminação, ainda neste mesmo
capítulo é especificado o atendimento prioritário, neste âmbito o entrevistado ressalta que
muito tem mudado no campo do discurso e dos comportamentos, no entanto, ainda temos
uma “grande barreira atitudinal”, onde as pessoas conhecem os dispositivos da lei, porém não
aliam isso à sua atitude social, à exemplo de estacionamento indevido nas vagas destinadas
para as pessoas com deficiência, nas rampas de acesso aos espaços públicos.
De acordo com esta declaração percebemos que mais importante que criar políticas
públicas é criar um espírito de coletividade, de respeito mútuo, de pertencimento, de
consciência, a este respeito, Freire (2005), destaca que a política encontra-se em forte
consonância com seus princípios e ideais pedagógicos, uma vez que ressaltam a necessidade
de se construir coletivamente processos de empoderamento de cidadãos, tomando como
horizonte o respeito as diferenças e considerando os múltiplos contextos e histórias de vida
dos sujeitos.
A esse respeito, corroborando com este entendimento destaca-se que:
A inclusão, como os demais movimentos provocados por grupos que
historicamente foram excluídos da escola e da cidadania plena, é uma
denúncia ao que Hannah Arendt chamou de abstrata nudez, pois é inovação
incompatível com a abstração das diferenças, para chegar a um sujeito
universal. Quando entendemos que não é a universalidade da espécie que
define um sujeito, mas as suas peculiaridades, ligada a sexo, etnia, origem,
crenças, tratar as pessoas diferentemente pode enfatizar suas diferenças,
assim como tratar igualmente os diferentes pode esconder as suas
especificidades e excluí-los do mesmo modo; portanto, ser gente é correr
sempre o risco de ser diferente. (MONTOAN, 2006, p. 16)

Destarte que tratar das igualdades e das diferenças dos cidadãos é também um árduo
processo de conscientização social, de igualdade de oportunidades, acesso, do combate ao
preconceito e à discriminação.
A lei elenca os direitos fundamentais, sendo o primeiro o Direito à vida, a
Constituição Federal de 1988, especifica o referido direito, exatamente no artigo 5º, caput,
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tem se o direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros que aqui no Brasil residem, visto
que este artigo claramente diz que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.” (BRASIL, 1988).
Deste modo, todas as pessoas, independentemente de sua origem, particularidades,
de possuir alguma deficiência, tem direito à vida, de viver com dignidade, percebemos na
cidade pesquisada uma compreensão diferenciada, pois antigamente a pessoa com
deficiência estava fadada ao isolamento, um peso para a família, não tem o direito à vida, no
entanto esta concepção cultural passa por mudanças, é o que revela o relato de Paulo
Carneiro, Presidente da ADEFIC quando esclarece que:
“A pessoa com deficiência encontra a primeira barreira dentro de casa, muitos são
vitoriosos por conseguirem nascer, sendo que alguns vivem em condições sub-humanas, sem
condições dentro da própria casa, as pessoas com deficiência conseguiram chegar às
calçadas, primeira conquista.” (Fonte: Relato Paulo Carneiro, Presidente ADEFIC,
Entrevista/2018).
Podemos assim inferir que falar do direito à vida nos remete à uma reflexão sobre a
qualidade de vida, das condições mínimas de dignidade humana, do respeito à integralidade
da pessoa, do direito de “ser” inerente ao cidadão.
O segundo item da LBI refere-se ao Direito à habilitação e reabilitação, tendo no
município além do centro de reabilitação da APAE, outras instituições vinculadas à Secretaria
de Saúde e Assistência Social que prestam este serviço, além de empresas, clínicas
vinculadas à faculdades privadas à exemplo da Faculdade de Ciência e Tecnologia(
FACEMA), no entanto cabe-nos mencionar que devido à grande demanda, o sistema é
insuficiente no que se refere a celeridade do atendimento, sendo empecilho em alguns casos
do atendimento e estimulação precoce.
O documento especifica o Direito à Saúde também como um direito fundamental,
assegurando a atenção integral à saúde pelo SUS, Paulo destaca que o grande gargalo deste
critério é o TFD (recurso para o tratamento fora de domicílio), que custeia os gastos de
tratamentos realizados em outros municípios e estados, à exemplo do Hospital Sara em São
Luís, além do despreparo de alguns profissionais da saúde no atendimento às pessoas com
deficiência no serviço de urgência e emergência, outro problema é a concessão de próteses
pela Secretaria de Saúde, programa vinculado ao Governo Federal, ao Ministério da Saúde e
aqui no município estes recursos são gerenciados pela APAE, o que gera em alguns
momentos pendências de repasses para a entidade, questões burocráticas que prejudica a
celeridade e os usuários.
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Com relação ao Direito à Educação é colocado como essencial para o
desenvolvimento integral da pessoa, sabendo desta importância, Paulo declara que a pessoa
com deficiência física enfrenta muitos obstáculos no processo de escolarização, sendo o
primeiro, a cadeira de rodas, o transporte, locomoção, inadequação estrutural de algumas
escolas, prática excludente de alguns gestores com a recusa de matrícula, a necessidade de
adequação curricular e profissionais de apoio, pra garantir o acesso e permanência na escola,
frente a estes empecilhos temos avançado, sendo o item de maior notoriedade, o aumento
significativo de matrículas,

ressaltando que “ a educação é a base de tudo, frase muito

utilizada e de difícil concretude, que sonha que as escolas seja um dia somente escola, sem
necessitar de especificações, como escola acessível, inclusiva, etc. [...]”.(Fonte: Relato Paulo
Carneiro, Presidente ADEFIC, Entrevista/2018).
Neste contexto, Candau (2009), suscita o questionamento de “como promover no
cotidiano de nossas escolas e no âmbito educacional práticas que articulem diferenças e
igualdades? ”, com vistas à inclusão escolar e social, sendo este, desafio de construção de
uma sociedade verdadeiramente inclusiva, justa e democrática. Além disso registra-se que:
A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a
diferença. Tenta silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com
a homogeneização e a padronização. No entanto abrir espaços para a
diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande
desafio que esta é chamada a enfrentar. ” (MOREIRA; CANDAU, 2003,
p.161).

Postas as dificuldades, Rodrigues (2006), indaga “a quem cabe pensar o problema
pedagógico em relação às diferenças […] o problema é de todos, de todos os níveis da
comunidade educacional, não é do diferente”. Ao passo que Mantoan (2006), trata neste
âmbito do direito de ser de cada aluno, sendo diferente, e sendo respeitado em sua diferença,
quebrando velhos paradigmas, dando uma reinterpretação ao processo educativo.
Assim sendo inferimos que a política de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, proposta em diversas leis, à exemplo da Constituição Federal de 1988,
da Declaração de Salamanca (1994), da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, no artigo 59
que preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos,
recursos e organização

específicas para atender às suas necessidades, assegurando

aprendizagem significativa, do Decreto nº 186 do Senado Federal, aprovado em 2005, que
endossa especificando que as pessoas com deficiência têm o direito a educação, sendo
assegurado “o acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade
de condições com as demais pessoas da comunidade que convivem”, todas as proposições
destas e de outras leis se consolidam na Lei Brasileira de Inclusão aprovada em 2015, que
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discorre sobre o direito à educação como direito essencial para o desenvolvimento e
construção da identidade da pessoa com deficiência.
Diante do compromisso do Estado, de resguardar os dispositivos legais que tratam da
inclusão, de assegurar ensino de qualidade às pessoas com deficiência, na concretude e
aplicabilidade destas leis, é que somos desafiados à repensar e remodelar a prática
pedagógica e docente, percebendo os desafios pertinentes a este processo, construindo
saberes, resinificando a formação inicial e a docência, na perspectiva da tão citada e almejada
inclusão.
Assim verificamos a constante necessidade da escola de conceber e compreender a
realidade, onde a educação inclusiva surge como um novo paradigma educacional, na
perspectiva do espaço escolar estar apto à receber todos os alunos independentemente de
suas particularidades, sendo garantido acesso e permanência de todos, como princípio
fundamental das escolas regulares atender a diversidade do alunado, “incluindo
necessariamente as pessoas com deficiência”(BRASIL, 2001), sem nenhum tipo de
segregação nas salas comuns. A inclusão escolar é vista como a melhor alternativa para os
alunos outrora segregados da escola regular.
Neste contexto, Paro (2001,p.9), defende que a função primeira da escola se dá pela
“imbricação entre cidadania, democracia e educação”, onde deixa-se de preparar para o
trabalho, tornando-se a escola um agente social, educando para o exercício da democracia,
transmitindo a produção histórico-cultural produzida pela humanidade, ao longo da história,
com o objetivo de que seus agentes ao se apropriarem destes saberes, identifiquem-se e se
construam como seres históricos.
No que se refere ao Direito à Moradia o presidente cita que o fato de maior relevância
neste contexto foi a parceria da ADEFIC com a Secretaria Municipal de Planejamento no
período de implantação do Programa Minha casa, Minha Vida, do Governo Federal em
parceria com a prefeitura entre 2009 e 2011 com a construção de 2000 casas no perímetro
urbano, onde ilustra dizendo:
“Ficamos sabendo que o projeto destinava uma cota de 3% para
pessoas com deficiência e buscamos a garantia desta cota, conseguimos a
sensibilização do gestor municipal, que destinou além do número equivalente
a este percentual (60 casas), doou mais 40 casas, totalizando 100 casas,
tínhamos o quantitativo de 114 pessoas que a gente conseguiu juntar, e das
14 pessoas excedentes 08 foram contempladas na ampla concorrência,
restando somente 06 pessoas sem moradia própria […]”. (Fonte: Relato
Paulo Carneiro, Presidente ADEFIC, Entrevista/2018).
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O fato aqui especificado é de grande valia, pois em 2011 a LBI ainda era um projeto
sem promulgação e o município já realizara uma ação que atende ao capítulo V da lei, sendo
um marco na inclusão Caxiense.
A Lei traz a questão do Direito ao Trabalho, tratando da habilitação e reabilitação
profissional, neste aspecto Antunes (2006) defende que:
[...] por meio do trabalho, um processo que simultaneamente altera a
natureza e autotransforma o próprio ser que trabalha. A natureza humana é
também metamorfoseada a partir do processo laborativo, dada a existência
de uma posição teleológica e de uma realização prática. [...] O trabalho tem,
portanto, quer em sua gênese, quer em seu desenvolvimento, em seu irsendo e em seu vir-a-ser, uma intenção ontologicamente voltada para o
processo de humanização do homem em seu sentido amplo. (ANTUNES,
2006, p. 35).

O trabalho proporciona além da produção laboral, a socialização e construção de
autonomia da pessoa, Simono (2008), faz relação entre educação e trabalho como forma de
inclusão das pessoas com deficiência, onde uma depende da outra. A este respeito Aroucha
(2012), verifica que embora tenha havido nos últimos anos uma expansão no mercado de
trabalho, é necessário observar as especificidades de cada deficiência, pois cada uma requer
ações diferenciadas nas empresas ou instituições para recebê-las.
Na realidade de Caxias -MA, este eixo apresenta-se de modo deficitário, ainda muito
tímido, pois segundo Paulo Carneiro:
“ Esta temática é bem mais profunda, pois existem as cotas, vagas
destinadas para as pessoas com deficiência, no entanto muitas destas vagas
não são preenchidas, a associação faz este controle social e percebe que
diversos fatores são envolvidos, o argumento dos empresários é de que
muitas pessoas com deficiência não apresentam qualificação necessária
para ocupar alguns cargos no mercado de trabalho, consequência de uma
escolarização tardia, pois o primeiro empecilho é a aquisição de uma cadeira
de rodas para facilitar o acesso aos espaços, fazendo com que haja uma
certa acomodação da família, falta de informação, decorrente em muitos
casos por viverem em extrema pobreza, assim tem um receio de algumas
famílias de perder o benefício do BPC ( benefício de prestação continuada),
renda que sustenta a família, e a oferta também é muito pequena por parte
dos empresários, além da oferta de programas de qualificação serem
praticamente inexistente.” (Fonte: Relato Paulo Carneiro, Presidente
ADEFIC, Entrevista/2018).
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Diante exposto, constatamos que neste aspecto não avançamos muito, temos muitos
desafios para a implementação de políticas públicas que respondam satisfatoriamente à estes
dispositivos.
Em continuidade aos artigos da lei, se propõe o Direito à Assistência Social e
Previdência Social que discorre do direito à seguridade de proventos e programas com vistas
ao sustento básico da pessoa, condições de prover sua subsistência, partindo deste
pressuposto o entrevistado explica que existe no município alguns programas de assistência
social que atende, ainda que minimamente às pessoas com deficiência e com relação à
previdência social, o mesmo relatou que o órgão da previdência do município é precário, que
ao dirigir-se ao local os cadeirantes adentram pela garagem, pois o mesmo não possui
adequações de acessibilidade, ainda neste âmbito de prestação de serviço com vistas à
assistência, a ADEFIC criou o projeto Locomoção e Cidadania que realiza um trabalho que
consiste na aquisição de cadeiras de roda junto as empresas privadas e distribuição dessas
cadeiras à pessoas que não tem condições de comprar, no entanto o número conseguido é
ainda insuficiente pois a demanda é muito grande, a associação de acordo com Paulo
apresentou o projeto ao Secretário Estadual de Diretos Humanos na tentativa de conseguir
mais cadeiras para o município, pois esta ação objetiva a inclusão e autonomia do cadeirante,
Paulo expressa que “ é via de regra, muitos cadeirantes acomodam-se na calçada de casa,
tem uma rotina em casa, não saem para outros espaços”, a cadeira dá essa possibilidade de
locomoção, alarga as perspectivas.
No âmbito do Direito à Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, o município está iniciando
com ações particularizas, más que demonstram uma mudança de percepção, de
entendimento que a pessoa com deficiência é uma pessoa comum, com direto de
entretenimento como as demais, Paulo ressalta que “ o cadeirante pode ser o que quiser, é
uma pessoa comum com possibilidades de desenvolvimento se lhe derem condições para
tal”, muitas pessoas se espantam ao ver as pessoas com deficiência em locais de lazer, em
relacionamentos afetivos, em atividades de turismo, como se estas atividades fossem
“proibidas” às pessoas com deficiência, no entanto percebemos que tais comportamentos são
fruto de uma sociedade excludente, preconceituosa, que cria padrões de normalidade, em
Caxias nota-se que aos poucos os espaços de lazer estão ampliando a abrangência para
atender a este público, dando condições de acesso, preparando seus colaboradores para o
atendimento,

portanto ainda temos muito à desenvolver para efetivar plenamente os

respectivos direitos no que tange a cultura, turismo e esporte.
A lei aponta ainda o Direito ao Transporte e Mobilidade, o município possui
transporte público adaptado com elevadores, o que alarga a possibilidade de mobilidade,
porém alguns ônibus apresentam defeitos no equipamento, havendo reclames também no
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que diz respeito ao passe livre, pois ainda está tramitando sua institucionalização no
município, sendo utilizado provisoriamente a carteirinha de associado, à este respeito Paulo
Carneiro ressalta que:
A Comissão Permanente de Acessibilidade, criada em 2015, para
discutir e cobrar ações, passando este ano por reestruturação, tem o
desafio a execução do Plano de Mobilidade Urbana, criado em 2016 com
participação maciça da sociedade, onde aponta-se variadas demandas e o
órgão gestor municipal alega impossibilidade financeira, sendo

muitas

coisas são conseguidas por força da lei, desafio a efetivação do referido
plano em virtude de sua abrangência, a exemplo da adequação e
acessibilidade arquitetônica, transporte, dentre outros. (Fonte: Relato Paulo
Carneiro, Presidente ADEFIC, Entrevista/2018).

Ainda neste contexto, segundo Paulo Carneiro, em dezembro de 2017 foi realizada
uma Audiência Pública com 89 dos 209 associados, embora todos tenham sido convocados,
com a presença de representantes do poder público municipal, Secretaria de Trânsito e
Transporte, Ministério Público, dentre outros órgãos militantes e representativos dos diversos
setores da sociedade, na oportunidade os presentes colocaram situações cotidianas de
desrespeitos e ganhos, seus reclames, demandas, dentre as quais está o transporte público,
sendo expressado pelos associados algumas situações de violação de direitos,
incompreensão de alguns motoristas, que se recusam a parar no local solicitado pelas
pessoas com deficiência, a inexistência do “passe livre” no município, os representantes da
empresa de transporte coletivo e da Secretaria alegaram que as questões colocadas pelos
usuários se dão em decorrência da “falta de costume das pessoas com deficiência” na
utilização do transporte e incompreensão da rota traçada pelos ônibus, sendo que segundo
os usuários, a insatisfação com a rota dos ônibus não se limita às pessoas com deficiência, é
um reclame da população. A audiência também foi frutuosa no que diz respeito à aquisição
de adesivos com o símbolo das pessoas com deficiência para utilização em estacionamento,
documento que se configura uma credencial que legitima a Resolução 304 que especifica,
que considerando a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência e com dificuldade de locomoção, que, em seu art. 7°, estabelece a
obrigatoriedade de reservar 2 % (dois por cento) das vagas em estacionamento
regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por veículos que
transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção;
Considerando o disposto no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta
a Lei n° 10.098/00, para, no art. 2 5, determinar a reserva de 2 % (dois por cento) do total de
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vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras
de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados, resolve:
Art. 1º As vagas reservadas para veículos que transportem pessoas
portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção serão sinalizadas
pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via utilizando o
sinal de regulamentação R-6b “Estacionamento regulamentado” com a
informação complementar conforme Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Para uniformizar os procedimentos de fiscalização deverá ser
adotado o modelo da credencial previsto no Anexo II desta Resolução.
§ 1º A credencial confeccionada no modelo proposto por esta
Resolução terá validade em todo o território nacional.
§ 2º A credencial prevista neste artigo será emitida pelo órgão ou
entidade executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa portadora
de deficiência e /ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada.
§ 3º A validade da credencial prevista neste artigo será definida
segundo critérios definidos pelo órgão ou entidade executiva do município de
domicílio da pessoa portadora de deficiência e /ou com dificuldade de
locomoção a ser credenciada.
§ 4º Caso o município ainda não esteja integrado ao Sistema
Nacional de Trânsito, a credencial será expedida pelo órgão ou entidade
executiva de trânsito do Estado.
Art. 3º Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata
esta Resolução deverão exibir a credencial que trata o art. 2º sobre o painel
do veículo, ou em local visível para efeito de fiscalização.
Art. 4º O uso de vagas destinadas às pessoas portadoras de
deficiência e com dificuldade de locomoção em desacordo com o disposto
nesta Resolução caracteriza infração prevista no Art. 181, inciso XVII do CTB.
(BRASIL ,2000).

