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RESUMO

Esta pesquisa tem o propósito de discutir e analisar a participação das pessoas com deficiência na
busca por garantia de direitos educacionais, por meio das demandas processuais identificadas no
Ministério Público do Estado da Bahia – MP-Ba, além de descrever as estratégias de atuação
individual e coletiva em defesa dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual pela inclusão
educacional, identificando a participação de associações, Organizações não Governamentais além
da participação da família nos encaminhamentos dos processos no município de Salvador (BA). O
presente estudo possui uma abordagem qualitativa, cujo método é o estudo de caso. Este trabalho
pauta-se nas discussões de Gonh (1995, 2006), Diniz (2007), D’Antino (1998), Crochík et. al.
(2013), entre outros. Como resultados dessa investigação, constatou-se a baixa quantidade de
processos encaminhados ao Ministério Público referente à inclusão escolar da pessoa com
deficiência e a insuficiente atuação dos movimentos sociais em defesa dos direitos educacionais
dessas pessoas, especificamente as com deficiência intelectual. No percurso da pesquisa, chamou a
atenção o impacto do movimento solitário de uma mãe, que resultou na elaboração de uma
Recomendação por parte do MP-Ba constituindo-se, assim, um marco histórico para sociedade
soteropolitana. Constatou-se a ocorrência de um movimento desarticulado, com dificuldade em
adotar uma ação coletiva, atuando conforme especificidade de cada deficiência, dissociados de um
movimento maior: o da inclusão social e educacional.

Palavras-chave: Ministério Público. Participação. Movimentos sociais. Deficiência Intelectual.
Inclusão.

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo discutir y analizar la participación de las personas con
discapacidad en la lucha para garantizar el derecho a la educación a través de las exigencias
procesales señaladas en el Ministerio Público del Estado de Bahia - MP-Ba, y describir las
estrategias de acción individuales y colectiva en defensa de los derechos de las personas con
discapacidad intelectual para la inclusión educativa, la identificación de la participación de las
asociaciones, las organizaciones no gubernamentales más allá de la participación de la familia en
las remisiones de casos en Salvador (BA). Este estudio utilizó un enfoque cualitativo, método que
es el estudio de caso. Este trabajo está guiado en discusiones Gonh (1995, 2006), Diniz (2007),
D'Antino (1998), Crochik et. al. (2013), entre otros. Como resultado de esta investigación, se
produjo el bajo número de casos transferidos a los fiscales sobre la inclusión escolar de las personas
con discapacidad y la insuficiente acción de los movimientos sociales en defensa de los derechos
educativos de estas personas, especialmente aquellas con discapacidad intelectual. En el curso de la
investigación, se destaca el impacto del movimiento solitario de una madre, lo que resulta en la
elaboración de una recomendación de la MP-Ba, lo que constituye un hito para la sociedad
soteropolitana. Se constató la ocurrencia de un movimiento desarticulado con dificultades en la
adopción de una acción colectiva, actuando de acuerdo a cada discapacidad, disociado de un
movimiento más amplio: la inclusión social y educativa.

Palabras clave: Ministerio Público. Participación. Los movimientos sociales. Discapacidad
Intelectual. Inclusión.
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INTRODUÇÃO

Identificar características das mobilizações civis em defesa dos direitos da pessoa com
deficiência é contribuir para o entendimento do perfil das ações históricas realizadas ou propostas
por meio de articulações nos diversos espaços sociais. As organizações civis em defesa dos direitos
das pessoas com deficiência apregoam o respeito e convivência com a diferença, o que nos leva a
pensar sobre quais as lógicas existentes ou impostas em um projeto de sociedade, no qual se
evidenciam sujeitos incluídos segundo percepções, muitas vezes, unilaterais sobre deficiênciadiferença.
Tomando por referência as experiências vividas nos espaços educativos, inicialmente no
ensino regular e, posteriormente, na escola especial, tive condições de perceber e constatar práticas
sociais e educacionais pouco adequadas à promoção de um processo de ensino com e para
estudantes em situação de deficiência, capaz de respeitar os estilos de aprendizagem, bem como as
especificidades e identidade desse público, tal qual apregoado pelo movimento de pessoas com
deficiência, cuja história, ultimamente, vem sendo rememorada, dando destaque para as ações
reivindicatórias por direitos sociais desde a década de 70, conforme registros historiográficos do
Memorial da Inclusão1, apesar do cenário de invisibilidade deste movimento social.
Importa portanto, salientar que essa pesquisa se inscreve na nossa história de vida, pessoal e
profissional, fazendo ressoar as experiências com os sujeitos, as escolas, as famílias, o Estado e o
movimento social, o que por certo permitiu uma aproximação com o objeto ou fenômeno, ao tempo
em que exigiu encaminhamentos variados para a manutenção do distanciamento necessário à
pesquisadora. O olhar observador e crítico sobre a trajetória de um sujeito diferente pode desvelar
um universo marcado por singularidades, práticas sociais, políticas, legais e culturais de pertença
dessas pessoas, sobretudo porque há muito a ser narrado para maior compreensão de suas
experiências de vida.
O meu envolvimento com a educação de pessoas diferentes ocorreu de forma gradual e
progressiva a partir de 2001, após a conclusão da Pós-Graduação (Lato-Sensu) em Psicopedagogia,
quando surgiu a possibilidade de trabalhar com Educação Especial numa instituição que, à época,

1

O Memorial da Inclusão: os Caminhos da Pessoa com Deficiência, localizado na capital do Estado de São Paulo é o
mais completo da América Latina com um rico acervo de fotografias, documentos, manuscritos, áudios, vídeos, com o
propósito de registrar e resgatar um dos períodos mais importantes da história sócio-cultural e política do movimento de
luta das pessoas com deficiência, no início dos anos 80. A versão virtual do Memorial da Inclusão é integralmente
acessível aos leitores de tela, softwares que viabilizam acesso de imagens, símbolos e ilustrações por pessoas com
deficiência visual.
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tinha como público pessoas com Deficiência Intelectual-DI. A vivência com variadas manifestações
e expressões da deficiência despertou grande motivação e mobilização direcionadas ao
entendimento de uma educação que reconhecesse as especificidades desses sujeitos e permitisse um
“olhar” mais atento sobre a luta em busca da cidadania dos grupos considerados excluídos. O
encontro diário com esses estudantes, diagnosticados ou não com DI, seus familiares, responsáveis
por instituições especializadas instigou um estudo mais efetivo acerca da educação inclusiva como
direito de todos, e, principalmente, levou a refletir sobre a percepção e participação da sociedade
nesse processo.
As características marcantes dessas pessoas fizeram-me pensar para além do atendimento
das necessidades educacionais apresentadas pelos estudantes na rotina pedagógica institucional,
visando compreender como as instituições atuam e participam de um cenário educativo complexo e
desafiador.
Atuando a partir de 2000 como professora especializada no Instituto Pestalozzi da Bahia2 no
atendimento educacional e psicopedagógico de pessoas com deficiência intelectual entre 14 e 40
anos, foi possível verificar práticas pedagógicas segregacionistas, administradas por educadores e
destinadas também aos jovens em idade escolar envolvidos, muitas vezes, em atividades repetitivas
e infantilizadas, fundamentadas nos referenciais da educação infantil.
Diante da não aceitação dessas práticas e da forma como os conhecimentos eram trabalhados
naquele espaço, busquei alternativas junto aos profissionais do Pestalozzi dispostos a refletir sobre
uma perspectiva de inclusão escolar e no mundo do trabalho. Nesse sentido, foi proposto ampliar a
formação continuada ali realizada, com foco nas demandas dos jovens e frequentadores regulares da
instituição. Como resultados, verificou-se aumento das parcerias internas e externas; realização
sistemática de cursos, oficinas, palestras profissionalizantes para estudantes, professores, famílias,
funcionários e gestores; atividades artísticas, musicais e culturais periódicas; e o acesso de jovens
com deficiência intelectual ao mundo digital por meio de parcerias nacionais e internacionais, entre
outras ações assertivas.
No decorrer desse processo, as percepções sobre os estudantes e suas potencialidades foram,
aos poucos, se ampliando, fazendo emergir novas possibilidades de incluí-los em escolas comuns e
no mundo do trabalho, através de uma luta exaustiva dentro e fora da instituição no sentido da
2

No período de 1954-2009, esta instituição denominava-se Instituto Pestalozzi da Bahia, escola de educação especial.
Com o advento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008), passou a ser intitulada de
Centro Estadual de Educação Pestalozzi da Bahia e, posteriormente, retificado para Centro de Atendimento
Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia (CAEEPB), em 2010.
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aceitação da diferença, pois como afirma Silva (2008, p.31), as “diferenças são definidas nos
parâmetros da sociedade, visto que não existe diferença sem um grupo social já formado, que é o
que lhe dá sentido [...]”. Dessa forma, constatou-se em diversos espaços educacionais que a
percepção da diferença conduz, muitas vezes, a uma lógica social traduzida pela insistente busca em
tornar quem é diferente num sujeito dentro da “normalidade”, por intermédio de práticas sociais
pseudoinclusivas que desconsideram as individualidades.
O interesse pelo movimento social das pessoas com deficiência e o processo de inclusão
escolar decorreram a princípio das atividades realizadas por essa pesquisadora com familiares de
pessoas com deficiência, consolidando-se com a participação em um grupo de trabalho da
Secretaria de Educação - SEC. Os trabalhos propostos e realizados estavam articulados com a
Coordenação da Educação Especial - CEE da SEC e Centros de Apoio Pedagógico- CAP nas áreas
de deficiência visual, surdez, déficit intelectual e com um núcleo de atendimento em altas
habilidades e superdotação, objetivando implantar, acompanhar Salas de Recursos Multifuncionais SRM e promover, em nível estadual, junto aos profissionais de educação, formação continuada no
campo da deficiência e afins. Foram mais de três anos de intenso trabalho coletivo sistematizado em
diversos municípios da Bahia, envolvendo educadores, gestores, coordenadores e funcionários,
tornando-se uma experiência fundamental para a ampliação de minha capacidade crítica e
discursiva acerca do caráter inclusivo da Educação.
O contato com instituições especializadas, organizações não governamentais - ONG,
associações de familiares, educadores, médicos, técnicos, quando atuante em outro Grupo de
Trabalho-GT sobre DI e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, sob a coordenação da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, em interação com a Secretaria de Educação e
Secretaria de Assistência Social - SAS contribuiu, assim, para maior proximidade com as lutas das
pessoas com deficiência. Além disso, procurei entender as práticas sociais e educacionais que
afetam, de maneira direta, essas pessoas e seus entes e se materializam nos variados lugares que
ocupam ou tentam ocupar.
Esse grupo, instituído oficialmente pela Portaria nº 467/2009 objetivava “elaborar
diagnóstico da situação atual para atenção às pessoas com DI e TGD, propor medidas para
ampliação do acesso e qualificação da atenção e ações de prevenção e/ou promoção à saúde e
cidadania dessa clientela” (BAHIA, 2009a). Sua composição multidisciplinar compreendia
profissionais das áreas da saúde, educação e assistência social integrantes ou não da gestão estadual
e municipal. Minha atuação, em particular, se dava pela participação em reuniões mensais,
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representando o campo da educação através do Centro de Atendimento Educacional Especializado
para elaboração de instrumentos de sistematização, discussões voltadas à implementação da Lei
10553/20073, preparação de eventos e promoção de debates entre os colegas professores,
funcionários e familiares da rede estadual de educação.
As entidades, associações e instituições voltadas ao atendimento das demandas da pessoa
com TGD-DI participantes das discussões, expressavam vozes até então silenciadas e denunciavam
a real situação dessas pessoas no âmbito do Estado da Bahia, anunciando proposições que levavam
a refletir sobre a forma de atuação das organizações, além de motivar o presente estudo.
Numa aproximação com pesquisas dedicadas ao movimento social das pessoas com
deficiência e inclusão, verificou-se o silêncio veemente nos trabalhos acadêmicos publicados nas
reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, como
mostra o mapeamento realizado por Silva et. al. (2012). Os dados coletados indicam um objeto de
estudo pouco desenvolvido na academia. Para os autores, as discussões giram em torno de formas
de funcionamento e até aspirações sociais mais amplas da sociedade, abarcando singularidades
operacionais em defesa de determinada categoria, mas pouco se sabe do movimento social das
pessoas com deficiência.
A pouca ocorrência de pesquisas sobre movimentos sociais envolvendo
pessoas com deficiência demonstra, portanto, o cenário de invisibilidade
social que as envolve, o que requer uma reflexão em torno da existência de
uma vasta legislação protecionista, que não assegura sequer os direitos nela
preconizados. (Silva, Souza e Sousa, 2013, p.260)
Além disso, pelo fato de atuar em uma instituição que atende a pessoas com Deficiência
Intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento, há a pretensão de dar visibilidade à atuação
do movimento social correspondente cuja gênese fundamental se encontra na luta das famílias, que
expressam os desafios enfrentados e sua trajetória em defesa dos direitos para compreender as
concepções sobre a educação de seus filhos, pois estão inseridas em uma sociedade na qual a
diferença originada pela deficiência ainda é pouco compreendida, respeitada e acolhida.
Essas considerações demonstram a relevância de ampliar os estudos sobre a participação da
sociedade civil em defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. O objeto de estudo
3

A LEI N° 10.553 de 23 de março de 2007, determina a obrigatoriedade do Governo do Estado da Bahia proporcionar
tratamento especializado, educação e assistência específicas a todos os autistas do Estado, independentemente de idade,
seja por convênio ou através de parcerias com a iniciativa privada. Estabelece também, que o Estado da Bahia deve
realizar campanha de esclarecimento à população sobre o autismo na mídia e através de outros meios de divulgação,
cartazes, folders, DVDs e cartilhas, inclusive para disseminação de informações junto às Polícias Civil, Militar e Corpo
de Bombeiros.
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inerente a essa pesquisa diz respeito a participação civil em busca da garantia de direitos legalmente
garantidos ou ainda por garantir. A participação social está cada vez mais na ordem do dia embora
com marcos diversos determinados pelo contexto sociopolítico. Como afirma Bordenave (1994, p.
12), a favor dela estão os que apostam numa efetiva democracia e também os setores mais
tradicionais “não muito favoráveis aos avanços das forças populares”. Nessa tensão, se escreve a
história dos movimentos sociais, seus marcos e evoluções.
Nesse sentido, já podemos constatar que a estrutura social exerce grande influência nos
procedimentos de participação. Numa sociedade que reflete um sistema de interesses, marcado
pelas relações de poder assimétricas, a participação se evidenciará como uma necessidade para
assegurar direitos e ideias. Daí o surgimento de movimentos organizados que buscam resolver
questões coletivas, seja em torno de uma ideia, projeto, direito ou processo político. Contudo, esse
não é um contexto sem conflitos e tensões, aspecto que tem encaminhado em muitas instâncias, a
defesa dos direitos de cidadania pelo Ministério Público, sobretudo para populações vulneráveis.
O Ministério Público é um órgão consagrado na Constituição Brasileira para a promoção de
ações civis públicas, com autonomia. Isso significa que qualquer cidadão pode acioná-lo quando
sentir-se ferido nos seus direitos civis. Logo, tem o poder de garantir direitos de cidadania, como
assegura o Artigo 60 da Lei 7853/894 “O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência,
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões,
informações, exame ou perícias...”. Parece-nos inegável que o Ministério Público pode ser um
caminho indicador das “vozes” sociais em relação aos direitos negados.
Nesse âmbito, emergiram questões que pautam-se da seguinte forma: como se apresentam
as demandas processuais mais recorrentes em relação aos direitos das pessoas com deficiência
apresentadas ao Ministério Público da Bahia através de inquérito civil, ação civil pública e
procedimentos administrativos? Existe uma constância na quantidade e categorias dos processos?
Assim, estabeleceu-se como objetivo central do trabalho discutir e analisar a participação
das pessoas com deficiência, na busca por garantia de direitos educacionais por meio das demandas
processuais identificadas no Ministério Público do Estado da Bahia – MP-Ba. Isto exigiu um
rastreamento para a identificação e classificação dos dados documentais em relação às necessidades
sociais e reivindicações das pessoas com deficiência ou suas representações. Aliado a essa
investigação, mostrou-se importante a coleta dos dados referente à participação da sociedade civil e
4

A Lei 7853/89 trata sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, além de instituir a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplinando a atuação do Ministério Público.
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dos movimentos sociais da pessoa com deficiência nos processos encontrados, pressupondo a
relação existente com as dimensões política, social. Como objetivos específicos, buscou-se
descrever as estratégias de atuação individual e coletiva em defesa dos direitos das pessoas com
deficiência pela inclusão educacional e identificar a participação de associações, organizações não
governamentais e instituições nos encaminhamentos dos processos no município de Salvador (BA).
Para isso, foi selecionado um processo envolvendo uma mãe que precisou recorrer ao MP/BA para
assegurar o cumprimento legal por parte das escolas comuns do município de Salvador: o direito
das pessoas com deficiência à educação. Colegas e amigos ajudaram a encontrar essa mãe, à qual
chamaremos de D. Luísa.
A intencionalidade traduzida por esta investigação perpassa por uma identificação dos dados
processuais e procedimentos relacionados pela coordenação do Grupo de atuação Especial em
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - GEDEF, encontrados nos arquivos da instituição
ao qual se teve acesso como atas, relatórios, fotografias, pareceres, registros, Termo de Ajuste e
Conduta -TAC, correspondências eletrônicas impressas e demais documentos, todos de muita
relevância por fornecer informações necessárias sobre como as demandas são acolhidas
institucionalmente, bem como apontar aspectos significativos que complementam os dados ou
evidenciam situações existentes, favorecendo a análise. Após essa identificação foram
sistematizados os dados possíveis de serem vistos e organizados, considerando os objetivos do
trabalho.
Para acessar os documentos encontrados no MP/BA, foi necessária a autorização prévia da
promotora da justiça responsável pelos processos, e mais especificamente pelo processo da mãe
citada nos procedimentos administrativos, o que me levou a experiência marcante de convívio com
servidores determinados em buscar o cumprimento dos direitos, além do entendimento demonstrado
por eles sobre a educação inclusiva.
Optou-se, neste trabalho, por destacar o período de 2008 a 2013, considerando a
sistematização e disponibilidade dos dados encontrados no MP/BA, além de ser 2008 o ano de
implantação da Política Nacional da Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva, que permitiu
ampla discussão sobre as práticas sociais e educacionais consideradas segregacionistas,
discriminatórias, separatistas e simplistas nos espaços políticos e sociais de modo geral,
favorecendo um redimensionamento das ações e debates conceituais no campo da educação
inclusiva e constituindo um amparo legal para as reivindicações por escolarização de potenciais
estudantes com deficiência em espaços educacionais comuns. Nesse sentido, justifica-se promover a
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investigação em função das tensões evidenciadas por grupos articulados que pressionavam o Estado
pela legalidade dos Direitos Humanos, participação, movimentos sociais e direitos à educação das
pessoas com deficiência para as referências utilizadas para a análise do objeto. Esses temas,
portanto, compõem o presente texto, organizado em três capítulos.
O primeiro, Notas sobre a pesquisa, logo após esta Introdução, discorre o percurso
metodológico da pesquisa, ou seja, anuncia os métodos, técnicas e instrumentos de coleta
empregados na amostra da pesquisa, além da experiência vivenciada durante o trabalho de campo.
O segundo capítulo, Panorama da discussão sobre os movimentos sociais e os movimentos da
pessoa com deficiência, apresenta um panorama sobre os movimentos sociais e os da pessoa com
deficiência, bem como a discussão em torno de sociedade, sociedade civil, participação e cidadania,
Organizações Não Governamentais.
O terceiro capítulo, Enfoque sobre os expedientes com entrada no GEDEF (2008-2013),
apresenta uma discussão sobre os direitos educacionais da pessoa com deficiência e o papel da
família para os enfrentamentos sociais e legais. Nesse contexto, propõe-se um debate sobre
participação envolvendo interesses das pessoas com deficiência e suas organizações, descrevendo
particularidades desse movimento no município de Salvador (BA). É situada a estrutura e
funcionamento do MP/BA, bem como suas relevantes funções públicas. Ademais, são apresentados
os dados sintetizados sobre as demandas processuais identificadas no MP-Ba. Propõe-se também
uma descrição sobre um caso selecionado, os caminhos percorridos por uma mãe, D. Luísa, na
busca para assegurar e fazer valer o direito a uma escola comum para a filha com Síndrome de
Down, aqui tratada como Estrela.
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1 NOTAS SOBRE A PESQUISA

A realização desta pesquisa pauta-se em uma abordagem qualitativa e descritiva dos dados,
pois como expõe Minayo (1994, p.21-22):

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa,
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.