A confecção e distribuição destas credenciais por parte da Secretaria de Transporte
é significativo visto que anteriormente os associados utilizavam somente um adesivo
simbólico produzido pela associação em uma tentativa de fazer , sendo esta conquista
relevante pela agilidade de resposta do poder público, em um mês já se pode adquirir o
adesivo na Secretaria de transportes, além de terem sido disponibilizados os contatos dos
secretários de trânsito e transporte para denúncia de possíveis situações de violação de
direitos, outo fato importante no município em cumprimento à lei supracitada é a adequação
dos restaurantes, espaços públicos com rampas e vagas de estacionamento facilitando o
acesso das pessoas com deficiência.
Outra grande vitória é a implantação no segundo semestre do corrente ano do Projeto
Travessia, o projeto consiste em duas vans para atender idosos e pessoas com deficiência,
microcefalia, mobilidade reduzida permanente, dentre outros, para atender a locomoção dos
usuários, já existente há dois anos na capital do estado, onde a ADEFIC fez o levantamento
do público alvo que seria atendido pelo projeto, fez as reinvindicações necessárias na capital
São Luís para implantação no Município de Caxias, Paulo destaca que “ este projeto trará
grande avanço na inclusão do município, pois o grande gargalo é o transporte, então o projeto
vai auxiliar bastante”.
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A associação também neste âmbito realiza procedimentos para a concessão do passe
livre de viagens nacionais, o que possibilita o deslocamento dos cadeirantes para outros
estados, cidades sem ônus para o mesmo, ação significativa para a mobilidade das pessoas
com deficiência.
No tocante à Acessibilidade, Paulo elenca que tivemos alguns avanços, como a
adequação das praças com rampas de acesso, dos espaços públicos, vagas de
estacionamento, sinalização, dentre outros, outro avanço foi a criação da Comissão
Permanente de Acessibilidade do município, com a incumbência de fiscalizar, propor ações
de melhorias, cumprimento dos dispositivos legais, ou seja, a comissão é um instrumento
importante para a implementação de políticas de acessibilidade, apontar as demandas sociais
para os gestores públicos, no entanto ainda é grande o desafio da concretude destas
demandas diante da constante “impossibilidade” de recursos do Poder Público, tendo muitas
vezes a necessidade de acionar o Ministério Público, a justiça para poder faz cumprir a lei,
tendo como grande desafio, o cumprimento pleno do Plano de Mobilidade, pois o mesmo é
de grande abrangência, trata de itens de curto, médio e longo prazo, requer recursos
financeiros,

os demais itens da lei infelizmente segundo Paulo não temos ações concretas

que atendam à contento a referida lei.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto pudemos ter uma visão de como está acontecendo a inclusão das
pessoas com deficiência física no Município de Caxias, tivemos a oportunidade de adentrar e
conhecer a ADEFIC, sua política de ação e relevância para a sociedade.
O referido trabalho possibilitou uma análise minuciosa da lei e sua correlação com a
realidade do município de Caxias, sendo constatado que temos práticas exitosas em alguns
campos, o que fortalece a luta das pessoas com deficiência, e em contraponto grandes
desafios para efetivação da lei, no entanto com base nos relatos de Paulo Carneiro que finaliza
dizendo:
Eu estou aqui, sentado nesta cadeira, não posso virar o rosto, colocar
a mão nos olhos e fingir que não está acontecendo nada, eu teria que ser
um SER muito ruim, para mim mesmo, em um desejo de que as pessoas
com deficiência em todos os setores sejam tratados com respeito, que
apenas cumpram o que está na lei, não queremos caridades, esmolas,
queremos apenas respeito, que cumpram a lei. (Fonte: Relato Paulo
Carneiro, Presidente ADEFIC, Entrevista/2018).
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Sendo o maior desafio e perspectiva a implantação plena das políticas públicas, pois
a luta é árdua e necessária, no entanto a cada conquista, cada ação que traz benefícios
renovamos sempre nossa esperança e perspectivas de dias melhores, tenham igualdade de
condições e maiores oportunidades à todos, com vistas a uma sociedade justa, inclusiva e
igualitária, onde almejamos que existam em nosso país políticas de estado e não políticas de
governo, políticas que perdurem independentemente dos interesses pessoais dos gestores
públicos.
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Deficiência e Assistência Social: uma análise das políticas de
Assistência Social para pessoas com deficiência no Brasil pósConstituição Federal de 1988
Kahena Bizzotto1
Resumo
Esse artigo tem o intuito de discutir as políticas públicas de Assistência
Social para as pessoas com deficiência no Brasil após a Constituição Federal de
1988 perpassando as legislações da política de Assistência Social e suas
modificações. Considerando a deficiência como uma forma de opressão, de
discriminação que se demonstra por meio da restrição de participação, gerada
pela sociedade em que vivemos. Trazendo questionamentos e análises frente
ao conceito de assistir definido por Castel e de que forma essa concepção se
perpetua na Assistência Social no Brasil; a visão que as legislações da política
estudada possuíam e possuem sobre as pessoas com deficiência; as estratégias
de avaliação da deficiência que o Benefício de Prestação Continuada adotou a
partir de sua criação, observando o impacto que a definição e a visão da
deficiência possuem no momento de

concessão de um benefício de

transferência de renda que modifica a vida de diversas pessoas.
Palavras-chave: deficiência; Assistência Social; Benefício de Prestação
Continuada; pobreza

Introdução

A pobreza é um fator fundamental para a política Assistência Social no
Brasil. A imagem do pobre, sendo ele classificado como “bom pobre”,
“vagabundo”, entre outros denominadores influenciou e influencia ainda hoje o
imaginário social de quem é ou não merecedor de ser assistido, como bem
aponta Castel.
O entendimento da deficiência, ou a tentativa dele, passou por diversos
processos ao decorrer dos anos, a deficiência em uma perspectiva religiosa era
entendida como um castigo, milagre divino, ou formas de se chegar a uma

1
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redenção, daí surgiu o “bom pobre”, aquele que possuía as marcas de sua
pobreza estampada em seu corpo. Passando para uma outra perspectiva, o
modelo biomédico se fixou no corpo deficiente, o denominou como indesejado,
e como uma variação patológica do corpo considerado normal. (SANTOS; 2010)
Uma nova forma de olhar para a deficiência que faz uma ligação entre a vida em
sociedade, as causas sociais, passa a compreendê-la como uma das diversas
formas de habitar o corpo. A compreensão da deficiência como uma das formas
de desigualdade social se baseia nas origens sociais dos impedimentos, as
desvantagens sociais, econômicas, ambientais e psicológicas. Com essas
formas de se pensar a deficiência as legislações brasileiras foram sendo
moldadas, e a partir dessas concepções e denominações que influenciam as
legislações as formas de acesso das pessoas com deficiência a Assistência
Social se modificou ao longo desses anos.
A deficiência possui um histórico de exclusão social, quando pensamos
na sociedade salarial, onde o foco da proteção social eram as pessoas que
trabalhavam, podemos refletir que as pessoas com deficiência já estavam fora
dessa proteção. Partindo da concepção de que o corpo das pessoas com
deficiência, a muito, foi submetido a formas de controle, que não o delas
próprias. (BARBOSA; DINIZ; SANTOS; 2010)
Em 1988, ano de promulgação da Constituição Federal vigente, é
reconhecido como marco histórico a partir das conquistas dos direitos, sociais e
individuais, assim como a promoção da igualdade e da justiça, em busca de um
ideal de sociedade sem preconceitos, assim se encontra na descrição da
Constituição Federal. As pessoas com deficiência se fazem presente nessa
legislação, apesar de serem denominadas como portadoras de deficiência. A
terminologia, como vamos perceber, nesse caso, é de tamanha importância. As
modificações nas legislações dentre os anos de 1988 a 2015 referentes a política
de Assistência Social quanto as pessoas com deficiência, a forma como eram e
são vistas, nomeadas, consideradas por lei serão aqui nesse artigo pontuadas.
O Benefício de Prestação continuada, por ser um dos maiores benefícios
de transferência de renda com uma tentativa de garantir o mínimo social para
pessoas com deficiência e idosos, foi bastante modificado a depender do
conceito de deficiência utilizado e da influência que as legislações criadas para
pessoas com deficiência, a exemplo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que representou um marco na
conquista de direito das pessoas com deficiência.
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A metodologia utilizada para essa pesquisa foi a de análise qualitativa de
dados. Técnicas de análise de legislações foram utilizadas. Foram levantadas
vinte e uma legislações de acordo com a temática: Política de Assistência Social,
Benefício de Prestação Continuada e deficiência partindo do marco histórico do
ano de 1988 onde se promulga a Constituição Federal até o ano de 2015. A
forma de levantamento desses dados foi por referência cruzadas a partir de
artigos previamente recomendados e de pesquisas por legislações no site do
Senado. As legislações foram cadastradas em uma planilha do Excel separadas
por tipo de normativa, ano, descrição, se possui ou não uma perspectiva explícita
de deficiência, se possui ou não descrição sobre a avaliação da deficiência e
observações. Após a conclusão dessa planilha os dados foram codificados e
comparados em três eixos: definição da deficiência, avaliação da deficiência e a
relação entre a Assistência Social e a deficiência.
Pobreza e Assistência Social

Assistir, como define Castel é um conjunto diversificado de práticas de
uma estrutura comum. Sendo essa estrutura determinada por categorias de
populações carentes e formas de atendê-las. A questão é como se faz essa
classificação de assistir ou não alguém e, quem é esse alguém a quem se
assiste. Castel nos responde afirmando que: “Essa estrutura social já conhece
tal perfil de indivíduos que serão classificados como supranumerários” (CASTEL,
R. 2015; p. 52) Os supranumerários seriam então aqueles que não estão
inseridos na lógica do trabalho e não possuem meios de subsistência no
capitalismo.
Nas sociedades pré-industriais na Europa descritas por Castel já haviam
critérios para ser assistido. Ou seja, não bastava ser pobre, precisava ser
extremamente pobre e para além disso dentre os critérios assistenciais se
encontrava o pertencimento comunitário e a inaptidão para o trabalho que era
um dos fatores fundamentais para ser assistido:
A pobreza e até mesmo a completa indigência
não fornecem absolutamente, títulos suficientes para se
obterem os benefícios da assistência. São atendidos
principalmente aqueles que não podem por si mesmos,
suprir suas necessidades, porque são incapazes de
trabalhar (CASTEL, R. 1998. p.86).
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A pobreza era entendida como o sofrimento ao corpo, caracterizando
assim o “bom pobre”, aquele que demonstrava humildade e certificava sua
pobreza. A relação entre o assistir e o trabalho começa a ser estudada a partir
de experiências na Europa, depois que a Peste Negra exterminou grande parte
da população e não se tinha mão de obra suficiente, resultando em um aumento
salarial e em mudanças sociais. Se promulga então, diversas leis como forma
de controle das relações de trabalho, como a Lei dos Pobres que forçava as
pessoas a se fixarem em uma comunidade e trabalhassem nas mesmas.
(PEREIRA, P. 1998 p. 62) Mas não pretendemos discorrer aqui sobre as
pessoas que eram pobres, podiam trabalhar, e não conseguiam emprego, os
chamados “vagabundos” naquela época. Nosso foco é para aqueles pobres, que
não podiam trabalhar, tinham que comprovar tal fato através do corpo para assim
conseguirem acessar algum tipo de assistência e em como essa visão de “bom
pobre” se perpetuou na Política de Assistência Social brasileira. O trabalho
nesse âmbito pode ser interpretado como um suporte privilegiado de inscrição
na estrutura social, como aponta Castel, e fazendo existir uma “correlação entre
o lugar ocupado na divisão social do trabalho e a participação nas redes de
sociabilidade e nos sistemas de proteção que cobrem o indivíduo diante do
acaso da existência” (CASTEL, R. 1998. p.24)
As pessoas com deficiência eram, e no imaginário social por vezes ainda
são, as pessoas descritas acima. O “bom pobre” foi definido como a pessoa com
deficiência. A pobreza era analisada a partir da incapacidade para o trabalho e
também pelas características corporais. “A concepção de deficiência como uma
variação do normal da espécie humana foi uma criação discursiva do século
XVIII, e desde então ser deficiente é experimentar um corpo fora da norma”
(DINIZ. D. 2007 p. 8). Resquícios dessa ideia se apresentam nas legislações
brasileiras que tratam da Assistência Social de forma que a pobreza, a
incapacidade para o trabalho e a deficiência estão interligadas e as pessoas
devem ainda hoje comprová-las ao Estado.

Definição da deficiência para a Política de Assistência Social no
Brasil
O termo “portadores de deficiência” e suas variações surge antes da
Constituição Federal de 1988, marco teórico e histórico que trabalharemos e que
significou um grande avanço dos direitos civis para o povo brasileiro. Essa
expressão se perpetuou nas legislações brasileiras até meados de 2009, quando
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se promulga como lei a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, que aconteceu em Nova Iorque no
dia 30 de março de 2007, alterando assim o vocábulo para pessoas com
deficiência, seguindo o debate brasileiro acerca do tema.
Nas legislações brasileiras que tratam da Assistência Social “a pessoa
portadora de deficiência” vai ser definida pela primeira vez em 1993, na lei que
dispõe sobre a organização da Assistência Social, sendo definida como: “a
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente
e para o trabalho” a fim de concessão do Benefício de Prestação Continuada e
cumprindo com o artigo 203 da Constituição de 88. “(...) a Constituição Federal
reconheceu a deficiência e pobreza como temas na esfera das desigualdades
sociais que necessitam de intervenção do Estado” (SANTOS. W. PENALVA. J.
2010. p.133). De forma a garantir o acesso a essa política a definição de quem
são as pessoas com deficiência se torna essencial. Essa definição é modificada
nas legislações referentes a Assistência Social por cinco vezes em quatorze
anos perpassando por caráter extremamente técnico, partindo do modelo
biomédico da deficiência e se aproximando aos poucos de forma lenta e gradual
do modelo social.

Ao afirmar que a resposta para a segregação e
para a opressão estava na política e na sociologia, os
teóricos do modelo social não recusavam os benefícios
dos avanços biomédicos para o tratamento do corpo
com lesões. A ideia era simplesmente ir além da
medicalização da lesão e atingir as políticas públicas
para a deficiência. O resultado foi a separação radical
entre lesão e deficiência: a primeira seria o objeto das
ações biomédicas no corpo, ao passo que a segunda
seria entendida como uma questão da ordem dos
direitos, da justiça social e das políticas de bem-estar.
(DINIZ. D. 2007 p.19).

Em 1995, dois anos após a primeira definição, há uma mudança na forma
de descrever e definir a deficiência, levavam em consideração razões pela
incapacidade para a vida independente e para o trabalho, como: “anomalias ou
lesões irreversíveis de natureza hereditária, congênitas ou adquiridas, que
impeçam o desempenho das atividades da vida diária e do trabalho”. (Lei nº

1.744; art. 2º; § II) Seguindo essa linha de tecnicização a definição da
deficiência se modifica novamente em 1999 quando o foco se fixa no corpo,
acrescenta-se e lista-se possíveis deficiências sendo elas separada em
categorias como: permanente e incapacidade, a incapacidade é colocada como:
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(...) uma redução efetiva e acentuada da
capacidade de integração social, com necessidade de
equipamentos, adaptações, meios ou recursos
especiais para que a pessoa portadora de deficiência
possa receber ou transmitir informações necessárias ao
seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou
atividade a ser exercida (Lei nº 3.298/99; art. 3º; § III).

Além disso “pessoas portadoras de deficiência” eram separadas a partir
de: deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Reforçando a ideia de
que pessoas com deficiência tinham necessidades especiais. Em 2003 o
conceito de deficiência para a concessão do BPC segue com o conceito técnico
de 99 focalizando o corpo e caracterizada como comprometimento da função
física, chegando ainda a citar deficiências físicas e levando em consideração
deformidades congênitas ou adquiridas.
Podemos observar a forte influência do modelo médico e a fixação no
corpo e na lesão como uma desvantagem natural independente do social como
formas de se definir a deficiência, onde ainda permanece resquícios da ideia
trazida por Castel, onde o bom pobre era aquele que tinha a justificativa de sua
incapacidade estampada no corpo, nas legislações até o ano de 2009 onde é
promulgada a Convenção e se modifica, pela última vez a definição da
deficiência. Essa definição já parte da ideia do modelo social que leva em
consideração que: “sistemas sociais opressivos levavam pessoas com lesões a
experimentarem a deficiência” (DINIZ. D. 2007 p. 23). Assim, na Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo
se reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que resulta da
interação entre pessoas com deficiência e barreiras que impedem a efetiva
participação na sociedade em igualdade de oportunidade, fica determinado que:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A partir desse momento se assume em legislação que a maioria das
pessoas com deficiência vive em situação de pobreza e reconhece a
necessidade de se lidar com esse impacto sobre as pessoas com deficiência. Se
assume que a pobreza gera deficiência. O Benefício de Prestação Continuada é
um dos maiores benefícios de combate à pobreza de caráter não contributivo e
de transferência de renda. O público alvo para concessão do benefício são
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aqueles que possuem renda familiar per capita inferior a um quarto do salário
mínimo e que sejam idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência.
Pessoas com deficiência não necessariamente são incapazes para o
trabalho, e vice versa. Na política de Assistência Social observamos a
focalização em pessoas que não adentraram no mercado de trabalho, que não
possuem uma renda fixa, não possuem a possibilidade de serem sustentadas
pela família e que também são idosos ou com deficiência. O combate à pobreza
é considerado uma das formas de prevenção da deficiência, que entra na
assistência a partir da pobreza como seu qualificador.
Benefício de Prestação Continuada e avaliação da deficiência
As pessoas com deficiência são vistas nas legislações brasileiras como
usuárias da política de assistência social em potencial, porque se partia da ideia
de que eram incapazes para o trabalho e consequentemente, estavam no limiar
da extrema pobreza. A capacidade ou não para o trabalho se torna um critério
da assistência. Mas, assim como Castel, trazemos aqui a questão da
necessidade de se saber por onde passa a linha que divide a capacidade e a
incapacidade de trabalhar. Já observamos que pessoas com deficiência não são
necessariamente incapazes para o trabalho, logo tal questão não pode ser
respondida de forma objetiva, e nem temos o intuito de responde-la. Refletiremos
então acerca da avaliação da deficiência exigida para a concessão do BPC, e
que tratava a incapacidade para o trabalho como uma descrição dos corpos com
impedimentos e que influencia na perícia médica requerida para a concessão do
benefício. (SANTOS, 2010)
O BPC entra no INSS como alternativa ao SUS para avaliação e laudo a
ser expedido por equipe multiprofissional não especificada para a concessão do
benefício, tal laudo tinha o objetivo de identificar ou não a incapacidade para o
trabalho e para a vida independente, já que essa era a definição da deficiência.
Cinco anos depois, a avaliação da deficiência começou a ser resumida a uma
perícia médica, sendo executada apenas por médicos e não mais por uma
equipe multiprofissional.
Em 2007, a lei 6.214 é promulgada, que regulamenta o benefício de
prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e
ao idoso entrando em vigor em 2009. A avaliação da deficiência e do grau de
incapacidade descritos por lei se dividem entre avaliação médica e social
apontando o que ambas deveriam analisar, considerando agora os fatores
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ambientais, sociais e pessoais assim como o desempenho da restrição de
participação social. Sendo tais critérios influenciados pelos parâmetros da
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) que contribuiu muito para o
avanço do modelo social nas legislações da assistência social. (índice de
incapacidade, influencia) A partir daí e também com grande influência da
Convenção, a compreensão da deficiência se volta para características sociais,
compreendendo que a forma pela qual a sociedade se organiza é a responsável
pela produção da deficiência, observando que a maioria das deficiências são
geradas socialmente (SANTOS, 2010)
Quatro anos depois, a avaliação médica e social da deficiência para a
concessão do BPC se modifica novamente, ainda na ideia de se conseguir
mensurar a incapacidade. Aparece aqui, pela primeira vez o objetivo dessa
avaliação para o BPC:
A avaliação da deficiência e do grau de
impedimento tem por objetivo: I - comprovar a existência
de impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial; e II - aferir o grau de
restrição para a participação plena e efetiva da pessoa
com deficiência na sociedade, decorrente da interação
dos impedimentos a que se refere o inciso I com
barreiras diversas. (Lei nº 7.617/11; art. 16; § 5)

Interessante se notar que a deficiência aparece aqui como restrição de
participação e não mais de se conseguir ou não trabalhar. O que muda o caráter
da avaliação pois leva outros fatores em consideração. Depois de toda uma luta
de movimentos sociais começa a se reconhecer através de legislações que a
deficiência não é a incapacidade para o trabalho, ela vai para além disso. São
impedimentos que restringirão a participação de um indivíduo na sociedade em
que vivemos.
Conclusão
O debate sobre a política de assistência social para pessoas com
deficiência é longo e pode ser aprofundado. A política de assistência social tem
o estigma de ser considerada de enfrentamento da pobreza, apesar de ser para
quem dela necessitar. Tal fato é reflexo da construção histórica acima dessa
política, que surge com um viés de caridade e de assistir aos mais pobres
pertencentes à comunidade, em consonância com o imaginário social de que o
bom pobre seria aquele com mérito para a assistência, onde a deficiência se
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destaca. O impacto de tal concepção reflete na maior parte das legislações
brasileiras de assistência social, que se modificam diversas vezes quanto a
definição e avaliação da deficiência demonstrando dificuldade em definir nas
legislações pessoas com deficiência até a promulgação da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009, influenciando acesso a
programas como o BPC. A política de assistência social possui um longo
caminho a ser traçado para que consiga abarcar a deficiência como eixo de
proteção para além do combate à extrema pobreza.
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A ACESSIBILIDADE COMO DIREITO HUMANO PARA AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA1
Lídia Costa de Alencar2
Sinara Pollom Zardo3

Resumo:
O artigo objetiva refletir sobre a acessibilidade e a necessidade dela ser garantida e
promovida enquanto um direito humano fundamental para a participação e emancipação
das pessoas com deficiência. Os estudos de Diniz (2003, 2007) e a teoria crítica dos
direitos humanos (GALLARDO, 2014; HERRERA FLORES, 2008, 2009; RUBIO, 2014)
permitem compreender a deficiência como uma condição humana, tratando-se
eminentemente de uma questão política e social que exige mobilização e luta constantes
pela dignidade dos sujeitos de direito que demandam contextos acessíveis. A
promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, publicada
pela ONU em 2006, passa a integrar a Constituição da República Federativa do Brasil
em 2008, por meio da promulgação da Emenda Constitucional 186/2008. Nessa
normativa, afirma-se o modelo social de deficiência, que reconhece os impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade das
pessoas com esta condição. Nessa perspectiva, a promulgação da Lei Nº 13.146/2015,
que estabelece a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), considera a acessibilidade e a
participação enquanto um direito que possibilita o exercício da cidadania das pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida. Considera-se, portanto, que a
materialização do direito à acessibilidade é um meio de garantir o acesso e a realização
aos demais direitos, tais como a educação, transporte, lazer, dentre tantos outros, bem
como a construção e emergência de novos direitos.
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1. Considerações iniciais

A publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) pela
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, representou uma das articulações
políticas mais importantes do mundo, tanto por reforçar a dignidade humana e o
princípio da universalidade dos direitos, quanto por oferecer um conjunto de referenciais
que orientam para a evolução da organização da sociedade. Embora a Declaração
Universal expresse um avanço significativo, Santos (2010) alerta para o fato de que,
após a sua promulgação, os países signatários incorporaram os princípios desta
normativa de diferentes formas, em conformidade com o jogo das forças sociais e com
o processo de institucionalização da democracia de cada país.
Com o advento da comemoração dos 70 anos da promulgação da DUDH, em
2018, emerge a necessidade de ampliar o debate acerca dos desdobramentos dessa
importante normativa no campo das políticas públicas voltadas para a garantia, a
proteção e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, considerando como
parâmetro de análise, simultaneamente, a universalidade das garantias e o
reconhecimento das diferenças.
O presente texto objetiva identificar as diferentes concepções de acessibilidade
presentes nas normativas brasileiras, com destaque para a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, publicada pela ONU em 2006 e ratificada no Brasil como
emenda constitucional por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelo Decreto nº
6.949/2009.