A preocupação com o processo de preparação para a empiria desse estudo demandou
atenção especial à trajetória da pesquisa, análise dos dados, relação entre a interpretação dos
processos e a atribuição dos significados, servindo de sustentação para buscar evidências sobre as
questões postas para esta pesquisa. As abstrações foram se formando a partir da observação e da
análise dos dados examinados.
Inicialmente, pensou-se na proposta de uma investigação em uma instituição com histórico de
luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, referente à educação inclusiva para desvelar
as ações coletivas de enfrentamento realizadas no âmbito da sociedade civil. A intenção era a de
descrever as estratégias de atuação em defesa dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual
pela inclusão social e identificar as realizações das associações e famílias ligadas a essa instituição,
localizada na capital baiana. Contudo, não foi possível seguir em frente por essa linha de
investigação, pois não houve interesse da instituição selecionada em colaborar com esse estudo.
Após o exame de qualificação, muito contributivo para o redirecionamento dessa pesquisa,
foi possível pensar em outro campo empírico no qual se pudessem coletar dados sobre ações
participativas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência.
Foi então utilizado como campo empírico documental da pesquisa o Ministério Público do
Estado da Bahia. Através do acesso ao site oficial, foram obtidas as primeiras informações acerca
do espaço físico, funcionamento, estrutura, além de como e quando é realizado o atendimento ao
público. De posse das cartas de apresentação e solicitação para realização da pesquisa, foi iniciada
uma verdadeira peregrinação: contato por telefone com uma servidora que orientou a ida à unidade
do MP/BA no centro da cidade de Salvador, onde a informação era de que deveria primeiro buscar
autorização na nova unidade do órgão no Centro Administrativo da Bahia - CAB. Nesse local foram
passadas as informações sobre como funciona de fato o atendimento das demandas que chegam à

22

instituição e também que não havia sistematização dos dados sobre as solicitações procuradas para a
composição desse trabalho.
Para acessar as informações, seria necessário enviar e-mail para a promotora da Justiça e
coordenadora do GEDEF e retornar à antiga unidade da instituição, pois quando um procedimento é
aberto para providências posteriores são elaborados relatórios, encaminhados por servidores aos
promotores e coordenadores dos grupos, na unidade do centro da cidade. Desse modo, o contato
telefônico foi retornado no intuito de contatar pessoalmente a promotora que coordenava o grupo de
atuação em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Depois de alguns dias, vários telefonemas e informações desencontradas, foi marcado o
encontro com a coordenadora do GEDEF, numa acolhida muito gentil. Foram explicados os
objetivos da pesquisa e a pretensão em investigar demandas processuais para verificar a dinâmica
de participação das pessoas com deficiência na busca por direitos garantidos, sendo entregues as
cartas de apresentação. Como no dia seguinte, a promotora entraria de férias, autorizou
imediatamente o acesso a todos os procedimentos naquele setor, informando que por haver poucos
servidores, todo o material seria manuseado sem ajuda.
Foram cinco meses debruçados sobre as pastas encontradas nos armários do GEDEF,
folheando cada página, realizando anotações de maneira solitária. Muitas vezes, os termos,
expressões e procedimentos utilizados por promotores, causavam dificuldades e, nesses momentos,
contava-se com a eventual contribuição de um servidor, prestando os devidos esclarecimentos.
Todo o trabalho de investigação foi realizado artesanalmente. Cabia à pesquisadora carregar
as caixas de arquivos e, sentada num canto da sala com o computador próprio, folhear e organizar
as páginas dos autos, realizando os registros por horas, sem comunicação com qualquer pessoa,
tendo como companhia e fonte de pesquisa os expedientes, processos, procedimentos
administrativos, Ação Civil Pública e Inquérito Civil disponibilizados no GEDEF.
Optou-se pela leitura detalhada dos documentos encontrados no GEDEF, que compõem os
processos de Ação Civil Pública e Inquérito Civil. Considera-se documento qualquer registro
escrito que possa ser usado como fonte de informação: atas de reunião, livros de frequência,
relatórios, arquivos, pareceres etc. Até porque, tal documentação pode revelar muita coisa sobre os
princípios e normas que regem o comportamento de um grupo e sobre as relações estabelecidas
entre diferentes subgrupos. (ALVES ,1991; MAZZOTTA,1996; GEWANDSZNAJDER, 1999).
Em seguida, acolhendo orientações da coordenadora do GEDEF, foi contatado o serviço
social e após várias tentativas sem sucesso, a solicitação foi atendida. Foram requeridos os dados
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informados no Sistema Integrado de Informações do Ministério Público - SIMP com o objetivo de
verificar os processos lidos anteriormente e os que apenas passaram pelo serviço social, a fim de
evitar divergência e/ou conflito entre as informações coletadas. A própria assistente social acessou o
sistema e imprimiu todos os procedimentos de 2008 a 2013, recortando informações referentes aos
nomes dos interessados e número do protocolo para finalmente entregar a relação solicitada. De
posse dos dados, foi feita a identificação dos processos e procedimentos localizados nas pastas e
separados manualmente para proceder à leitura daqueles não encontrados em pastas, completando
os quadros construídos para sistematização dos dados coletados.
Com relação ao sistema de coleta, foram folheadas todas as páginas dos procedimentos
administrativos e dos processos com demandas de pessoas com deficiência na cidade de Salvador e
região metropolitana, devido à abrangência de atuação do Ministério Público. Posteriormente,
foram separados apenas os documentos do município de Salvador, área de abrangência desse
estudo. Diante das informações, foram elaborados alguns quadros, apresentados no Capítulo 3 para
melhor organização das informações, constando os seguintes itens: procedimentos, ano, assunto,
autor/interessado e processos apensados. Quando um processo tem algum tipo de relação com outro,
pode haver a ‘apensação’ do processo para que sigam juntos e sejam movimentados numa seção do
tribunal ou em juízo. Dessa forma, o acompanhamento e consulta dos dois processos são facilitados.
A partir destes quadros foi possível sistematizar os processos e procedimentos
administrativos por demandas específicas: acessibilidade, tratamento de saúde mental, abandono,
informação processual/orientação, abandono de incapaz, conflito familiar, curatela, educação,
dentre outras. Como os dados da Educação não foram encontrados buscou-se no Centro de Apoio
Operacional da Criança e do Adolescente – CAOCA as demandas relacionadas à escolarização das
pessoas com deficiência, pois esse centro coordena projetos e atividades institucionais abarcando
toda a área de infância e adolescência, independente de possuir deficiência.
Inicialmente, houve algumas dificuldades junto ao CAOCA para o acesso aos dados. Por se
tratar dos direitos de crianças e adolescentes, o grupo segue os princípios estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), sendo necessária a prévia autorização por
parte dos autores responsáveis dos procedimentos e processos para que pudesse se proceder à
leitura. Outro obstáculo consistiu no fato de que esse Centro estava iniciando uma sistematização
requerida pela corregedoria, relacionada aos dados referentes aos processos naquele setor. Por esta
razão, não se poderia acessar as informações em paralelo a esse levantamento. Após 30 dias, foram
liberados os dados parciais, utilizados posteriormente na análise.
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A partir daí, vários amigos, colegas e profissionais no campo da educação foram consultados
e, finalmente, feita a indicação com os contatos da mãe de uma adolescente com Síndrome de
Down, área da deficiência de maior interesse por parte da pesquisadora. Por telefone, a mãe/autora
do processo, D. Luísa5, demonstrou grande receptividade com a pesquisa. Foi marcado um encontro
no mesmo dia, à noite, em sua casa, pois a família estava à véspera de uma viagem ao exterior, onde
ficaria por quase um mês. A intenção era a de verificar se estava diante de um caso significativo
para esse estudo e se havia algum processo encaminhado por parte da interessada ao Ministério
Público.
Ao chegar, fui apresentava a Estrela6, com Síndrome de Down, que me cumprimentou de
forma articulada e desenvolta. Antes de iniciar a escuta, foi apresentado um resumo das etapas da
pesquisa, a motivação pessoal e acadêmica. Disponibilizei o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE (Apêndice A), além de pedir uma autorização por orientação da promotoria,
para acessar os procedimentos e documentos contidos no processo do Ministério Público. Após
tomar conhecimento e concordar com os procedimentos e instrumentos da pesquisa, a gravação de
nossa conversa foi consentida, ficando para o nosso próximo encontro, a aplicação, se necessário, a
realização de uma entrevista semiestruturada, quando a família retornasse de viagem.
Dessa forma, a pesquisa utilizou dados das seguintes fontes: a) Promotoras da Justiça; b)
Documentos identificados no GEDEF-MP-Ba; c) Mãe de adolescente com Síndrome de Down.

1.1 Instrumentos da coleta de dados

O recolhimento dos dados deu-se a partir dos seguintes instrumentos:

1. Foi dada ênfase aos documentos oficiais encontrados porque esse instrumento seletivo
de coleta de dados era imprescindível à realização deste estudo, tendo em vista a
obtenção de dados quantitativos e informações pertinentes à análise e resultados. Quanto
ao mapeamento feito no início da pesquisa empírica foi possível verificar nos
procedimentos e processos, relatórios no período de 2010 a 2013, onde encontramos
informações mais detalhadas, quanto à busca dos direitos mais comuns apontados para e
pela pessoa com deficiência.

5
6

Nome fictício
Nome fictício
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2. Roteiro de entrevista com as promotoras (Apêndice B) e roteiro de entrevista com a
mãe (Apêndice C). Para identificar e descrever demandas processuais acolhidas por esse
órgão, as promotoras da justiça atuantes no GEDEF e no CAOCA foram entrevistadas.
A grande vantagem da entrevista “é que ela permite a captação imediata e corrente da
informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais
variados tópicos” (Lüdke; André, 1986, p. 34). O roteiro final passou a ter 10 perguntas
sobre participação, ações realizadas pelos movimentos sociais, demandas processuais
sobre inclusão, encaminhamentos realizados por e para as pessoas com deficiência no
MP/BA. As narrativas orais foram gravadas e posteriormente transcritas na íntegra para
preservar a fidelidade dos relatos e melhor elaboração da análise. Manzini (2008) afirma
que os relatos das entrevistas, além das informações passadas sempre serão publicados
em dissertações, teses e/ou artigos, podendo compor parte de um dado analisado em um
texto crítico construído pelo pesquisador ou trechos de falas com interpretação da
transcrição.
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2 PANORAMA DA DISCUSSÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO, SOCIEDADE CIVIL E
MOVIMENTO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Neste capítulo, serão abordados alguns dos processos históricos sobre movimentos sociais e
ONG, bem como a ideia de sociedade e cidadania para melhor compreensão sobre as demandas
processuais das pessoas com deficiência na capital baiana. Neste contexto, propõe-se um debate
sobre os movimentos sociais direcionados às pessoas com deficiência, descrevendo particularidades
referentes à luta por garantia do direito à educação escolar desse grupo.

2.1 Sociedade civil, participação e cidadania
No campo das Ciências Sociais, o termo “sociedade” tem diversos significados e, muitas
vezes, tal diversidade compreende outras nuances contextuais. É possível perceber que tal conceito
está pautado historicamente no campo das ideias políticas, a depender das correntes teóricas
pesquisadas.
A palavra sociedade é carregada de significados e representações, porém no seu uso mais
comum e lato refere-se às relações sociais entre os seres humanos. O conceito de sociedade, para
Horkheimer e Adorno (1973, p. 26), está pautado mais nas relações existentes entre os sujeitos e as
“leis subjacentes nessas relações do que propriamente, os elementos e suas descrições comuns”. Ou
seja, a sociedade é percebida pelos autores na perspectiva da tensão envolvendo indivíduos e
instituições, a unidade do geral e do particular que resulta em experiências de vida.

Essa

abordagem distancia-se da compreensão de sociedade como uma entidade orgânica que naturaliza
os processos funcionais e que não admite o conflito e a contradição.
No sentido mais amplo:

A rede de relações sociais entre indivíduos tende a ser cada vez mais densa; é cada
vez mais reduzido o âmbito em que o homem pode subsistir sem elas. E é o caso
para indagar se tais momentos autônomos e tolerados pelo controle social ainda
poderão se formar e em que medida. (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p.40).

Como se podem pensar as relações entre sociedade e Estado na contemporaneidade? Numa
relação de interdependência entre sociedade e indivíduo, o ideal seria uma sociedade emancipada e
esclarecida, pois é fundamental ter em vista que a construção de um sujeito racional e livre é
condição determinante de possibilidade para uma sociedade democrática. Implica pensar nas
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condições sociais experimentadas e nos papéis desempenhados na relação entre seus semelhantes.
(HORKHEIMER; ADORNO, 1973).

Segundo Crochík (2011) no século XIX, os conceitos de sociedade civil e de Estado foram
submetidos à intensa crítica por Marx e Engels, que, em seus escritos, revelam as razões históricas
da gênese do Estado e tecem uma análise do Estado burguês e capitalista, demonstrando como o
Estado corresponde à necessidade de classes sociais dominantes para garantir a preponderância.
Para Max e Engels não existe distinção entre Estado e sociedade, ocorrendo justamente o oposto: o
Estado resulta da relação entre classes sociais encontrando sua razão de ser nesta relação.
Conforme Crochík (2011, p.83):
A sociedade é processo histórico e suas estruturas são historicamente constituídas.
Não que exista uma sociedade ideal que desenvolve o que já existia em sua origem,
mas que, das diversas possibilidades, uma vingou e a lógica da sociedade, não
pertence ao arcabouço conceitual do sujeito, mas fazem parte do próprio objeto,
que, por sua vez, tornou aquelas estruturas necessárias, as quais não o eram desde a
sua origem.

A suposta separação entre Estado e sociedade é a expressão dessa ideologia. Imaginar um
Estado com lógica própria, distinta da vida social, justificaria a perpetuação de organização da vida
social. Nesse processo no qual a sociedade civil fiscaliza e controla o Estado, é possível pensar em
políticas públicas articuladas com os direitos sociais. Como afirma Habermas (1997, p. 99):

[...] a sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os
quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas,
condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O núcleo
da sociedade civil forma uma espécie de associação que institucionaliza os
discursos capazes de solucionar problemas, transformando-os em questões de
interesse geral no quadro de esferas públicas.

Contudo, sociedade civil é fenômeno histórico e os sujeitos ou atores sociais que a constitui
condicionam-se ao contexto político e ás determinações do modo de produção material e simbólico.
Isso explica também a diversidade de significados dados à sociedade civil que por sua vez implica
concepções teóricas e categorias em contextos históricos diversos, embora pareça estar sempre
relacionados ao Estado quer para se distanciar ou aproximar.

Contemporaneamente, porém,

sociedade civil diz respeito ao lócus em que se entrelaça Sociedade e Estado, a família, as
associações e os movimentos sociais. Nessa interlocução a participação é um componente
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fundamental para os encaminhamentos necessários ao exercício de direitos, não na recepção
passiva, mas na intervenção e preposição que busca transformações sociais.

Diante das muitas mudanças sociais, a sociedade civil tem procurado ampliar posturas
democráticas, sendo essa estruturação de suma importância para manter a sociedade (como um
todo) em pleno funcionamento. Para Dagnino (2004, p. 99-100):

As noções de sociedade civil, participação e cidadania mantém entre si uma estreita
relação e foram selecionadas porque são, da nossa perspectiva, elementos centrais
desse deslocamento de sentidos que constitui o mecanismo privilegiado na disputa
política que se trava hoje ao redor do desenho democrático da sociedade brasileira.
Essa centralidade, de um lado, se relaciona com o papel que elas desempenharam
na origem e na consolidação do projeto participativo. De outro lado, e em
conseqüência, elas são fundamentais exatamente porque constituem os canais de
mediação entre os dois campos ético-políticos.

Isso não quer dizer que essa participação mobilizada quase sempre pela necessidade de
mudar projetos políticos não consonantes com os anseios da população, seja encorajada pelos
governos estabelecidos nas esferas municipal, estadual e federal, pois há o temor da polititização
resultante dessa mediação e/ou interlocução, segundo Dagnino (2004, p. 101) “uma tendência
alimentada pela mídia [...]”.
Essa manipulação da mídia é também mencionada por Teixeira (1983) quando aborda a
dificuldade de mobilização da sociedade civil, sobretudo nos setores não organizados, em
movimentos de seu interesse. O autor afirma:

Outro obstáculo maior é atingir os setores não organizados, facilmente
manipulados pelo clientelismo e populismo. Se não bastassem os grandes meios de
comunicação que inculcam valores de passividade e acomodação, a não ser em
momentos episódicos em que lhes interessa a movimentação da sociedade (Diretasjá, Impeachment), as rádios do interior são muito ouvidas e exercem uma grande
influência sobre a população não organizada; e estas rádios estão sob o controle de
elites políticas que não têm nenhum interesse em que a maioria da população tenha
uma participação política ativa, muito menos junto ao poder local. (TEIXEIRA,
1983, p.58).

Para se ‘prevenir’ da politização, o Estado busca parceiros nos quais possa confiar e as ONG
têm se mostrado um terreno menos ostensivo a certos interesses, ocorrendo, não raro, a
transferência de responsabilidades estatais para o âmbito da sociedade civil, representada por tais
organizações. (DAGNINO, 2004).
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Na opinião de Teixeira (2008) para que a Sociedade Civil se faça de fato escutar deve,
portanto, estar atenta ao perigo da institucionalização das associações, pois isso as leva à integração
com o jogo político, quando na verdade o que se espera é uma estrutura forte, favorável à
confrontação, de forma a fazer prevalecer os direitos dos atores sociais agregados a estes grupos.
Teixeira (2008, p. 34) pondera:
O que importa é que elas tenham clareza dos seus direitos, das conquistas daí
resultantes, não através de doação, mas de lutas, para saber os limites e onde é
necessário avançar e ampliar o seu campo de atuação. Na realidade, trata-se de
tornar efetivos os direitos, ampliando o espaço de debate, de lutas e conquistas.
Este é o grande desafio.

Situando a discussão na Bahia, Teixeira (2008) após citar algumas iniciativas importantes
tomadas pela Sociedade Civil, por meio de ONG e outras associações, adverte para o controle
exercido pelo Governo sobre estas, bem como da dependência das políticas locais quando se tratam
de consórcios, observando que tendo as prefeituras como membros, deve-se considerar que os
prefeitos guardam interesses próprios, e nem sempre estão dispostos a se submeter a decisões
coletivas. Por essa razão, Teixeira (2008, p. 50), pontua: “O fortalecimento da sociedade civil e sua
autonomia vai depender da articulação das organizações e da proposição de alternativas viáveis de
desenvolvimento, além das possibilidades de controle social que possam vir a exercer, influindo,
inclusive, nas decisões de aplicação de recursos”.
Considerando como ator social desse estudo, D. Luísa, a mãe de Estrela, cuja trajetória será
mais aprofundada ao final do Capítulo 3, as colocações de Teixeira (2008) ganham corpo, pois no
longo percurso em busca da inclusão da filha, as ONG e associações não foram suficientes para
representá-la. Somente com a intermediação do Ministério Público, puderam se mover algumas
neste jogo que está longe de ser vencido.
Além disso, a participação solitária dessa mãe faz com que se repense o que realmente se
deve esperar de uma sociedade civil devidamente organizada para atender a função que lhe é
primordial: promover ações coletivas em prol de determinada causa e/ou interesses, de forma
voluntária, fazendo valer os direitos das pessoas em sociedade, e não de um indivíduo isolado ou
algo em particular.
Interessa, portanto, a participação das associações e ONG de forma mais efetiva como
representantes dos civis, desatreladas, quando possível, de agentes públicos e/ou agências
financiadoras que, no processo de institucionalização demarcam o exercício de poder não
condizente com demandas democráticas. Contudo, salienta Dagnino (2002, p. 282):
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[...] o impacto da sociedade civil sobre o desempenho do Estado (governance) é
uma tarefa que não pode se apoiar num entendimento abstrato dessas categorias
como compartimentos separados, mas precisa contemplar aquilo que as articula e
as separa, inclusive aquilo que une e opõe as diferentes forças que as integram, os
conjuntos de interesses expressos em escolhas políticas: aquilo que está sendo aqui
designado como projetos políticos

Teixeira (2008, p.126) defende, sob tal aspecto, e considerando a importância da
participação que se foque alguns pontos necessários: “consciência crítica da realidade, de
articulação entre os atores e do desenvolvimento de capacidades técnicas necessárias a uma
participação qualificada”, ao que complementa, referindo-se à realidade baiana:

A participação, mesmo quando compulsória, significa uma aproximação das
organizações às instâncias de decisão, e representa uma importante conquista no
processo contínuo de aprendizagem. A reação das elites, sempre contrárias a
projetos participativos, está presente, mas as organizações começam a identificar
aliados importantes como a Justiça e o Ministério Público. Em síntese, pode-se
dizer que a participação autônoma, crítica e consciente já é exercida por algumas
organizações e percebida como possível e necessária pela maioria delas.
(TEIXEIRA, 2008, p.126).

Nota-se, na fala do autor, que o Ministério Público é um aliado importante no
processo de participação da Sociedade Civil, e que ao se dirigir ao MP, D. Luíza buscou uma forma
de tornar o seu movimento ‘visível’, alertando para outras pessoas, em situação semelhante, que
existem maneiras de assegurar os direitos, mesmo quando todas as portas parecem se fechar a isso.
Entretanto, a visibilidade não implica no atendimento das reivindicações. E, ainda
segundo Teixeira (2008, p.158), quando as ações levam a discussões públicas: “[...] contribuem
para formar uma agenda que, se acompanhada de ações mobilizatórias, podem repercutir junto aos
centros de decisão. O problema é que nem sempre estes eventos tem uma participação mais efetiva
da comunidade, reduzindo a discussão a grupos mais envolvidos com a temática”.
Para Teixeira (1983, p. 51) é preciso considerar também que a participação
compreende:

[...] um processo de aprendizagem e de conquista: está relacionada não apenas com
mecanismos institucionais existentes numa determinada estrutura de poder, mas
também com uma cultura política que se forja nos embates que os setores sociais
desenvolvem e amadurecem, com reflexão crítica e prospectiva.

Como se pode compreender, a participação da Sociedade Civil tem o destacado papel
de dar manutenção ao processo democrático, mas essa participação perpassa pela reflexão crítica e
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reflexiva das demandas e, também, se não da fiscalização, pelo menos da atenção dispensada às
missões que movem as organizações e associações fundadas, em tese, para confrontar junto ao
governo estabelecido direitos que devem ser assegurados, difundidos e mantidos, sob a pena de se
voltar a um período no qual as vozes foram silenciadas pela força, como nos anos do Regime
Militar. Até porque, como lembra Teixeira (1983, p 64): “as leis atribuem certas obrigações aos
titulares de poder, com prazos estabelecidos, porém não impõem sanções específicas ao seu
descumprimento”, o que dá relevância à participação da Sociedade Civil.
Compreende-se que as tensões e pressões da sociedade civil sobre a sociedade política
podem contribuir para orientar o Estado no sentido de cumprir as funções públicas e assegurar os
direitos sociais, dentro dos limites do possível, sem riscos para um projeto de sociedade que lhe é
inerente. Desde a década de oitenta, formas renovadas de participação tem sido praticadas, a
despeito da redução de alinhamentos partidários com as instituições tradicionais de ação coletiva, a
exemplo de partidos políticos e sindicatos.
Os registros históricos sobre as representações das pessoas com deficiência em diferentes
sociedades ao longo dos tempos já foram largamente elucidados em estudos e pesquisas na área de
educação especial (AMARAL, 1995; MAZZOTA, 1996). O início do século XX, por exemplo, foi
marcado pela afirmação dos direitos sociais. A ampliação desses direitos, com o objetivo de
promover a igualdade por meio da universalização da cidadania, passou a representar uma ação
decisiva na relação com o sistema capitalista. Nessa conjuntura, os processos de produção
capitalista produzem discriminações e preconceitos determinantes da sociedade do capital, pois
distinguem pessoas produtivas e improdutivas, incluindo aquelas com deficiência cuja sociabilidade
restringe-se ao convívio familiar ou institucional.
Nesse sentido, a cidadania passa a representar as perspectivas de vida social, garantia de
direitos civis, sociais, econômicos e políticos. Assim, a busca por justiça é um exemplo básico de
cidadania que envolve a inclusão de cidadãos historicamente excluídos da sociedade.
No Brasil, os últimos anos da década de 90 constituíram-se como um período marcado por
uma nova forma de diálogo entre a sociedade civil e o Estado, abrindo espaço para a construção de
um modelo democrático e, consequentemente, a retomada da discussão sobre cidadania. Sobre isso,
coloca Dagnino (2004, p.103):

A então chamada nova cidadania, ou cidadania ampliada, começou a ser formulada
pelos movimentos sociais que, a partir do final dos anos setenta e ao longo dos
anos oitenta, se organizaram no Brasil em torno de demandas de acesso aos
equipamentos urbanos como moradia, água, luz, transporte, educação, saúde, etc. e
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de questões como gênero, raça, etnia, etc. Inspirada na sua origem pela luta pelos
direitos humanos (e contribuindo para a progressiva ampliação do seu significado)
como parte da resistência contra a ditadura, essa concepção buscava implementar
um projeto de construção democrática, de transformação social, que impõe um laço
constitutivo entre cultura e política.

Imbuídos do ideal, tanto do direito à igualdade quanto do direito à diferença, os movimentos
sociais vêm historicamente contribuindo na luta pela conquista dos direitos legais do cidadão. Nessa
perspectiva, Dagnino (2004, p. 104) mostra uma nova forma de pensar em ‘direitos’:
[...] a nova cidadania assume uma redefinição da ideia de direitos, cujo ponto de
partida é a concepção de um direito a ter direitos. Essa concepção não se limita a
provisões legais, ao acesso a direitos definidos previamente ou à efetiva
implementação de direitos formais abstratos. Ela inclui a invenção/criação de
novos direitos, que surgem de lutas específicas e de suas práticas concretas.

Sendo complexo, o conceito de cidadania, aqui resumido segundo a ótica de Dagnino (2004)
parece veicular certas expressões – igualdade, participação, direitos e empoderamento social – para
todos os seres humanos, independentemente de qualquer especificidade atribuída a ele.
Gohn (2005, p.29-30) sintetiza, de forma didática, a concepção de cidadania como um
conceito histórico, superando a definição estanque fora do tempo e espaço:
Em resumo, a análise histórica revela-nos que encontramos atributos do termo
cidadania de ordem jurídica (o mais extenso, dado pelas leis e juridização da
ordem socioeconômica, política e cultural), de ordem normativa (como deveria ser
o comportamento dos cidadãos ou de um “bom cidadão”) e atributos construídos
pelas ciências sociais, tanto na Sociologia como na Ciência Política, relacionando
cidadania para alem do debate sobre os direitos e as obrigações (ou deveres)
entrando no campo de discussão sobre a igualdade/desigualdade;
universal/particular; público/privado, singular/diverso, pertencimento, desfiliação
etc. [ ] O que irá definir a cidadania é um processo onde encontram-se rede de
relações, conjunto de práticas (sociais, econômicas, políticas e culturais) tramas de
articulações que explicam e ao mesmo tempo sempre estão abertas para que se
redefinam as relações dos indivíduos e grupos com o Estado.

Se o conceito de cidadania é histórico e varia de acordo com o tempo e o espaço, ser cidadão
no Brasil Colônia difere de ser cidadão nos dias atuais. Para ampliar o entendimento, é essencial
colocar a concepção de cidadania em suspensão. Será que hoje a população é mais consciente
quanto aos seus direitos e deveres? Os serviços de educação estão disponíveis e atendem às
perspectivas das necessidades de todas as pessoas quanto ao acesso, permanência e terminalidade?
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Ao afirmar que as pessoas com deficiência são cidadãs, todos os direitos devem ser
respeitados em todas as esferas da saúde, educação, transporte, lazer etc., como prevê a
Constituição Brasileira em vigor, que contempla a dignidade da pessoa visando à inclusão e não a
exclusão. No Brasil, apesar da legislação favorável, esses elementos sempre foram negligenciados,
embora tenha havido avanços significativos no campo da educação, como o aumento do número de
matrículas de pessoas com deficiência na escola comum, tanto na rede especial de ensino quanto na
rede de escolas regulares, sejam elas públicas ou privadas, constatando-se que do total de matrículas
realizadas na Bahia, na Educação Básica, incluídos nas Classes Especiais e Escolas Exclusivas,
constam 4.284 pessoas em 2013 contra 4.358 identificadas em 2012. Isso demonstra um decréscimo
significativo digno de atenção levando a crer que a garantia da escolarização dessas pessoas é ainda
imprecisa. (INEP, 2013).
A cidadania parece, então, algo difícil de ser compreendido na contemporaneidade, pois a
própria definição remete aos direitos e deveres, sem nenhuma valia quando são apenas proclamados
sem ser efetivamente assegurados e colocados em prática. Isso impõe uma reflexão imediata sobre
as pessoas com deficiência e os direitos destas à educação, na maior parte das vezes distantes de
alcançar os mais elevados níveis de ensino.
Chegou-se, portanto, ao século XXI com dificuldades para compreender a pessoa com
deficiência como cidadã. Nesse sentido, é importante dizer que o fato de se propor legislações
visando à inclusão dessas pessoas, não confere aos cidadãos brasileiros uma real percepção da
situação vivenciada no campo da educação por esse grupo.
Assim, ainda se faz necessário revisitar as questões de pertencimento, de práticas inclusivas,
bem como o direito ao acesso aos espaços comuns da vida em sociedade para que o cidadão com
deficiência, possa exercer sua cidadania plena e ser enquanto pessoa e não em função de algum tipo
de atributo, condição física, sensorial ou intelectual.
Cabem atitudes, comportamentos e ações que privilegiem o reconhecimento do sujeito com
aquela deficiência como atuante na sociedade permitindo-lhe alcançar autonomia e independência
para o exercício efetivo da cidadania. Dessa forma, os conceitos de cidadania, de alguma forma,
parecem denotar caráter seletivo e discriminatório para quem expressa diferença.
Mediante os argumentos apresentados, é possível indagar sobre os padrões educacionais
prevalentes na sociedade. Há de se considerar que tais padrões estão voltados à noção de
normalidade, sobretudo porque o imaginário social da diferença e de normalidade constitui-se a
partir das relações existentes entre homens e mulheres, construídas historicamente.
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Em suas reflexões sobre normalidade, Miskolci (2003) afirma não ter sido tal concepção
construída de maneira simples e prática. Pelo contrário, deu-se ao longo de um processo complexo.
Para o autor, o “processo de normalização de todos os aspectos da vida social durante os últimos
séculos foi decisivo para a generalização da normalidade como ideal”. (MISKOLCI, 2003, p.109).
A partir dessas reflexões, pode-se afirmar que a normalidade seja um ideal? E quem não
pode incorporá-la, não tem direito à educação? Qual é o projeto de sociedade defendido então? De
acordo com os registros as pessoas com deficiência eram historicamente tratadas pela sociedade
como indesejáveis, improdutivas, defeituosas e, muitas vezes, descartáveis. Na história da
humanidade, a pessoa com deficiência tornou-se vítima de separação, exclusão e segregação, pois o
destaque recaia sobre a incapacidade física, sensorial e intelectual, portanto em sua anormalidade.
Assim, desde os primórdios, as pessoas com deficiência são alvo de preconceitos e ações,
muitas vezes impiedosas. Em 1962, Erving Goffman publicou a obra Asylums, traduzida em
português como Manicômios, Prisões e Conventos, que se tornou um rico material de análise das
condições existentes nas instituições totais e de seus efeitos no indivíduo. Para o autor, uma
instituição é um tipo de residência e de trabalho, no qual as pessoas excluídas da sociedade
convivem de forma enclausurada e formalmente administrada.
Para Goffman (2001), estar institucionalizado é uma experiência sonegadora do direito de
viver em sociedade, além de constituir uma forma de vida difícil de ser resgatada socialmente.
Outros estudiosos passaram a publicar artigos que corroboraram a conclusão de Goffman, dando
início ao movimento contrário à institucionalização.
As reflexões originadas da academia científica e de diversos profissionais vieram a
convergir, determinando, em seu conjunto, na reformulação de ideias e na busca por novas práticas
sociais no tocante à deficiência, marcando a década de 60 no sentido de promover transformações
da relação da sociedade para com a pessoa com deficiência.
Nos anos seguintes, iniciou-se no mundo ocidental o movimento pela desinstitucionalização,
com foco na ideia de normalização como possibilidade de integrar a pessoa com deficiência à
sociedade. Em função desse processo, a institucionalização e os vários setores da sociedade foram
construindo paulatinamente um novo paradigma na relação entre a sociedade e a população
identificada com deficiência: o paradigma de produtividade e serviços. Nesse sentido, Aranha, A.
(2001) parte do pressuposto de que as pessoas com deficiência precisavam ter assegurado o direito à
convivência não segregada e ao acesso aos bens e recursos disponibilizados à população sem
deficiência.
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Esse pensamento se amplia pela perspectiva de que o processo de inclusão não esteja
limitado às mudanças e adaptações das pessoas com deficiência devem à sociedade. A sociedade
também deve se transformar e pôr em prática um processo de desenvolvimento do sujeito e de
reajuste da realidade social para sua vida em grupo.
O paradigma inclusão, iniciado na década de 90, se fundamenta numa lógica filosófica que
identifica a diversidade na experiência de vida em sociedade. Isso, infelizmente, não significa a
garantia de igualdade e oportunidades a todos, independentemente das singularidades de cada
indivíduo. “Para que a igualdade seja real, entretanto, ela há que ser relativa - dar tratamento igual
aos iguais e desigual aos desiguais”. (ARANHA, S., 2000, p.2).
Diante das possibilidades de promover uma nova reelaboração das relações com pessoas
com deficiência, a sociedade brasileira desconstrói progressivamente a ideia de incapacidade em
relação a essas pessoas, através de políticas de reparação, protestos e pressões em favor das
garantias sociais, econômicas, políticas e outras envolvendo maior participação dessas pessoas, pois
como alerta Crochík (2007, p. 21): “Pela mediação social o indivíduo se constitui, e se define como
diferenciação dos demais; assim, as regras, as normas, os princípios são fundamentais, e a
objetividade do indivíduo é a sua subjetividade. Quanto mais sujeito for, mais objetivo e capaz de
exterioridade será”.
Desse modo, cabe à sociedade excluir qualquer barreira capaz de impedir o acesso aos
serviços, informações e bens essenciais à vida pessoal, social e educacional das pessoas que
expressam diferença de qualquer natureza. Essas ideias permitem considerar que “A sociedade é um
sistema produzido pelos homens, que ganha autonomia e ascendência sobre eles” (CROCHÍK,
2011, p.93).

2.2 Breve histórico dos movimentos sociais

As características da sociedade contemporânea indicam que a humanidade, a partir das
ideias iluministas, tem presenciado grandes avanços tecnológicos no campo da informação e
comunicação e, de maneira contraditória, ainda se convive diariamente com eventos de
desigualdade, tensões e contradições sociais.
No Brasil, a repressão logo na primeira década da Ditadura Militar não desestimulou por
completo mobilizações durante todo o período; ao contrário, instituiu paulatinamente algumas
transformações no modo de pensar a estruturação e o direcionamento das lutas. Como
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consequência, iniciou-se um período de fragmentação interna entre vários grupos de esquerda,
quando alguns passaram a atuar com mobilização das “massas” populares urbanas e rurais - já em
evidência -, enquanto outros se viram forçados a agir ilegalmente, inclusive com ações armadas.
Pode-se inferir, a partir dos estudos de Gohn (1995, p. 101), que essas lutas eram motivadas
pela necessidade comum de insistir no combate ao avanço do modelo de desenvolvimento crescente
do capitalismo industrial já implantado no País, permitido pela aliança entre os militares, o capital
estrangeiro, o empresariado nacional e a nova tecnocracia. Para ilustrar esse contexto cabe lembrar
o cerceamento ao movimento estudantil, além do Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 1969. Os
estudantes passaram a admitir a possibilidade de enfrentamento à ditadura dando uma reviravolta na
participação desses grupos, cujos membros eram oriundos de diferentes classes sociais. Em São
Paulo, várias manifestações da Igreja Católica impulsionaram o movimento das Pastorais nas
periferias, chamando a atenção para problemáticas sociais.
Segundo Touraine (2002), os movimentos sociais estão acima das classes sociais. Muitos
destes movimentos situavam-se em regiões específicas, como os separatistas que aconteciam na
Europa. Após a década de 70, atravessaram fronteiras geográficas em razão da sua natureza, através
da globalização política, econômica, cultural, crescimento da indústria da comunicação e
informação, e espalharam-se pelo mundo, a exemplo do movimento ambientalista Greenpeace,
anunciando mudanças que estavam por vir.
Os movimentos sociais existentes a partir de 1970, no Brasil, continuaram ocupando espaço
na sociedade mesmo diante de forte repressão policial. Foram fragilizados por uma “vigilância”
que, inesgotavelmente, se empenhava em impedir o estabelecimento de novas organizações
contrárias ao regime militar no País. Após 1973, outros problemas acometeram a sociedade
brasileira, como a recessão, o desemprego, a retomada da inflação, a decepção das camadas médias
com o “milagre econômico” e a visão sobre o consumo. Esses fatores levaram a uma desconfiança
sobre o regime implantado, principalmente entre os setores sociais. No âmbito do movimento
nacional pela redemocratização do País, surgiram os considerados por alguns estudiosos e críticos
como novos movimentos sociais, a exemplo do Movimento Feminista, iniciado em 1975.
Uma grande articulação foi iniciada nacionalmente, com efetiva participação popular,
interessada em instituir o Movimento Democrático Brasileiro- MDB, sustentando bases futuras para
uma rearticulação da sociedade civil, incitando a transformação social para o País (GOHN, 1995, p.
1). Em 1976, o movimento sindical ressurgiu no bojo da conquista e, no ano seguinte, o Movimento
Estudantil se fortaleceu agregando valores ao movimento.
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Em São Paulo, as indagações sobre a forma de organização da classe trabalhadora
conduziram à realização do I Congresso da Mulher Metalúrgica, em 1978, em São Bernardo do
Campo (SP). Esse evento tornou-se um marco, provocando reformulações nas estratégias de luta da
classe trabalhadora em vários campos e impulsionando a implementação de espaços que
contemplassem especificidades, como gênero, “raça”, cultura etc.
Segundo Gohn, (1995) instalou-se, nesse período, cabe ressaltar, um cenário de greves
nascidas em categorias socioeconômicas, a partir do movimento dos metalúrgicos no Grande ABC
(SP). Em Santa Catarina (RS), em 1979 surgiu o Movimento dos Sem-Terra - MST, e, em 1980, o
Partido dos Trabalhadores - PT. Paralelamente a esses movimentos, as favelas organizaram-se,
principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, forçando a abertura do
diálogo entre o Poder Público e as representações sociais, tachadas como marginais e criminosas ao
longo da história.
As relações sociais construídas nas mobilizações e ações coletivas que culminam na atuação
de movimentos voltados à transformação ou manutenção de uma ordem social têm mais visibilidade
a partir da década de 80, principalmente as vinculadas aos trabalhadores: movimentos populares,
pastorais, sindicais e de partidos políticos de esquerda (OLIVEIRA, 2001). Diante de conflitos e
contradições em prol de efetivas ações sociais e públicas surgiram progressivamente protestos,
manifestações e pressões políticas, com a intenção de se repensar um novo projeto de sociedade.
Portanto, compreendendo que os movimentos sociais no Brasil, em torno da década de 80,
foram demarcados pelo surgimento de inúmeras e variadas formas de ações coletivas, sobretudo
mobilizações reivindicatórias de direitos sociais tradicionais – assim como a igualdade, a liberdade
e a construção de uma democracia – qual a ideia de movimento construído sobre as lutas das e para
as pessoas com deficiência na sociedade contemporânea?
Segundo Alain Touraine (1976), para entender os movimentos sociais, valores e crenças
coletivas, se deve considerar a existência das estruturas sociais nas quais esses se manifestam,
instalam e se expressam. A sociedade em pauta ou estrutura social tem como contexto as
historicidades, nas quais está posto um conflito entre classes e relações sociais. Dessa forma, os
movimentos sociais fazem ecoar divergências já colocadas pela estrutura social que gera a
contradição entre as classes, sendo uma motivação elementar para as ações de intervenção e
transformação da estrutura que se quer combater.
Por isso, faz-se necessário destacar que os movimentos sociais são determinantes no sentido
de promover reivindicações, a exemplo dos movimentos dos operários, contra o racismo, estudantil,
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de trabalhadores do campo, feminista, contra o racismo, entre outros. Pode-se dizer, então, que,
nesse sentido, foram estabelecidas as relações entre os estudos acerca dos movimentos sociais, da
deficiência e do tema educação.
Para Spósito (1994), as discussões em 1980 voltaram-se para o tema da educação, por causa
dos “jovens filhos de trabalhadores”, porém as ações coletivas não conseguiram envolver os jovens,
o que possibilitaria uma grande renovação nos processos reivindicatórios em um cenário fértil de
demandas sociais, como recessão, desemprego, aumento dos índices da pobreza etc.
Reconhecer a participação de pessoas engajadas, em um movimento social requer
compreensão da função dos grupos sociais mobilizados e capazes de influenciar na transformação
estrutural do sistema, a partir de articulações ordenadas, que, posteriormente, podem gerar novas
formas de organização institucionalizadas.

2.2.1 Organizações Não Governamentais e Terceiro Setor

Para iniciar a discussão sobre as Organizações Não Governamentais, se tem como ponto de
partida a ideia de que essas se apresentam como entidades do Terceiro Setor, ou seja, da sociedade
civil, cujo princípio fundamental é o de desenvolver trabalhos sem fins lucrativos. A área de
atuação das ONG é bem diversificada: saúde, educação, meio ambiente, religião etc.
Landim (1993) afirma que a sigla ONG importada e adaptada à realidade brasileira, tem sua
gênese na locução Non-Governmental Organizations (NGO), aparecendo pela primeira vez na
documentação das Nações Unidas, no final da década de 40. Em 1945, na Ata de Constituição das
Nações Unidas, citam-se as Organizações Não Governamentais, com as quais seriam estabelecidas
consultorias junto ao Conselho Econômico e Social da ONU (ONU, 1977).
As ONG prestam em alguma medida, serviços que preenchem lacunas deixadas pelo
Estado, considerado ausente ou pouco presente, embora, muitas vezes, trabalhem em parceria com
ele. Pinto (2006) acrescenta que essas organizações, de finalidade pública, precisam estar
amparadas na concepção sobre sociedade civil e sua relação com o Estado. Segundo a autora:
[...] para que se possa analisar propriamente a sociedade civil, faz-se necessária
uma série de aclarações: uma medida inicial e salutar é afastar definitivamente a
tentação de chamar sociedade civil tudo aquilo que se diferencia de Estado e do
mercado, e estar atento para não fazer distinção entre sociedade civil e sociedade
civil organizada (o que nada tem a ver com organizações da sociedade civil). A
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sociedade civil é, em si, a forma de organização da própria sociedade, na qual cada
indivíduo encontra uma identidade de cidadão de direito. O Brasil apresenta, pelo
menos, uma grande peculiaridade em relação ao fenômeno, na medida em que
convivem no mesmo espaço uma afluente sociedade civil e parcelas significativas
da população, que dela está excluída. (PINTO, 2006, p.2).

Com o fortalecimento do Terceiro Setor, observa-se o aumento do comprometimento da
sociedade para com a questão de cidadania. Tenório (1997, p. 11) relata que, no ordenamento
jurídico brasileiro, organizações de natureza privada, sem finalidade lucrativa, realiza proposições
de interesse público e social. As ONG na definição do autor “[...] caracterizam-se por serem
organizações sem fins lucrativos, autônomas, isto é, sem vínculo com o governo, voltadas para o
atendimento das necessidades de organizações de base popular, complementando a ação do
Estado.”
No Brasil, o Terceiro Setor segue em crescente desenvolvimento, complementando ou
suplementando as responsabilidades do Estado. Mesmo assim, o País está situado abaixo da média
entre outros países que militam nesse setor, considerando-se o percentual da população envolvida
nas atividades em organizações sem fins lucrativos. Segundo dados do IBGE, em 2004 existiam 275
mil instituições do Terceiro Setor no Brasil. A área de educação abrigava apenas 6,2% do total de
instituições formalmente registradas no Brasil – aproximadamente 17.493. As outras áreas são:
saúde com 3.792; instituições, cultura e recreação, 37.539; desenvolvimento e defesa dos direitos,
45.161 e ligadas à religião, 70.446 (IBGE, 2004).
Posteriormente, em 2010, o IBGE juntamente com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA, a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG, e o
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE, publicaram um estudo sobre as organizações no
Brasil, com base nos dados do Cadastro Central de Empresas - CEMPRE do IBGE. Esses estudos
sinalizaram:
Existiam oficialmente no Brasil, em 2010, 290,7 mil Fundações Privadas e
Associações sem Fins Lucrativos-FasFIl. Sua importância é revelada pelo fato de
este grupo de instituições representar mais da metade (52,2%) do total de 556,8 mil
entidades sem fins lucrativos e uma parcela significativa (5,2%) do total de 5,6
milhões de entidades públicas e privadas, lucrativas e não lucrativas, que
compunham o Cadastro Central de Empresas - CemPre, do IBGE. (IBGE, 2012).

Os dados do IBGE refletem as crescentes pressões pela participação da sociedade civil na
regulação da vida coletiva. Estudos indicam que as mudanças nos questionamentos sobre
coletividade favoreceram o surgimento das categorias acerca dos movimentos sociais. O volume de
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produções com o tema “democracia/participação; diversidade/pluralismo; inclusão socioeconômicapolítico-cultural”, em conformidade com as lutas dos movimentos sociais, abordam as ações
direcionadas à população discriminada e excluída socialmente, devendo expressar o
reconhecimento dessas mobilizações.
Para Gohn (1995, p. 20), “enquanto a sociedade não resolver os problemas básicos de
desigualdades sociais, opressão e exclusão, haverá lutas, haverá movimentos. E deverá haver teorias
para explicá-los [...]”.Touraine (2005, p. 18), acerca dos movimentos sociais na contemporaneidade,
afirma:
É necessário não aplicar a noção de movimento social a qualquer tipo de ação
coletiva, conflito ou iniciativa política [...]. O essencial, aqui, é reservar a ideia de
movimento social a uma ação coletiva que coloca em causa um modo de
dominação social generalizada. [...] só há movimento social se há ação coletiva também ela com um impacto maior do que a defesa de interesses particulares em
um setor específico da vida social – se opõe a tal dominação.