Analisa, também, a influência da concepção de acessibilidade da

Convenção da ONU no texto da Lei Nº 13.146/2015, que estabelece a Lei Brasileira de
Inclusão (LBI) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A partir dos referenciais da
Teoria Crítica dos Direitos Humanos (cf. GALLARDO, 2014; HERRERA FLORES, 2008,
2009; RUBIO, 2014) a acessibilidade pode ser compreendida como condição
necessária para a participação e o exercício da cidadania para as pessoas com
deficiência, tratando-se eminentemente de uma questão política e social que exige
mobilização e luta constantes pela dignidade dos sujeitos de direito que demandam
contextos acessíveis.
Justifica-se o aprofundamento da análise com referência a tais normativas, pois
elas demarcam a tentativa de transição do modelo médico/clínico – que concebia a
pessoa com deficiência a partir de sua limitação – para o modelo social – que considera
a deficiência uma condição humana e enfoca a necessidade de os ambientes tornaremse acessíveis para a participação de todos (DINIZ, 2003; 2007). Nesse contexto, a
acessibilidade assume centralidade no processo de garantia da dignidade da pessoa
3
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com deficiência, configurando-se, portanto, como um direito humano fundamental para
o acesso e a realização aos demais direitos.
O presente texto está organizado em três partes: a primeira, que discorre sobre
as concepções de acessibilidade presentes nas normativas brasileiras que antecederam
a publicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,
2006); a segunda, que trata da promulgação da Convenção da ONU e sua influência na
concepção de acessibilidade presente na Lei nº 13.146/2015, que estabelece a Lei
Brasileira de Inclusão (LBI); e a terceira parte, que trata da acessibilidade como um
direito humano fundamental para as pessoas com deficiência.

1. A acessibilidade nas normativas brasileiras antes da Convenção da ONU (2006)

A acessibilidade é um conceito que historicamente vem ganhando maior
notoriedade e se transformando ao longo dos anos (MANZINI, 2005).

Discutir

acessibilidade e contextos acessíveis é também pensar e refletir sobre as barreiras que
impedem que as pessoas possam ter acesso e participar das atividades e dos espaços
sociais. Assim, acessibilidade e as barreiras sociais estão intimamente ligadas e são
inversamente proporcionais: quanto mais barreiras menos acessibilidade, assim como
quanto mais espaços e estruturas acessíveis menor serão as barreiras.
Nessa perspectiva, Manzini (2005) alerta para necessidade de diferenciar os
conceitos de acesso e acessibilidade, tendo em vista a utilização destes termos na
literatura especializada como condições para que a inclusão social ocorra. Para o autor,
o termo acesso se refere a um desejo de mudança, a busca de algum objetivo, ou ainda,
a uma atitude em relação à exclusão; já o termo acessibilidade se sedimenta em
situações que podem ser vivenciadas nas condições concretas da vida cotidiana.
"Dessa forma, pode-se criar condições de acessibilidade para que as pessoas possam
ter acesso a determinadas situações ou lugares" (MANZINI, 2005, p. 32).
No âmbito internacional a normatização sobre a acessibilidade emerge a partir
dos anos 1980, tendo como marco o Programa de Ação Mundial para as Pessoas
Deficientes, elaborado pela Organização das Nações Unidas no ano de 1982. A
acessibilidade, nesse documento, é trabalhada no capítulo intitulado Igualdade de
Oportunidades, e aponta que os estados partes devem adotar políticas que levem em
consideração os aspectos da acessibilidade, mas ainda não traz uma definição expressa
do que é propriamente a acessibilidade ou espaços e contextos acessíveis. No contexto
brasileiro, cabe ressaltar a publicação do documento da Associação Brasileira de
Normas e Técnicas (ABNT) - NBR 9050 no ano de 1985 para tratar sobre as adequações
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dos espaços para as pessoas com deficiência, mas que em sua primeira versão, ainda
não trazia o conceito de acessibilidade.
Destaca-se, em 1993, a publicação da Política Nacional de Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, instituída por meio do Decreto nº 914. Em seu art. 1º é
estabelecido o objetivo da referida política, e o art. 3º conceitua o público ao qual se
destina. Seguem, respectivamente: “Art. 1º - A Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência é o conjunto de orientações normativas, que objetivam
assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de
deficiência”; “Art. 3º Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que
apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. No contexto desta
normativa, são focalizados aspectos relacionados ao acesso, à integração e ao
atendimento das pessoas com deficiência, não contemplando a terminologia
acessibilidade e sua especificação.
A década de noventa é marcada pela promulgação de várias normativas e
documentos em relação aos direitos dessas pessoas, ganhando inclusive maior
destaque nas políticas educacionais, a exemplo disso ocorre em noventa a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos, a Declaração de Salamanca em 1994 e também
fica instituída a Década da Educação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) em 1996, trazendo novas orientações para o acesso e a permanência
dos estudantes com deficiência no sistema de ensino brasileiro. Outra ação importante
refere-se ao processo de revisão da ABNT - NBR 9050/1985, realizada em 1994, que
define acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos”
(ABNT, 1994).
Ainda em 1999 foi publicada a Convenção Interamericana para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência,
resultado da conferência realizada na cidade da Guatemala. No Brasil, ratifica-se o texto
da Convenção, por meio da publicação do Decreto nº. 3.956, de 8 de outubro de 2001.
Essa política representa um avanço político importante, pois apresenta a concepção de
deficiência sob o pressuposto de que esta não deve ser motivo de discriminação de
qualquer pessoa ou fator restritivo de qualquer forma de participação social. Em
comparação ao conceito de pessoa com deficiência constante na Política Nacional de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência de 1993, verifica-se um avanço
significativo de concepção, na qual a deficiência não deve ser um atributo que demarca
a limitação e a consequente exclusão social. A introdução desse conceito inicia um
5
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processo diferenciado de compreensão de inclusão social, que coloca a limitação nos
ambientes sociais – decorrente da falta de acessibilidade arquitetônica ou atitudinal –
como fator restritivo às oportunidades de convivência social desta população.
Duas leis que refletem a concepção supracitada são sancionadas em 2000: a
Lei nº 10.048, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e a Lei nº
10.098, que estabelece normas gerais e critérios para a promoção de acessibilidade
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essas leis são regulamentadas
pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. A publicação deste decreto
responsabiliza o Estado e o poder público para a eliminação de barreiras urbanísticas
nos transportes, nas comunicações, nas informações e nas edificações como
providência a ser tomada para a promoção da participação das pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida na sociedade. Para fins desse decreto, entende-se barreiras
como “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se
comunicarem ou terem acesso à informação” (art. 8º, II).
Vale destacar, ainda, a publicação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)4, reconhecendo-a como meio legal
de comunicação e expressão para pessoas com surdez. Essa lei, em seu art. 4º, afirma
que os sistemas de ensino públicos devem garantir a inclusão no ensino da LIBRAS nos
cursos de formação em educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em nível
médio e superior. A esse respeito, merece destaque o Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que regulamenta a lei anteriormente citada e o art. 18 da Lei
10.098/2000 e contribui na definição de pessoa surda, na inclusão da LIBRAS como
disciplina curricular, na definição de princípios para a formação do professor de LIBRAS,
do instrutor de LIBRAS e do tradutor/intérprete de LIBRAS, bem como da garantia do
direito à educação bilíngue5e do papel do poder público no apoio ao uso e à difusão da
LIBRAS.
Em 2006, os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU)
pactuaram o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do
seu Protocolo Facultativo, adotados pela 61.ª sessão da Assembleia Geral. Segundo
Lopes (2016, p.35), "[...] durante o processo de elaboração do tratado de direitos

O Parágrafo Único do art. 1º da lei em estudo conceitua: “Entende-se como Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundas de comunidades de pessoas surdas do Brasil”.
5 A educação bilíngue caracteriza-se pela organização de processos educacionais que
consideram a LIBRAS como língua de instrução e primeira língua e a língua portuguesa como
segunda língua, utilizada na modalidade escrita.
4
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humanos na ONU, de 2001 a 2006, houve consenso e compromisso político do Brasil
de apoiar ativamente a construção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência".
Esse documento atribui novo significado ao conceito de deficiência, ao apontar,
em seu preâmbulo, que a deficiência consiste em um conceito em evolução e que a
limitação está relacionada à questão da promoção da acessibilidade, ou seja, as
barreiras estão impostas no meio que impedem ou obstruem a participação das pessoas
com deficiência nos diferentes espaços sociais. Segundo o art. 1º desta Convenção:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.

O conceito de deficiência proposto pela Convenção não ignora os
impedimentos e suas expressões. Tal perspectiva afirma que é da interação do corpo
com impedimentos e as barreiras sociais que se restringe a participação plena das
pessoas com deficiência na sociedade. Para Diniz et all (2009), a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência menciona a participação como parâmetro para a
formulação de políticas e ações direcionadas a esta população. "Isso significa que um
novo conceito de deficiência deve nortear as ações do Estado para a garantia de justiça
a essa população" (2009, p. 66).
A publicação da Convenção da ONU demarca a tentativa de transição do modelo
médico/clínico – que concebia a pessoa com deficiência a partir de sua limitação – para
o modelo social – que considerava a deficiência uma condição humana que demanda a
necessidade de os ambientes tornarem-se acessíveis para a participação de todos.
Para Diniz (2007), o modelo social compreende a deficiência como um conceito
complexo, que reconhece um corpo com lesão e que denuncia a estrutura social que
oprime a pessoa com deficiência. O modelo social não centraliza a discussão na
limitação do sujeito, revertendo esse quadro de análise: a questão é como descrever a
deficiência em termos políticos e não mais estritamente diagnósticos. Tal perspectiva
questiona a deficiência sob um prisma diferenciado, ou seja, deficiente não seria um
corpo com lesão limitado para a participação social, mas deficientes seriam os contextos
sociais segregadores e pouco sensíveis às diferenças específicas de cada sujeito. Com
isso, a deficiência passou a ser tema de política pública e a exigir o posicionamento e a
intervenção do Estado, não sendo mais compreendida como lesão - objeto das ações
biomédicas no corpo, mas sim, como questão de ordem dos direitos, da justiça social e
7
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das políticas de bem-estar (DINIZ, 2007).
No contexto da Convenção da ONU a acessibilidade é destacada como um
princípio geral (cf. art. 3º) e está conceituada da seguinte forma no art. 9°:
A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural.

Para o modelo social a deficiência não é centralizada no corpo ou em
determinada lesão, mas sim com a relação do sujeito com as estruturas sociais que são
inacessíveis. Essa nova perspectiva trouxe para dentro dos debates teóricos da
deficiência a crítica sobre as estruturas inacessíveis e as barreiras sociais como
impedimentos, e ainda afirmando a “insuficiência da biomedicina para enfrentar a
questão da deficiência como um desafio dos direitos humanos” (DINIZ; BARBOSA;
SANTOS, 2010, p.45).

2. A promulgação da Convenção da ONU no Brasil e sua influência na concepção
de acessibilidade presente na Lei Brasileira de Inclusão (LBI)

A concepção do modelo social de deficiência, o reconhecimento da deficiência
como categoria política pelos movimentos sociais e pela ONU e a ascensão do
paradigma da inclusão social influenciam o processo de elaboração e de implementação
das políticas brasileiras, que passam considerar a acessibilidade como princípio e direito
humano. Nas palavras de Lopes (2016, p. 57):
Como princípio, a acessibilidade se constitui em verdadeira espinha
dorsal, na medida em que perpassa e/ou complementa todos os outros
princípios e direitos, impondo sua observância como máxima para toda
a sua aplicação. Sendo um direito, fundamenta outras normas que dela
deverão advir e ainda funciona como garantia ou ponte para o exercício
de outros direitos. As pessoas com deficiência são titulares diretos do
direito à acessibilidade como um direito humano que assegura o gozo
e o exercício dos demais direitos.

No contexto das políticas brasileiras, a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência foi ratificada como emenda constitucional por meio da
publicação do Decreto Legislativo 186/2008 e do Decreto Executivo 6.949/09. A
8
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constitucionalidade dos termos da Convenção no ordenamento jurídico nacional atribui
a esta orientação a mais alta relevância jurídica, política e social.
A Convenção da ONU pode ser referida certamente como uma das conquistas
políticas principais da última década, por trazer fundamentos que contribuem para
romper com a visão clínica e assistencialista da deficiência. No Brasil, a repercussão
desses princípios se dá por meio da inserção destes conceitos na revisão da ABNT –
NBR 9050:2015, que conceitua acessibilidade como:
Condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT – NBR 2015).

Da primeira concepção de acessibilidade no ano de 1994, para o conceito tal
como é trabalhado hoje por essa norma técnica, é possível perceber significativos
avanços. Primeiro, que a ideia de acessibilidade não se restringe mais somente aos
espaços físicos ou ainda equipamentos urbanos, mas é também condizente aos
espaços públicos e espaços de uso privados coletivos, como também as informações,
comunicações, e os sistemas de tecnologias que devem ser acessíveis. Segundo, que
há transformações estruturais no entendimento do que é a deficiência.
Na norma técnica elaborada em 1994 entendia-se por deficiência limitações ou
ainda lesões corporais, não levando em conta a interação do sujeito com o todo social
ou ainda com as estruturas inacessíveis da sociedade. A NBR-9050 revisada de 2015
aborda o conceito de deficiência a partir do modelo social de deficiência, de acordo com
o que é previsto na Convenção sobre os direitos da Pessoa com Deficiência de 2006,
ratificada no Brasil em 2008. Assim, pessoas com deficiência são compreendidas
enquanto pessoas que têm impedimentos, mas que a partir das interações com as mais
diversas barreiras podem ter a sua participação obstruída no contexto social.
A compreensão de acessibilidade prevista na ABNT NBR 9050:2015 é
consoante com o conceito apresentado na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Segundo o art. 53 " A acessibilidade
é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de
forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social". A LBI
positiva a acessibilidade, trazendo para o campo da aplicação das normas conteúdos
relevantes ajudam a colocar em prática esse novo princípio, esse direito a ter direitos
(LOPES, 2016).
9
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Os conceitos trazidos pela LBI buscam operacionalizar esse princípio maior de
que a acessibilidade deve orientar a aplicação das normas em geral, além de ser direito
de acesso de outros direitos. Nesse sentido, destaca-se a importância da Lei Brasileira
de Inclusão: operacionalizar direitos e deveres acordados internacionalmente como
novo parâmetro fundamental.
Os direitos garantidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência foram tratados na Lei Brasileira de Inclusão de forma mais pormenorizada.
Para Lopes (2016) a regulamentação da LBI deverá criar as regras e procedimentos
para operar os comandos descritos no tratado. No que se refere ao direito à
acessibilidade, esse processo requer que sejam criadas e aperfeiçoadas as normas
técnicas com os padrões mínimos, dentro dos preceitos do desenho universal.
3. A acessibilidade como direito humano para as pessoas com deficiência – antes
e depois da LBI

Apesar dos avanços nas políticas públicas para as pessoas com deficiência no
cenário brasileiro, compreende-se que a positivação da acessibilidade nos textos das
leis não é garantia para que esse direito efetivamente seja assegurado. Considerando
a deficiência como uma condição humana, eminentemente política e social, a garantia
do direito à acessibilidade exige mobilização e luta constantes pela dignidade dos
sujeitos de direito que demandam contextos acessíveis.
É nessa perspectiva que a teoria crítica dos direitos humanos pode contribuir: a
garantia dos direitos humanos e do direito à acessibilidade para as pessoas com
deficiência se configuram em constante processo de luta social e democrática e de
transformações processuais advindas das necessidades das pessoas e dos diferentes
grupos sociais. Para Sánchez Rubio (2010, p. 07):

Trata-se, portanto, na momentaneidade histórica presente, de
questionar profundamente a visão personalista, abstrata, universalista
e estatizante do Direito e ir mais além: buscar, lutar e consolidar uma
outra formulação de normatividade, nascida das práticas e relações
sociais, expressão mais autêntica das necessidades de novas
coletividades e de novas sociabilidades.

Herrera Flores (2008) considera como direitos humanos, o conjunto de
processos sociais, econômicos, normativos, políticos e culturais que se apresentam e
consolidam em espaços de luta pela dignidade humana, desde o reconhecimento, a
transferência de poder e a mediação legal. Dessa forma, a busca pela dignidade
10
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humana emerge como sentido para a consolidação dos direitos humanos, observando
os processos que constituem a sociedade, os direitos individuais, sociais e
metaindividuais, e o papel do Estado na positivação dos direitos fundamentais. Na
perspectiva de Sánchez Rúbio (2010, p. 21):
Direitos humanos têm a ver não somente com as dimensões
normativas e institucionais, mas também, e principalmente, com tramas
sociais, com os processos onde se articulam relações humanas de
dominação ou de emancipação e libertação, sendo mister vislumbrar
os momentos onde os múltiplos rostos do poder se excedem
provocando situações de exclusão, marginalização e discriminação. A
resistência e a rebeldia contra esses excessos são fontes de instâncias
libertadoras que têm muito a ver com direitos humanos.

A restrição dos direitos das pessoas com deficiência ao cumprimento da
normatividade reduz a complexidade da condição humana dos sujeitos que vivenciam
a experiência de habitar um corpo com impedimentos que tem sua participação limitada
pelas diversas barreiras sociais. Para Herrera Flores (2008, p. 11): "A pesar de la
enorme importancia de las normas que intentan garantizar la efectividad de los derechos
a nível internacional, estos no pueden reducirse a las mismas".
Uma política emancipatória de direitos humanos e de inclusão social deve
distinguir a luta pela igualdade, da luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças;
ou seja, deve ser garantido o direito de todos participarem das oportunidades sociais,
em igualdade de condições, mas que, simultaneamente, sejam respeitadas as
diferenças individuais que caracterizam cada pessoa.

Determinar direitos humanos como um fenômeno político significa
radicá-los na sociedade humana, traçar seu fundamento sóciohistórico e integrador e, no mesmo movimento, estimar sua
universalidade como projeto, irradiação e processo. (GALLARDO,
2014, p. 11).

Para Diniz et all (2009, p. 73): "O reconhecimento do corpo com impedimentos
como expressão da diversidade humana é recente e ainda um desafio para as
sociedades democráticas e para as políticas públicas". A teoria crítica dos direitos
humanos pode trazer elementos para pensar a organização de uma sociedade que não
estigmatize os seus destinatários pela evidência de suas diferenças, mas que eleve a
cidadania destes sujeitos, permitindo-os participar de forma justa e equitativa.

Considerações finais
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Nos últimos anos o Brasil tem se destacado internacionalmente pela
transformação de suas políticas públicas no campo dos direitos das pessoas com
deficiência, buscando romper com concepções assistencialistas ou médico-clínicas. A
publicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006)
e sua ratificação no Brasil representou um avanço importante na concepção de
deficiência, afirmando esta como uma condição humana que experiencia a limitação em
interação com espaços não acessíveis. A acessibilidade, nesta conjuntura, passa a ser
considerada um direito humano fundamental para as pessoas com deficiência, uma vez
que garante condições de autonomia e participação social, positivada no texto da Lei
Brasileira de Inclusão.
A perspectiva crítica dos direitos humanos, subsidiada pelos referenciais de
Gallardo (2014), Sánchez Rúbio (2010) e Herrera Flores (2008), pode ser uma
alternativa para compreender a acessibilidade como um direito humano, pois tem como
eixo estruturante a luta pela dignidade. A positivação do direito é considerada
importante, entretanto, deve-se considerar a incompletude e a limitação das normativas
para a garantia de direitos, face à complexidade das deficiências.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira
de Inclusão podem ser considerados instrumentos que incorporam as pessoas com
deficiência e seus direitos como pauta pública, garantindo o reconhecimento de suas
especificidades e a promoção de condições para o acesso e a equiparação de
oportunidades.
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DIREITOS HUMANOS, MOVIMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS E TERCEIRO
SETOR: UM OLHAR NAS FORMAS DE AGIR E CONQUISTAS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA EM TERESINA-PIAUÍ.

Patrícia Caldas Meneses P. Ferreira1

RESUMO
Buscar-se-á, neste trabalho compreender a participação política dos movimentos
sociais e do terceiro setor no contexto das pessoas com deficiência de Teresina, Piauí,
observando, como esse agir coletivo contribuiu e ainda contribui para a inclusão, a
resistência e a busca por Direitos Humanos. Para isso, realizar-se-á uma breve
digressão histórica do tratamento das pessoas com deficiência, desde a Grécia e Roma
antiga, passando pelo cristianismo e sua ideologia do amor ao próximo e pelo novo olhar
social a partir do século XIX e XX. Abordar-se-á a Convenção Internacional dos Direitos
das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira da Inclusão, como marco na seara dos
Direitos Humanos. E por fim mostrar-se-á as formas de agir das pessoas com deficiência
na cidade de Teresina –Piauí, por meio de seus movimentos sociais organizados e entes
do terceiros setor.
Palavras Chaves: Direitos Humanos. Deficiência.
ABSTRACT
It will be sought, in this work, to understand the political participation of social movements
and the third sector in the context of people with disabilities in Teresina, Piauí, noting,
how this collective action contributed and still contributes to inclusion, resistance and the
search for Human rights. For this, a brief historical tour of the treatment of people with
disabilities, from Greece and ancient Rome, through Christianity and its ideology of love
of neighbor and the new social view from the nineteenth and twentieth centuries. It will
address the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the
Brazilian Inclusion Law, as a milestone in the area of Human Rights. And finally will show
the ways of acting of people with disabilities in the city of Teresina -Piauí, through its
organized social movements and entities of the third sector.
Key Words: Human Rights. Deficiency.
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1 INTRODUÇÃO
A participação ativa das entidades sem fins lucrativos na sociedade brasileira
data do final do século XIX. Por sua vez, o processo de formação e consolidação das
organizações não governamentais (ONGs), hoje presentes no cenário nacional, surgiu
nas décadas de 60 e 70, épocas marcadas pelas restrições político-partidárias impostas
pelos governos militares, concentrando-se basicamente nas décadas de 80 e 90 (século
XX), período em que mais cresceram e se tornaram visíveis. Apesar da evolução
recente, as ONGs tiveram papel relevante enquanto catalisadoras dos movimentos e
aspirações sociais e políticas da população brasileira.
Atualmente se vive uma relação de aprofundamento das relações entre
mercado, Estado e Sociedade Civil, e nessa relação tripartite a Sociedade Civil ocupa
cada vez mais espaço na esfera pública, crescendo em relevância e importância o papel
dos Movimentos Sociais e do Terceiro Setor como alternativas para se alcançar o bemestar social.
Neste artigo observar-se-á a participação política dos movimentos sociais e do
terceiros setor no contexto das pessoas com deficiência em Teresina-Pi, para que seja
possível compreender como esse agir coletivo contribui para a implementação dos
Direitos Humanos.
De início ser realizará um breve passeio pela história do tratamento conferido as
pessoas com deficiência partindo da Grécia Antiga até se chegar a um novo olhar da
sociedade no século XIX e XX. Em seguida serão observados importantes marcos legais
na defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, desde a Convenção Internacional
à lei Brasileira da Inclusão.
Para finalizar as formas de agir de dois entes do terceiro setor que atuam na
áreas das pessoas com deficiência serão constatados. Pretende-se, assim, observar
como ocorrem os processos de lutas dos movimentos sociais e as formas de atuação
do Terceiro Setor para, dessa forma, compreender as atuais práticas sociais
emancipatórias capazes de auxiliar na implementação de direitos tão fundamentais ao
ser humano.
A presente pesquisa utilizou como método o estudo teórico, realizando-se uma
pesquisa qualitativa. Os focos principais da abordagem são o processo e seu
significado, ou seja, realizou-se uma análise dedutiva sobre a relação fenomenológica
entre os movimentos sociais e o Terceiro Setor, bem como os efeitos da atuação desses
dois fenômenos para e reinvenção de práticas sociais emancipatórias.
O estudo proposto elaborou um levantamento exploratório, pois possui como
escopo proporcionar maior familiaridade com o problema proposto, com o objetivo de
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torná-lo explícito. Além do caráter exploratório, possui também caráter explicativo, tendo
em vista que procura identificar os fatores que determinaram ou contribuíram para os
fenômenos estudados.
O tema possui relevância acadêmica, pois poucos são os autores e teóricos que
tratam da matéria. Quanto ao aspecto social, a pesquisa contribuirá para demonstrar a
importância da atuação da sociedade civil e de seus movimentos de participação
voluntária em diversos setores nos quais o Estado ou se demonstra totalmente ausente,
ou ineficiente, suprindo necessidades sociais e contribuindo para que se construa uma
nova visão de democracia e implementação de Direitos Humanos.

2 UM BREVE PASSEIO NA HISTÓRIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DA
GRÉCIA ANTIGA AO NOVO OLHAR DO SÉCULO XX
A história das pessoas com deficiências, no mundo, antes da Convenção
Internacional sobre Pessoas com Deficiência, apresentou um contexto totalmente
diferente do atual. Realizar uma breve digressão sobre essa história mostra-se
fundamental para entendermos como era a vida dessas pessoas em tempos mais
remotos, e como é no tempo presente, e, assim, compreendermos a influência e a
participação dos entes do Terceiro Setor e dos movimentos socais no contexto das lutas
pela inclusão e defesa dos Direitos Humanos.

2.1 O tratamento das pessoas com deficiência na Grécia e Roma antigas

Existem estudos antigos, por meio de papiros, registros artísticos e fontes
arqueológicas, que demonstram que no Egito antigo as pessoas com deficiência eram
respeitadas, e algumas delas, como por exemplo as que sofriam com nanismo,
ofereciam seus serviços a altos funcionários públicos e recebiam tratamento
diferenciado.
Marilu Dicher e Elisaide Trevisam, citando Silva2, em artigo que de forma
magistral trata da jornada histórica da pessoa com deficiência, afirmam:
Os famosos papiros também registram práticas médicas
realizadas no Egito Antigo, sendo que dentre elas há menções a
tratamentos voltados aos problemas de deficiências. Além
desses papiros, exames patológicos realizados em múmias
constataram que os egípcios eram afetados constantemente por
infecção nos olhos. Em virtude da alta taxa de incidência dessas
doenças, o Egito ficou conhecido como a “Terra dos Cegos,
2

SILVA, 2009.
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existindo dentre esses, faraós, coral de cegos e até mesmo
médico especializado em visão na corte de reis persas”3.
Na Grécia, por sua vez, o tratamento das pessoas com deficiência era diferente
daquele dispensado no Egito. Eram tratadas com abandono e eram sacrificadas. Em
Esparta, por exemplo, as leis obrigavam os pais a levarem o bebê recém-nascido para
os anciãos de reconhecida autoridade para que eles o examinassem e tomassem
conhecimento da existência de um novo cidadão. Se a criança era “normal”, forte e bela,
cumpria à família criá-la até os sete anos, quando então eram entregues ao Estado para
tornarem-se peritos na arte de guerrear. Quando as crianças eram fraca, feias,
disformes e franzinas, eram atiradas em um abismo pelos anciãos.
Marilu Dicher, em excelente artigo que trata da jornada histórica das pessoas
com deficiência, ao abordar as cidades Gregas ressalta que não apenas em Esparta
havia a exclusão de crianças disformes, mas também em outras cidades, vejamos:
Em outras cidades gregas, os nascituros malformados ou
“deficientes” eram abandonados em locais considerados
sagrados. Pela prática da exposição, essas crianças poderiam
ou não sobreviver, uma vez que eram deixadas à própria sorte
ou ao desejo dos deuses, conforme a antiga crença da
sociedade grega4.
Até mesmo filósofos Gregos, como Platão, em sua obra “A República”, e
Aristóteles, em “Política”, também defendiam práticas de eugenia, com o escopo de
fortalecer o Estado.
No Direito Romano havia leis específicas que tratavam da proteção aos recémnascidos e indicavam quando e sob quais circunstância esses direitos seriam
garantidos. A forma humana era uma das principais condições para a garantia dos
direitos, e quem não a possuísse era considerado monstrum, prodigium ou portentum.
Dicher, citando Moreira Alves, explica cada uma dessas formas de anomalia humana:
Elucidando sobre em que hipóteses os romanos consideravam
“monstros” seres nascidos de mulher, José Carlos Moreira Alves
(2010, p. 99) aponta duas: primeira “quando tivessem, no todo
ou em parte, configuração animal (os romanos acreditavam na
possibilidade de nascerem seres híbridos ou inumanos da
cópula entre animal e mulher)”; e, em segundo lugar, “quando
apresentassem deformidades externas excepcionais, como, por
exemplo, o caso de acefalia (ausência aparente de cabeça em
criança, que, apesar disso, muitas vezes vive por algum
tempo)”5.

3

DICHER, 2014.
DICHER, 2014.
5 DICHER, 2014
4
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É possível observar que no Direito Romano o pai possuía o poder de vida e de
morte em relação aos filhos advindos de casamento legítimo, conferindo-lhe o direito de
exterminar a vida de filho que nascesse com aparência monstruosa ou má formação. A
Lei das XII Tábuas (450/451 a.C) tratava do poder paterno na Tábua Quarta I: “É
permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco
vizinhos”6.
2.2 O cristianismo e a ideologia do amor ao próximo

O advento do cristianismo, com sua doutrina do amor ao próximo, trouxe ao
mundo uma nova visão sobre as pessoas com deficiência. Segundo Silva, o cristianismo
condenava veementemente a prática do sistema romano vigente, de “morte de crianças
não desejadas pelos pais devido a deformações”.
A lei editada pelo imperador Constantino em 315 d.C trazia como premissa o
respeito à vida. Silva afirma que Constantino taxou esses costumes de “parricídio” e
tomou providências para que o Estado colaborasse para a alimentação e o vestuário
dos filhos recém-nascidos de casais mais pobres, exigindo que essa nova lei fosse
publicada em todas as cidades da Itália e da Grécia, e que fosse em todas as partes
gravada em bronze para, dessa forma, tornar-se eterna7.
Foi também por influência da Igreja Católica que surgiram os primeiros hospitais,
organizações de caridade e assistência, destinados ao acolhimento de pobres, pessoas
com deficiência e doentes crônicos8.
2.3 A pessoa com deficiência na Idade Média e na Idade Moderna
Com o fim da Idade Média, a deficiência passa a ser vista como um “castigo de
Deus”. A população sofria com as precárias condições de vida, e o povo acreditava que
tudo era em decorrência de castigo divino e que um corpo mal formado era morada para
uma mente igualmente mal formada e, supersticiosamente, acreditava-se que seres
com deformações eram feiticeiros ou bruxos, então, estavam fadados ao abandono e à
mendicância9.
Nesse período, muitos senhores feudais e governantes, com a ajuda da Igreja,
criaram hospitais e abrigos para doentes e pessoas portadoras de deficiência. Dentre

6

ALBERGARIA, 2012, p. 87.
SILVA, 2009.
8 SILVA, 2009.
9 DICHER, 2014.
7
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os hospitais daquela época destinados ao acolhimento de pessoas com deficiência,
destaca-se a fundação do primeiro hospital para pessoas cegas, criado por Luiz IX
(1214-1270). O chamado Hospice des Quinze-Vingts oferecia moradia e alimentação a
aproximadamente 300 cegos.
Na Idade Moderna, o movimento renascentista resultou em transformações em
vários setores sociais, como música, teatro, artes, e nas ciências em geral, e, assim,
mudanças significativas ocorreram no trato das pessoas com deficiência.10
Foi nesse período que o médico e matemático Gerolamo Cardano11 inventou um
código de sinais para pessoas surdas. E nessa mesma época, inspirado pelo código de
sinais, o monge beneditino Pedro Ponce de Leon12 elabora um método de ensino para
pessoas com deficiência auditiva13.
Quanto às doenças mentais, Dicher ressalta os estudos de Philippe Pinel e
esclarece:
No que se refere às doenças mentais, ganha destaque os
estudos de Philippe Pinel (1745-1826). O médico francês foi
pioneiro no tratamento mais científico e menos supersticioso
contra a loucura defendendo tratamentos mais humanos aos
doentes mentais. Para ele, a causa de tais enfermidades eram
alterações patológicas no cérebro, decorrentes de fatores
hereditários, lesões fisiológicas ou excesso de pressões sociais
e psicológicas14.
Apesar de o período renascentista ser marcado pela valorização do homem,
afirma Dicher que muitas pessoas com deficiência viviam abandonadas e nas ruas
pedindo esmolas.

2.4 Século XIX e XX: um novo olhar para as pessoas com deficiência

Um novo olhar sobre as pessoas com deficiência ocorreu efetivamente no século
XIX, pois à medida que a sociedade passava a tomar consciência de suas
responsabilidades quanto à proteção e ao cuidado dessas pessoas, passou-se também
a buscar medidas de maior inclusão e integração, na sociedade, de pessoas com
deficiência.

10

SILVA, 2009.
Biografia
de
Gerolamo
Cardamo
disponível
em
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerolamo_Cardano. Acesso em: 19 ago. 2017.
12
Biografia
de
Pedro
Ponce
de
Leon
disponível
em:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ponce_de_Le%C3%B3n . Acesso em: 19 ago. 2017.
13 GUGEL, 2007.
14 DICHER, 2014.
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Foi nesse período que nasceu o primeiro sistema de leitura para deficientes,
usado até os dias atuais, denominado Braille15:
O alfabeto Braille surgiu da necessidade sentida por Louis Braille
de ter acesso à cultura escrita. Surge em 1824, na França,
quando Braille tem acesso à “Escrita Noturna” do Capitão
Charles Barbier de la Serre. Barbier cria uma escrita em relevo,
quando Capitão da Artilharia do Exército de Louis XIII, para que
os militares pudessem receber ordens de batalha e lê-las mesmo
no escuro. Braille teve acesso a essa escrita no Instituto Real
para Cegos, para onde foi quando tinha 10 anos. Na verdade,
ele nasceu com a visão normal, porém com 3 anos de idade, ao
brincar com as ferramentas da oficina de seu pai, Louis Braille
perfurou seu olho esquerdo e, por uma infecção não tratada,
perdeu a visão do olho direito aos cinco anos. O contato com a
escrita de Barbier deu base para que Braille, aos 15 anos,
criasse um alfabeto em relevo, de leitura tátil, usado até hoje,
pelos cegos do mundo todo. Tal invenção recebeu seu nome:
Alfabeto Braille.16
Mas foi apenas no século XX que a sociedade realmente mobilizou-se para
buscar soluções plausíveis, com vistas à proteção e à inserção da pessoa com
deficiência no meio social. E sobre isso, afirma Dicher:
Já na primeira década do século XX, foram realizadas
conferências e congressos em vários países, versando sobre
“crianças inválidas”, “pessoas deficientes”, reabilitação, dentre
outros temas, podendo-se oferecer maior ênfase às seguintes:
Primeira
Conferência
sobre
Crianças
Inválidas
(Londres/Inglaterra, 1904), Congresso Mundial dos Surdos
(Saint Louis/EUA, 1909), e a Primeira Conferência da Casa
Branca sobre os Cuidados de Crianças Deficientes (Washington
D.C./EUA, 1909)17.
Ocorre que os avanços até aqui conquistados foram interrompidos com a
eclosão da Primeira Guerra mundial, para a qual muitos homens foram convocados, e
de lá voltaram mutilados, elevando mais ainda o número de pessoas com deficiência. A
crise financeira que assolava o mundo não poderia prescindir de forças de trabalho,
tornando-se imprescindíveis medidas de reabilitação de ex-combatentes.

15

O Braille foi uma linguagem de sinais desenvolvida por Louis Braille. Sua biografia e história
pode ser acessada em http://www.projetoacesso.org.br/site/index.php/deficiencia-visualconceituacao/braille/biografia-louis-braille. Acesso em: 19 ago. 2017.
16 Informações disponíveis em http://www.escoladecegositu.com.br/louis_braille.asp. Acesso
em: 19 ago. 2017.
17 DICHER, 2014.
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Foi nessa época que ocorreu a Conferência da Paz, que aprovou o Tratado de
Versalhes, e criou-se a Organização Internacional do Trabalho (OIT), um importante
organismo internacional que além de se reportar a outros temas, também possui como
objetivos o tratamento e a reabilitação das pessoas para o trabalho no mundo, incluindo
as pessoas com deficiência.
Em 1939, eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial, e com ela práticas atrozes
de eugenia praticadas pelos nazistas, sob o comando do chanceler alemão Adolf Hitler.
Marilu Dicher ressalta que Hitler elaborou um memorando ordenando a eliminação de
doentes incuráveis, idosos senis, deficientes físicos e doentes mentais. Tratava-se de
um programa de eutanásia que gerou alguns protestos na Alemanha e que perdurou
até meados de 1941. Gugel, citado por Dicher, fala sobre esta prática de eugenia criada
por Hitler:
O programa de eutanásia em massa foi oficialmente encerrado
em 1941, mas constatou-se que as execuções persistiram até o
final da guerra, chegando-se à estimativa de “que 275 mil adultos
e crianças com deficiência morreram nesse período e, outras
400 mil pessoas suspeitas de terem hereditariedade de
cegueira, surdez e deficiência mental foram esterilizadas em
nome da raça ariana pura”18.

Em 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, cria-se a Organização
das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de manter a paz entre as nações do mundo.
O documento de fundação desse importante organismo internacional, A Carta das
Nações Unidas, deixa bem claro em seu preâmbulo a preocupação com a defesa dos
Direitos Humanos, o progresso social e melhores condições de vida para todos.

3 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA À LEI BRASILEIRA DA INCLUSÃO

Além da Carta das Nações Unidas, um outro documento Internacional foi de
grande relevância para a busca de reconhecimento de direitos das pessoas com
deficiência e são por isso mesmo considerados como verdadeiros marcos legais.
3.1 A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência

18

GUGEL apud DICHER.
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A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi
aprovada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 186/200819, ratificada em 2008
e finalmente promulgada pelo Decreto Federal nº 6.949/200920 e constitui em
inestimável documento jurídico e histórico. Diga-se, inicialmente, porque estatuiu uma
verdadeira mudança de paradigma sobre a visão social aposta sobre a pessoa com
deficiência.
No ano de 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, bem como o seu protocolo facultativo, aprovado e adotado pela
Organização das Nações Unidas (ONU). A partir de então, esse documento ganhou
status de emenda constitucional, valorizando a atuação conjunta do Governo com a
sociedade civil.
A Convenção antes e acima de tudo ressalta a importância de ser reconhecer e
compreender a pessoa com deficiência como ser humano:

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS.
Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos,
peculiaridades, contradições e singularidades. Pessoas que
lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade,
pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e
inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades,
evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma
característica da condição humana”21.
Refletindo um verdadeiro esforço democrático, a Convenção busca defender e
garantir condições de vida com dignidade às pessoas que apresentam algum tipo de
deficiência, avançando na consolidação dos direitos humanos e foi essa Convenção que
abriu caminhos para que no Brasil se chegasse ao advento da Lei Brasileira da Inclusão.
3.2 O Advento da Lei Brasileira da Inclusão

O Brasil, inspirado na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovou, em 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da

19

BRASIL. Decreto Legislativo nº 186/2008. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm. Acesso em 10 de
maio de 2018.
20 BRASIL. Decreto Federal nº 6.949/2009. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
21 SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA. Antonio José Ferreira, Secretário Nacional da Secretaria Nacional de Promoção
Dos
Direitos
das
Pessoas
com
Deficiência,
2010.
Disponível
em:
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/convencao-sobre-os-direitos-daspessoas-com-deficiencia. Acesso em: 25 de setembro de 2017.
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Pessoa com Deficiência, lei nº 13.146, que representou um marco na conquista dos
direitos das pessoas com deficiência em nosso país.
Esse estatuto pode ser considerado um dos mais importantes instrumentos de
emancipação civil e social, pois consolidou leis que já existiam e avançou nos princípios
da cidadania.
O senador Paulo Paim, ao falar da Lei da Inclusão, ressaltou:
O Estatuto foi escrito por muitos corações, mentes e olhares que
se irmanaram na construção de um novo tempo. O Estatuto é uma
nova forma de perceber o ser humano em sua força e fragilidade,
uma nova forma de compreender que a diversidade é um traço
que não tem de separar as pessoas, mas uni-las, num sentimento
de identidade e pertencimento. Ir e vir pelos caminhos. Percorrer
ruas, praças, parques, museus, teatros, escolas, locais de
trabalho. Navegar de modo autônomo pelos sistemas e meios de
comunicação. Chegar ao entendimento de que o trabalho é
questão de oportunidade, e a vida, de sensibilidade.22
O senador ressaltou, com razão, que “a deficiência não será mais vista como
antes. O peso dessa definição, agora não recairá mais apenas sobre o corpo, mas
também em toda a sociedade, e na forma como o mundo é construído.
Ressalte-se que foram mais de 15 anos tramitando, até sua aprovação e a
entrada em vigor. O projeto fora apresentado pela primeira vez pelo então Deputado
Paulo Paim, no ano de 2000, mas de lá até sua aprovação foram vários debates de
grupos da sociedade civil questionando pontos que não se adequavam à Convenção
Internacional e alguns substitutivos, até que finalmente, em 2015, o projeto de lei foi
sancionado.
Conhecida como Lei Brasileira da Inclusão, uma de suas principais inovações
consiste na alteração no conceito de deficiência, que não pode mais ser compreendido
como uma condição biológica e estática, mas como resultado da interação das barreiras
impostas pelo meio, com as limitações de natureza física, mental, auditiva e intelectual
do indivíduo.
Sobre o conceito de deficiência, Mara Gabrilli, relatora da Lei Brasileira da
Inclusão na Câmara dos Deputados, afirma:
A deficiência deixa de ser um atributo da pessoa e passa a ser
o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o
Estado dão às características de cada um. Ou seja, a LBI veio
para mostrar que a deficiência está no meio, não nas pessoas.
Concluímos, então, que: quanto mais acessos e oportunidades
22

SENADO FEDERAL, 2007. Disponível em:
http://www.senadorpaim.com.br/admin/assets/repositorio/49c60df0a671b1da9ca731b93184758
5.pdf
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uma pessoa dispõe, menores serão as dificuldades
consequentes de sua característica. Por fim, vale dizer que
diferente da Convenção, que é uma carta de intenções, o texto
da Lei Brasileira de Inclusão traz soluções práticas para todas
as áreas de políticas públicas23.
Oportuno enfatizar que há ainda muito a ser feito no Brasil para que efetivamente
as pessoas com deficiência tenham a plena proteção de mínimos direitos fundamentais,
contudo, é inegável a importância desse marco legal brasileiro que passar a ter um novo
olhar para os deficientes, vislumbrando-os como sujeitos de direitos, como pessoas
aptas a gozarem do mínimo necessário para serem plenos enquanto seres humanos.