A partir das considerações desse autor, é possível ponderar que, atualmente, as ações
coletivas manifestas através de passeatas, web, ocupação de prédios públicos, greves, marchas,
entre outras, configuram-se como características de um movimento social? A ação em espaços
públicos é a que dá maior visibilidade ao movimento social, principalmente quando é mostrada pela
mídia em geral. Os movimentos sociais também podem ser um sinal de maturidade social,
provocando impactos na conjuntura, dependendo de sua organização e da correlação de forças
estabelecidas com o Estado e com os demais atores coletivos da sociedade. Assim, ainda que o
pensamento seja de um movimento único, de todas as pessoas, no referente às pessoas com
deficiência, pode significar, como se entende, invisibilidade na qual se incluem enfrentamentos
desses protagonistas na sociedade.
Os movimentos sociais passaram, então, a se articular de maneira mais organizada. Como já
existia o Primeiro Setor (o governo/setor público), seguido do Segundo Setor (empresas privadas), o
Terceiro Setor (organizações sem fins lucrativos) surgiu da grande necessidade de suprir a
incapacidade de o Poder Público em atender efetivamente às camadas mais urgentes da sociedade,
através de variadas organizações: instituições, associações e fundações privadas atuando em prol
das necessidades sociais e do bem público. (KANITZ, 2010).
O termo Terceiro Setor pode ser definido como um campo da sociedade preocupado e
interessado em desenvolver também ações na área da filantropia. São alternativas de cunho não
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lucrativo, diferenciadas das esferas públicas e privadas. Segundo relatório do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o Terceiro Setor é definido como:

[...] esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir de iniciativas privadas,
voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Nesta definição,
agregam-se, estatística e conceitualmente, um conjunto altamente diversificado de
instituições, no qual incluem-se organizações não governamentais, fundações e
institutos empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e
filantrópicas, assim como várias outras instituições sem fins lucrativos. (BNDES,
2000).

A literatura específica aponta diversos conceitos emitidos para “Terceiro Setor”, dentre
estes:
[...] o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e
mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-governamental,
dando continuidade a práticas tradicionais de caridade, da filantropia e do
mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à
incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na
sociedade civil. (FERNANDES, 1999, p. 26).

Essas organizações embora não façam parte do Estado, estão, cabe ressaltar, a ele
vinculadas na forma de convênios de profissionais, atendimento das necessidades da população no
campo da educação e saúde, dentre outras contingências de caráter público, dedicando-se a causas e
problemas sociais. Apesar de ser sociedades civis privadas, não têm como objetivo o lucro, e sim o
atendimento das carências sociais.
Segundo Rosa et. al. (2003), o Terceiro Setor é constituído por Entidades Beneficentes, os
Fundos Comunitários, a Elite Filantrópica, as ONG e as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP que contam com o trabalho voluntariado para a realização de suas ações.
As relações sociais configuradas em ONG na década de 90, ao institucionalizar suas ações,
alteraram a lógica dos movimentos sociais. Na análise de Gohn (2010, p.34):

[...] a produção teórica desloca sua atenção para um outro sujeito que esteve meio
oculto durante a fase de apogeu dos movimentos sociais no Terceiro Mundo, em
especial na América Latina: as Organizações Não Governamentais (ONG’s) e as
organizações do Terceiro Setor. Alguns autores passaram a tratar os novos sujeitos
como sinônimo dos movimentos, ou manifestação ampliada; outros aproveitaram a
emergência das ONGs para desqualificar os movimentos, como uma manifestação
de grupos do passado, e só tratar do Terceiro Setor como a forma moderna e
hegemônica de associativismo na sociedade.
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Para Marilena Chauí, em prefácio ao livro de Emir Sader (1988), são novos sujeitos por que:
a) embora egressos dos movimentos sociais populares não correspondam aos perfis das teorias
prévias; b) o novo sujeito é social e descentralizado e se sente instado a redefinir as ações realizadas
em conjunto; c) é um sujeito que “não corresponde a uma universalidade definida por um centro.
[...] pois já não são centros organizados no sentido clássico e sim instituições em crise que
experimentam a crise” (CHAUÍ, 1988, p.10).
Os denominados novos movimentos sociais – ecológicos, feministas, de minorias, de
consumidores etc. – se organizaram de forma independente dos partidos políticos, pois muitas vezes
a burocracia das lutas político-partidárias os distanciava de seus objetivos e ideais. Em suma, essas
entidades e movimentos da sociedade, de caráter não governamental e não partidário, apresentavam
grande autonomia para buscar a ética, a cidadania e uma nova forma de pensar o desenvolvimento
sem reproduzir a exclusão social.
Nos anos seguintes, as tensões foram se deslocando para outras áreas da economia e da
política. A inibição, por parte do governo brasileiro, em coibir qualquer iniciativa para a sustentação
do Programa de Seguridade Social - PSS, além do veto à aprovação da Lei Orgânica de Assistência
Social - LOAS, o crescimento da inflação e denúncias de corrupção, entre outros elementos,
fizeram os movimentos sociais passar a atuar de forma mais incisiva, possibilitando o surgimento
de outras categorias. Na percepção de Gohn (1995, p.32):

[...] destacarão outras categorias básicas, tais como a cidadania coletiva, exclusão
social e globalização ou mundialização. A primeira, [...] aparecerá como novidade
o pensar em relação ao exercício da cidadania em termos coletivos, de grupos e
instituições que se legitimaram juridicamente em 1988 e que tiveram de
desenvolver um novo aprendizado, pois não se tratava apenas de reivindicar, de
pressionar ou desmandar. A segunda, relativa à exclusão, decorre das condições
socioeconômicas que passam a ser imperativas, causadas.

Segundo a autora, o tema movimento social no plano internacional, na década de 90,
configurou-se como “fonte de produção contínua”7 . Alguns autores voltaram seus estudos para a
categoria “ação social”, enquanto outros insistiam em aprofundar pesquisas sobre as aparentes
especificidades (GOHN, 2010, p. 38).

7

Nos anos 50 e parte dos 60 do século passado, encontra-se nos manuais de Ciências Sociais e em estudos específicos,
uma abordagem sobre os movimentos no âmbito das mudanças sociais. A autora utiliza esta expressão para explicar os
estudos apontados como fontes de conflitos e tensões considerados diferenciados no contexto dos comportamentos e
ações coletivas.
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Os estudos de Gohn (1995, 2010) demonstram que os movimentos sociais alcançaram
espaço devido a grande extensão do território brasileiro e à “ausência de um sistema estruturado de
comunicações” unindo forças sociais. Tais movimentos incorporaram as zonas rurais e urbanas por
causa do sistema produtivo típico do campo sob o gerenciamento da mão de obra característica das
grandes cidades.
As dificuldades de articulação, comunicação e se organização a partir da década de 90,
fizeram com que os movimentos fossem fragilizados e cooptados para os arranjos políticos
normalizadores. As políticas assistencialistas passaram a ocupar maior espaço no cenário brasileiro.
As demandas urbanas ganharam foco como objeto de políticas públicas (GOHN, 1995). Nesse
panorama, as ações coletivas vindas de setores populares localizados nas áreas rurais, agregaram
demandas das áreas periféricas das cidades, ampliando o movimento.
Cabe destacar os movimentos sindicais de professores, também a partir de 1990, além do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST e as ONG, com presença marcante ao lado de
outros sujeitos coletivos ao integrar suas demandas às ações coletivas e apontar direções e
encaminhamentos para futuras lutas e estratégias, através de passeatas, manifestações em praça
pública, a internet, ocupação de prédios públicos, greves, marchas, entre outros. No que se refere ao
contexto do estado da Bahia, Teixeira (2008, p.29), afirma que:

[...] as organizações da sociedade civil assumem vários papéis e formatos. No
primeiro momento, têm um papel beneficente e assistencial, voltadas para atender
necessidades dos associados, atuando na esfera privada, sem reconhecimento do
Estado; posteriormente, passam a ser reguladas pelo Estado, porém de forma bem
ampla, sem maiores exigências burocráticas a não ser quanto ao registro e, depois,
com a certificação de utilidade pública para efeito de obter subvenção de recursos
públicos.

No que diz respeito às organizações voltadas a defesa dos direitos das pessoas com
deficiência, há de se considerar a possibilidade de repensar o papel das organizações da sociedade
civil na contemporaneidade, por intermédio de várias estratégias coletivas entendidas, a partir de um
caráter político, como empreendimentos Coletivos.
2.2.2 Os movimentos sociais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência
Em sua análise sobre o campo da educação especial, Mazzotta (1996, p. 27) compreende a
existência de dois períodos: de 1854 a 1956, quando ocorreram ações oficiais e particulares, e de
1957 a 1993, ações oficiais mais amplas, de âmbito nacional. Acrescenta-se a esses um terceiro

44

período – 1994-2012 – devido ao crescente movimento pró-inclusão no mundo e especialmente no
Brasil, que vem construindo sua trajetória através do resgate histórico-político da educação especial
no âmbito nacional e local, com ênfase nas políticas públicas desenvolvidas entre 1995 e 2012.
No âmbito da educação especial e inclusiva, destaca-se a década de 90, caracterizada pelas
sucessivas discussões voltadas a expansão e acesso à educação básica, construção de propostas para
todos os alunos, formulações de legislação voltadas às pessoas com deficiência, evidenciando
perspectivas do paradigma de inclusão escolar que prevalecem até o momento.
Como contribuição para a formação de uma nova visão de educação para pessoas com
deficiência foi realizada, em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: satisfação
das necessidades básicas de aprendizagem, em Jomtien, na Tailândia, planejada pela Organização
das Nações Unidas - ONU, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
- UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD em que estiveram presentes profissionais da educação
representando seus países, aprovando a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que
recomenda esforços para o atendimento das necessidades educacionais de milhares de estudantes
excluídos da educação básica.
Em 1994, o governo da Espanha em parceria com a UNESCO, realizou a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que resultou em um dos documentos mais
importantes para a promoção da educação Inclusiva em todo o mundo, intitulado Declaração de
Salamanca, transformado em marco do movimento em prol da educação inclusiva, do acolhimento
da diversidade e do reconhecimento da diferença no espaço escolar comum. Pela Declaração de
Salamanca (UNESCO,1994, p.7) é dito:

Nós, delegados à Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais,
representando noventa e dois países e vinte e cinco organizações internacionais,
reunidos aqui em Salamanca, Espanha, de 7 a 10 de Junho de 1994, reafirmamos,
por este meio, o nosso compromisso em prol da Educação para Todos,
reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a educação para as crianças,
jovens e adultos com necessidades educativas especiais no quadro do sistema
regular de educação, e sancionamos, também por este meio, o Enquadramento da
Acção na área das Necessidades Educativas Especiais, de modo a que os governos
e as organizações sejam guiados pelo espírito das suas propostas e recomendações.

Todavia, o destaque desse documento para o estudo aqui apresentado, no de compreender
sua aplicação prática ao campo da educação, sobretudo quanto à elaboração de políticas
educacionais que traduzam o respeito acima de tudo às diferenças individuais e, dessa forma,
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garantam não só o acesso a essa educação, mas também a permanência desses indivíduos no espaço
educacional até a conclusão de seus estudos por meio de uma pedagogia que atenda a todas as
pessoas de modo igualitário, independente das condições pessoais, sociais, econômicas e
socioculturais. Assim, conforme os princípios da Declaração de Salamanca: “Uma pedagogia deste
tipo pode também ajudar a evitar o desperdício de recursos e a destruição de esperanças, o que,
muito frequentemente, acontece como consequência do baixo nível do ensino e da mentalidade –
uma medida serve para todos – relativa à educação” (UNESCO, 1994, p.16).
Encontrar caminhos para entender à diversidade, configura-se como a grande questão
político-social e abre um amplo debate sobre a diferença. Conforme Pierucci (1999, p.28):
Se é assim, o que dizer de quando a diferença passa a ser alardeada e procurada,
que é o que anda acontecendo em alguns dos novos movimentos sociais, em certas
ONGs e em certos círculos acadêmicos? Eu tenho a concordar com aqueles que
veem na focalização da diferença o critério para diagnosticar o processo (sutil
desde logo, e nesta sutileza reside muito da força dos neoracismos) de racialização
dos imaginários sociais.

Compartilha-se com o autor a ideia de que determinados discursos podem conduzir à uma
discussão delicada e a que ele denomina de “ciladas”, pois a própria diferença deve ser entendida
como:

Traços distintivos reais ou inventados, herdados ou adquiridos, genéticos ou
ambientais, naturais ou construídos, partilhados vitalícia ou temporariamente por
determinados indivíduos (...) grupos de pertença ao longo de linhas demarcatórias
de raça e cor, etnia e procedência, habilidade e deficiência, sexo e gênero, idade e
geração, nacionalidade e região (PIERUCCI, 1999, p. 104).

Desse modo, torna-se complexo e até impossível, definir as diferenças propagadas
socialmente na contemporaneidade, pois, segundo o autor, elas podem ser construídas também nas
relações entre os sujeitos. Assim, uma reflexão mais aprofundada para além da relação igualdadediferença será necessária, visando à percepção da diferença presente nela mesma, para não correr o
risco de negligenciar algumas normas éticas de validade universal.
A análise acerca das discussões sobre a diferença, no contexto da inclusão escolar
deve estar norteada pela compreensão de que estas refletem a realidade social, pois constituem um
amplo processo de lutas, revelando as marcas

e também as contradições

de seu tempo.

Nesse sentido, as mobilizações sociais ampliaram o diálogo com o poder público visando maior
participação no projeto de inclusão educacional, ainda embrionário no final do século XX.
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Em relação ao movimento social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN nº. 9394/96 menciona, em seu 1º artigo: a “educação abrange os processos formativos que
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”
(BRASIL, 1996). No período de 2003 a 2006, ocorreu, como se percebe, grande articulação por
parte da sociedade civil e do Estado pela Educação Inclusiva, fazendo surgir alguns programas e
projetos fundamentais voltados ao atendimento das necessidades educacionais especiais de todos os
alunos com deficiência.
Assim, os três Poderes – federal, estadual e municipal – reorganizaram o processo
educacional em torno da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, em
2008, tendo por objetivos primordiais: “o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares”, além de orientar e acompanhar os sistemas de ensino nas ações promotoras de
alternativas assertivas às necessidades educacionais especiais dos estudantes público alvo da
educação especial, contemplados nessa política, identificados como os alunos com deficiência,
Transtornos Globais de Desenvolvimento - TGD e altas habilidades/superdotação. Isso por que:

Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial organizada
de forma paralela à educação comum seria mais apropriada para a aprendizagem
dos alunos que apresentavam deficiência, problemas de saúde, ou qualquer
inadequação com relação à estrutura organizada pelos sistemas de ensino. Essa
concepção exerceu impacto duradouro na história da educação especial, resultando
em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em
contraposição à dimensão pedagógica. (BRASIL, 2008).

Baseada nessa política, a sistematização dos atos normativos na atualidade prevê, em seus
documentos, uma nova ordem: substituir as escolas tradicionais e conservadoras por escolas
inclusivas, além de transformar as escolas especiais em Centro de Atendimento Educacional
Especializado. O desafio proposto tem como princípio a convivência com a diversidade humana e o
enfrentamento da diferença.
Ressaltam-se o Programa de Educação Inclusiva – Direito à Diversidade (2003) – no papel
de disseminador da política de inclusão governamental nos municípios, visando à transformação
dos ambientes escolares em sistemas inclusivos, e o Decreto da Casa Civil nº 7.611, de 17 de
novembro de 2011, dispondo sobre a educação especial e o Atendimento Educacional Especializado
- AEE.
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Registrar a trajetória do movimento social da pessoa com deficiência no Brasil não é tarefa
simples. Primeiramente, porque o movimento foi se constituindo no cotidiano dessas pessoas
através do enfrentamento da discriminação e do preconceito na busca por um processo sócioeducacional digno, justo, enfim, inclusivo. O segundo ponto parte do desafio da própria pesquisa
em se dedicar a ouvir, revelar e compreender as vozes dos próprios protagonistas, lideranças
institucionalizadas ou não, firmadas desta história, afinal, “nada sobre nós sem nós!” (SASSAKI,
2007). Qual o real significado dessa expressão tão popular entre pessoas com deficiência,
profissionais de diversas áreas do conhecimento, familiares e em encontros com a discussão sobre a
deficiência? De acordo com Sassaki (2007, p.8):

NADA quer dizer "Nenhum resultado": lei, política pública, programa, serviço,
projeto, campanha, financiamento, edificação, aparelho, equipamento, utensílio,
sistema, estratégia, benefício etc. SOBRE NÓS, ou seja, "a respeito das pessoas
com deficiência". Estas pessoas são de qualquer etnia, raça, gênero, idade,
nacionalidade, naturalidade etc., e a deficiência pode ser física, intelectual, visual,
auditiva, psicossocial ou múltipla... SEM NÓS, ou seja, "sem a plena participação
das próprias pessoas com deficiência". Esta participação, individual ou coletiva,
mediante qualquer meio de comunicação, deverá ocorrer em todas as etapas do
processo de geração dos resultados acima referidos [...].

Ainda de acordo com Sassaki, (2007, p.3), esses argumentos implicam em compreender que
“nenhum resultado a respeito das pessoas com deficiência haverá de ser gerado sem a plena
participação das próprias pessoas com deficiência".
No início da década de 1990, foram encontrados registros sobre o primeiro espaço no Brasil
destinado apenas a crianças com deficiência, denominado Pavilhão-Escola Bourneville, no antigo
Hospital Nacional de Alienados - HNA, no Rio de Janeiro (RJ), em 1904. A partir desse período
teve início uma substancial produção de teorias e estudos em resposta aos protestos e mobilizações
ocorridos no final do século XIX sobre a assistência oferecida às crianças internadas no HNA.
(LANNA JÚNIOR, 2010).
Em meados do século XX, o Estado não propôs avanços no âmbito social para as pessoas
com deficiência. Das realizações possíveis de registro, há os institutos de cegos e surdos que,
paulatinamente, foram expandindo suas unidades para outras cidades do País. Conforme Lanna
Júnior (2010, p.26), “em 1926, foi fundado o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte; em 1929, o
Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo; em 1959, o Instituto Londrinense de Educação de
Surdos (ILES) em Londrina [...]”.
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Essas ações, além de não ter preocupação com o espaço geográfico, limitavam o acesso para
poucos. Diante desse cenário e descontente com o Estado, a sociedade civil passou a se organizar
mais, criando instituições voltadas para a assistência das necessidades especiais das pessoas com
deficiência nas áreas de educação e saúde, como as Sociedades Pestalozzi (1932) e as Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, (1954). Ambas são instituições filantrópicas, sem fins
lucrativos, que tem a finalidade de prestar assistência às pessoas com deficiência intelectual.
Segundo Jannuzzi (2004), as pessoas com deficiência passaram a se organizar desde a
década de 50, insistindo em participar de discussões em torno de suas demandas. As pesquisas da
autora se referem ao Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos de 1954. Vale lembrar que,
no Brasil, a cegueira e a surdez foram, até o século XX, as únicas deficiências reconhecidas pelo
Estado no sentido de necessitar de uma intervenção direcionada a superar dificuldades na educação
e no trabalho.
Com o processo de industrialização e urbanização no Brasil, a partir de 1920, aprofundado
nas décadas de 40 e 50, por iniciativa da sociedade civil, nasceram novas organizações dirigidas ao
atendimento educacional e no campo da saúde das pessoas com deficiência, incluindo, outros tipos
de deficiência neste público.
Para atender às demandas das pessoas com deficiência intelectual, os movimentos
‘Pestalozziano’ e ‘Apaeano’ tornaram-se referência nesse período. Isso pelo fato de, até a metade do
século XIX, a deficiência intelectual ter sido considerada uma forma de loucura, sendo as pessoas
com tal atributo tratadas em hospícios. A partir daí, surgiram os primeiros estudos sobre a etiologia
da deficiência intelectual, realizados no Brasil no início do século XX. De acordo com Lanna Júnior
(2010, p. 25):
A monografia sobre educação e tratamento médico pedagógico dos idiotas, do
médico Carlos Eiras, de 1900, é o primeiro trabalho científico sobre a deficiência
intelectual no Brasil. Após a metade do século XX, dois trabalhos científicos
produzidos por psiquiatras tornaram-se referências: a tese “Introdução ao estudo da
deficiência mental (oligofrenias)”, de Clóvis de Faria Alvim, publicada em 1958, e
o livro “Deficiência mental”, de Stanislau Krynski, publicado em 1969.

Por conta disso, surgiu uma nova perspectiva para os estudos da deficiência intelectual,
capaz de fomentar maior discussão quanto aos atendimentos necessários para as pessoas com tal
deficiência. Até então, a pessoa com deficiência intelectual tinha sido nomeada de diversas formas,
como oligofrênica, cretina, imbecil, idiota, débil mental, mongoloide, retardada, excepcional e
deficiente mental.
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O termo “deficiência intelectual” denota a existência de um déficit apenas em alguma área
do funcionamento do intelecto, mas não da mente, tendo sido introduzida oficialmente pela ONU
em 1995 e consolidada a partir de 2001 no texto da Declaração de Montreal Sobre Deficiência
Intelectual. Como, então, caracterizar os dois principais movimentos impulsionadores das lutas e
dos processos reivindicatórios das pessoas com deficiência no Brasil? A princípio, será tecida uma
breve descrição do Movimento Pestalozziano e, posteriormente, do Movimento Apaeano apenas por
questões histórica e cronológica.
O Movimento Pestalozziano surgiu no Brasil, em 1926, com a fundação do Instituto
Pestalozzi de Canoas (RS) em homenagem ao pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi (17461827), que propagava, com suas observações, a preparação do homem integral. As ideias
pestalozzianas ganharam forte amparo nas ações da educadora e psicóloga russa, Helena Antipoff,
destacada no campo da educação, assistência e da institucionalização das pessoas com deficiência
intelectual. Através dela, a expressão "excepcional” ficou conhecida, substituindo as expressões
“deficiência mental” e “retardo mental”, destacando que “a origem da deficiência vinculava-se à
condição de excepcionalidade socioeconômica ou orgânica” (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 26).
Motivada pelo reconhecimento nacional no campo da educação, Helena Antipoff passou a
ofertar serviços educacionais, dentre outros, para pessoas com deficiência ao fundar a Sociedade
Pestalozzi do Brasil, em 1945, estendendo a proposta dessa federação para diversos estados, a
exemplo do Rio de Janeiro, em 1948 e de São Paulo, em 1952.
Até 1970, data da fundação da Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi
(Fenasp), o movimento pestalozziano contava com oito organizações em todo o
País. A criação da Federação, também por iniciativa de Helena Antipoff, fomentou
o surgimento de várias sociedades Pestalozzi pelo Brasil. (LANNA JÚNIOR, 2010,
p. 26).