4 O AGIR DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA A INCLUSÃO E CONQUISTAS
DE DIREITOS EM TERESINA-PIAUÍ

É oportuno ressaltar que o tema inclusão e pessoas com deficiência abrange
vários atores sócias, para além dos deficientes físicos. É possível citar, como exemplo,
os deficientes visuais, os surdos e mudos, as pessoas com autismo, entre outros.
Contudo, a Associação dos deficientes físicos de Teresina (Adefit) e a Associação dos
Cadeirantes de Teresina (Ascante) foram os entes do terceiros setor e movimentos
escolhidos para o desenvolvimento deste artigo, motivo pelo qual realizou-se um recorte
nas nos diversos grupos de pessoas com deficiência.
4.1 As mobilizações e lutas na cidade de Teresina- Piauí

No Piauí, é possível observar a participação da sociedade civil organizada para
buscar direitos em favor das pessoas com deficiência. Em Teresina, capital do Estado,
duas associações mobilizam-se constantemente, tanto para exigir do Poder Público
uma atuação adequada e eficiente no amparo a essas pessoas quanto para realizar
parcerias e contribuir para uma melhoria na qualidade desses serviços. Uma delas é a
Associação dos Deficientes Físicos de Teresina (Adefit), e a Associação dos
Cadeirantes de Teresina (Ascante).
Após mobilizações e manifestações, as pessoas com deficiência, de TeresinaPi, com o apoio da Adefit e da Ascante, conseguiram a aprovação da lei do Transporte
Eficiente, a Lei Municipal nº 4.008, de 201024. Ressalte-se que o serviço de transporte

23
24

GABRILLI, 2017.
CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA. Acervo Digital. Lei 4.008 de 2010. Disponível em:
http://teresina.pi.leg.br/acervodigital/norma/lei-4008-2010 . Acesso em: 29 set. 2017.
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eficiente já existia em Teresina antes do advento da referida lei, no entanto, a aprovação
dessa norma representou para o grupo social dos deficientes e cadeirantes um marco
na conquista e efetivação de direitos, mostrando a força do Terceiro Setor na
emancipação social participativa.
Carla Clea Alves da Silva, atualmente Conselheira Fiscal da Associação dos
Deficientes Físicos de Teresina (Adefit), que à época era a presidente da Associação,
esclarece que não há como se garantir ao deficiente físico um emprego, se não há meios
para ele chegar a esse emprego, se não há transporte adequado. Enfatiza Carla Clea
que o transporte eficiente no município de Teresina é “o direito de ir e vir realmente
personificado”25.
Em entrevista concedida ao Portal da Prefeitura de Teresina em 09.10.15,
Juscilene da Silva, então presidente da Associação dos Cadeirantes do Município de
Teresina (Ascamte), afirmou que utiliza o transporte eficiente há seis anos. Ela relata
que é transportada, todos os dia, até o seu trabalho, pelo Transporte Eficiente, e foi por
meio dele que conseguiu concluir os estudos na universidade26.
Juscilene afirmou ainda que:
“É uma conquista para nós cadeirantes, pois nós temos diversas
dificuldades, mas também temos nossos compromissos, além
também temos nossas vontades de trabalhar, estudar, enfim, de
ter uma vida onde possamos ir e vir. Esse tipo de transporte é
fundamental, a vantagem é que por ser exclusivo para
cadeirantes oferece um conforto maior, além de buscar e deixar
na porta de casa ou do local que desejamos ir, é uma forma de
promover inclusão”.
A proteção das pessoas com deficiência por meio de leis possui especial
relevância em uma sociedade que é por essência excludente e que em muitas situações
escolhe que serão ou não incluídos no contexto social. No entanto, apenas as leis não
se mostram capazes de sozinhas conferir tal inclusão. O Estado, por diversas vezes,
mostra-se incapaz de oferecer a proteção que os atores sociais vulneráveis merecem.
É justamente nesse contexto que surge a relevância dos grupos e movimentos sociais
organizados para que diuturnamente lutem por mais espaço e inclusão.
4.2 Resultados da entrevista com a representante da Associação dos Deficientes
Físicos do Piauí
25

Carla Clea Alves da Silva foi entrevistada, sendo, portanto, sujeito da presente pesquisa. Sua
entrevista, realizada no dia 29 de setembro de 2017, está anexada ao final da dissertação.
26 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA. Transporte Eficiente facilita a vida de diversas
pessoas
com
deficiência.
Em
09.010.15.
Disponível
em:
http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Transporte-eficiente-facilita-a-vida-dediversas-pessoas-com-deficiencia/5296. Acesso em: 29 set. 2017.
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A partir deste tópico serão analisados os pensamentos e reflexões de uma
integrante a ativista de movimento social das pessoas com deficiência e a partir de suas
respostas, será possível obter uma melhor percepção das formas de agir, pensar e fazer
desse grupo.27
A entrevista realizada no dia 29 de setembro de 2017, foi com Carla Cléia Alves
da Silva, integrante da Associação dos Deficientes Físicos do Piauí (Adefit), onde
atualmente exerce o cargo de conselheira fiscal, mas já chegou a ser presidente da
referida Associação.
Ao responder a primeira pergunta, Carla afirma que a associação surgiu para
“fazer com que os direitos saíssem do papel, uma militância para a eficácia dos nossos
direitos”. Com tal afirmação, Carla demonstra claramente a importância da associação
em sua vida e na vida dos que dela precisaram e precisam. Demonstra, ainda, o quanto
a associação possui voz ativa para buscar, junto ao Estado, a efetivação dos direitos
das pessoas com deficiência.
Para responder a segunda pergunta, a entrevistada esclarece que a Adefit
possui como objetivos “a inclusão das pessoas com deficiência dentro da sociedade e
a defesa dos seus direitos”.
A Associação dos Deficientes Físicos de Teresina (Adefit) é um ente do Terceiro
Setor, devidamente registrado, contendo Estatuto próprio, não possuindo fins lucrativos,
e que surgiu da necessidade advinda de um grupo de cadeirante e deficientes, que se
uniram em busca de aceitação e inclusão.
Carla esclarece que a Associação é muito importante para a construção de uma
verdadeira democracia e empoderamento do segmento dos deficientes, ao afirmar que:
“Nada sobre nós sem nós”.
Para a entrevistada, “a democracia é uma construção da efetivação dos nossos
direitos, de um segmento que historicamente tem sido colocado à margem da

27 A análise desses pensamentos e opiniões teve como base um questionário
previamente elaborado e que continha as seguintes perguntas:
1. Nome do entrevistado(a), qualificação, função do entrevistado no grupo, movimento ou
ente do Terceiro Setor.
2. Como ocorreu o surgimento do Movimento social ou ente do Terceiro Setor?
3. Qual (is) o(s) objetivo(s) do Movimento ou ente do Terceiro Setor?
4. Qual a sua forma atual de constituição? E como tudo começou?
5. Que ações ou comportamentos são adotados para se atingir seus objetivos?
6. De que maneira o grupo (Movimento social ou ente do Terceiro Setor) atua para a
construção da democracia, inclusão e luta pelos Direitos Humanos?
7. Existe algum caso emblemático, situação ou momento marcante vivido pelo grupo que
tenha contribuído para a construção de uma sociedade mais participativa, empoderada
e inclusiva?
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sociedade”, em que a participação ativa dos deficientes, por meio da associação, “ajuda
a trilhar os caminhos para melhor conseguir uma adequada inserção dos deficientes
físicos na sociedade.”
A entrevistada afirma que existem duas conquistas que são muitos marcantes
para a Associação. Uma delas foi a Lei do Passe Livre Municipal28, uma luta que
consistiu em mobilização da sociedade na porta da Câmara Municipal, com cartazes,
em uma verdadeira ocupação, onde passaram o dia inteiro e chegaram a virar a noite,
para chamar a atenção dos vereadores e gestores públicos para a importância da lei
para as pessoas com deficiência no município de Teresina.
A outra conquista emblemática ressaltada pela entrevistada foi o advento da Lei
do Transporte Eficiente29, criada por um anseio muito grande do segmento dos
deficientes, numa batalha que envolveu tanto a Associação das Pessoas com
Deficiência quanto a Associação dos Cadeirantes de Teresina.
Para a entrevistada, não há como um deficiente, a exemplo dos cadeirantes,
exercer o seu direito de ter um trabalho digno, se não houver condições adequadas de
se chegar nele, se não tiver um transporte acessível e adequado para que o deficiente
possa exercer o seu direito de locomoção. Trata-se do “direito de ir e vir realmente
personificado”, lembra a entrevistada.
Carla fala de algumas ações implementadas pela Adefit para alcançar a
aprovação da Lei do Transporte Eficiente, sendo realizado um verdadeiro “trabalho de
formiguinhas”. Primeiro, os membros da associação foram ao Ministério Público Federal,
onde prontamente foram ouvidos e atendidos pelo Procurador, e a partir daí, realizouse um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura Municipal de Teresina, para
efetivamente disponibilizar o transporte eficiente. Dois anos após a implantação do
transporte pela Prefeitura de Teresina, a associação foi em busca da aprovação da Lei
do Transporte Eficiente.
A entrevistada fez questão de enfatizar a importância de instituições como o
Ministério Público para a efetivação e a concretização dos direitos da Categoria, citando

28

PIAUÍ. Decreto nº 5.559, de 06 de março de 2003. Regulamenta a Lei Municipal nº 3.444, de
03 de dezembro de 2002, que “concede o Passe Livre às pessoas portadoras de deficiência
no sistema de transporte coletivo do Município e dá outras providências”, na forma que
especifica.
Disponível
em:
/Users/p/Downloads/decreto%20n.%205559%20de%206%20de%20maro%20de%202003%
20(1).pdf. Acesso em: 25 out. 2017.
29 A Lei 4008, de 2010, cria o serviço transporte especial ao cadeirante – “transporte eficiente”,
para o fornecimento de transporte adaptado aos deficientes físicos que necessitem se
deslocar dentro do município de Teresina, principalmente para tratamento de saúde, trabalho;
escola/
universidade
e
atividades
de
lazer.
Disponível
em:
http://teresina.pi.leg.br/acervodigital/norma/lei-4008-2010. Acesso em: 25 out. 2017.
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como exemplo o apoio que a categoria recebeu do procurador-geral da República do
Estado do Piauí para a consolidação do Transporte eficiente.
Outro ponto destacado foi a importância da Associação dos Cadeirantes e da
Associação dos Deficientes Físicos para a inclusão das pessoas com deficiência,
citando a si mesma como exemplo. Na oportunidade, esclareceu a importância das
parcerias que as duas associações realizam no Estado para proporcionar as adequadas
políticas de acessibilidade, inclusão e defesa de direitos.
5. CONCLUSÃO

É inegável que a globalização trouxe dificuldades para que o Estado pudesse
cumprir o seu verdadeiro papel de consagrador do bem-estar social, nascendo a partir
daí um sentimento social de completa ausência de confiança na capacidade do Estado
de, por si só, gerar melhorias na qualidade de vida da coletividade, mostrando-se
ineficiente para atender à demanda social crescente.
Diante do contexto de ineficiência Estatal cresce o consenso social e político
sobre a necessidade de redução dos encargos do Estado e a devolução da atividade à
iniciativa privada, e a ampliação do processo democrático, por meio do aprofundamento
da participação dos cidadãos e das pessoas jurídicas sem fins lucrativos, na condição
de parceiro e efetivos colaboradores com a administração pública.
As dificuldades enfrentadas pelo Estado, diante da globalização, das crises e da
ineficiência Estatal fazem crescer significativamente o papel da Sociedade Civil em
setores onde aquele se apresenta ineficiente ou totalmente ausente; sendo assim,
observa-se a participação popular não apenas no processo político, como também nas
decisões do Governo e no controle da Administração Pública, trazendo a lume uma nova
perspectiva de democracia e novas formas de autonomia, de ser, agir e fazer.
Nessa nova perspectiva democrática é possível destacar as ações coletivas
organizadas em movimentos sociais, associações civis, grupos de pressão e redes de
vários sujeitos sociopolíticos. Esses grupos procuraram, a partir da, décadas de 80 e
90, pautar as suas agendas de lutas sociais a partir de novas demandas e formas de se
comunicar e de agir. Esses movimentos e agrupamentos civis também começaram a
participar de novos espaços institucionalizados, criados em vários países onde o
processo de democratização se instalou, surgindo novas vozes e atores sociopolíticos,
historicamente excluídos das arenas de participação social, a exemplo dos jovens, dos
negros e das pessoas com deficiência.
Em meio às novas formas de agir social, cresce a relevância do Terceiro Setor,
que se constitui em um conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins
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lucrativos dotado de autonomia e administração própria, que apresenta como função e
objetivo principal atuar junto à sociedade civil, em caráter voluntário e sem interesse de
lucro, com o objetivo de aperfeiçoar e complementar políticas públicas Estatais.
Em termos de direito brasileiro, configura-se como organizações do Terceiro
Setor as entidades de interesse social sem fins lucrativos, como as associações e as
fundações de direito privado, com autonomia e administração própria, cujo objetivo é o
atendimento de alguma necessidade social ou a defesa de direitos difusos ou
emergentes. Esses agrupamentos sociais cobrem um amplo espectro de atividades ou
atuação, seja na defesa dos direitos humanos, na proteção do meio ambiente,
assistência à saúde, apoio à população carente, educação, direitos da mulher, direitos
indígenas, direitos do consumidor, da criança, etc.
O Terceiro Setor, como forma de manifestação da sociedade civil organizada,
tem influenciado a consciência crítica a favor de uma responsabilidade social, fato que
vem influenciando empresas privadas a adotarem práticas e atitudes que, de forma
positiva, influenciam na construção da cidadania.
A

Associação

dos

Deficientes

físicos

de

Teresina,

antes

de

sua

institucionalização e transformação em entes do Terceiro Setor, iniciaram suas
atividades por meio de coletivos sociais organizados ou apenas como um grupo de
pessoas da sociedade civil que se reunia para lutar por aceitação e busca de inclusão
social, a exemplo dos deficientes. Percebeu-se a relevante participação da Sociedade
Civil por meio de seus entes do Terceiro Setor para a defesa de direitos, a inclusão
social e busca constante pela efetivação dos Direitos Humanos.
Por fim, é salutar enfatizar que a sociedade civil foi se reinventando e
transformando a sua forma de participar das decisões Estatais. Para além do sufrágio
universal, com a escolha de seus representantes, a sociedade passou a manifestar-se,
a mostrar a cara, a ir às ruas, indignar-se e manifestar-se contra a corrupção e políticas
sociais inconsistentes. Essa transformação emancipatória da sociedade civil tornou-se
cada vez mais organizada e vislumbrou, tanto nos movimento sociais organizados
quanto no Terceiro Setor, uma forma de agir diferente, um agir colaborativo e
participativo, ao perceber e assumir que a responsabilidade pelo social pertence não só
ao Estado, mas a todos nós, inclusive à própria sociedade.
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Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da
Constituição Cidadã e 70 anos da Declaração Universal

23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina – PI

Grupo de Trabalho: 14 – Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência – antes e
depois da LBI
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Percepções sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com
deficiência: entre autonomia e preconceitos
Kalline Flávia S. Lira
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social,
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Mestre em Direitos Humanos (UFPE). Psicóloga.

Resumo:
As pessoas com deficiência ainda convivem com exclusão e preconceito, apesar do
inegável avanço nas leis e políticas transversais. Na sociedade de base patriarcal em
que vivemos, as mulheres ocupam uma posição particularmente vulnerável,
acumulando as desigualdades fundamentadas na dupla discriminação com base no
gênero e na deficiência. A mais recente legislação brasileira que assegura os direitos
das pessoas com deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão (LBI – Lei nº 13.146/2015).
Dentre os direitos expostos na referida lei está o de exercer direitos sexuais e
reprodutivos. O principal objetivo deste estudo é investigar como as mulheres com
deficiência compreendem as esferas da sexualidade e da reprodução, considerando
oportunidades, expectativas e representações. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com cinco mulheres com diferentes deficiências, e os resultados
mostram que elas consideram seu padrão sexual como normal e comum, mas sabem
do preconceito da sociedade, visto que nossa cultura tende a reduzir a sexualidade à
função reprodutiva e genital, sem levar em conta que cada pessoa pode viver sua
sexualidade de acordo com o que as circunstâncias lhe permitem. Em relação aos
direitos sexuais elas apontam como principais dificuldades a acessibilidade aos
serviços e informações, além da falta de qualificação dos profissionais sobre a saúde
sexual e reprodutiva da pessoa com deficiência. Concluímos que é imprescindível
questionar os padrões da sexualidade e da deficiência, no intuito de buscarmos um
exercício livre, consciente e responsável da sexualidade, para além da mera
reprodução de papéis sociais ideologicamente estabelecidos como normais, e assim
construir uma sociedade inclusiva e efetivamente democrática.
Palavras-chave: Mulheres. Deficiência. Direitos.

Introdução
A sexualidade é inerente ao ser humano e se manifesta de diferentes formas.
Aprendemos, desde muito cedo, que a sexualidade é algo natural e inato ao ser
humano. Esta ideia está arraigada na perspectiva biológica (órgãos genitais) e nos
valores sociais que definem o que é masculino e o que feminino. No entanto, a
sexualidade humana não se resume à biologia. Ela é formada, também, por aspectos
sociais e culturais e estão conectados ao desejo, à história, à experiência individual e
aos marcadores culturais de cada sociedade. E por isso, ainda é cercada por diversos
tabus.
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Um desses tabus refere-se à sexualidade das pessoas com deficiência. De
forma geral, há um modo preconceituoso de compreender a sexualidade das pessoas
com deficiência como sendo desviante dos padrões considerados normais. Este
pensamento pode ser um grande obstáculo para a plena realização da vida afetiva e
sexual dos/as que são estigmatizados/as pela deficiência.
A discussão sobre a sexualidade da pessoa com deficiência é complexa e não
podemos desvincular o fenômeno das questões de gênero. Segundo Araújo (2000), as
leis do Estado e da Igreja, os pais, irmãos, tios, tutores, além da repressão vinda dos
velhos costumes misóginos, foram utilizados para tentar conter a sexualidade
feminina, que no entendimento da época, caso conseguisse se libertar, ameaçava o
equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem das instituições
civis e eclesiásticas.
Perrot (2007) afirma que os corpos femininos foram subjugados, dominados e
violentados de diversas formas. A autora comenta sobre o tabu em torno do sangue
menstrual que durante séculos foi ligado à impureza, assim como a virgindade que era
tida como o capital mais precioso das moças solteiras, obsessivamente vigiada e
protegida pela família e pela sociedade. Dessa forma, historicamente foi sendo
construída a ideia da plenitude feminina reduzida aos deveres conjugais, dependência
sexual e maternidade.
Ao cruzar a questão da deficiência com a da sexualidade, percebemos que
frequentemente a sociedade tem a noção errônea de que a sexualidade das pessoas
com deficiência é por natureza problemática, ou até mesmo patológica. Em pleno
século XXI, acredita-se ainda que a pessoa com deficiência não tenha sexualidade,
tende a ser vista de forma infantilizada, até mesmo superprotegida e cuidada.
Neste estudo entrevistamos mulheres com diferentes deficiências e buscamos
verificar a percepção delas sobre a sua sexualidade e os seus direitos sexuais, com o
intuito de desmistificar alguns tabus sobre o tema. Este artigo se justifica pela
escassez (ainda) de pesquisas científicas que buscam compreender a interlocução
das questões gênero-sexualidade-deficiência, temáticas ainda cercadas de préconceitos e necessitando serem problematizadas e resignificadas.
Deficiência(s) e padrão social
De acordo com dados divulgados pelas Nações Unidas estima-se que mais de
650 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência. No Brasil,
dados do último censo realizado em 2010 indicam que 23,92% da população possui
algum tipo de deficiência (Brasil, 2012). Isso equivale a mais de 45 milhões de
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brasileiros/as. A maioria é mulher, representando mais de 26% do total. Grande parte
desta população está exposta a situações de privação de liberdade e oportunidades,
além de violações de seus direitos fundamentais.
Ao falarmos sobre deficiência, é preciso compreender que ser ou estar
“deficiente” quase sempre se refere a outras pessoas que são consideradas sem
“deficiência”. Assim, a deficiência é um fenômeno socialmente construído, pois
depende do momento histórico e cultural. Em geral, a avaliação social que se tem da
deficiência é a de que ela marca um corpo não funcional e imperfeito, e que atribui ao
sujeito uma desvantagem social (Amaral, 1994).
É possível enumerar algumas “fases” percorridas pelas pessoas com
deficiência ao longo dos séculos. A primeira fase foi a da execução. Nas sociedades
primitivas não havia pessoas com deficiência porque eram mortas ou abandonadas. A
segunda fase foi a do misticismo. Acreditava-se que as pessoas com deficiência eram
possuídas por espíritos malignos, sendo assim um objeto de temor religioso, ou ainda
considerava-se a deficiência como um castigo infligido pelos deuses. A terceira fase,
na Idade Média, foi a do enclausuramento. A cegueira, por exemplo, foi usada como
castigo ou ato de vingança, assim como pena judicial, e era aplicada como castigo
para crimes nos quais havia participação dos olhos. O fim do século XVIII e começo do
XIX marcaram uma mudança e um avanço na história das pessoas com deficiência.
Na 4ª fase, a da exclusão, foi realizada através da expulsão, afastamento e
desaparecimento social. Teve início a institucionalização dos corpos anormais em
hospitais, prisões e até mesmo em escolas (Amaral, 1994).
No início do século XX, a segregação havia-se expandido e consolidado como
modelo de atendimento à pessoa com deficiência, mas foi somente na segunda
metade deste mesmo século, que se passou a pensar na possibilidade de inserção na
sociedade. Com isso deu-se o início da 5ª fase, a da integração. Conforme Santos
(1995), a integração neste período baseava-se, sobretudo, no modelo médico de
deficiência, que tinha como finalidade a adaptação da pessoa com deficiência às
exigências ou necessidades da sociedade como um todo. Apenas a partir da década
de 1990, passou-se à 6ª fase, a era da inclusão, em que as exigências não se referem
apenas ao direito da pessoa com deficiência à integração social, mas sim, ao dever da
sociedade, como um todo, de se adaptar às diferenças individuais. Segundo Sassaki
(1998), a inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo
tipo de sociedade através de transformações, sejam elas pequenas ou grandes, tanto
nos ambientes físicos quanto na mentalidade das pessoas, e assim também na própria
pessoa com deficiência.
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU,
ratificada através do Decreto nº 6.949/2009, é o primeiro tratado internacional a vigorar
com status constitucional no Brasil, e preconiza a responsabilidade e o compromisso
do governo e de toda a sociedade na efetivação dos direitos das pessoas com
deficiência. A legislação mais atual no Brasil sobre as garantias da pessoa com
deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI – Lei nº
13.146/2015). Após passar 15 anos tramitando no Senado, esta lei trouxe um grande
avanço na definição da deficiência.
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas.

Anteriormente chamados de deficientes, portadores de deficiência ou de
necessidades especiais, a lei já registra a nomenclatura correta e mais aceita dentro
do segmento: pessoa com deficiência, posto que, estamos, antes de qualquer coisa,
falando de pessoas. Com essa definição, a LBI muda a visão sobre o conceito de
deficiência – que deixa de ser atribuída à pessoa, e passa a ser vista como
consequência da falta de acessibilidade que toda a sociedade apresenta.
Diante desse contexto histórico, a compreensão das deficiências mudou
completamente. Antes entendida por um modelo biomédico – que reconhece a doença
ou limitação como causa primeira da desigualdade social –, passou a ser
compreendida através de um modelo social, em que a deficiência é vista como uma
manifestação da diversidade humana e a opressão como resultado de sociedades não
inclusivas.
A normalidade, entendida ora como uma expectativa biomédica de
padrão de funcionamento da espécie, ora como um preceito moral de
produtividade e adequação às normas sociais, foi desafiada pela
compreensão de que deficiência não é apenas um conceito
biomédico, mas a opressão pelo corpo com variações de
funcionamento (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 65).

Assim, para o modelo social a causa da deficiência está na estrutura social.
Para o modelo médico, está no indivíduo. A ideia básica do modelo social, portanto, é
que a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas uma
questão da vida em sociedade.
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Gênero e Sexualidade(s)

A sexualidade humana se manifesta cultural e historicamente de maneiras
distintas, ou seja, cada sociedade considera determinados comportamentos
adequados ou não, e decide o que deve ser incentivado ou reprimido. Inicialmente é
importante frisar que o conceito de sexualidade não é sinônimo de sexo. Para Chauí
(1985) sexo limita-se à genitalidade; sexualidade é um conceito mais amplo que
envolve afetividade, prazer, erotismo, valores, concepções e atitudes sob a influência
de diferentes culturas, considerando os aspectos históricos.
A partir da metade final do século XIX passou-se a prestar mais atenção à
sexualidade devido às transformações políticas, culturais, sociais e econômicas
atreladas às revoluções industriais e burguesas, que também trouxeram uma nova
divisão sexual do trabalho e os ideais feministas. Com isso, foi constituído um conjunto
de condições para que os corpos, a sexualidade, a existência de homens e mulheres
fossem significados de outro modo: um corpo sexuado (Laqueur, 2001). Nesta nova
concepção da sexualidade prestou-se mais atenção aos corpos, às suas estruturas e
características materiais e físicas. Antes, a explicação para os relacionamentos entre
homens e mulheres era baseada na Bíblia e nos textos sagrados, em que o corpo não
tinha importância. Agora passava a ter um papel primordial, e o corpo passou a ser o
que dá origem, se tornou causa e justificativas das diferenças.
Para Foucault (1988), na sociedade em que vivemos, somos sujeitos de uma
sexualidade que tem poder de normalizar e controlar nossa relação com o corpo. A
sociedade cria um conjunto de regras, normas, leis e atitudes sobre sexualidade, além
de punir os indivíduos que não seguem essas regras, que podem estar associadas a
questões religiosas, morais, jurídicas e/ou científicas. Ainda segundo Foucault (1988),
a sexualidade é uma construção história e cultural, que correlaciona comportamentos,
linguagens, representações, crenças, identidades, posturas, e inscreve esses
constructos no corpo por meio de estratégias de poder/saber sobre os sexos.
Na história da sexualidade ocidental, o prazer tem sido caracterizado como
pecado, doença e até mesmo como perversão. Com a inserção da medicina nas
questões relacionadas à sexualidade, começou a ocorrer uma padronização da
sexualidade e redução desta a um ciclo de resposta sexual normal e também a um
imperativo do orgasmo. Com isso, pessoas com deficiência que não conseguem
completar o ciclo de resposta sexual são caracterizadas como portadoras de um
distúrbio (Shakespeare, 1998).
De acordo com Strickler (2001) há um “cobertor virtual de silêncio” ao se negar
a sexualidade da pessoa com deficiência, pois para algumas pessoas da sociedade,
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incluindo os familiares, a sexualidade está presente, mas é melhor que fique
“esquecida” e se evite falar no assunto, segregando assim esses indivíduos,
acreditando que as pessoas com deficiência são seres assexuados. No entanto, a
sexualidade se desenvolve em todos os indivíduos, com e/ou sem deficiência – o que
difere é a expressão da sexualidade. Essas ideias resultam em menor autonomia e em
poucas possibilidades de escolhas, ou seja, nega-se a possibilidade de que pessoas
com deficiência possam exercer sua sexualidade de forma plena e prazerosa.
Numa sociedade patriarcal como a nossa, que normaliza e controla o corpo, o
que é, de fato, ser mulher? Durante muito tempo a mulher foi considerada frágil e
suscetível aos excessos da sexualidade, passando a ser vista com portadora de uma
sensibilidade natural expressa pelo seu destino, a maternidade, e seu espaço como
sendo o do lar. Assim, como a sexualidade da mulher era ditada pela Igreja, ela só se
revelaria no casamento, ou deveria ser “sufocada” nas paredes do convento.
As noções do “ser mulher” mudaram ao longo da história de acordo com as
transformações sociais ocorridas. Com a sociedade industrial, a mulher passou a
adotar uma posição de operária nas fábricas e indústrias, saindo do espaço doméstico
como único lócus de suas atividades diárias. Se antes disso, as mulheres deveriam
apenas servir ao marido e aos filhos nos seus afazeres domésticos, ou ainda se
limitando às tarefas no campo, a partir da Revolução Industrial houve uma nova
realidade econômica no mundo, o que acarretou a ida das mulheres para trabalhar
com as máquinas. Essa passagem trouxe algumas consequências, já que o trabalho
era exaustivo no início do processo de industrialização.
No entanto, ainda é evidente que a sociedade impõe padrões de normalidade
em relação às condutas sexuais, bem como estabelece padrões para o
desenvolvimento (cognitivo, motor, da linguagem, etc.) que não estão simplesmente
ligados à saúde, mas à ideia de perfeição – corpo perfeito, gozo perfeito. A hipótese é
que as deficiências identificadas no corpo afetarão a vida sexual e a vivência da
sexualidade dessas pessoas “imperfeitas”. Percebemos que a questão da normalidade
em relação à sexualidade não é fácil. E para as mulheres pessoas com deficiência
torna-se mais complicado, pois sofrem uma dupla discriminação: desvantagem e
vulnerabilidade pelo seu gênero (feminino) e pelo seu corpo com lesões (Mello;
Nuernberg, 2012).

Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência

Como marco inicial das discussões acerca dos direitos humanos, a Declaração
Universal é explícita ao reconhecer a dignidade a todos os membros da família, seus
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direitos iguais e inalienáveis, e a possibilidade de invocar tais direitos. Seu artigo 2º
afirma que:
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição (ONU, 1948 [2009]).

Os direitos sexuais e reprodutivos foram considerados como direitos humanos
a partir de 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento,
realizada no Cairo. No ano seguinte a Conferência Mundial da Mulher, em Pequim,
estabeleceu novos modelos de intervenção na saúde reprodutiva e de ação jurídica
comprometidos com os princípios dos direitos humanos. A Declaração da 4ª
Conferência da Mulher afirmou que na maior parte dos países, a violação aos direitos
reprodutivos das mulheres limita dramaticamente suas oportunidades na vida pública e
privada, suas oportunidades de acesso à educação e o pleno exercício dos demais
direitos (Viotti, 2006).
O conceito de direitos sexuais e reprodutivos, conforme Piovesan (2006)
assinala duas direções diferentes, porém complementares. De um lado, apresenta um
campo da liberdade e da autodeterminação individual, abrangendo o livre exercício da
sexualidade e da reprodução humana, sem discriminação, coerção ou violência. Por
outro lado, aponta a importância da participação institucional, pois o efetivo exercício
dos direitos sexuais e reprodutivos demanda políticas públicas que garantam a saúde
sexual e reprodutiva da população.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em seu
artigo 23 garante o direito de casar e constituir família, bem como a garantia do acesso
a informações sobre reprodução e planejamento familiar e aos meios necessários para
exercer esses direitos:
Os Estados Parte tomarão medidas efetivas e apropriadas para
eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os
aspectos relativos a casamento, família, paternidade e
relacionamentos, em igualdade de condições com as demais
pessoas, de modo a assegurar que: a) Seja reconhecido o direito das
pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casarse e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento
dos pretendentes; b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas
com deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre o número
de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de ter acesso a
informações adequadas à idade e à educação em matéria de
reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios
necessários para exercer esses direitos; c) As pessoas com
deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, em
igualdade de condições com as demais pessoas (Brasil, 2008).
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Ao pensar os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência,
parte-se da premissa que elas são, antes de tudo, sujeitos de direitos. Neste sentido,
são reconhecidos os direitos de qualquer pessoa a uma vida sexual livre, segura e
prazerosa. Importante frisar que, o direito deve sobrepor-se à presença de qualquer
deficiência. Ou seja, não há distinção entre a sexualidade de uma pessoa com e de
uma sem deficiência, posto que todos/as são seres desejantes e, portanto, sexuais
(Brasil, 2009b).
Os fundamentos dos direitos sexuais e reprodutivos da pessoa com deficiência
seguem a perspectiva da humanização, da qualidade na atenção integral à saúde e do
bem-estar no exercício da vida sexual. Contudo, para a vivência e a expressão da
sexualidade, no caso das pessoas com deficiência, há que se reconhecerem as
especificidades e garantir condições ou suportes que se façam necessários,
principalmente a acessibilidade e o acesso aos serviços públicos de saúde.
O Decreto nº 5.296/2004 regulamenta o atendimento prioritário e normatiza os
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e
com mobilidade reduzida. São tratadas as condições gerais de acessibilidade, que é
definida como “condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação” (Brasil, 2004). Em sua definição mais recente, acessibilidade é
compreendida como:
[a] possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida (Brasil, 2015).

As barreiras que podem impedir o acesso são definidas pela LBI como
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a
participação social da pessoa com deficiência. Neste sentido, as barreiras podem ser:
urbanísticas (nas vias e espaços públicos ou privados); arquitetônicas (nos edifícios
públicos ou privados); nos transportes; nas comunicações e na informação (nas
expressões ou recebimentos de mensagens e informações); atitudinais (atitudes e
comportamentos que impeçam a participação social); e tecnológicas, como as que
impedem o acesso às tecnologias (Brasil, 2015).
O artigo 25 da Convenção da ONU (Brasil, 2008) trata do direito de acesso aos
programas de atenção à saúde, e enfatiza os direitos à saúde sexual e reprodutiva. A
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Convenção afirma que devem ser ofertados às pessoas com deficiência programas
gratuitos ou a custos acessíveis, da mesma qualidade dos ofertados aos demais,
inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva.
Entendemos que um dos quesitos essenciais para a garantia do acesso e da
qualidade dos serviços é que as equipes de saúde sejam treinadas adequadamente
para que não ofereçam orientações inadequadas. No entanto, como podemos
perceber pelos dados coletados, a garantia desses direitos ainda está longe de ser
efetivada.
Sexualidade(s) das mulheres com deficiência: entre autonomia e preconceitos

Esta pesquisa tem como intuito analisar as percepções sobre sexualidade e
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. Para coleta de dados, o
instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada. A transcrição foi realizada
respeitando

com

fidedignidade

o

vocabulário

utilizado

pelas

entrevistadas,

preservando a forma estrutural da Língua Brasileira de Sinais (Libras), já que
entrevistamos uma mulher surda. Ressaltamos que a Libras possui estrutura
gramatical própria, independente da Língua Portuguesa, por isso, percebemos nas
falas da entrevistada surda uma discrepância quanto à organização gramatical de
suas ideias. Fernandes e Strobel (1998) justificam este fenômeno a partir da estrutura
sintática da Libras, pois “a ordem dos sinais na construção de um enunciado obedece
regras próprias que refletem a forma de o surdo processar suas ideias, com base em
sua percepção visual-espacial da realidade” (p.15). Acreditamos, no entanto, que a
fala da entrevistada está compreensível para qualquer pessoa.
Para análise dos dados, utilizamos o método de análise de conteúdo, conforme
proposto por Bardin (2004). Participaram da pesquisa cinco mulheres, com diferentes
tipos de deficiência. As entrevistadas são identificadas pela letra “E” e por números de
1 a 5. O Quadro 1 apresenta as principais características das entrevistadas.
Quadro 1 – Características das Entrevistadas
E1
E2
Tipo de
Física
Física (uso
deficiência
(cadeirante)
de muletas)
Idade
50
41
Estado Civil
Viúva
Casada
Primeiro grau Superior em
Escolaridade
completo
andamento
Profissão

Vendedora

Estudante

E3

E4

E5

Física

Auditiva

Visual

37
Solteira
Superior
completo

26
Solteira
Superior em
andamento

Professora

Estudante

32
Solteira
Médio
completo
Operadora de
Telemarketing

Fonte: Elaborado pela autora (2017).
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A primeira categoria de análise das entrevistas foi sexualidade/relacionamentos
amorosos. Nesta categoria, as entrevistadas responderam sobre o que é importante e
as maiores dificuldades em um relacionamento amoroso.
E2 – Encontrar um parceiro que te aceite enquanto mulher com
deficiência.
E3 – Ser mulher com deficiência.
E4 – Gostar mais namorado surdo, ouvinte aproveita mim sou surda,
sempre fala eu não ver escondido boca.

Segundo a fala das entrevistadas, ficou evidente a questão das barreiras
sociais. Conforme a LBI (Brasil, 2015), um dos tipos de barreiras são as atitudinais,
como nos casos de E2 e E3, em que o comportamento dos outros frente à deficiência
é depreciativa, sendo difícil ter um relacionamento amoroso por causa de suas
deficiências. Percebe-se que a discriminação está no outro, não nelas. Outro tipo de
barreira é a comunicacional, conforme posto por E4, em que a diferença no uso da
língua aparece como um complicador dos relacionamentos.
Nessa categoria, também perguntamos sobre as principais dúvidas no que
refere ao sexo/sexualidade e com quem elas conversam ou conversaram sobre o
assunto.
E1 – Com as amigas, elas me ajudavam mais [...].
E2 - Sempre conversava com minha mãe, ela era minha amiga e me
ensinou muita coisa. Na adolescência tinha várias [dúvidas], por
exemplo, como engravidava. Como era pra criança nascer.
E4 – Amigas. Mãe complicada, vergonha mim.
E5 – Com minhas amigas e bem escondido.

A maioria das entrevistadas fala sobre sexo e/ou namoro com suas amigas,
mas também há situações em que conversam com familiares. O fato de apenas uma
referir à mãe reforça a ideia de que, geralmente, os pais ignoram a possibilidade de
suas filhas terem uma vida amorosa e sexual como a maioria das pessoas. Esse
resguardo no espaço familiar fica mais óbvio pelas dúvidas expressadas pelas
entrevistadas, como pensar que engravidaria. No caso de E4, relembramos a
dificuldade com a língua, visto que muitas vezes nem a própria família usa a Libras,
apresentando-se como uma dupla barreira.
A segunda categoria analisada foi a autoimagem. A pergunta explorava a
autopercepção como uma pessoa que pode ter relações sexuais. Ficou claro que as
entrevistadas têm uma autoimagem e uma autoestima positivas. Estas foram
construídas com base na educação familiar e nas relações sociais e interpessoais.
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E1 – Hoje me sinto gostosona. Gosto de fazer sexo sempre que
tenho vontade.
E3 – Me vejo normal como qualquer outra pessoa. Na minha
adolescência foi difícil porque sofria bullying, mas depois eu aceitei
que era igual a todas as mulheres.
E4 – Normal, igual qualquer pessoa ouvinte.

O desenvolvimento da sexualidade se dá por meio do modo que nos
enxergamos, mas também como percebemos que as pessoas nos enxergam. Por
isso, a terceira categoria de análise foi a percepção dos outros em relação à
sexualidade das entrevistadas. Para isto, a primeira perguntou versou sobre a como a
família percebe a possibilidade de namoro e relacionamentos sexuais.
E1 – Minha mãe falava comigo, mas com meu pai era um tabu.
E2 – Me protegiam de todas as pessoas, elas diziam que tinham
medo de abusarem de mim.
E4 – Eu nova, família medo depois acostumar. Meu pai rígido, depois
18 anos eu livre.

Mais uma vez, aparecem respostas opostas. Para a maioria, a família não
soube encarar com naturalidade a sexualidade das filhas. Relembramos a ideia de
Strickler (2001) de que há um “cobertor virtual de silêncio”, sendo mais fácil negar a
existência da sexualidade da pessoa com deficiência para outras, foi mais fácil o
diálogo com as mães. Lembramos que socialmente ainda há uma exigência de que a
mulheres tenham sua sexualidade resguardada. Dessa forma, na sociedade patriarcal
em vivemos, de forma geral, é mais difícil os pais compreenderem a sexualidade das
filhas, principalmente se elas tiverem alguma deficiência. Como pontua Araújo (2000),
o padrão misógino aprisiona a sexualidade das mulheres.
A outra pergunta dessa categoria versou sobre a percepção dos pares
(companheiros/as) sobre a sexualidade delas. Ressaltamos que nenhuma das
mulheres entrevistas se declarou homo ou bissexual.
E1 – Normal, eu dou o que eles querem, né?
E3 – Tem medo de mim quando me veem nua. Tenho muito trauma e
prefiro não me relacionar com muitos homens.
E4 – Normal porque eu gostar sempre surdos. Já namorar ouvinte
complicado muito.

Nos depoimentos ficou evidente, mais uma vez, a dualidade das experiências.
Para algumas foi mais tranquilo; para outros, houve mais dificuldade. A fala de E3
reflete o estigma que incide sobre as pessoas com deficiência, principalmente a física.
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Lembramos a noção da sexualidade como controle e normatização de nossa relação
com o corpo, baseada nos pressupostos de Foucault (1988). Assim, a sociedade
busca o “corpo perfeito”, e tudo que foge ao padrão é considerado anormal e rejeitado.
Já E4 aponta que agora prefere namorar pessoas que também sejam surdas assim
como ela. Esse relacionamento entre pares “iguais” parece uma proteção contra os
preconceitos. Nesta categoria perguntamos ainda sobre a percepção de terceiros em
relação ao relacionamento de pessoas com deficiência.
E1 – Sofri sim [preconceito], antes eu ficava triste, mas agora não. As
pessoas julgam pela aparência. Acha complicado se relacionar com
cadeirante.
E4 – Sim, pessoas ouvinte muito preconceito.

A sociedade, de forma geral, ainda acredita que para uma pessoa com
deficiência seja impossível a realização plena da sexualidade. Shakespeare (1998)
ressalta que esta concepção é baseada numa ideia de que existe um ciclo de resposta
sexual normal. E assim, quem não tem a resposta esperada, é considerado
problemático.
A última categoria analisou o acesso aos serviços de saúde e informações
sobre direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos
humanos fundamentais para a qualidade de vida e o exercício da cidadania de todas
as pessoas. O direito à sexualidade de forma prazerosa, satisfatória e segura, no
geral, não fazem parte das compreensões e expectativas construídas em relação às
pessoas com deficiência. Nesta categoria, perguntamos sobre a maior dificuldade para
exercer os direitos sexuais e reprodutivos e se há acessibilidade nos serviços.
E1 – Péssimo, as rampas mal feitas e as pessoas não atendem
direito (...).
E4 – Falta intérprete hospital, principal ginecologista.
E5 – Falta de informação para pessoas com deficiência nos tratam
como seres isolados ou inexistentes. Nunca falam sobre este assunto
[direitos sexuais e reprodutivos].

A falta de preparo dos profissionais de saúde sobre os direitos sexuais e
reprodutivos da pessoa com deficiência é evidente na fala das entrevistadas. Primeiro,
a barreira comunicacional: poucos serviços contam com intérpretes de Libras, e
praticamente não existem profissionais da saúde que dominem a língua. O direito à
informação de forma acessível é fundamental para que as pessoas com deficiência
possam usufruir dos seus direitos da melhor forma possível. Em segundo lugar, o
desconhecimento dos direitos é refletido no preconceito por parte dos profissionais,
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que não percebem a pessoa com deficiência como alguém com autonomia e plena
condição de ter relações sexuais.