O Movimento Apaeano é considerado, até os dias atuais, como o mais influente socialmente
em termos de atenção às pessoas com deficiência intelectual e Síndrome de Down, com
significativa imersão no cenário político brasileiro. A história desse movimento tem demonstrado
como uma ação articulada e forte é capaz de transpor barreiras, superar dificuldades e inscrever
contribuições importantes para a sociedade, pois são inúmeras as conquistas na educação, mundo do
trabalho e vida social. Contudo, parece que a importância dessas associações no cenário da educação
especial e de sua atuação política esteve e continuam sendo amparadas pelos dois pilares de
sustentação institucional: a filantropia e a benemerência. (D’ANTINO, 1998, p. 41).
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Cabe aqui abordar registros encontrados sobre a primeira Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, fundada em 1954, no Rio de Janeiro, por iniciativa da americana Beatrice
Bemis, mãe de uma criança com deficiência intelectual. Em 1962, já existiam dezesseis APAEs no
Brasil, constituídas por familiares, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e
instituições públicas e privadas. O movimento crescente deu origem à Federação Nacional das
APAES (FENAPAES).
Dados oficiais divulgados no site oficial da Federação informam que, atualmente, a
FENAPAES8 está iniciando um trabalho de atualização dos dados das APAEs, mas já se tem
contabilizado 23 Federações estaduais e mais de duas mil APAEs localizadas em todo o Brasil,
prestando atendimento à pessoa com deficiência intelectual no campo da educação, saúde e
assistência social.
Tais movimentos não seriam possíveis sem a atuação de cobrança do Estado brasileiro
quanto à responsabilidade de assegurar os direitos humanos das pessoas com deficiência, além de
criar proposições para as especificidades das questões ligadas ao atendimento das necessidades
desse público. De acordo com Barros (2007, p.150):

Ressalvadas as devidas considerações e peculiaridades existentes em meio às tantas
entidades brasileiras voltadas para a atenção ao deficiente, pode-se dizer que, em
geral, o que as caracteriza é o fato de manterem um perfil tradicionalmente
assistencialista, que se sobressai em relação à função promotora de cidadania, por
elas anunciadas.

Para a autora os serviços oferecidos por essas instituições é o foco central de suas ações,
com o objetivo de atender às demandas dos associados, restritas à temporalidade e a idade
cronológica de seus beneficiários.
Ao fazer referência às pessoas com deficiência, não se pode falar em um movimento único
como afirmado anteriormente, pois esses movimentos sociais são formados a partir da diferença,
identidades e demandas específicas para cada tipo de deficiência. Para Lanna Júnior (2010) essas
ideias devem ser melhor discutidas porque, podem favorecer uma desarticulação e fragmentação do
movimento e pouca expressividade no panorama nacional.
Crespo (2009,p.122), em tese de doutorado, afirma:
O movimento das pessoas deficientes nunca foi homogêneo. Ainda que (ou por
isso mesmo) o encaminhamento das propostas fosse feito por procedimentos
8

Dados disponíveis em: http://www.apaebrasil.org.br/artigo.phtml?a=2
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democráticos, não raro, durante as reuniões do movimento paulista e nacional, o
clima amigável não eliminava o aparecimento do confronto, por vezes, duro de
ideias e opiniões.

Levando-se em conta o observado, pode-se inferir que as ações sociais qualificadas por
demandas familiares, como as dos movimentos Pestalozziano e Apaeano constituem um movimento
social? Uma característica evidenciada nos escritos de Gohn (1995, p. 19-20) reside na seguinte
afirmação: “Movimentos sociais são fenômenos históricos decorrentes de lutas sociais. Colocam
atores específicos sob as luzes da ribalta em períodos determinados. Com as mudanças estruturais e
conjunturais da sociedade civil e política, eles se transformam”. Segundo a autora, as ações
coletivas que emergem na contemporaneidade não podem ser consideradas necessariamente
movimentos sociais, embora tenha destaque nas teorias atuais.
De acordo com Gohn (1995), o sujeito da atualidade difere daquele que se organizava
coletivamente no início do séc. XX, quando os movimentos expressavam as divergências
econômicas vivenciadas por brasileiros naquele período. Debater sobre os movimentos sociais
convida à seguinte reflexão:
Neste novo século, para alguns analistas os movimentos são fenômenos-chave.
Para outros, são parte de uma problemática, já equacionada por meio da
institucionalização de práticas sociais, um tema do passado, e não mais do futuro.
Outros mais idealistas afirmam que os movimentos não teriam realizado o papel a
eles atribuído, de agentes do processo de mudanças sociais de transformadores das
relações sociais. (GOHN, 1995, p. 10-11).

O que dizer, então, do movimento social de e para pessoas com deficiência? Quais
contribuições deram significado efetivo à luta em defesa dos direitos à educação da pessoa com
deficiência? Gohn (2010, p.14) lembra:
Um movimento social é sempre a expressão de uma ação coletiva e decorre de uma
luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente, ele tem os seguintes
elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade; adversários e
aliados; bases, lideranças e assessorias - que se organizam em articuladores e
articulações e formam redes de mobilização; práticas comunicativas diversas que
vão da oralidade direta aos modernos recursos tecnológicos; projetos ou visões de
mundo que dão suporte a suas demandas; - e culturas próprias nas formas como
sustentam e encaminham suas reivindicações.

Assim, conquistar a visibilidade social impõe e evidencia a manifestação e expressão da
diferença, muitas vezes, distanciadas no imaginário coletivo. Essas representações, simbólicas ou
não, são constituídas, em sua maioria, por familiares, amigos e profissionais, fazendo surgir, neste
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caso, a necessidade de ações sociais capazes de alavancar enfrentamentos, lutas e mobilizações para
a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
O modo de se conceber, de se pensar, de se agir com o diferente depende da
organização social como um todo, na sua base material, isto é, na organização para
a produção, em íntima relação com as descobertas das diversas ciências, das
crenças, das ideologias, apreendidas pela complexidade da individualidade humana
na sua constituição física e psíquica. Daí as diversas formas de o diferente ser
percebido pela sociedade nos diversos tempos e lugares, que repercutem na visão
de si mesmo. (JANNUZZI, 2004, p.10).

Pode-se considerar que a busca pelos direitos igualitários da pessoa com deficiência é
atitude bastante recente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH proclamada em
assembleia geral, das Nações Unidas em Paris, em 1948 teve como um dos principais pressupostos,
a socialização de seus objetivos e princípios para todos os povos do mundo, impulsionando as
diversas nações a buscar a proteção desses direitos.
A partir desse período, houve um aumento de atos normativos e tratados internacionais
sobre direitos humanos e tais produções fortaleceram a discussão e formulações sobre a proteção
dos direitos da pessoa com deficiência. Nesse contexto, inclui-se o documento, Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado em 2007, através do decreto nº 6.949, que, em
seu preâmbulo, no item C, discorre: Reafirmando a universalidade, indivisibilidade,
interdependência e inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais e da
necessidade de as pessoas com deficiência tenham a garantia de seu pleno gozo sem discriminação.
(BRASIL, 2009, p.1).
Entre as características presentes inicialmente na lógica da legislação brasileira, ressalta-se o
caráter assistencialista. Mesmo a Constituição de 1988, que contou, na sua construção, com muitas
lutas sociais e certa abertura política, representa a manutenção desse caráter, apesar do avanço na
proteção dos direitos ao incorporar os direitos referentes às minorias, aportando as pessoas com
deficiência.
De acordo com Almeida e Canziani (1997, p.12), o tema “deficiência passou a incorporar
uma nova dimensão sustentada nos direitos humanos, expressando a importância da promoção e do
reconhecimento da pessoa portadora de deficiência enquanto Cidadão de Pleno Direito".
Corroborando com essa ideia, vale lembrar os princípios de soberania, cidadania, dignidade da
pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, o pluralismo político, firmados na
Constituição Brasileira (1988) que em seu artigo 3°, inciso IV, são descritos também os objetivos a
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serem perseguidos, em especial, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
Mesmo considerando as políticas públicas no Brasil voltadas à pessoa com deficiência, não
se pode afirmar que seus direitos dessas estão plenamente assegurados. Os brasileiros, cidadãos
nesta situação, são desafiados constantemente a enfrentar adversidades na busca por qualidade de
vida, acessibilidade, educação, saúde e cultura.
Na opinião de Maior (1997) a evolução histórica da luta pela inserção social das pessoas
com deficiência e as ações sociais em evidência no cenário político, entre outras questões, destacam
a atuação das pessoas com deficiência no País, como atores sociais nos espaços institucionais e
comuns à sociedade, redimensionando também a forma de se referir essas pessoas.
A expressão “pessoa com deficiência”, desde a década de oitenta tornou-se oficial em
decorrência da pressão política empreendida pelo movimento social e também por parte da ONU.
Foi criado então em 1981, o Ano Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência - AIPD
iniciando em nível mundial, um amplo debate sobre como se referir a essas pessoas e, no Brasil, a
partir de 2006, ficou estabelecida, em função do texto na Convenção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, a obrigatoriedade do uso dessa expressão, fruto de manifestações do movimento
organizado.
Outros movimentos sociais das lutas de minorias excluídas socialmente, a exemplo das
mulheres e negros, serviram de iniciativa para a participação política das pessoas com deficiência.
Já não era suficiente pensar na lógica voltada apenas à educação de crianças, pois, aos poucos, os
movimentos emergentes foram percebendo que jovens e adultos com deficiência também
enfrentavam obstáculos para continuar seus estudos, acessar o mundo do trabalho e integrar-se a
atividades de cultura, lazer e esporte.
Na década de 70, algumas iniciativas deram início à criação das primeiras organizações
compostas e dirigidas por pessoas com deficiência no Brasil, opondo-se às associações prestadoras
de serviços a essa população. Desse modo, firmaram-se no Brasil movimentos ‘de’ - atribuídos às
mobilizações organizadas pelas próprias pessoas que portavam deficiência - e ‘para’ pessoas com
deficiência por conceber a ideia de que as associações se autorizavam a lutar e pressionar o Estado,
visando articular ações voltadas às pessoas com deficiência, pois prestavam atendimento a essa
população e partiam de familiares com demandas específicas da deficiência.
Diversas publicações registram como a pessoa com deficiência tem seus direitos sonegados
historicamente. Para Lanna Júnior (2010, p.4):
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A opressão contra as pessoas com deficiência tanto se manifestava em relação à
restrição de seus direitos civis quanto, especificamente, à que era imposta pela
tutela da família e de instituições. Havia pouco ou nenhum espaço para que elas
participassem das decisões em assuntos que lhes diziam respeito. Embora durante
todo o século XX surgissem iniciativas voltadas para as pessoas com deficiência,
foi a partir do final da década de 1970 que o movimento das pessoas com
deficiência surgiu, tendo em vista que, pela primeira vez, elas mesmas
protagonizaram suas lutas e buscaram ser agentes da própria história.

A imagem social da pessoa com deficiência, evidentemente, vem sendo ressignificada nos
dias atuais. A atuação e a participação dessas pessoas no cenário político-social, em instituições ou
fora delas, impõe o redimensionamento de atitudes e comportamentos frente aos direitos
constitucionais.
Interessa investigar, nesta pesquisa, quem tem realizado pressões junto ao Ministério
Público da Bahia para o cumprimento dos atos normativos, visando a materialização de intenções.
Ou ainda, pode-se considerar que a atuação do movimento social da pessoa com deficiência frente
ao processo de inclusão, nos últimos anos, trouxe mudanças na forma de pensar do Estado e da
sociedade?
Entretanto, os trabalhos sobre deficiência ainda se encontram à margem dos estudos
históricos e sociológicos sobre os movimentos sociais dessas pessoas no Brasil, embora elas sejam
também protagonistas que empreenderam, desde os primórdios do século passado, intensa batalha
por cidadania e respeito aos Direitos Humanos, procurando imprimir novo significado à
democracia.
Em se tratando da pessoa com deficiência, é necessário um olhar mais próximo de cada
segmento para entender como ocorrem as lutas sociais por seus interesses, considerando-as uma
espécie de porta-voz de pressão sobre o governo. No que tange o processo de inclusão das pessoas
com deficiência na sociedade, a atuação das ONG tem sido um objeto interessante e pouco estudado
no âmbito da academia científica.
Em tal contexto, mediante as diversas formas de organização dos movimentos, cabe a
reflexão e o entendimento de que o fato de existir organizações para pessoas com deficiência não
implica no comprometimento destas para com a justiça social. Muitas organizações promovem, vale
aqui lembrar, o assistencialismo e o clientelismo e prestam serviços que, a priori, são dever do
Estado.
Contudo, nas últimas décadas, é certo pontuar, a pessoa com deficiência e as organizações
atuantes em defesa dos direitos desse grupo vêm conquistando visibilidade na sociedade brasileira.
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O movimento que inicialmente buscava igualdade e reivindicava a garantia dos direitos sociais
comum a todo cidadão, como transporte, acessibilidade, saúde, educação, trabalho, lazer, cultura,
posteriormente, passou a exercer um novo papel social, veiculando suas ações ao controle social e a
formação de consciência, à convivência com seus pares e à afirmação social de seus atores.
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3. ENFOQUE SOBRE OS EXPEDIENTES COM ENTRADA NO GEDEF (2008-2013)

Este capítulo busca então identificar e descrever as ações geradas por demandas processuais
relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, no âmbito do MP/BA, especificamente as
localizadas no GEDEF e CAOCA. Inicialmente será apresentado o Ministério Público, sua função,
estrutura e funcionamento. Em seguida, será feita uma breve análise dos expedientes - conforme
nomeados pelo serviço social e servidores -, que deram entrada no GEDEF e CAOCA, através do
Sistema Integrado de Informações do Ministério Público - SIMP.

3.1 Algumas considerações sobre o Ministério Público da Bahia

Embrionariamente, o Ministério Público data, no Brasil, de 1609 quando foi instituído o
Tribunal de Relação da Bahia, pela Colônia Portuguesa. Nesse mesmo ano, pioneiramente, o
promotor passou a atuar ao lado do Procurador dos Feitos da Coroa e da Fazenda para proceder à
acusação criminal. Rodrigues, G. (1996, p.1) pontua:

Todavia, a expressão Ministério Público só veio a ser mencionada no Brasil,
segundo as pesquisas realizadas por Abdon de Melo e ratificadas por José Henrique
Pierangelli, inicialmente, no art. 18 do Regimento das Relações do Império, datado
de 2 de maio de l847.

Somente no ano de 1988, o MP foi destacado como “Instituição permanente”, consagrado na
Constituição Brasileira como “legítimo defensor da ordem jurídica e dos direitos individuais
indisponíveis e sociais” (BAHIA, 2009b).
Como alternativa possível e legítima para efetivar o acesso à justiça, se tem o Ministério
Público, órgão capacitado para fazer valer a Constituição Federal e qualquer Lei em favor da Justiça
Pública, instituído como “órgão constitucional autônomo, inserido entre as funções essenciais à
prestação jurisdicional, incumbido de zelar pela defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e
individuais indisponíveis e do próprio regime democrático”. (BAHIA, 2009b).
O Ministério Público do Estado da Bahia foi instituído com essa denominação em 1891,
quando promulgada a primeira Constituição Baiana. Nesse período surgiu pela primeira vez a
figura do promotor da justiça para proceder à acusação criminal, embora só séculos mais tarde
alcançasse notoriedade passando a ser tratado como Ministério Público em todo território nacional.
Somente no ano de 1988, o órgão Ministério Público foi destacado como “Instituição permanente”,
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consagrado na Constituição Brasileira como “legítimo defensor da ordem jurídica e dos direitos
individuais indisponíveis e sociais”. (BAHIA, 2009b).
De modo geral, o Ministério Público tem como funções o controle e a promoção ativa de
interesses protegidos pelo direito positivo. Com a promulgação da segunda Constituição do Estado
da Bahia, (1935) o MP/BA foi contemplado como um dos órgãos de cooperação das atividades
governamentais. Em 1939 a edição do novo Código do Processo Civil, atribuiu ao Ministério
Público baiano um papel de agente e interventor cada vez mais relevante. A Constituição do Estado
da Bahia, promulgada em 1947, enfatiza o papel do MP, em capítulo próprio, como órgão de defesa
da lei e de sua fiel execução. (BAHIA, 2009b).
Mais tarde, em 1969, com a Emenda Constitucional nº 1, o Ministério Público passa a fazer
parte do Poder Executivo, sem independência funcional, financeira e administrativa, porém a partir
de 1989, é estabelecida pela constituição estadual a autonomia e independência desse órgão público.
Quanto à estrutura, o MP/BA é organizado em diferentes Centros de Apoio Operacional e
seu perfil institucional é pautado nas constituições Federal e Estadual, nas leis orgânicas Nacional
do Ministério Público e Estadual do Ministério Público da Bahia. A relação das atividades
desenvolvidas nos diversos Centros de Apoio Operacional do MP/BA é bastante ampla.
Cabe aos Centros, no âmbito cível, as atividades do Terceiro Setor, garantir o acesso à
escola e ao ensino fundamental, dentre outras atribuições, parte dos direitos da infância e da
juventude. Tramitam também no MP baiano ações vinculadas à promoção e defesa dos direitos
humanos, por meio da implementação de núcleos destinados a articulação com os movimentos
sociais, além da criação de diversos grupos com atuação especial no campo da educação, pessoas
com deficiência, entre outros.
Em 1991 o Ministério Público da Bahia promoveu a descentralização de ações, com a
criação de oito Escritórios Regionais e quatro Centros de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça, dentre eles, o de Infância e Adolescência, Direitos Humanos e Proteção às Pessoas com
Deficiência.
Em 1992, estes centros foram reestruturados e ampliados para sete unidades, desmembrando
o centro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (nome original), e o da Criança
e do Adolescente. Por esta razão, encontram-se informações sobre a pessoa com deficiência no
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania – CAOCI e no Centro de
Apoio Operacional da Criança e do Adolescente – CAOCA, na sede do Ministério Público,
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localizada no bairro de Nazaré, na capital baiana. Vale ressaltar que em 1997 o Centro de Apoio
Operacional de Portadores de Deficiência Física e Idoso teve atividades absorvidas pelo CAOCI.
A partir de 2002, o MP/BA estabeleceu em seu Planejamento Estratégico, especialmente na
área da cidadania, uma atuação precisa em prol da inclusão social, com a realização de inúmeros
eventos, com destaque para as acessibilidades voltadas às instituições públicas e privadas, por meio
da campanha Acessibilidade: a vida pede passagem. (BAHIA, 2009b).
Em 2004, foi implantado o Núcleo Regional de Informações para Pessoas com Deficiência,
visando facilitar o acesso das pessoas com deficiências às informações acerca dos próprios direitos
e também a criação do Sistema Integrado de Informações do Ministério Público - SIMP, ferramenta
importante para sistematização dos dados disponibilizados para esse estudo, entre outros.
Em 2006, foram criados sete grupos de atuação especial na área da cidadania, entre esses
grupos tem-se o de Defesa da Educação - GEDUC e o já mencionado Grupo de atuação Especial
em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - GEDEF. Nesse mesmo ano, foi realizado o
Seminário sobre o Projeto de Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Direitos e Garantias de
Inclusão Social, do qual fui representante da instituição onde atuo profissionalmente.
Posteriormente, em 2007, foi a vez da criação do Núcleo de Direitos Humanos e Movimentos
Sociais (NUDH)9. Não há referências aos movimentos socais das pessoas com deficiência.
Como apontado anteriormente, o papel do Ministério Público baiano como fiscalizador de
setores da sociedade, é percebido claramente por meio do Programa O Ministério Público e os
Objetivos do Milênio: Saúde e Educação de Qualidade para Todos, que vem sendo construindo, ao
longo dos anos, numa rede de parcerias com outras instituições públicas, não governamentais e a
comunidade em geral. (BAHIA, 2009b).
Desde 2004 todas as informações produzidas no Ministério Público baiano são
compartilhadas, vale salientar, em uma única base de dados: o SIMP, para cadastrar, coletar, tratar,
acompanhar e controlar as Informações geradas neste espaço. A partir dessa ferramenta, buscaramse dados referentes aos expedientes realizados pelo GEDEF da 3ª e 7ª promotorias da justiça no
período de 2008 a 2013.

Este grupo é responsável pela coordenação, orientação, acompanhamento e avaliação da atuação do MP no
cumprimento dos programas, objetivos e ações definidos pelos Planos Nacional e Estadual de Direitos Humanos.
Disponível em: http://www.mpba.mp.br/atuacao/cidadania/nudh/2011/apresentacao/apresentacao.asp
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3.2 Organizando as informações coletadas

De início foram estabelecidas as seguintes categorias para identificação das demandas
processuais: gênero, data, autor/interessado (ação individual ou do movimento social), assunto e
processos apensados.
Ao entrar em contato com o serviço social, foram apenas disponibilizados os processos e
expedientes, sem a identificação dos autores devido ao procedimento administrativo adotado por
este setor, preservando o sigilo dos que buscam o Ministério Público, tornando inviável o registro
sobre gênero, autor/interessado.
Diante do exposto, passou-se às demais categorias: ano, assunto, processos com e sem
apenso, no sentido de mapear e verificar possíveis necessidades das pessoas com deficiência através
do quantitativo das demandas originadas pela sociedade no período de 2008 à 2013, bem como os
assuntos referentes aos expedientes encontrados no GEDEF. A identificação sobre os
encaminhamentos dos processos, dado importante para essa pesquisa, não foi possível registrar, por
se tratar de informações sigilosas fornecidas em entrevista conferidas ao Serviço Social.
A partir dessas categorias, foram folheados 563 procedimentos administrativos e processos
nos quais constavam demandas de pessoas com deficiência na cidade de Salvador e Região
Metropolitana, área de abrangência do MP. Após esse levantamento foi possível identificar pelas
informações do SIMP e anotações de servidores, 41 assuntos, nomeados pelo Ministério Público e
organizados para esse trabalho em ordem alfabética, sinalizando o interesse das pessoas com
deficiência em procurar, reivindicar ou se informar sobre os seus direitos.
Os assuntos dispostos em ordem alfabética são: Abandono (diz respeito a material,
intelectual, de incapaz, familiar); Abrigamento, Abuso Sexual, Acessibilidade, Agressão (refere-se
à pessoa física); Apropriação (referente à indébita), Auxílio Doença, Benefício, Cárcere Privado,
Carta Precatória, Conflito Familiar, Curatela (institucional); Discriminação da pessoa com
deficiência, Entidade ( irregularidade); Exploração Sexual, Ideação Suicida, Informação Processual
(pertinente à informação/orientação); Infração Penal, Instituição, Interdição (involuntária);
Internação,

Maus-Tratos,

Medicação Psiquiátrica,

Menor

(vítima);

Moradia

(ligada

à

desapropriação), Negligência, Omissão (falta de fiscalização); e Orientação Processual (informação
judiciária). Poder Público (irregularidade, falta de fiscalização); Políticas Públicas; Programa Saúde
Da Família – PSF; Realização de Cirurgia, Retorno ao Lar, Saúde, Sistema Único de Saúde - SUS,
Situação (no tocante à situação de risco, vulnerabilidade), Substituição (curatela, interdição),
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Transferência (abrigamento), Transporte (para tratamento), Tratamento, (em situação de risco, de
saúde, de saúde mental, médico, médico hospitalar), Transtorno Mental. Os dados sobre a
incidência do assunto investigado estão ordenados no quadro 1, por ano.