Considerações finais

No contexto da sociedade em que vivemos o culto ao corpo perfeito está cada
vez maior. Por isso, apesar de muitos avanços na área, devemos reconhecer,
infelizmente, que a deficiência ainda é compreendida, pela maioria das pessoas, como
um conjunto de diferenças desvantajosas, o que é uma condição que agrava a
discriminação e a rejeição social. Durante muito tempo não se cogitou que as pessoas
com deficiência apresentassem necessidade e direito à experiência e à manifestação
da sexualidade, e por isso foi negada como se a deficiência eliminasse o desejo.
Embora esteja mudando gradativamente, hoje têm muitas pessoas que consideram as
pessoas com deficiência como seres assexuados, e do mesmo modo há aqueles que
nunca tiveram oportunidade de conhecer seus direitos sexuais.
A partir das análises das entrevistas realizadas para este artigo, ficou evidente
que é fundamental a acessibilidade, e a eliminação das barreiras que as pessoas com
deficiência enfrentam no cotidiano no que se refere à sexualidade e reprodução, sejam
barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais, entre outras. Os direitos sexuais e
reprodutivos das pessoas com deficiência é uma área que necessita ser visibilizada e
garantida nas leis, na educação, na sociedade em geral, para familiares e pessoas
que trabalham com pessoas com deficiência, na medicina e para as próprias pessoas
com deficiência terem conhecimento sobre seus direitos.
Assim, estudar a pessoa com deficiência sem conhecer seu contexto social,
histórico e familiar, não é possível. Os resultados mostram que a influência da família
e sua rede social de apoio têm um impacto na autoestima dos indivíduos. Por outro
lado, o não acolhimento da família, pode ter como consequência um processo de
discriminação e baixa autoestima. As declarações acerca das preocupações com a
saúde sexual nos chamam a atenção e corroboram para o entendimento da deficiência
a partir de um referencial social, ou seja, as principais limitações estão nos espaços
públicos que ainda não são totalmente inclusivos. Os profissionais de saúde não
compreendem e não conseguem ver a sexualidade das pessoas com deficiência como
um direito humano básico, e mais uma vez estigmatizam essa população, como se
fossem sujeitos assexuados.
Por fim, registramos a dificuldade em encontrar mulheres com deficiência
dispostas a participar de nosso estudo. Muitas concordavam, mas adiavam
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infinitamente a entrevista. Ficou evidente o quanto falar sobre corpo, sexo e
sexualidade ainda é tabu para muitas mulheres com deficiência. Acreditamos que o
presente estudo poderá contribuir para subsidiar novas práticas de abordagens às
mulheres com deficiência, tendo em vista que a sociedade em geral, e especialmente
os profissionais de saúde, não parecem preparados para lidar com essa temática e,
principalmente, com a sexualidade da população com deficiência.
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X Encontro ANDEH
Direitos Humanos em movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal.
23 a 25 de maio, 2018, UESPI, Teresina- PI.
Grupo de Trabalho: GT-14: Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência antes e depois da LBI.
Mudanças Normativas na Proteção Social Não Contributiva: Caminhos para a
Desproteção Social.

Analice Barbosa Cárdenas1 - Universidade Federal Fluminense
Introdução:
A Constituição Federal (CF) de 1988 institucionalizou a seguridade social,
designando, com isto, uma concepção nova e ampliada de produção, implementação
e articulação das políticas sociais no Brasil. Ao reconhecer e afiançar os direitos
sociais como objeto de intervenção pública e responsabilidade estatal, operou, ainda
que conceitualmente, fundamentais mudanças, acrescentando na agenda dos entes
públicos um conjunto de necessidades que até então eram geridas em âmbito privado
ou individual (SPOSATI, 2009). Esta Constituição tem o mérito de introduzir e propor
uma reestruturação e reorganização inovadoras das políticas que passam a compor a
seguridade brasileira: previdência social, saúde e assistência social. Ampliando a
cobertura do sistema previdenciário através da flexibilização do acesso aos benefícios
para os trabalhadores rurais, consolidando a universalização do atendimento à saúde,
e reconhecendo a assistência social como política pública não contributiva, adensouse o conceito de seguridade social e redefiniu o alcance da cidadania. (DELGADO;
JACCOUD, NOGUEIRA. 2008). É nesse contexto que a seguridade social representou
a instauração das bases para um amplo sistema de proteção social, alcançando não
somente os trabalhadores urbanos como na seletista política previdenciária vista até
então, mas também, os trabalhadores rurais, os idosos, os deficientes físicos, e aos
doentes sem acesso a cobertura previdenciária.
No entanto, a seguridade social, embora tenha tido esses grandes avanços,
não foi consolidada conforme o previsto pelos seus formuladores. As reformas do
Estado, principalmente as da previdência social, sucessivas desde a década de 1990,
os rearranjos institucionais, as emendas constitucionais e os últimos decretos vêm
contribuindo para descaracterizá-la enquanto sistema de proteção social, implicando

1
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em Política Social na mesma universidade, bolsista CAPES-DS.
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no seu enfraquecimento, desconfiguração e desmantelamento do projeto de
Seguridade Social forjado com a Constituição Federal de 1988 (BOSCHETTI,2003). O
presente trabalho pretende focar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da
Política de Assistência Social, a legislação que o regulamenta, e suas últimas
modificações, problematizando sua possível consequência em relação à cobertura
social, outrora proporcionada e suas implicações à Seguridade Social. Examina
particularmente as alterações que foram sendo implantadas para as pessoas com
deficiência, com destaque para a revisão do conceito de deficiência, a substituição da
Classificação Internacional de Doenças (CID) pela Classificação Internacional de
Funcionalidade (CIF) como parâmetro para avaliação médica dos requerentes ao BPC
e a recente implantação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Num primeiro momento
dar-se-á um breve histórico e caracterização do Sistema de Proteção Social Brasileiro
desenvolvido a partir de 1930 até a institucionalização da Seguridade Social,
passando a focar a política de Assistência Social como Proteção Social não
contributiva abordando as alterações na legislação que regulamenta o benefício
supracitado.
2- A Proteção Social no Brasil: um breve histórico.
Antes de iniciarmos a análise da proteção social na sociedade brasileira se faz
necessária a caracterização do que entendemos ser o Sistema Brasileiro de Proteção
Social, no caso, a definição conceitual utilizada no presente trabalho. Neste sentido:
(...) “entende-se por Sistema Brasileiro de Proteção Social o conjunto de
políticas e programas governamentais destinados à prestação de bens e
serviços e à transferência de renda, com o objetivo de cobertura dos riscos
sociais, garantia dos direitos sociais, equalização de oportunidades e
enfrentamento das condições de destituição e pobreza” (CARDOSO JUNIOR;
JACCOUD, 2005, p. 194).

De acordo com Andrade (2011), o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), atua na organização de um Sistema de Proteção Social não contributivo, embora
marcadamente perpassado por programas focais e seletivos, operando o acesso aos
benefícios e serviços pela via da necessidade, não pela via do pertencimento, da
cidadania e dos direitos sociais.
Desde o surgimento das medidas públicas de proteção social no Brasil, estas
são marcadas pela estratificação do acesso a serviços e do público alvo. Dessa forma,
historicamente, como aponta SANTOS (1979) em seu clássico estudo que versa sobre a
Cidadania Regulada e a construção de um perfil periférico de proteção social, que
engloba somente àqueles que têm suas ocupações regulamentadas por lei, conferindolhes a extensão da cidadania: o acesso a serviços e benefícios que demais brasileiros
não tinham como acesso a saúde, pensões, e alguns direitos sociais. Vivenciava-se
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neste âmbito, um sistema de proteção social dual, uma vez que grande parte da
população, - trabalhadores autônomos desempregados, ou com suas profissões ainda
sem regulamentação- não obtinham acesso aos serviços e benefícios no sistema de
proteção público, estas camadas ficavam alijadas, somente restando-lhes às ações
privadas de caráter filantrópico e religioso.
Cardoso Jr. e Jaccoud (2005), fazendo um breve histórico do Sistema de
Proteção Social Brasileiro (SPSB), caracterizam-no em três vertentes históricas, sendo
essa a primeira, no contexto da República Velha, definindo-a como política social de
cunho corporativo, começando a ser estruturada no início da década de 1930 e
assentada nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT)” (CARDOSO, Jr; JACCOUD, 2005, p.181). Tal política social e a
forma ao qual foi estruturada alinha o sistema de proteção social brasileiro, nesse
momento, ao que o autor Esping-Andersen (1991) define como de Regime ConservadorCorporativo, em que o status de cidadão está diretamente ligado à inserção no mercado
formal de trabalho, gerando uma maior estratificação e tratando direitos sociais como
mérito, proporcionando-os somente a uma parcela da população de acordo com a
inserção laboral do indivíduo (ANDRADE,20011, p:22). A segunda vertente histórica,
segundo Cardoso Jr. e Jaccoud (2005), estabelecida na antiga tradição de caridade e
filantropia, e voltada ao atendimento de certas situações de carência e pobreza, passa a
ser objeto, após a década de 1930, da atuação do Estado. Por último, as políticas sociais
assentadas na afirmação de direitos sociais da cidadania que, apesar dos esforços
anteriores, somente em 1988 com a Constituição se consolidará no país enquanto
política pública afiançada pelo Estado. Segundo os autores, a estes três diferentes
paradigmas juntou-se, na década de 1960, um conjunto de intervenções sociais do
governo federal ancoradas em sistemas de remuneração de fundos públicos. Nesse
ínterim, cabe ressaltar, as mudanças empreendidas no período militar, que trouxeram
uma nova configuração, de caráter autoritário e tecnocrático, que visava a supressão dos
conflitos sociais tendo em vista segurança nacional. Segundo Andrade (2011:22), houve
uma expansão dos direitos sociais em detrimento aos direitos políticos e civis que se
encontraram em restrição até a abertura democrática. Ainda que de forma contraditória,
aumentou-se a cobertura de medidas de cunho social, incorporando grupos até então
excluídos do sistema de proteção.
Tal expansão, porém, foi caracterizada como excludente por não operar efeitos
redistributivos e por ter deixado à margem os segmentos mais pauperizados da
população. De acordo com Andrade (2011), durante a ditadura militar,
aprofunda-se a reestruturação das políticas sociais no Brasil em busca da
superação das características populistas persistentes desde a década de
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1930, em busca de um aparelho estatal centralizado objetivando o aumento
da racionalidade técnica do mesmo. Destaca-se que neste período
caracteriza-se a subsunção dos interesses sociais aos interesses
econômicos, relegando as decisões ao privatismo da burocracia. No entanto,
esta ampliação da proteção social se dava sob o ponto de vista da
legitimação social do regime militar, se fez especialmente junto às camadas
médias e aos assalariados urbanos pela propaganda massiva acerca do
sucesso do milagre brasileiro, criando condições de sustentação social e
política para o relacionamento com os diversos segmentos sociais. Sob tal
dinâmica, as demandas sociais eram atendidas em um mix de intervenções
que transitavam na dualidade assistência/repressão. (ANDRADE, 2011,
p:22).

A implementação institucional e o desenvolvimento das políticas sociais no
Brasil- desde as primeiras medidas até as da década de 1980- não foram capazes de
trazer

certa

equidade,

ao

passo

que

muitas

tenderam

para

a

acumulação

(SANTOS,1979) mostrando ao final deste período um descompasso entre crescimento
econômico e desenvolvimento social. Quanto à gestão e financiamento das políticas
sociais, constata-se que na década de 1980, eram caracterizadas pela centralização
decisória e financeira na esfera federal, conferindo aos municípios a execução de
programas sob o comando federal, comprometendo a eficiência dessas políticas e não
respeitando as particularidades de cada unidade federativa (BERETTA apud ANDRADE,
2011).
A partir da década de 1970, inicia-se a luta pela redemocratização do país,
integrando na agenda de reformas institucionais um novo padrão com vistas a maior
efetividade e eficiência das políticas e dos programas sociais, apontando para um
reordenamento político para responder às demandas sociais no quadro crescente ao qual
se encontravam. Tais mudanças iniciadas no processo de redemocratização resultaram
na ampliação das medidas garantidas e afiançadas pela Constituição Federal de 1988.
Com as garantias constitucionais, as mudanças empreendidas trouxeram novas
mediações políticas na intervenção social, podendo-se afirmar o SPSB conquistou certa
magnitude, embora ainda deficitária, inconsistente, de pouca eficácia, mas com
características consolidadas no que concerne as instituições organizativas, gestoras, aos
recursos humanos, e as definições de fonte orçamentárias previstas no texto
constitucional. Neste contexto, autores como Pereira (2006a), após a promulgação da
referida constituição, caracteriza o sistema de proteção social brasileiro como misto, uma
vez que apresenta características de diversos regimes propostos por Esping-Andersen
(1991), quais sejam: regime liberal (intervenções tópicas e seletistas),regime conservador
(medidas autoritárias e desmobilizadoras dos conflitos sociais), e ainda regime social-

democrata estabelecimento de esquemas universais e não contributivos de distribuição
de benefícios e serviços (PEREIRA, 2006a, p. 127).
Atualmente, especialistas em Proteção Social defendem que

o SBPS

se

caracteriza como um modelo híbrido e insuficiente (CARDOSO JR.2016:02) trazendo
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importantíssimas considerações em relação ao SBPS na atual conjuntura, após o golpe
de 2016, evidenciando as graves mudanças que o sistema brasileiro de proteção social
vem enfrentando desde a década de 1990, especificamente no campo social, sob a
justificativa governamental de que o modelo previsto na Constituição, nos últimos anos
tem se mostrado oneroso para a estrutura fiscal do Estado, e inadequado tendo em vista
às novas reformas administrativas e o sistema econômico.
Assim a situação no campo social após o golpe de 2016, é de ruptura
democrática, retrocessos e riscos sociais, e que a questão de pano de fundo é a de dois
projetos políticos de proteção social em disputa: o retorno do projeto liberal de cunho
privatista, que vivenciou seus melhores anos na década de 1990, defendidos pelos
setores conservadores, da burocracia, do empresariado e de algumas comunidades
políticas. E do outro lado, o de cunho universalista, pautado na universalização integral
da proteção social reivindicado pelos setores progressistas fora e dentro da estrutura de
governo. O autor faz uma análise, crítica e contundente, às desvinculações
orçamentárias efetuadas paulatinamente desde a década de 90, (FSE, FEF, e atualmente
a DRU) dos recursos potenciais do orçamento social para o ajuste macroeconômico e os
demais constrangimentos às finanças sociais, como a estrutura regressiva tributária no
país e a não taxação do capital em detrimento da taxação imposta através de tributos
sobre o consumo e bens de serviços, o que contribui ainda mais para a financeirização
do capital.
3- Seguridade Social e Institucionalização da Política de Assistência Social.
A definição de Seguridade Social como conceito organizador da proteção social
brasileira foi uma das mais relevantes inovações do texto constitucional de 1988
(DELGADO; JACCOUD, NOGUEIRA. 2008). A ampliação da abrangência de cada uma
das políticas que compõe esse tripé (previdência social, saúde, assistência), e a
relevância do tratamento constitucional deve-se ao fato de instaurar bases sólidas para
um amplo sistema de proteção social, visto que ampliou a cobertura do sistema
previdenciário, consolidou a universalização do atendimento à saúde, e reconheceu a
assistência social como política pública não contributiva estendendo a proteção social. No
Brasil, o processo de regulamentação da Constituição Federal adotou conceitos que
combinam com três paradigmas: universalista (previdência rural e saúde), contributivo
(previdência urbana), e seletivo (assistência social) (op.cit.). Ressalta-se que, nesse
ínterim de políticas que ampliavam a cobertura da proteção social, também recebe o
respaldo constitucional a política de combate ao desemprego, sob a forma de seguro
(seguro-desemprego),

como

parte

da

política

previdenciária,

sendo

executada
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institucionalmente pelo Ministério do Trabalho Emprego (MTE), por meio do Conselho de
Amparo ao Trabalhador, fortalecendo ainda mais a proteção social.
As mudanças ocorridas com a institucionalização dos direitos sociais, através da
CF-88, introduziram um aprofundamento do caráter redistributivo das políticas e da
responsabilidade pública na oferta e coordenação dos benefícios e serviços. Trouxe
importantes mudanças no direcionamento das medidas sociais, buscando ampliar o
acesso, a cobertura, assim como romper, com o caráter contributivo da lógica do seguro
social. Dá-se uma visão mais ampliada da proteção social alicerçada na concepção da
seguridade social, com o consequente comprometimento do Estado e da sociedade em
financiar o sistema através de impostos específicos, e não somente a contribuição
individual.
Outra questão de extrema importância trazida pela constituição de 1988, que não
pode deixar de ser mencionada é a revisão do pacto federativo, tendo como seu corolário
o redesenho da proteção social brasileira, passando à descentralização, transferindo
gradativamente funções, competências, responsabilidades e recursos dos entes
federados para as esferas municipais de governo. Tais modificações administrativas,
operacionais, institucionais trazem uma série de reconfigurações, dando-se início a
municipalização das políticas sociais não somente transferindo responsabilidades na área
fiscal e orçamentária, como também no planejamento, gestão e execução de políticas
sociais. Faz-se necessário ressaltar que após o contexto da constituinte, houve uma
manobra do bloco conservador onde fora escamoteado o conteúdo progressista da
constituição passando a descaracterização dos preceitos constitucionais e a restrição
fiscal dos gastos sociais (ANDRADE,2011). Durante período de 2004 a 2012 houve um
fortalecimento das políticas sociais e do investimento nos gastos sociais. Após o golpe de
2016, no entanto, vislumbra-se um retorno às medidas conservadoras e novas medidas
de austeridade fiscal (ROSSI,P; DWECK,E.2016).

4-

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Política de Assistência: um

mecanismo de proteção social.
O Benefício de Prestação Continuada se constitui como um dos mais
importantes mecanismos de proteção social no Brasil (JACCOUD,2017). Usualmente
conhecido como BPC, é um benefício da Política de Assistência Social, individual, não
vitalício que garante o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo à pessoa idosa com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com
impedimentos de longo prazo (mínimo 02 anos), de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir ou limitar sua
participação social, em face à vulnerabilidade agravadas pela insuficiência de renda e

151

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

que comprovem não possuir meios próprios nem de tê-la provida por sua família,
assegurando-lhes a quantia de um salário mínimo mensal. O BPC fora regulamentado
pela Lei 8.742/1993, artigos 2º, 20 e 21, tendo sua redação modificada pela Lei nº
12.435, de 2011. Sua primeira regulamentação foi através do Decreto nº. 1.744/95, sete
anos após a Constituição Federal e dois anos após a LOAS. Depois fora alterado pelo
Decreto nº. 6.214/07 e, por fim, o Decreto 8.805/20016, que trás alterações substanciais
que implicam na forma de acesso e aquisição do benefício, bem como em sua
manutenção. O BPC integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único da
Assistência Social – SUAS, e de acordo com a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS/2004 é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS e
operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Cabe ressaltar que a
operacionalização pelo órgão previdenciário seguiu uma lógica de aproveitamento da
estrutura existente no INSS para avaliação, concessão, revisão e suspensão de
benefícios de forma a otimizar a gestão, mas que, no entanto, em nossa avaliação
compromete a ruptura com a lógica do seguro, mas que não se pretende tratar no
presente estudo. A seguir traremos um breve histórico acerca da legislação referente ao
BPC e as modificações do conceito de pessoa com deficiência.

Quadro síntese da legislação referente à assistência social e o conceito de pessoas
com deficiência a partir da Constituição Cidadã até o advento da LBI-2015.

Legislação

Artigos

Contribuição, efeitos, aplicabilidade.

Constituição

Art. 194

Federal

e 203,V.

Institui a Seguridade Social e define assistência social
como política não contributiva fundamentada como direito,
transformando-a em política pública.

(Marco
Regulatório)

de

1988

Lei Orgânica

Art.

Assistência

2º, 20º, 21º

Social 1993
LOAS

Estabelece objetivo (2º), regulamenta o BPC (20 e 21
arts.), Define os critérios para a concessão do benefício e
conceitua pessoa com deficiência como “aquela
incapacitada para vida independente e para o trabalho”
(art.20, § 2º). Sendo alterado posteriormente.
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Art.6º Institui modalidades de atendimento e prioriza
ações para destinatários cuja renda per capita seja até
meio salário mínimo.
“§1°Em relação ao atendimento à pessoa portadora de
deficiência em instituições de abrigo ou congêneres,
deverá haver uma gradativa substituição das metas
contempladas com o apoio financeiro da União, a partir do
presente exercício, por formas que privilegiem a família
como referência de atenção ou a permanência com família
acolhedora, casa-lar e abrigo para pequenos grupos.”
§2° “Até que venham a ser custeadas integralmente pelo
Sistema único de Saúde-SUS as ações correspondentes
às modalidades de Prevenção das Deficiências,
Tratamento Precoce e Reabilitação, Atendimento Integral
e Parcial, Distúrbios de Comportamento e Bolsa
Manutenção continuarão a ser comtempladas com o apoio
da Secretaria de Estado de Assistência Social no
percentual que não for coberto pelo SUS .”

PNAS-2004

PNAS- 2004

RESOLUÇÃO
CNAS

Propõe serviços, programas, projetos e benefícios de
proteção social básica e, ou, especial para famílias,
indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e
risco.

Nº 145

Destaca dentre os demandatários da Assistência Social
grupos cuja situação de vulnerabilidade e risco que ocorra
por desvantagem pessoal resultante de deficiências.
A PNAS propõe “efetivação de alterações no BPC que
objetivam aprimorar às questões de acesso à concessão,
visando uma melhor e mais adequada regulação que
reduza ou elimine o grau de arbitrariedade hoje existente
e que garanta universalização. Tais alterações passam a
assumir o real comando de sua gestão pela Assistência
Social “ (PNAS, 2004 pág 28)

RESOLUÇÃO

NOB SUAS

CNAS

2005

Nº 27
NOB-SUAS
2005

Institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
descentralizado e participativo, que tem por função a
gestão do conteúdo específico da Assistência Social no
campo da proteção social brasileira.
Unifica nacionalmente conceitos e procedimentos;
define os padrões dos serviços, qualidade no
atendimento, indicadores de avaliação e resultado,
sistema
de
financiamento,
com
divisão
de
responsabilidades entre as três esferas de governo.
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Esta nova regulamentação do BPC traz diversas
alterações para a operacionalização e gestão do benefício
e aprimora o processo de concessão.
Um avanço importante do Decreto 6.214/07 refere-se
ao conceito de deficiência, já que define o termo
incapacidade (para a vida independente e para o
trabalho) com base na Classificação Internacional de
FuncionalidadesCIF
(OMS,
2001),
tornando
deficiência diferente de incapacidade.
“Art. 4° - II - incapacidade: fenômeno multidimensional que
abrange limitação do desempenho de atividade e restrição
da participação, com redução efetiva e acentuada da
capacidade de inclusão social, em correspondência à
interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente
físico e social”

LEI Nº 12.435/
2011

Altera

Em relação ao BPC a principal importância desta Lei
refere-se a garantia das alterações em relação à
concessão do benefício , principalmente quanto
institucionalização do conceito de pessoa com
deficiência adotado pela Convenção sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiência (2009) , bem como oficializa
a avaliação social e médica da deficiência realizada por
assistentes sociais e peritos médicos do INSS.

LOAS

“Art. 20:
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se:
I- pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos
de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com
as demais pessoas;
II- impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam
a pessoa com deficiência para a vida independente e para
o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação
da deficiência e do grau de incapacidade, composta por
avaliação médica e avaliação social realizadas por
médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).”
LEI Nº 12.470/
2011

Altera os Art.
20

e

21,

e

Reafirma do conceito deficiência adotado pela Convenção
para efeitos de concessão do BPC e forma de avaliação
social e médica. Traz alterações importantes para do

154

Anais X Encontro ANDHEP

acrescenta
21-A à LOAS.

ISSN:2317-0255

beneficiário que ingressa no mundo do trabalho, já que
não se considera mais o critério de “ incapacidade para o
trabalho”
“Art. 20.
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considerase pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação
da deficiência e do grau de impedimento de que trata o §
2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais
do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
§ 9o A remuneração da pessoa com deficiência na
condição de aprendiz não será considerada para fins do
cálculo a que se refere o § 3o deste artigo.
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os
fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo
prazo mínimo de 2 (dois) anos." (NR)
"Art.21.
§ 4o A cessação do benefício de prestação continuada
concedido à pessoa com deficiência não impede nova
concessão do benefício, desde que atendidos os
requisitos definidos em regulamento." (NR)
"Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será
suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com
deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na
condição de microempreendedor individual.
§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a atividade
empreendedora de que trata o caput deste artigo e,
quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do
seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido
direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser
requerida a continuidade do pagamento do benefício
suspenso, sem necessidade de realização de perícia
médica ou reavaliação da deficiência e do grau de
incapacidade para esse fim, respeitado o período de
revisão previsto no caput do art. 21.
§ 2º A contratação de pessoa com deficiência como
aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de
prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o
recebimento concomitante da remuneração e do
benefício."
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Regulamenta o Benefício de Prestação Continuada e
regulamenta as Leis n° 12435/11 e n° 12470/11 no que se
DEC.
refere às alterações para concessão e manutenção do
Nº 6.214/2007, BPC: Oficializa a avaliação da deficiência e do grau de
RATIFICA AS impedimento, com base nos princípios da Classificação
Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde 12.435,
CIF, (OMS,2001) e realizada por meio de avaliação social
12.470.
de e médica,, por meio do serviço social e perícia médica do
INSS .
RETIFICA

2011.

RESOLUÇÃO

Define a Habilitação e Reabilitação para a pessoa com

CNAS

deficiência

Nº34/2011

e

a

promoção

da

integração da

vida

comunitária no campo da assistência social:
“Art. 2º. Definir que habilitação e reabilitação da pessoa
com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida
comunitária “é um processo que envolve um conjunto
articulado de ações de diversas políticas no
enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e
pelo meio, cabendo à assistência social ofertas próprias
para promover o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, assim como a autonomia, a independência,
a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena
e efetiva na sociedade”.
Art.3º. Definir que habilitação e reabilitação no campo da
assistência social caracteriza-se por meio da Vigilância
Socioassistencial, Proteção Social, Defesa e Garantia dos
Direitos.
§1º A Vigilância Socioassistencial se concretiza por meio
da identificação das pessoas com deficiência e seu
contexto sociofamiliar, identificando violações de direitos,
barreiras
(atitudinais,
culturais,
socioeconômicas,
arquitetônicas e tecnológicas) e reconhecendo suas
potencialidades.
Cabe
também
a
vigilância
socioassistencial o monitoramento do acesso e padrões
de qualidade dos serviços e benefícios socioassistenciais;

DECRETO
Nº 8.805/
2016

Altera o
Decreto Nº
6.214/2007
anulando
artigos e
modificando
outros

Exclui a Secretaria Nacional de Assistência Social das
tratativas do BPC.
Instituí a obrigatoriedade do CPF e da Inscrição do
Cadastro Único de forma pretérita à requisição do BPC.
Institui a atualização do cadastro a cada dois anos.
Devido ao corte de renda atrelado a ¼ impossibilita a
avaliação “biopsicosocial”.
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
LEI N°7.853/
1989

DECRETO
N°3298/ 1999.

Estabelece as normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos
individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva
integração social “. Dispõe sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde e institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina
a atuação do Ministério Público e define crimes.

Responsabiliza os órgãos e às entidades do Poder Público para assegurar
às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos à educação,
à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência
social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à
habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros
que, decorrentes da Constituição.* ( Interessante observar que o Decreto
não traz uma seção para a as ações da Assistência Social como o faz
para as outras políticas mencionadas). Institui o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I- deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o
ser humano;
II- deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III- incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.”
Define os critérios para as “categorias” de deficiência: física, visual,
intelectual e auditiva. Estes critérios foram utilizados

LEI N° 8213/
1991

LEI Nº10.048/
2000

Estabelece cotas às empresas para a contratação de pessoas com
deficiência. Denominada Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência,
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência e dá outras
providências.

Dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, estabelecendo
a prioridade do atendimento a estas pessoas nos estabelecimentos
públicos , instituições financeiras por meio de serviços individualizados
que garantam a prioridade. Para as empresas públicas de transporte,
concessionárias de transporte coletivo estabelece a reserva de assentos
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devidamente identificados.
LEI Nº 10.098/
2000

DECRETO Nº
5.296/
2004

DECRETO Nº
6.949/ 2009.

DECRETO
Nº 7.612/2011

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Regulamenta as Leis
10.048, DE 08/11/2000 e 10.098, de 19/11/2000, e estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
com deficiência. Altera o DECRETO N° 3.298/99 quanto à definição das
deficiências física, auditiva e visual incluindo nanismo e ostomizados na
deficiência física. Estas definições de deficiência passam a ser adotadas
para o cumprimento da LEI DE COTAS LEI 8213/91, para ingresso no
mercado de trabalho.

Em 2008, o Brasil ratifica a convenção sobre os direitos da pessoa com
deficiência e seu protocolo facultativo (ONU, 2006),
Sendo o primeiro tratado de direitos humanos que se tornou constitucional
no país. A Convenção foi incorporada à Constituição Federal (§3°do
art.5°) por meio do Decreto 186, de 09 de julho de 2008 promulgado pelo
Presidente do Senado Federal e pelo decreto do Presidente da República.
A Convenção, no Artigo I, estabelece um novo conceito deficiência :
“Pessoas com deficiência são aquelas que tem impedimentos de longo
prazo, de natureza física , mental, intelectual ou sensorial, os quais em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação pela e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.”
Lança o plano : “VIVER SEM LIMITE” .
“O Plano Viver sem Limite ressalta o compromisso do Brasil com as
prerrogativas da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, da ONU, ratificada pelo nosso país com equivalência de
emenda constitucional.”
“A proposta do Viver sem Limite é que o Governo Federal, estados,
Distrito Federal e municípios façam com que a Convenção aconteça na
vida das pessoas, por meio da articulação de políticas governamentais de
acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade”.
O Plano envolve 15 Ministérios e inclui diversos programas e serviços do
SUAS : Programa BPC na Escola no Eixo Educação; no Eixo Inclusão
Social Programa BPC Trabalho, o Centro –Dia e a Residência Inclusiva.
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Substitui o Estatuto e ajusta a legislação brasileira sobre os direitos das
pessoas com deficiência, com base na Convenção sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência.
A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
destina-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social.
Define deficiência de acordo com o conceito adotado pela Convenção e
pela Constituição :
Art. 2º:
“ Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.”
Dentre outros conceitos importantes define RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS:
“Art. 3° - X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de
Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas
em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que
possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das
necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições
de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou
rompidos;”
Propõe ao Auxilio-Inclusão aos beneficiários com deficiência do BPC:
“Art. 94 Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com
deficiência moderada ou grave que:”
I
- receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade
remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;
II
- tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de
prestação continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre
como segurado obrigatório do RGPS”
Quadro elaborado pela autora.

5- Inovações trazidas pela LBI.
As inovações trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão - LBI alcançaram, entre
outras, as áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, esporte, previdência e
transporte. A seguir, destacam-se alguns dos avanços fundamentais para a conquista da
autonomia na causa da deficiência:
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Capacidade
civil

Garantiu às pessoas com deficiência o direito de casar ou constituir união estável
e exercer direitos sexuais e reprodutivos em igualdade de condições com as
demais pessoas. Também lhes foi aberta a possibilidade de aderir ao processo
de tomada de decisão apoiada (auxílio de pessoas de sua confiança em decisões
sobre atos da vida civil), restringindo-se a designação de um curador a atos
relacionados a direitos de ordem patrimonial ou negocial.

Inclusão escolar

Assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades de ensino. Estabeleceu ainda a adoção de um projeto pedagógico
que institucionalize o atendimento educacional especializado, com fornecimento
de profissionais de apoio. Proíbe as escolas particulares de cobrarem valores
adicionais por esses serviços.

Auxílio- inclusão

Discriminação,
abandono e
exclusão

Atendi-mento
prioritário

Criou benefício assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave
que ingresse no mercado de trabalho em atividade que a enquadre como
segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social.

Estabeleceu pena de três anos de reclusão, mais multa,para quem prejudicar,
impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades
fundamentais a pessoa com deficiência.

Garantiu prioridade na restituição do Imposto de Renda aos contribuintes com
deficiência ou com dependentes nesta condição e no atendimento por serviços de
proteção e socorro.

Administração
pública

Incluiu o desrespeito às normas de acessibilidade como causa de improbidade
administrativa e criou o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Cadastro-Inclusão), registro público eletrônico que irá reunir dados de
identificação e socioeconômicos da pessoa com deficiência.

Esporte

Aumentou o percentual de arrecadação das loterias federais destinado ao esporte.
Com isso, os recursos para financiar o esporte paraolímpico deverão ser
ampliados em mais de três vezes.

Fonte: Cartilha de Capacitação CREAS. Trabalho Socioeducativo com pessoas com deficiência 2018.
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Tabela 1: SÉRIE HISTÓRICA BPC POR REGIÃO:2006-2016.
Crescimento em percentuais por ano em relação ao ano anterior. Dados de
dezembro
REGIÃO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 005
a

(-)

CENTRO-

2016

7,21

-0,5

7,64

5,78

9,14

7,34

5,80

5,65

4,80

2,95

2,99

68,9

4,93

6,22

8,76

7,82

9,83

7,38

6,30

5,95

5,52

2,95

3,06

31,1

NORTE

7,66

-9,91

6,18

6,32

8,48

7,42

6,04

5,93

5,22

4,28

3,38

80,4

SULDESTE

6,78

-9,03

0,07

7,88

9,14

6,95

5,53

6,08

5,29

3,22

3,50

84,6

SUL

0,45

-2,92

1,24

8,58

9,52

7,46

6,15

5,71

4,31

2,34

3,00

80,0

NACIONAL

6,75

7,07

9,00

7,36

9,39

7,26

5,98

5,94

5,22

3,73

3,22

97,9

OESTE

NORDESTE

Fonte: Arquivo pessoal com base no DATASUAS (acesso aos dados em 25.04.2018).
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Crescimento total por Região:2006-2016.
NACIONAL 97,9%

97,90%

REGIÕES

SUL 80,0

80,00%

SULDESTE 84,6%

84,60%

NORTE 80,4%
NORDESTE 31,1%

80,40%
31,10%

C.OESTE 68,9%
0,00%

68,90%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

PERCENTUAIS

100,00%

120,00%

2006-2016

Fonte: Arquivo pessoal com base no DATASUAS (acesso aos dados em 25.04.2018).

6- Algumas inferências dos gráficos à luz das legislações:
Partindo da perspectiva normativa, o que podemos observar de 1988 a 2015, é
que tivemos avanços teóricos, conceituais e políticos, embora tenha levado um grande
percurso de tempo para que todo aparato jurídico ganhasse materialidade e que
direitos e inclusão adquirissem concretude. O Benefício de Prestação Continuada, foi
instituído em 1988, regulamentado em 1993, e de fato operacionalizado em 1995,
quase dez anos depois de sua previsão constitucional. Em 2007, através do Decreto
Nº 6.214/2007, é aprimorado o processo de concessão, ao passo que, o conceito de
deficiência é redefinido com base na Classificação Internacional de FuncionalidadesCIF (OMS, 2001), tornando deficiência como um fenômeno multidimensional e
diferenciando-o de incapacidade.

Na observação da tabela, é possível verificar o

crescimento expressivo do número de concessões aos usuários PcD entre 2007 e
2010, possivelmente possibilitado pelas modificações legislativas trazida pelos
Decretos Nº6.214/2007, e pelos os Decretos Nº 186/2008, que incorpora à convenção
de Nova York à constituição de 1988, e Decreto Nº 6.949/2009, que promulga-o. É
possível observar o ano de 2010 como o de maior percentual de concessões e em
todas as regiões, e após esse período, uma queda no crescimento do número de
usuários PcD do BPC, mas, com um comportamento mais homogênio, porém, nas
cinco regiões se comparado aos anos anteriores. Entre 2011 e 2015, embora do ponto
de vista da produção legislativa se tenha tido grandes avanços trazidos pelo Decreto:
7.612/2011 que oficializa a avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com
base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e
Saúde - CIF, (OMS,2001), realizada por meio de avaliação social e médica, por meio
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do serviço social e perícia médica do INSS, no entanto não há um crescimento
expressivo, e sim queda em relação ao período anterior. Devemos considerar, porém
que, para a real compreensão dos dados e suas intermitências, é necessário um
recorte não somente na análise documental da produção legislativa, cruzado com os
números de concessões do BPC/ PcD por ano, mas sim focando em uma análise mais
aprofundada de estado para estado e observando a facilidade e os impedimentos dos
usuários ao acesso a assistência e em última instância ao sistema de justiça, visto a
grande “juridicialização” do BPC ao longo dos anos.
Considerações Finais:
Em 2016, no dia 07 Julho, o governo sanciona o Decreto N º8.805, que trazem
mudanças que implicam no maior cerceamento ao acesso e burocratização. De
acordo com a nova redação, o CPF é um documento obrigatório para requerer o BPC,
e tem se aí o primeiro obstáculo para que seja requerido o benefício pelo usuário,
porém plausível devido à importância de tal documento e para fins de monitoramento.
No entanto, alteração do artigo 12 que acrescenta a exigência do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro que fora criado através do Decreto
nº 6.135, de 26 de junho de 2007- traz desdobramentos maiores, visto que o conceito
de Família Cadastro Único e Família BPC são percebidos de forma diferenciada pelo
INSS e pela política de Assistência Social, tendo o crivo de renda per capita abaixo de
¼ do salário mínimo para a concessão ao requerente do BPC. O decreto supracitado
traz consigo a obrigatoriedade de atualização cadastral a cada dois anos, podendo o
beneficiário perdê-lo caso alguém do seu grupo familiar tenha um acréscimo em sua
renda mensal, implicando em perda da autonomia financeira de seus demandantes
prevista na concepção e formulação inicial do BPC.
O benefício socioassistencial em questão, vem produzindo impactos positivos
na redução da pobreza entre famílias em situação de vulnerabilidade social com a
presença de idosos e pessoas com deficiência, especialmente crianças e
adolescentes. Em dezembro de 2016, cerca de 4,4 milhões pessoas faziam uso do
BPC. Segundo dados do departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Econômicos (DIEESE) os beneficiários do BPC em janeiro de 2017 contabilizaram 4,5
milhões de pessoas beneficiárias.

Sendo pessoas com deficiência 2.448.123 e

1.981.997 pessoas idosas. De acordo com estudos divulgados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social o BPC compõe cerca de 79% dos orçamentos das famílias de
seus beneficiários e em 47% destes casos equivalem a 100% do orçamento familiar.
Muitos destes benefícios mencionados acima já foram concedidos há alguns anos.
Como o decreto atual preconiza a inscrição e atualização no CadÚnico, muitos desses
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beneficiários podem ter seus benefícios cancelados caso sua renda per capta
ultrapasse a ¼ do salário mínimo. A Lei Brasileira de Inclusão - LEI Nº 13.146/2015LBI, que trazia a inclusão da avaliação social, nesse ínterim, também se encontra
comprometida visto que combinados as regras de renda e composição familiar podem
comprometer consideravelmente a ampliação do acesso pretendido pela LBI
(LOBATO, BURLANDY, FERREIRA, 2016).
Em dezembro de 2016, o governo apresentou no Congresso Nacional a
Proposta de Emenda Constitucional que visa alterar regras sobre benefícios
assistenciais. A PEC que recebeu o nº 287/2016 representa mudanças profundas na
organização da seguridade social brasileira (JACCOUD, 2017), e atualmente se
encontra em aguardo para votação. Não obstante, o Decreto nº 8.805, de 7 de julho de
2016, que já está sendo cumprido e que numa primeira análise elas parecem não
afetar a ordem ora posta devem a longo prazo ter efeitos de redução ao acesso e
concessão do benefício. As modificações e novas exigências para requisição do BPC,
como a inscrição no CadÚnico, implicam desde burocratização de sua concessão até
a criação de novos filtros o que, acarretam

limitação à oferta do benefício e

cerceamento do acesso à renda outrora facilmente assegurado pela via constitucional.
Cabe aqui também ressaltar que o Decreto ora apreciado foi sancionado pelo Governo
Brasileiro sem a participação do controle social representado pela instituição CNAS
(Conselho Nacional de Assistência Social) e CONADE (Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência), sem a manifestação da CIT (comissão Inter
Gestores Tripartite) e sem a oitiva da sociedade, desconsiderando o princípio de
compartilhamento das tomadas de decisão, que é diretriz constitucional desta política.
Em nota conjunta do Conselho Federal de Serviço Social e Federação Nacional
dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
Social encaminhada a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social é informado
que os requerentes do BPC estão com dificuldades de acesso aos pedidos do BPC no
INSS, tanto diretamente nas agências de previdência social quanto por meio dos
chamados canais remotos, como o agendamento pela internet e telefone 135, visto
que não há vaga disponível para o agendamento protelando o acesso a requisição. No
estado de São Paulo, a exemplo, em um levantamento realizado nas 244 agências de
23 gerências executivas do INSS, 33 unidades informavam que “nesse momento não
existe vaga disponível para o serviço prestado” (SINSPREV SP, 2017). E em relação
aos atendimentos realizados no primeiro semestre de 2016, em 116 agências da
previdência social do estado de São Paulo, houve redução no atendimento para o
BPC no primeiro semestre de 2017 (SINSPREV-SP, 2017). A restrição do acesso aos
serviços de operacionalização do BPC (requerimento, habilitação, avaliação social e
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médica) é evidente ao longo dos meses (janeiro a outubro) de 2017 em todas as
regiões do Brasil desde as modificações trazidas pelo último decreto.

Há registro de

que em torno de 1 milhão e 166 mil tentativas de pedidos de agendamentos do BPC
nas agências do INSS obtiveram como resposta “não há vagas”, em especial ao
benefício assistencial para a pessoa com deficiência, que totaliza 844 mil tentativas.
Esses números podem ser maiores, visto que, em alguns casos, os pedidos realizados
nas agências diretamente pelos usuários podem não ter sido registrados pelos
sistemas informatizados (NÓS DO INSS, 2017).
É muito cedo para compreender de fato os efeitos trazidos pelo Decreto nº
8.805/20016, e provavelmente ele não significará nada caso seja votada e aprovada a
PEC 287/ do mesmo ano, tendo em vista as alterações que sua última redação propõe
em relação a organização da seguridade social, a reforma da previdência social e sua
implicações ao Benefício de Prestação Continuada. Na atual conjuntara, o que se
presencia são caminhos para desproteção social de um segmento considerável da
população, implementados pelo governo de Michel Temer e a desconstrução do
tímido modelo de bem-estar social construído no Brasil, ainda não pautado na
desmercantilização

das relações sociais e os valores relativos à proteção social

(LOBATO,2016) ao longo dos trinta anos de Constituição Federal.
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