QUADRO 1 - Distribuição anual da quantidade de assuntos nomeados pelo SIMP e servidores.
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(Continuação)

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborada pela autora)

Esses assuntos foram nomeados no SIMP e estão nos autos de cada processo sob a
responsabilidade da terceira e da quarta promotoria da justiça do Ministério Público do Estado da
Bahia. É possível observar que alguns assuntos não são possíveis de significação, pois foram
nomeados pelo SIMP ou servidores, devendo ser entendidos como relação nominal. Desse modo,
alguns assuntos que não possibilitam compreensão sobre o efetivamente tratado, merecem
esclarecimentos, a exemplo de: apropriação, curatela, interdição, substituição, situação,
transferência, ideação suicida, omissão / falta de fiscalização, retorno ao lar.
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Segundo a parte especial do Código Penal - CP - Decreto Lei - DL-002.848-1940, Título II,
que trata dos crimes contra o patrimônio, Capítulo V, Art. 168, entende-se por Apropriação Indébita
“Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”. Essa definição do CP
remete aos bens adquiridos pelas pessoas com deficiência, como, por exemplo, remuneração por
aposentadoria ou atividade realizada, imóveis, dentre outros, que muitas vezes têm a posse
reclamada ou disputada por parentes ou pessoas próximas.
Em relação à curatela o Código Civil - CC (2002), Art. 1.767, estabelece que aqueles que
por enfermidade não tiverem condições de praticar os atos da vida civil e não puderem exprimir a
sua vontade, como pessoas com deficiência “mentais”, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos,
desde que atingida a maioridade, estão sujeitos à curatela. A exceção pode ocorrer quando a pessoa
julgada incapacitada tiver entre 16 e 18 anos e sofrer de alguma patologia de ordem psíquica. O Art.
1.768 que discorre sobre interdição, prevê a interdição parcial ou total por parte do MP/BA em caso
de doença mental grave, caso pais, cônjuge, parente ou tutores não a tenha solicitado ou se tornaram
incapazes.
Segundo alguns servidores e promotoras os tópicos Substituição, Situação, e Transferência
foram relacionados no SIMP, de forma evasiva e sem maiores detalhes quanto à sua significação,
demonstrando, conforme esses profissionais, a necessidade de maior atenção durante o registro dos
expedientes, pois podem atribuir encaminhamentos não correspondentes aos devidos assuntos.
Assim, Substituição pode representar troca, revezamento de curador, mudança da instituição de
abrigamento da pessoa com deficiência ou mudança de uma rampa, placas de sinalização, piso tátil,
por exemplo.
A Ideação suicida ou ideias suicidas evidencia situação na qual a pessoa com deficiência
atenta contra a própria vida. Trata-se de qualquer ação que possa levar a pessoa a óbito por meio de
acidente provocado ou overdose de drogas lícitas ou ilícitas, fato não muito comum entre as pessoas
com deficiência, como demonstrado no Quadro 1.
Para os assuntos omissão/falta de fiscalização a significação é bem abrangente. Omissão,
por exemplo, pode ser quando um parente curador ou alguém próximo, nega socorro à pessoa com
deficiência, como também referir-se a uma falta de fiscalização ou atuação do poder público diante
de maus-tratos a essas pessoas pelos familiares ou indivíduos inseridos em famílias de baixa renda,
que dispensam os cuidados possíveis, como também a recusa familiar em aceitar as opções de
assistência oferecidas pelo Poder Público.
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Por ter os mesmos direitos em relação à vida familiar, as pessoas com deficiência ainda
institucionalizadas, têm assegurado, convém assinalar, seu retorno ao lar, visando à melhoria da
qualidade de vida. Assim, o “retorno ao lar”, significa o movimento por parte do curador, familiar
ou pessoas próximas em defesa de manter o direito de convívio familiar.
Dentre os assuntos denominados, surpreende a inexistência de um relacionado à educação,
como ocorre para saúde, moradia, acessibilidade e transporte. Isso leva a refletir que a educação não
esteja nas demandas mais urgentes das pessoas com deficiência, ficando outras questões sociais em
primeiro lugar.
Observa-se que a maioria dos expedientes acontece a partir de 2009. Isso pode ser
justificado porque somente após a admissão de uma Assistente Social no GEDEF, foi constatada a
necessidade de criar uma planilha para acompanhamento dos atendimentos naquele setor, visando
garantir melhor agilidade e definição dos procedimentos adotados ou a se adotar.
Tomando como referência os dez assuntos mais frequentes nos dois últimos anos, quando
ocorreu uma significativa procura ao Ministério Público, verifica-se que com relação aos assuntos
“abandono”, “maus- tratos”, “interdição” e “curatela”, houve diminuição de expedientes registrados
por parte da comunidade com deficiência, diferentemente à “apropriação” e “acessibilidade”,
percebendo-se um aumento no número de registros, mesmo em menor escala.
Um dos aspectos relevantes é o fato de os assuntos “abandono” representar 28,60% dos
casos, “maus-tratos” 21,67% e “apropriação” 10,30% dos expedientes junto ao Ministério Público.
São, ressalte-se, números bastante expressivos se comparados à “acessibilidade”, com apenas 17
expedientes, equivalente a apenas 3,02% dos casos. Com relação a prática do abandono, pode-se
dizer que esta ação com esse índice, expressa uma sociedade que vê as pessoas com deficiência
como inaptos ou sem possibilidade de autonomia e independência,não reconhecendo que são as
condições impostas pela lógica de produção que dificultam a adaptação.
Outro aspecto que chama a atenção refere-se à ocorrência de apenas um expediente
registrado para cada um dos seguintes assuntos: “abuso sexual”, “auxílio doença”, “benefício”,
”exploração sexual”, “ideação suicida”, “instituição”, “menor vítima”, “medicação psiquiátrica”,
“medicamentos”, “programa saúde familiar”, “realização de cirurgia”, “retorno ao lar”, “saúde”,
“transporte para tratamento” e “transtorno mental”, representando 0,18% durante todo o período
pesquisado.
Ao buscar informações sobre essa ocorrência, a informação é que há imprecisão no
procedimento protocolar, pois nem sempre o servidor encontra disponível no sistema a alternativa
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mais adequada para realizar a sistematização. Isso denuncia a fragilidade operacional do próprio
SIMP com relação à categorização necessária e precisa dos registros para garantir maior eficácia no
sistema de informações, além de acessibilidade para os usuários.
Contudo, a irregularidade na frequência quantitativa dos expedientes não está restrito
somente aos assuntos. Dos 563 expedientes registrados constatou-se um número inexpressivo nos
primeiros anos pesquisados. São 15 expedientes no período de 2008 a 2010 contra 111 apenas em
2011. Essa evidência ocorre por que a partir de 2009, como dito anteriormente, passou a haver uma
grande preocupação com os procedimentos adotados, dando efetiva visibilidade aos expedientes
realizados no Serviço Social. A pouca quantidade de servidores para abastecer o sistema, formação
profissional insuficiente e pouco ou nenhum interesse por dados estatísticos, são outras razões a
serem consideradas.
Para melhor explicitar os assuntos das categorias “abandono”, “apropriação”, “informação”,
“interdição”, “maus-tratos”, “moradia”, “poder público”, “substituição”, “situação de risco”,
“transferência” e “tratamento”, foram criadas subcategorias mediante conteúdo relatado pela pessoa
responsável pelo registro do expediente, com o objetivo de facilitar os procedimentos,
encaminhamentos e o atendimento da necessidade do autor/interessado. Essas subcategorias podem
ser visualizadas nos quadros apresentados a seguir. Em função da justificativa dada anteriormente
sobre a incidência dos processos a partir de 2009, para a leitura dos referidos quadros considerou-se
somente os anos de 2011 a 2013, sendo os expedientes referentes a cada ano identificados no
quadro pela cor azul e o total desses anos somados, ou seja, de 2011 a 2013, pela cor laranja.
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QUADRO 2 - Distribuição da categoria “abandono” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

Referente aos assuntos indicados nos autos foram encontrados 152 expedientes e, dentre
estes, 12 subcategorias para “abandono” nos anos de referência para essa leitura (2011 a 2013).
Essa quantidade expressiva de expedientes nesta categoria me faz refletir sobre um dos direitos
humanos fundamentais: o direito à vida de caráter universal, independentemente de nacionalidade,
raça, gênero, religião, idade e deficiência que, para ser efetivado ainda precisa de intervenção do
poder público.
Dessa forma, a Tutela direcionada à proteção da criança ou do adolescente e a Curatela
destinada ao cuidado de uma pessoa maior de idade considerada incapaz de administrar seus bens,

66

ambas previstas no Código Civil são direitos que incluem a pessoa com deficiência e, tomando por
referência estes dados, estão sendo, como se presume, violados na capital baiana, possivelmente
explicando o surgimento de uma das maiores demandas acolhidas no Ministério Público.
QUADRO 3 - Distribuição da categoria “Apropriação” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

Sobre a categoria “Apropriação”, observa-se um aumento na quantidade de expedientes com
o passar dos anos, além do surgimento de assuntos veiculados a ela, como abandono, curatela e
maus-tratos. Percebe-se que o ano de 2013 aparece como o de maior incidência, enquanto nos
demais houve pouca variação. No total, foram 54 casos (9,59%) num total de 563 expedientes.
Esses dados mesmo desproporcionais dentro da mesma categoria coloca em evidência a
situação de vulnerabilidade à qual as pessoas com deficiência encontram-se, muitas vezes,
submetidas, podendo vir daí a explicação da negação do direito à vida, ao trabalho, à liberdade, à
igualdade, à propriedade, dentre outros previstos constitucionalmente, para serem respeitados e
assegurados dignamente.
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QUADRO 4 - Distribuição da categoria “Informação” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

A busca por informação e orientação registrados pelas pessoas com deficiência ou seus
curadores, num total de 14 casos ou 2,49% do total entre 2011 e 2013 como exposto no Quadro 4,
expressa um maior interesse por parte dos autores sobre o andamento das reivindicações
encaminhadas ao Ministério Público. Por outro lado, representa também certa eficácia desta
instituição, em assegurar o acesso presencial ou não aos procedimentos sob sua responsabilidade,
contemplando, como o esperado, as necessidades de informação de diferentes tipos de usuários.
O rompimento das barreiras em torno do acesso é essencial para permitir que essas pessoas
sejam incluídas na sociedade da informação com mais autonomia e independência, além de
desenvolver a conscientização por parte das pessoas com atuação em instituições públicas ou
privadas oportunizando melhor atendimento quando solicitado.
No que diz respeito à importância da educação formal, apesar das desigualdades apontadas
nos índices do censo escolar do Estado da Bahia, as taxas de escolarização dos alunos da Educação
Especial, Escolas Especiais, Classes Especiais e Escolas Comuns, têm aumentado paulatinamente,
na Educação Profissional e Nível Técnico (INEP, 2011-2013), possibilitando acesso à educação
formal e não apenas ao conhecimento. Além disso, permite o exercício dos direitos e de
reivindicação dos mesmos, principalmente dos que forem incentivados judicialmente, porêm, a
autoadvocacia é algo ainda muito pouco praticada no Brasil, provavelmente em função da baixa
escolarização desses sujeitos ou pela frágil atuação do movimento social, na valorização da
educação.
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QUADRO 5 - Distribuição da categoria “Interdição” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

Os dados sobre interdição, expostos no Quadro 5, ocupam o terceiro lugar dentre as
subcategorias representativas analisadas nesse trabalho com 12,97% dos expedientes (74 casos),
feitos no Serviço Social pelo Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, o que indica uma variação razoável no período de leitura definido para esse estudo
(2011 a 2013).
Uma interdição decorre de inúmeras e complexas causas, cabe acentuar, englobando fatores
diversos condicionados à efetiva ou relativa (in)capacidade do indivíduo em gerir a própria vida,
passando pelo descaso do curador, familiar ou responsável, entre outros, considerando as fases do
desenvolvimento de cada pessoa, justificando, a princípio, essa oscilação nos anos pesquisados.

QUADRO 6 - Distribuição da categoria “Maus-Tratos” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)
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Os direitos individuais fundamentais, relacionados à segurança de vida, integridade física e
moral/psíquica no grupo das pessoas com deficiência parecem estar sendo mais bem protegidos pela
família, tutores, curadores e poder público. Isto pode ser evidenciado pela queda significativa de
expedientes registrados no penúltimo ano de referência (2012) com 77 ocorrências contra apenas 6
no ano seguinte, como colocado no Quadro 6.
Talvez os atos normativos, Leis e documentos que preconizam os direitos humanos e os da
pessoa com deficiência, tenham contribuído de alguma maneira para o entendimento de que
qualquer desrespeito a esse grupo respinga em toda a sociedade. No quadro geral, os 21,67%,
considerando os 116 expedientes no total, também podem indicar um movimento da população das
pessoas com deficiência e seus responsáveis no sentido de não permitir a prevalência da impunidade
ocasionada por desconhecimento dos maus-tratos nessas situações.
QUADRO 7 - Distribuição da categoria “Moradia” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

Essa categoria apresentou baixa representatividade, computados apenas nos dados de 2013
(2 casos ou 0,36%), sendo, portanto, a de menor incidência no quadro geral. Para compreender essa
questão recorremos ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (2006) que estabelece, no Cap. III,
condições de igualdade no tocante à habitação. No Art. 34, deste documento, o direito da pessoa
com deficiência à moradia digna, em família ou desacompanhada, passa a ser protegido pelo poder
público fazendo pensar sobre as ações governamentais e políticas públicas para essa finalidade, já
que essa categoria não tem demandado por parte da sociedade soteropolitana, reivindicações
expressivas junto ao Ministério Público.
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QUADRO 8 - Distribuição da categoria “Poder público” e suas respectivas subcategorias
requeridas pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

Quanto à categoria “poder público”, com 3 casos ou 0,89% segundo o Quadro 8, é possível
perceber que os cidadãos com deficiência aqui considerados depositam certa confiança nas ações
de fiscalização dos direitos garantidos na legislação, implicando possivelmente na baixa procura
nos anos de referência. Por outro lado, mesmo com apenas três expedientes abertos no GEDEF em
2013, verifica-se uma aproximação entre o Ministério Público e as Pessoas com deficiência, talvez
sinalizando a construção de parcerias, considerando o aparato jurídico de proteção dos direitos das
pessoas com deficiência.
Nesse sentido pode-se afirmar que as ações de uma instituição pública, com ação protetiva e
de defesa da ordem jurídica dos interesses sociais e individuais indisponíveis como é o caso do MP,
exerce papel de grande relevância na sociedade.

QUADRO 9 - Distribuição da categoria “Curatela” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP
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Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

Os dados do Quadro 9 revelam baixa queda no registro da subcategoria “substituição”, seja
por maus-tratos ou por motivo de interdição em 2013. Se considerado o visto no Quadro 1, a
categoria “curatela” com 1,95% de expedientes identificados no SIMP mais os 2,84% envolvendo
apenas essa subcategoria, tem-se evidenciada a estreita relação entre os dados do GEDEF. Essa
demanda, visando proteger o interesse da pessoa com deficiência, pode ser bastante oscilante
originando-se provavelmente por questões particulares, envolvendo familiares ou instituição.

QUADRO 10 - Distribuição da categoria “Situação” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP.

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

O acompanhado por parte do Serviço Social, resultante dos encaminhamentos ao Ministério
Público, das medidas de proteção e segurança voltadas às pessoas com deficiência nas mais diversas
situações de risco, é refletido em 4,80% dos expedientes (25 casos) cadastrados no total do Quadro
10 geral, mesmo com maior incidência em 2012 (13 casos), indica a necessidade de investigação
mais apurada.
É importante destacar que situações de risco não são as únicas prioridades, mas em se
tratando de proteger e ajudar as pessoas com deficiência inseridas nesses contextos, o percentual
encontrado indica pouca procura por parte dos usuários, o que parece ser consequência de vasta
legislação protetiva aos grupos populacionais considerados mais vulneráveis, como: Lei 11.340 ou
Maria da Penha de 2006; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 7.853/89, que institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos das pessoas com deficiência, além de disciplinar a
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atuação do Ministério Público; Lei nº 12.190/2010 que prevê indenização por dano moral às
pessoas com deficiência física, dentre outras.
QUADRO 11 - Distribuição da categoria “Transferência” e suas respectivas subcategorias
requeridas pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP.

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)

O assunto desta subcategoria, listada no Quadro 11, refere-se às entidades empenhadas no
desenvolvimento de programas de proteção especial de abrigo na modalidade de acolhimento
institucional, que tem como público-alvo pessoas com e/ou sem deficiência. Os dados revelam o
surgimento de dois expedientes no último ano de referência (2013) correspondente a apenas 0,36%
(2 casos).
Isto pode significar a ocorrência de dois fatores: rompimento de vínculos familiar,
considerando o abrigamento como uma forma excepcional e provisória; e a ideia assistencialista
que tem como pauta, ações geralmente pontuais e temporárias para o atendimento de alguma
necessidade específica identificada por algum requerente.

QUADRO 12 - Distribuição da categoria “Tratamento” e suas respectivas subcategorias requeridas
pelos interessados, localizados nos expedientes registrados por ano no SIMP.

Fonte: Serviço Social – GEDEF/2014 (Elaborado pela Autora)
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Dos 4,26% (24 casos) expedientes mostrados no Quadro 12, percebe-se uma progressão na
busca pelos serviços públicos indisponíveis. No referente às pessoas com deficiência, podem ser
verificados que assim como outros grupos, vulneráveis ou não, estes têm sido uma prioridade na
agenda no campo da saúde. Esta dessa breve análise, diz respeito aos 563 expedientes, baseados nos
fundamentos dos direitos coletivos ou transindividuais, pertinentes ao estudo ora proposto. A
princípio considerou-se rigorosamente a prevalência dos expedientes do Quadro 1 e, em seguida, os
assuntos foram reorganizados por temas específicos, tendo como foco os direitos transindividuais,
acessibilidade, curatela, saúde e transporte.
Os Direitos Transindividuais, também chamados de Metaindividuais, são
indivisíveis e pertencem a vários indivíduos. São característicos de sociedades
massificadas. Estão entre os interesses privados e os interesses públicos
permanecendo na modalidade de interesses sociais. (NETO, 2014, p.6).

Tomando como referência, o conceito do autor sobre direitos transindividuais, a
“Acessibilidade” foi destacada como o direito com maior incidência dentre os anunciados. Foram
17 os expedientes encontrados durante a coleta de dados, sendo 16 originados por demandas
individuais e 1 vinculado à educação ofertada por uma instituição de ensino privado. Em seguida
tem-se a “Curatela”, com 10 expedientes, sendo apenas 1 vinculado a uma ONG, seguido dos temas
“Saúde” e “Transporte”, com 1 expediente relacionado para cada.
Mesmo não contando com a exatidão dos dados, as informações coletadas no GEDEF,
revelam não haver relação entre os assuntos de caráter social como, “acessibilidade”,
“discriminação de pessoas com deficiência”, “infração penal”, “medicação psiquiátrica”, “políticas
públicas”, “saúde” e “transporte” - relacionados aos direitos coletivos - e a participação ou presença
do movimento social da pessoa com deficiência, pois não foi verificada nenhuma representação de
movimento social nos expedientes. Isso pode revelar também particularidades nas formas de
registros.esta constatação não confirmou o pressuposto inicial para essa pesquisa, que previa uma
atuação mais expressiva por parte das entidades em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Em relação aos dados do CAOCA, só foi possível uma amostragem (ver quadro 13 na p. 74)
a partir da sistematização inicial da servidora responsável pelas informações, em decorrência de
solicitação feita pelo desembargador do estado da Bahia em exercício. Todos os expedientes
estavam sendo catalogados e reorganizados por assunto, pois desde então os expedientes
encontravam-se relacionados de forma aleatória no SIMP, impossibilitando o acesso e a
visualização dos assuntos relacionados à educação inclusiva. Como dito antes, por se tratar de
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criança e adolescentes protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA foi preciso
aguardar o levantamento realizado pelos servidores, pois só eles podiam acessar o SIMP, com
senhas individuais. Dessa forma, foram fornecidas informações que se encontram sistematizadas
nos quadros 13 e 14. Alguns números relacionados ao total dos assuntos estão em destaque por não
corresponder à totalidade de expedientes encontrados, pois não foram identificados os anos nos
registros.
Com exceção do assunto “Educação Inclusiva”, todos os demais listados no quadro 13, não
estão relacionados às Pessoas com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas
Habilidades e Superdotação, embora esse público pudesse recorrer ao MP/BA para abrir
expedientes.
QUADRO 13 - Distribuição anual da quantidade de assuntos nomeados pelo SIMP e servidores.

Fonte: Servidora Administrativa – CAOCA/2014 (Elaborado pela autora)

75

No campo da educação, não foi encontrado nenhum expediente encaminhado ao Ministério
Público pelo movimento social, situação semelhante a do GEDEF. A maior demanda diz respeito ao
assunto “irregularidade” como revela o quadro 13. Entende-se por “irregularidade”, a falha material
encontrada no estabelecimento de ensino em desacordo com a legislação vigente. Nota-se que 39,2
% dos expedientes encaminhados ao CAOCA correspondem a quase metade dos procedimentos
referente à escola. Isso significa a preocupação das famílias para com a estrutura e funcionamento
do estabelecimento onde matricula ou está estudando o (a) filho (a).
Tomando como referência os assuntos “constrangimento”, “documentação retirada”, “maustratos” e “matrícula” que somaram 69, 22, 19 e 13 expedientes, respectivamente, encaminhados ao
MP/BA, estranha-se a ausência de um movimento coletivo construído - ou a construir -, capaz de
debater com o poder público sobre as questões que atingem diretamente as famílias e seus entes.
Outro elemento importante diz respeito à incidência do assunto “educação Inclusiva”.
Apesar de apresentar um número pouco significativo, 2,7% ao total dessa amostragem, é possível
perceber uma crescente busca por direitos educacionais preconizados na legislação vigente, entre
2013 e 2014 embora, não sejam explicitadas as especificidades de tais encaminhamentos, referente
ao tipo de deficiência, nem à demanda educacional.
Nesse contexto, questiona-se a participação da sociedade civil baiana nas demandas
processuais sobre a educação, sobretudo nas que tratam da inclusão das pessoas com deficiência,
considerados os assuntos “acesso”, “permanência” e “sucesso escolar” desses estudantes. Ao deixar
de registrar as especificidades e categorias das demandas das pessoas com deficiência, é possível
que as lutas e a participação sociedade civil tornem-se invisíveis diante da sociedade. No quadro 14,
a seguir, constata-se a distribuição desses dez expedientes diretamente relacionados com a temática
da educação inclusiva encontrados no CAOCA, conforme sistematização do SIMP.
Embora seja relativamente expressiva a quantidade de expedientes registrados nos anos de
2013 e 2014, no que se refere às reivindicações ou à defesa dos direitos, nota-se um equilíbrio
quantitativo entre as escolas municipais e a as privadas. Isto pode ocorrer pelo fato de as famílias,
independente da escola onde o filho (a) esteja matriculado, considerarem efetiva a atuação do
MP/BA no sentido de acolher as reclamações visando garantir os direitos educacionais.
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QUADRO 14 – Distribuição anual dos expedientes relacionados ao assunto educação inclusiva por
escola.

FONTE: CAOCA/2014(Elaborada pela autora)

Outro aspecto relevante, como demonstrado no Quadro 14 é o fato de se ter em 2013, apenas
1 processo arquivado e 2 despachos realizados pela promotora da justiça do CAOCA, não
evidenciando abertura de processo judicial em nenhum expediente. Indagam-se quais os impactos
causados pelos ordenamentos jurídicos educacionais na sociedade baiana? Por outro lado, se
comparado ao ano seguinte, se percebe um crescimento aparente com relação ao número de
encaminhamentos recebidos pelo MP/BA. Ou seja, possivelmente, com base nestes números, não
seria incorreto pensar que as ações normativas surtem efeito, capazes de mobilizar a sociedade civil
a lutar por seus direitos.
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4. A BUSCA PELA GARANTIA DO DIREITO EDUCACIONAL: RELATO DE UM
CASO
Esse capítulo apresenta um caso que expressa a atuação individual de uma mãe para
assegurar o cumprimento legal do direito à educação inclusiva de sua filha com deficiência
intelectual. O trabalho de sistematização dos dados no MP-Ba tornou possível a identificação de um
processo constituído por D. Luísa (nome fictício) alegando descumprimento da Lei que garante a
escolarização de todas as crianças em escolas comuns do sistema de ensino público e privado, a
saber, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/98).
Essa discussão requer uma abordagem, ainda que breve, sobre duas categorias temáticas: o
direito à educação da pessoa com deficiência intelectual e o papel da família.

4.1 O DIREITO A EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Inicialmente vale falar de um dos princípios previstos na Constituição Brasileira de 1988. É
fundamental se remeter inicialmente à carta Magna, para demonstrar que as pessoas com deficiência
são consideradas sujeitos de direitos podendo exercê-los sem qualquer forma de preconceito e/ou
discriminação. Nos títulos que tratam dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres
individuais e coletivos, além do capítulo 225, que trata do meio ambiente, se tem a dimensão dessa
discussão para esse estudo. No Art. 5 destaca-se: “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). Compreendendo, cabe ressalvar, que a expressão Direitos Humanos tem sido utilizada como
direitos essenciais e/ou elementares do homem. Assim, para além desses discursos, sem respeito à
dignidade humana, uma sociedade não encontrará, como se supõe, condições básicas para a
evolução e desenvolvimento. Assim:
A expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de mencionar os direitos
fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais
porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se
desenvolver e de participar plenamente da vida. Todos os seres humanos devem ter
asseguradas, desde o nascimento, as condições mínimas necessárias para se
tornarem úteis à humanidade, como também devem ter a possibilidade de receber
os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. (DALLARI, 1998, p.7).

Para que a evolução ocorra, a prática dos Direitos Humanos já deveria ser incorporada à
vida política e aos valores do povo, pois, conforme o autor, “direitos correspondem a necessidades
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essenciais da pessoa humana”. Infelizmente, nos dias atuais, tais direitos ainda precisam estar
especificados numa lei, para serem exigidos, conquistados, reconhecidos, protegidos e/ou
promovidos.
No tocante à educação da pessoa com deficiência, a Constituição Federal (1988), reafirma
que “A educação é direito de todos”. Nessa perspectiva, a educação está baseada na aceitação das
diferenças e na valorização do indivíduo, independentemente das condições físicas e/ou psíquicas.
Porém, não é incorreto afirmar que as pessoas com deficiência, neste século, ainda são
continuamente privadas do acesso à educação comum e de oportunidades da vida escolar, embora
as matrículas estejam aumentando na rede regular de ensino, como aponta o Censo da Educação
Básica, realizado pelo INEP em 2012.
Com frequência, estudantes com deficiência têm, muitas vezes, seus direitos sonegados,
mesmo os garantidos por lei, para frequentar espaços educacionais em condições de igualdade com
colegas sem deficiência. Assim, “é necessário e justo que os recursos da sociedade sejam utilizados
para estender a todos, de modo igual, o direito à educação” (DALLARI, 1988, p. 51).
Nesse sentido, compreende-se o quanto é urgente a aquisição de conhecimentos relevantes
na área de deficiência e direitos humanos por parte da sociedade e, principalmente, da comunidade
escolar, pois tais direitos têm sido insistentemente violados em muitas escolas brasileiras, incluindo
as de Salvador (BA) como será visto no próximo capítulo.
Na Declaração de Salamanca, responsável por implementar políticas públicas e ações que
asseguram os direitos à educação das pessoas com deficiência, o princípio fundamental das escolas
inclusivas consiste em garantir que todos os estudantes:

[...] aprendam juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e
das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as
necessidades diversas de seus estudantes, adaptando-se aos vários estilos e ritmos
de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todo (a)s
através de currículos adequados, de boa organização escolar, de estratégias
pedagógicas de utilização de recursos e de cooperação com as respectivas
comunidades. (BRASIL, p.11-12, 1994).

Ou seja, os espaços educacionais e suas comunidades devem celebrar a diversidade humana
em seus ambientes. Nesse sentido, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU,
2008) parece não ter sido suficiente para impulsionar mudanças necessárias, veiculadas aos direitos
à educação das pessoas com deficiência. Por esse motivo, talvez, a sociedade civil brasileira
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presencie a aprovação de leis que ratificam esta convenção e garantam os direitos de crianças e
jovens com deficiência.
Um dos mais novos documentos que trata dos direitos de uma sociedade inclusiva, a
Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão (2001), pontuando esse como um processo a
ser sustentado foi afirmado e decretado durante o Congresso Internacional Sociedade inclusiva,
realça:

O acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para os direitos
humanos universais e as liberdades fundamentais das pessoas. O esforço rumo a
uma sociedade inclusiva para todos é a essência do desenvolvimento social
sustentável.

Acessibilidade em todos os espaços e também a oportunidade de conviver com a diversidade
fazem parte da proposta desse documento, destinando à Educação papel fundamental entre os
mecanismos de controle social das sociedades democráticas contemporâneas. É neste contexto que
uma educação para a emancipação humana, fundada nos princípios dos direitos humanos, se faz
urgente e necessária, já que como afirma Adorno (p. 1995, p.142): “Numa democracia, quem
defende ideais contrários à emancipação, e, portanto, contrários à decisão consciente independente
de cada pessoa em particular, é um antidemocrata, até mesmo se as ideias que correspondem a seus
desígnios são difundidas no plano formal da democracia”.
Deste modo, o direito na perspectiva de uma sociedade democrática não deve ser
desrespeitado, negligenciado e nem violado, ao contrário, deve ser protegido, conscientizado e
socializado, sobretudo o direito à educação indispensável a todas as pessoas.

4.1.1 A Educação especial e educação inclusiva

A questão da deficiência nem sempre foi tratada no mundo como nos dias atuais. Somente
no final do século XIX a forma de ver a pessoa com deficiência começou a mudar: os trabalhos de
Freud mostraram que todos têm limitações e a Biologia trouxe conclusões similares, afirmando que
todos têm necessidades e deficiências, apesar de algumas serem mais visíveis. Este século também
foi marcado pelo trabalho de vários autores empenhados em sistematizar experimentos sobre uma
educação para as pessoas até então excluídas da sociedade, caso dos estudos de Itard, datados de
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180110. Itard apresentou o primeiro programa sistemático de Educação Especial em 1800, ao criar
uma metodologia utilizada com Victor, conhecido como o Garoto Selvagem de Aveyron 11.
Em contraposição aos estudos de Itard, no que diz respeito à idiotia como insuficiência
cultural, Rodrigues,O. (2008) afirma que Pinel12 a considerava uma deficiência biológica. Esse
conceito fez Victor ser recomendado ao asilo de Bicêtre, na França, numa negação à teoria de Itard.
A discordância entre esses dois autores aponta um problema que persiste até hoje, o da avaliação,
pois os fatores biológicos e ambientais podem estar presentes em um mesmo diagnóstico,
dificultando, não raro, a avaliação dos especialistas, impossibilitando-os de identificar, com clareza,
as características da deficiência intelectual.
Posteriormente, Esquirol como menciona Rodrigues.O. (2008, p.13), influenciado pelas
pesquisas de Pinel, sugeriu:
[...] que o termo idiotia, que até então era sinônimo de cretinismo, deveria ser
diferenciado deste último. Para ele, idiotia era resultado de carências infantis ou
condições pré e perinatais problemáticas, enquanto o termo cretinismo deveria ser
utilizado para os casos mais graves. A definição de Esquirol é importante, porque a
idiotia deixa de ser uma doença (ele a trata como estado) e o critério para avaliá-la
é o rendimento educacional.

Nesse contexto, surgiu o profissional em pedagogia no campo de estudos sobre a
Deficiência Intelectual-DI, até então envolvido apenas na educação escolar da criança sem
deficiência. Apesar dos trabalhos supracitados, a ação dos pedagogos não foi a de prevenir nem
tratar as pessoas com deficiência intelectual, limitando-se a desenvolver atividades pedagógicas
repetitivas. Sob tal perspectiva, o conhecimento médico se ampliou na direção dos estudos da
deficiência, possibilitando novas formas de pensar a educação dessas pessoas.
Em relação às características da educação de crianças com DI, o enfoque
médico‐pedagógico foi sendo substituído pelo enfoque psicopedagógico (JANNUZZI, 2004), que

10

Jean Marc Gaspar Itard, médico e psiquiatra alienista francês (1774-1838).

11

12

Conta a literatura que em setembro de 1799, um menino de cerca de 12 anos foi encontrado perto da floresta de
Aveyron, sul da França [...] andava com os quatro membros e não falava. O jovem médico Jean-Jacques Gaspar Itard
o conduziu à sua residência, para tratá-lo e educá-lo, tornando-o objeto de investigações científicas. O nome Victor foi
dado quando o menino aprendeu a pronunciar o “ô”. O sobrenome d’Aveyron se refere à região onde foi capturado.
Itard observou comportamentos e reações de Victor, relacionou-os e fez descobertas importantes e, ao final do
trabalho, Victor não era mais o menino selvagem de antes. Disponível em: <http://www2.fc.unesp.br>. Acesso em: 20
jun. 2013.

Phillipe Pinel, médico francês, considerado por
<http://www.pt.wikipedia.org>. Acesso em: 21 jun. 2013.
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avançava na educação sob a inspiração de um amplo movimento de reforma pedagógica, o qual, a
despeito de diferenças, ficou conhecido como Escola Nova. Mesmo assim, a abordagem médica
persistiria fortemente até as primeiras décadas do século XX, consolidando o conceito da
deficiência veiculado a questões como hereditariedade, organismo, doença, entre outras
formulações. Nesse bojo, as lógicas do atendimento educacional no Brasil são repensadas. Segundo
Rodrigues, O. (2008, p. 16):
A influência da Medicina na educação destas pessoas perdurou até por volta de
1930. Atrelado aos pressupostos higienistas da época, o serviço de saúde do
governo orientava o povo para comportamentos de higiene e saúde nas residências
e nas escolas. Dentro desse princípio, a deficiência mental foi considerada
problema de saúde pública e foi, então, criado o Pavilhão Bourneville, em 1903, no
Rio de Janeiro, como a primeira Escola Especial para Crianças Anormais.

Essa influência referida pela autora é constatada através das experiências desenvolvidas por
médicos e educadores europeus, dentre os quais se destacam Maria Montessori e Alice
Descoeudres. A relevância dos trabalhos dessas estudiosas se deve ao fato de embasar práticas
educacionais voltadas para alunos com deficiência intelectual, particularmente aquelas que se
desenvolvem no âmbito das instituições especializadas, como APAE e Pestalozzi.
Enquanto Montessori articulou‐se com os esforços do movimento de renovação educacional,
a partir de experimentos iniciais na educação de crianças com DI, criando o método Montessoriano,
Descoudres concentrou-se na construção de instrumentos e técnicas de psicologia aplicada à
educação e na realização de experiências psicológicas não apenas na sua escola, mas também nas
residências familiares. (DESCOUDRES,1968).
No que concerne ao trabalho didático propriamente dito, as propostas de Maria Montessori e
Alice Descoeudres para a educação de estudantes com deficiência intelectual impactaram as
práticas pedagógicas ao longo do século XX. Ressalte‐se que, influenciada pelo movimento
escolanovista na Educação, na década de 30, Helena Antipoff, iniciou um processo de criação de
classes especiais nas escolas públicas no Estado de Minas Gerais (MG). Estendeu-o para outros
Estados contribuindo, de certa forma, para segregar pessoas com deficiência e/ou consideradas
diferentes das escolas regulares. Sobre essa discussão, Rodrigues, O. (2008, p. 17) afirma:
Até mais da metade do século XX, o atendimento à pessoa com deficiência foi
implementado através da institucionalização, da implantação de escolas especiais
mantidas pela comunidade e de classes especiais nas escolas públicas para os
variados graus de deficiência mental. Houve, também, pouca preocupação com a
conceituação e a classificação da deficiência.
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É importante salientar que, de acordo com a autora, por volta de 1970 houve, no Brasil,
substancial crescimento no número de estabelecimentos de ensino especial. Bueno (1994), Ferreira
(1994) e Jannuzzi (1992) afirmam que a década de 70 foi de significativa importância para a
Educação Especial, não só com referência à ampliação de atendimentos, mas também pela questão
das políticas públicas para o atendimento da pessoa com deficiência. Mediante essa realidade, em
1973 foi criado o primeiro órgão oficial para definir a política de Educação Especial no País,
denominado Centro Nacional de Educação Especial – CENESP. Mais adiante, em 1986, foi fundada
a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, com o
objetivo de coordenar as ações da Educação Especial, visto que essas instituições se fortaleciam
atuando com propostas assistencialistas e substitutivas à educação regular.
A Constituição de 1988, presumindo o início do processo de democratização da educação
brasileira, anunciou a educação como direito de todos e estabeleceu o Atendimento Educacional
Especializado-AEE às pessoas com deficiência, determinando sua ocorrência, preferencialmente, na
escola regular. No ano seguinte, a Lei Federal 7.853/89 instituiu a tutela jurisdicional de interesses
coletivos das pessoas com deficiência e definiu como crime punível, com reclusão de um a quatro
anos e multa para os dirigentes de ensino público ou particular que recusassem e suspendessem,
sem justa causa, a matrícula de um aluno. Em 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, reiterando os direitos garantidos na Constituição referentes ao AEE para
pessoas com deficiência na rede regular de ensino.
Na década de 90, como já discutido nesse capítulo, dirigentes de mais de 80 países, inclusive
do Brasil, se reuniram na Espanha, e assinaram a Declaração de Salamanca, um dos mais relevantes
documentos de compromisso de garantia de direitos educacionais.
No ano de 1994, finalmente, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, com o
propósito de orientar, em linhas gerais, o processo de integração nas escolas brasileiras. O
documento condicionou o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “possuem
condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum,
no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (BRASIL, 1994, p.19). Essa política, assentada na
concepção integracionista, condicionava o acesso às classes comuns do ensino regular somente
àqueles estudantes considerados adaptados às condições e ritmo de aprendizagem da turma que
seria inserido.
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Passou a fazer parte dessa política, cabe destacar, a expressão “modalidades em educação
especial”, cujos serviços relacionados são: o atendimento domiciliar; a classe hospitalar; o centro
integrado de educação especial; ensino com professor itinerante; oficina pedagógica; sala de
estimulação essencial; e sala de recursos. (KASSAR; REBELO, 2011).
O percurso da educação especial brasileira e a maneira como vem se configurando em
âmbito nacional pouco avança na lógica de uma educação para todas as pessoas. Trilha, assim,
longo caminho referente a uma nova concepção de deficiência, rumo à elaboração de políticas
orientadas à garantia da escolarização dessas pessoas fora dos espaços de ensino comum.
Em 1996, a LDBEN n° 9394, em seu artigo 58, diferentemente da Política de Educação
Especial, determinou que a educação especial deveria ser oferecida “preferencialmente” na rede
regular de ensino. O aluno com necessidades especiais deve estar incluído, havendo disponibilidade
de serviços de apoio especializado na escola regular para atender às suas particularidades. O
atendimento educacional deve ser feito em classes especializadas, sempre levando em consideração
condições peculiares do aluno, quando não for possível sua integração nas classes comuns do
ensino regular.
No artigo 4º, inciso III da LDBEN (1996), fica determinado, dentre outras coisas, que “o
dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento
educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na
rede regular de ensino” (BRASIL, 1996). No que tange à formação dos educadores para o
atendimento especializado, a referida lei menciona, no inciso III do artigo 59, a formação adequada
dos professores que atuam com estudantes com deficiência.
Vislumbra-se, também, um serviço de apoio especializado, de caráter facultativo, já que a lei
deixa claro sua oferta quando necessária. Verifica-se, no texto da referida lei, a falta de
uniformidade quanto aos termos utilizados para definir o atendimento oferecido ao estudante. Esses
termos

aparecem

de

maneiras

diferenciadas:

“atendimento

educacional

especializado”,

“atendimento especializado”, “serviços de apoio especializado” e “serviços especializados”,
contudo, parecem atribuir o mesmo significado para o serviço ofertado.
Em 1998, o Ministério da Educação – MEC elaborou um documento norteador contendo as
possíveis adaptações a serem realizadas, tendo como referência os Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCN, a fim de orientar a prática pedagógica para os estudantes com deficiência
(BRASIL, 1999). Nos anos seguintes à aprovação da LDBEN/96, o Decreto nº 3.298/99
regulamentou a Lei nº 7.853/89, dispondo acerca da Política Nacional para Integração da Pessoa
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Portadora de Deficiência que prevê a oferta da educação especial, preferencialmente na rede
regular de ensino, além de instituí-la como modalidade de educação escolar transversal a todos os
níveis de ensino e suas modalidades. (BRASIL, 1999).
Segundo esse decreto, a educação especial constitui-se em “processo flexível, dinâmico e
individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios”, tendo
início na educação infantil. No artigo 25, o Decreto nº 3.298/99 define:

[...] os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino
público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou
permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no
sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas exclusivamente quando a
educação das escolas comuns não puder satisfazer às necessidades educativas ou
sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. (BRASIL, 1999).

Nessa conjuntura educacional, a escolarização das pessoas com Deficiencia Intelectual - DI
continua vinculada às instituições públicas ou privadas de ensino especial, que mesmo orientadas
quanto à forma transitória da permanência do estudante, desenvolvem práticas pedagógicas sem
nenhum controle e avaliação por parte dos sistemas de ensino, consolidando-se como um lugar
substitutivo da escola comum a todos os estudantes.
Em 11 de setembro de 2001, o MEC publicou as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, através da Resolução CNE/CEB nº 2/2001 com o intuito de
normatizar e orientar a educação básica a respeito da inclusão. Embora amplie a concepção de
educação especial, tratando-a como modalidade que perpassa todos os níveis de ensino, no que diz
respeito à realização do AEE complementar e suplementar a escolarização, esse documento não
cumpre seu papel ao deixar de detalhar os processos de identificação do público da educação
especial; o processo de avaliação; a permanência; e terminalidade nos serviços disponibilizados.
Diante desses aspectos, as instituições especializadas foram fortalecidas mais uma vez.
Consequentemente, o número de matrículas aumentou nos anos seguintes, de acordo com dados do
INEP referente aos anos de 2011 a 2013. Contudo, após essa Resolução, a educação especial pôde
ser mais bem definida e a prática da educação inclusiva foi sendo mais bem concebida.
Aprovada, em 2006, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, destacam-se a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o respectivo Protocolo Facultativo, assinados pelo
Brasil em 2007.
A Convenção está alicerçada no modelo social de interpretação da deficiência, ressaltando
os impedimentos impostos pelo ambiente físico e social mais do que a expressão individual da
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pessoa com deficiência. É reconhecida pelos acadêmicos e pelo movimento das pessoas com
deficiência como um marco histórico na luta por direitos sociais, econômicos e culturais, direitos
civis, políticos e educacionais.
Em 2009, o Decreto federal no. 6.949 reconheceu oficialmente tal Convenção, entendendo a
deficiência como “um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas
com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”.
(BRASIL, 2009).
A educação inclusiva, como um movimento mundial, tem em suas propostas a mudança de
paradigma, ou seja, a pessoa com deficiência deve se adaptar ao espaço escolar para que a logística
desse espaço esteja preparada para receber todos os estudantes, independentemente de ter ou não
alguma deficiência ou limitações. Propõe a reestruturação do sistema escolar em seus diferentes
aspectos: conceituais, arquitetônicos, curriculares.
As políticas governamentais e as práticas pedagógicas nas escolas brasileiras ainda estão
trilhando possibilidades de ensinar e aprender uma abordagem pedagógica efetiva capaz de
contemplar os estudantes com deficiência intelectual e também as inovações sugeridas à educação
inclusiva. Para esses estudantes, parece que a escolarização ainda está sendo regida pelo paradigma
da integração.
A inclusão escolar refere-se ao processo de inserção de estudantes com deficiência em
classes comuns. Isto significa acolher, dentre a diversidade que constitui esse universo, mais um
segmento populacional, representado pelos alunos com deficiência intelectual. Estudos têm
mostrado que crianças, jovens e até mesmo adultos com necessidades educacionais especiais,
incluídos no ensino regular, têm melhor desempenho social e acadêmico, quando comparados aos
que só recebem educação especial. Destaca-se a importância da articulação da educação especial
com a educação regular (STRULLY;STRULLY, 1999), pois o sucesso desse processo tende a
relacionar-se com diversos fatores, como as condições ambientais oferecidas, formação dos
professores e investimentos pedagógicos.
Ao compreender que uma das principais razões da inclusão é a de demonstrar como todas as
pessoas são membros igualmente importantes em uma sociedade e a diversidade e a diferença
enriquecem a educação escolar, torna-se possível promover novas formas de aprendizagens às
pessoas consideradas com D.I. Para D’Antino (1997, p. 21):
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A inclusão é o resultado de uma longa jornada histórica que vem sendo construída
por todos ao longo de milhares de anos de registro histórico da humanidade. É
certo que tivemos tempos de integração e até retrocesso, mas a caminhada continua
e a perseverança é mãe do tempo.

Os progressos nas áreas de diversidade e equidade entre os estudantes continuam ocorrendo
e envolvem a melhoria das oportunidades educacionais oferecidas aos estudantes com deficiência
intelectual e a disponibilidade de informações necessárias aos educadores, além de ambientes
educacionais flexíveis e sensíveis às suas necessidades singulares. Stainback e Stainback (1999,
p.29) postulam: “temos de garantir que os alunos com deficiência sejam apoiados para tornarem-se
participantes e colaboradores na planificação e no bem estar deste novo tipo de sociedade”
Embora haja vasta legislação sobre inclusão, observam-se muitas práticas desarticuladas
com a educação de modo geral, evidenciando exclusão, segregação, integração e até mesmo a
própria

inclusão,

especialmente

quando

se

trata

de

uma

pessoa

com

deficiência

intelectual/Síndrome de Down. Se, para Mantoan (1997), as classes especiais não ofereciam
estímulos aos estudantes, para Kassar e Rebelo (2011), o sistema educacional especial é o mais
adequado às pessoas com comprometimentos severos. Essa autora, alerta ainda para a falta de
investimento público e a transferência de responsabilidade para a iniciativa privada.
O sistema de educação especial ainda encontra pauta nos atos normativos e ordenamentos
jurídicos brasileiros, reforçando a discriminação de estudantes com deficiência, conforme Fávero
(2008). É recomendado, então, outro modelo capaz de promover a justiça social e o direito à
educação como necessidade humana fundamental, como afirmado anteriormente.
Os educadores devem compreender, e isso é elementar pontuar, o processo de aprendizagem
como uma ação de interação entre o sujeito e o meio, independentemente do sistema educacional.
Se, ao sujeito é negada a interação com o meio social, a segregação pode se perpetuar.
Mesmo sem uma ampla avaliação das legislações sobre educação inclusiva, pode-se afirmar
que houve avanços e algumas mudanças, porém, do ponto de vista prático, esses avanços pouco se
concretizaram ou transformaram efetivamente a escolarização dos estudantes com deficiencia. Na
maioria das vezes, isso se justifica pela falta de recursos materiais, tecnológicos e humanos para
viabilizar as mudanças previstas em lei. Embora haja ausência de consenso e clareza dos órgãos,
gestores, sociedade civil e de profissionais responsáveis sobre as possibilidades de escolarização,
tais mudanças “[...] ao longo do tempo e, historicamente, apresentam-se como alternativa possível
de atendimento educacional, destinado à clientela não elegível às modalidades de serviços
oferecidos pela rede pública de ensino”. (D’ANTINO, 1998, p. 12).
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Esse atendimento, direcionado aos estudantes com deficiência intelectual, oferecido apenas
em instituições especiais, gera, no entanto, contradições pedagógicas para a aprendizagem dessas
crianças e dos jovens, pois as ações não podem continuar desarticuladas entre si, desvinculadas de
um processo sociopedagógico mais amplo.
Os sistemas educacionais constituídos a partir da lógica dicotômica – estudantes normais e
estudantes especiais ou, ainda na contemporaneidade, estudantes ou pessoas COM deficiência e
estudantes ou pessoas SEM deficiência provocam mal-estar entre profissionais e familiares, adeptos
de proposta de educação para a diversidade, pois se estrutura a partir da criação de espaços
educacionais diferenciados e específicos para os perfis de estudantes.
Esses espaços estão sistematizados pedagogicamente para perpetuar tal distinção, definindo
o projeto político-pedagógico, práticas pedagógicas, deveres e atribuições de seus educadores,
currículos, sequências didáticas e, principalmente, formas e métodos de avaliações para somente
quem consegue participar de cada um desses espaços.
Aqueles que têm o poder de determinar quem será incluído nos espaços educacionais,
também definem os atributos dos estudantes, demarcam os espaços, decidem quem entra,
permanece e sai desses, ou seja, quem é o supostamente incluído ou excluído da escola regular.
Essa lógica se estende ainda para o espaço das Salas de Recursos Multifuncionais, nas quais
é oferecido o AEE, direito preconizado, conforme já dito, desde a Constituição Brasileira de 1988 e
ratificado, posteriormente, por decretos federais, conselhos estaduais e municipais: espaço
educacional legítimo e necessário aos estudantes que apresentam situação de deficiência, transtorno
global de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Os espaços escolares nos quais as diferenças de qualquer ordem e natureza são respeitadas
servem, como se afirma, à construção de identidades e possuem contribuição efetiva para uma
concepção de diversidade. As relações existentes passam a não se organizar em torno de categorias
binárias, ou seja: estudantes normais - estudantes especiais; com deficiência e sem deficiência;
branco-negro; masculino-feminino; pobre-rico. Nestes espaços, não se elege uma identidade e/ou
condição, como norma privilegiada.
O poder que advém dos sistemas educacionais e até dos espaços escolares, nos quais se
define a identidade como normal, por meio dos profissionais e gestores mais próximos ou não,
perde o sentido mediante os princípios educacionais voltados para a valorização da diferença e
afasta as desigualdades que perpassam os processos pedagógicos em diferentes espaços. Na
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perspectiva da inclusão, ressalte-se, as identidades podem se apresentar como transitórias e,
portanto, os alunos não devem ser categorizáveis arbitrariamente.
Por que se atribui aos estudantes com deficiência intelectual, Síndrome de Down,
identidades que os mantêm em grupos de excluídos do sistema regular? Os espaços educacionais
devem configurar-se como espaços políticos e sociais de enfrentamentos, ações, discussões,
pesquisas e estudos sobre identidades dos estudantes com ou sem deficiência, que reconheçam as
diferenças como parte da condição humana.
Firma-se, assim, um espaço onde se propõe uma educação que garanta o direito à diferença,
pois como destaca Silva, T. (2000, p.100-101): “[...] a diferença (vem) do múltiplo, e não do
diverso. Tal como ocorre na aritmética, o múltiplo é sempre um processo, uma operação, uma ação
[...]”. Dessa forma, compreende-se a multiplicidade como a dinâmica presente nas relações sociais,
reafirmando-se que “a multiplicidade estimula a diferença que se recusa a se fundir com o idêntico”.

4. 2 O papel da família na promoção da educação

Podemos contradizer todo determinismo genético, porque nada no ser
humano está definitivamente escrito [...]
Reuven Feuerstein

Conceber um filho ou uma filha com deficiência e Síndrome de Down é impactante, em
vários aspectos, para a família. Primeiro porque os termos empregados para se referir às pessoas
com essa síndrome eram bem pejorativos.

Já foram usadas expressões tipo: imbecilidade

mongoloide, mongolismo (esse último amplamente até 1961), idiotia mongoloide, cretinismo,
criança mal-acabada, criança inacabada, dentre outras. Segundo, porque as características
fenotípicas denunciam imediatamente uma diferença marcante se comparada às pessoas que não
possuem a síndrome.
Por último, e um aspecto não menos impactante, pela ocorrência da deficiência intelectual,
provavelmente resultante de um atraso global no desenvolvimento, que varia de indivíduo para
indivíduo, embora pesquisadores, profissionais e familiares questionem sobre as habilidades e
competência das pessoas com DI para a vida diária e prática como forma de inferir a respeito do
grau de comprometimento.
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O conceito de deficiência intelectual proposto nesse estudo é também o mais aceito na
atualidade pela American Associationof Mental Retardation (AAMR, 2002, p. 73):
[...] funcionamento intelectual significativamente inferior o da média,
acompanhado de limitações relevantes no funcionamento adaptativo em pelo
menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autonomia, vida
domestica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos
comunitários, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança.

Para a Síndrome de Down, convém dialogar segundo o entendimento de Brunoni (2003):
Down é uma cromossopatia, ou seja, uma síndrome, na qual o quadro clínico global é explicado
pelo desequilíbrio da constituição cromossômica, anunciando a presença de um cromossomo a mais
no par 21. No caso da Síndrome de Down, constatam-se três tipos de trissomia do 21: a trissomia
simples, o mosaicismo e a translocação. Estudos confirmam que as diferenças observadas entre as
pessoas com essa síndrome dependem mais de suas determinações sociais que genéticas.
Compreendendo que a família é o primeiro grupo no qual o indivíduo é inserido, exercendo
força social relevante, no referente à deficiência intelectual com a Síndrome de Down, a experiência
é imprevisível. Muitas vezes, o lugar ocupado por essa pessoa na família é determinado
exclusivamente pelas expectativas dos familiares.
A decisão de ter um filho se relaciona diretamente com a materialização de desejos dos pais,
das suas necessidades e com as gratificações e recompensas que esse filho ou filha poderá lhes
trazer, pois não estão supostamente preparados para o nascimento de um bebê com alguma
patologia ou síndrome. (CERVENY, 2004).
É no processo de aprender a conviver com essa realidade, que a família apresenta reações
diferentes no processo de compreensão e aceitação desse filho ou filha com deficiência, que
perpassa pelo choque, culpa, negação e luto até o enfrentamento da realidade quando poderá ocorrer
tanto a aceitação quanto a rejeição dessa pessoa e, assim, são criadas as probabilidades futuras,
fortalecendo laços afetivos, sociais, educacionais. Glat (1989, p.15-16) diz: “É por meio do
relacionamento familiar, que o indivíduo desde os primeiros tempos de vida começa a aprender até
que ponto ele é um Ser aceitável no mundo, que tipo de concessões e ajustes necessita fazer, assim
como a qualidade das relações humanas que encontrará”.
A qualidade desses relacionamentos consolidados à medida que a pessoa com deficiência se
desenvolve, permite, segundo a autora, a aceitação da diferença em ambientes coletivos. No âmbito
da educação, as expectativas da família de uma pessoa com deficiência intelectual/Síndrome de
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Down têm se renovado consideravelmente devido às incertezas que norteiam o processo
educacional dos filhos: Educação Especial ou educação inclusiva?
Na escolha e definição da trajetória educacional a ser empreendida pela pessoa com
deficiência intelectual/Síndrome de Down a família representa um lugar de independência, pois
poder estar e falar com outros desse grupo, além dos pais. Sendo a escola um campo onde são
estabelecidos laços que possibilitam receber recursos para utilizar no decorrer da vida dessa pessoa,
é buscado um projeto educacional que comporte os anseios e percepções dos pais.
A família exerce o maior encargo pela educação e desenvolvimento dos filhos, até para vê-la
efetivada. O desenvolvimento desse processo dependerá também da estrutura familiar no qual a
pessoa está inserida. Apesar de diferentes formas de pensar sobre os sentimentos dos pais em
relação aos filhos e sua deficiência e, consequentemente, dos próprios sentimentos, a família possui
papel decisivo na integração ou não da criança com deficiência no âmbito social. (GLAT, 1996).

4.3 O processo envolvendo a educação de Estrela
Por compreender que algumas famílias, especialmente a genitora, assume continuamente a
responsabilidade pela inclusão e permanência da pessoa com deficiência intelectual como a
Síndrome de Down numa escola comum e com o objetivo de tecer uma análise sobre as ações
familiares de reivindicações de direitos dos filhos para entender as necessidades sociais e
educacionais das pessoas com deficiência, foi necessário incluir nesse estudo os caminhos
percorridos por uma mãe aqui chamada de D. Luísa, bem como ações por ela empreendidas no
intuito de assegurar o direito em escolher a escola de sua filha, fazendo valer a educação inclusiva
da qual trata os atos normativos brasileiros.
O encontro com essa mãe permitiu reflexões acerca dos movimentos sociais para as pessoas
com deficiência, a luta familiar para garantir um processo de escolarização comum, como e onde o
direito dos estudantes com deficiência intelectual pode ser reivindicado na sociedade soteropolitana,
dentre tantas outras ponderações, tornando essa mãe, enfim, sujeito desse estudo.
Alguns caminhos foram percorridos pela pesquisadora: qual a motivação a fez buscar o
Ministério Público, conhecer a trajetória da reivindicação legal que resultou em um movimento
iniciado por inclusão e o legado de uma luta capaz de gerar ações impactantes por parte do MP/BA,
no campo da educação.
Lembro-me do impacto sentido logo no início da entrevista com a mãe de Estrela, pois, ao
escutar o relato, os papéis de mãe e pesquisadora logo se misturaram e tive que fazer um esforço
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para garantir o distanciamento e não me deixar afetar pelas experiências e interpretações da
entrevistada, embora tivesse permitido, por alguns momentos, a fruição natural das emoções.
Reestabelecido o distanciamento, foi necessário, retomar o relato para que as informações a
respeito dos caminhos percorridos e estratégias de atuação individual e coletiva em defesa dos
direitos das pessoas com deficiência pela inclusão educacional fossem colhidas.
D. Luísa é solteira, formada em Administração de Empresas e trabalha na área tributária de
uma empresa estatal. Tem 43 anos, mãe de uma adolescente com Síndrome de Down. Sua filha,
Estrela, sempre estudou em escola comum, desde que aprendeu a andar com dois anos e meio,
passando por três escolas privadas. Na primeira, não houve incidente pelo fato dela apresentar
deficiência. Como só era ofertada a educação infantil, ao término do segmento, Estrela precisou
mudar de escola para continuar com o seu percurso escolar.
A segunda escola, segundo D. Luísa, se autodefinia como de referência em inclusão.
Contudo, ela teve um problema envolvendo a filha e crianças da própria turma, constituída por
colegas da escola anterior e de outras unidades. De acordo com o relato de D. Luísa, as crianças
chamaram Estrela para o parquinho e a enterraram na areia.
A escola não a procurou para contar o fato. Foi um coleguinha da escola anterior, que se
incomodou muito por ter participado disso e o relatou para a mãe. D. Luísa procurou a escola, muito
preocupada e foi informada que fatos corriqueiros não eram comunicados à família e não foi feito
um trabalho pedagógico com a turma. No mesmo ano, durante a festa de encerramento, a escola não
acolheu a participação de Estrela. Indignada diante da situação, D. Luísa resolveu tirá-la dessa
escola e buscar por outra.
À procura por uma escola comum, inicialmente recebeu a indicação da Escola Sol13,
acostumada a lidar com crianças com deficiência e, surpreendentemente, ouviu o primeiro ‘não’.
Sem compreender o real motivo da negativa da matrícula, recorreu a uma amiga que intermediou
uma conversa com a sócia e fundadora do estabelecimento. Durante a conversa, D. Luísa foi
informada que não havia vaga para crianças com Síndrome de Down na turma, pois era acolhida
uma criança por ano de escolarização, a fila era enorme e não dava para aceitar mais. A explicação
a deixou perplexa mais uma vez.
Ao buscar outra escola, D. Luísa se deparou com o colégio Terra. De acordo com seu relato,
foi muito bem recebida, mas não havia vaga. Seguiu para a escola comum Vento, que finalmente a
acolheu. Estrela estudou dois anos no local, cursando o quarto e o quinto anos e concluindo o
13

Todas as escolas aqui mencionadas funcionam em Salvador (BA) e são tratadas ficticiamente por Sol, Terra, Vento,
Água, Mar, Ar e Rio.
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ensino fundamental I. Como essa escola só oferecia até o quarto ano, D. Luísa precisou procurar
outra para Estrela no Ensino Fundamental II.
Para D. Luísa, os problemas relacionados à exclusão começaram quando encontrou a
primeira escola para realizar a matrícula de Estrela. Foi recebida pela psicopedagoga da escola
Água, recebendo o comunicado claro de só haver uma criança deficiente por turma. Essa
profissional considerava criança com deficiência, também, as com déficit de atenção; dificuldades
de aprendizagem; e mau comportamento, por exemplo.
No colégio Mar e em várias escolas ouvia sobre o despreparo dos professores, a existência
de uma com deficiência na turma e a falta de vaga. Inconformada com tantos “nãos”, D. Luísa,
como relata, foi ficando cada vez mais preocupada com a matrícula de Estrela, pois o início do ano
letivo estava se aproximando.
Um fato considerado por D. Luísa “inesquecível e hilário” aconteceu com a escola Ar. Ao
telefonar para essa escola, foi informada da necessidade de fazer um teste. Quando perguntou se
havia a vaga para o sexto ano de escolarização, a resposta foi afirmativa. Porém, ao informar que
sua filha tinha a Síndrome de Down, a funcionária informou que a ligação estava caindo e não
estava mais ouvindo. Quando ligou novamente, a pessoa não estava mais lá. Depois não tinha mais
a vaga.
Estimulada por terceiros, D. Luísa se dirigiu à escola Rio, também conhecida como
referência de inclusão. De acordo com ela, foi recebida carinhosamente por uma das diretoras que,
após uma longa conversa, afirmou não haver vagas, pois as turmas já estavam muito cheias. D.
Luísa estava acompanhada por uma mãe que iria tirar a filha do sexto ano e estava lhe cedendo a
vaga, porém ela disse que não era assim, pois se recebesse todas essas crianças “especiais” a escola
iria se transformar na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
Ao chorar diante de mais uma negativa, D. Luísa conta que ouviu a diretora dizer que se
sensibilizava com o problema, mas infelizmente não podia fazer nada. A partir desse momento
havia duas opções: se calar como há dois anos, ao receber a primeira negativa de matrícula, sem
reclamar, ou tomar uma atitude.
A primeira atitude de “D. Luísa” foi procurar uma delegacia. Foi recebida pela delegada
plantonista e orientada a ir numa delegacia específica de Infância e Juventude, sendo recomendada
a Delegacia Especializada de Repressão e Crimes contra a Criança e o Adolescente - DERCA. Lá,
percebeu que os servidores não tinham ideia de como realizar o registro ou acolher a queixa e a
mandaram buscar o Ministério Público.
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No Ministério Público passou por procedimentos adotados por essa instituição, como
triagem, oitiva até a abertura de expedientes. Em seguida, foi encaminhada para a promotora da
Justiça, Dra Marlene14, que acompanhou o caso, convocou vários órgãos, movimentos sociais,
instituições estadual, municipal e privada, ONG, profissionais e gestores para uma discussão acerca
da educação inclusiva, resultando na elaboração de uma Recomendação nº 001/2013 do Ministério
Público Estado da Bahia (Anexo A), direcionada às secretarias estadual e municipal de Educação e
estabelecimentos particulares de ensino, para orientar sobre o atendimento referente à educação
inclusiva, definido pelo MP/BA e outros órgãos para a na cidade de Salvador.
Sobre isso, relata:

E aí eu descobri que por mais boa vontade que o Ministério Público tivesse pra me
ajudar, pra me entender, pra intimar as escolas pra prestarem esclarecimentos,
meu problema persistia.

O posicionamento de D. Luísa ao expor as expectativas em relação aos órgãos públicos,
demonstra, no entanto, que a solução imediata não viria daquele que seria o espaço social de
reivindicações, mas sim de um movimento capaz de mobilizar outras famílias com as mesmas
dificuldades. Outro aspecto que a preocupava era o tempo. Estrela precisava de uma escola para
estudar com urgência, pois as aulas iriam iniciar e ainda não havia encontrado uma unidade na qual
pudesse matricular a filha.
Verifica-se que a consciência de cidadania e dos seus direitos serviu de estímulo para que D.
Luísa continuasse disposta a encontrar a escola para sua filha, mesmo decepcionada com os
atendimentos dos órgãos públicos. Nesta busca, encontrou com algumas mães de filhos com e sem
deficiência com o mesmo problema, marcando o início da construção de um movimento gerador de
ações coletivas, destacando 2012 como ano de articulação entre Sociedade Civil; Estado; ONG; e
escolas públicas e privadas em prol da inclusão escolar. Brito (2005, p.18) sintetiza muito bem este
fato quando afirma:

Embora estas expressões organizativas mobilizem, a cada vez, grupos específicos,
levantem, a cada vez, bandeiras bem definidas, apresentem, a cada vez, formas
diversas de mobilização, elas têm conseguido consistência cada vez maior,
construindo teias de articulação às vezes invisíveis e redes de comunicação e
solidariedade responsáveis por importantes conquistas.

14

Nome fictício
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De modo geral, o que foi iniciado por uma ação solitária, com o passar dos dias, agregou
outras mães sugerindo a afirmação dos direitos educacionais e colaborando para a efetivação de
mudanças em nível municipal, provocando intervenções nas políticas públicas. Assim, o
enfrentamento serviu para mobilizar todos os envolvidos e outros a envolver, embora seu objetivo
não tenha sido alcançado. Ela relata:
Doutora “Marlene” convocou diversas instituições pra uma conversa e eles
expuseram as dificuldades de cada uma. Tinha representante municipal, estadual,
da APAE, de escolas particulares, de tudo, e até aquele momento eu ainda não
tinha matriculado minha filha.

Parece evidente que a trajetória de atuação reivindicatória iniciada por essa mãe, prevê uma
transformação na concepção de inclusão ao oportunizar alternativas de qualificar as escolas no
sentido de como proceder para receber todos os alunos, considerando a construção de um
movimento para as pessoas com deficiência, nitidamente pontuado a seguir pela entrevistada:

Considero um movimento sim, apesar de ter sido uma ação isolada minha com as
outras duas mães, considero um movimento que resultou em frutos positivos para
toda a sociedade, pois á Resolução do Ministério Público tem um grande impacto
na inclusão escolar da pessoa com deficiência.

O Ministério Público do Estado da Bahia ao encaminhar as reivindicações passou a realizar
ações coletivas de interesse da sociedade civil que geraram uma ampla discussão sobre como estava
acontecendo o processo de inclusão de estudantes com deficiência, síndromes e outras
características nas escolas privadas, pública estadual e municipal, além de propor a elaboração da
Recomendação já citada para nortear as ações de acompanhamento por parte do Ministério Público
e sociedade civil.
A discussão sobre inclusão aqui entendida como uma construção histórico-social,
apresentada no terceiro capítulo, é inconclusiva. Muitos aspectos deverão ainda ser abordados, dada
a complexidade dessa realidade rumo ao entendimento sobre como lidar com a grande diversidade,
característica da sociedade. Dessa forma:
A educação inclusiva, e mais do que ela o conceito de sociedade inclusiva, propõe
a convivência entre todos os homens e entre todas as minorias para que a
humanidade possa se formar por meio dessas diferenças, sem negar a necessária
universalidade. (CROCHÍK. et al, 2013, p. 21).
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Segundo Crochík et. al. (2013), a educação inclusiva pressupõe o acolhimento da
diversidade humana sem distinção. Os princípios dessa educação evidenciam a plena participação
das pessoas nos espaços educacionais, acessibilidade em ambientes do convívio social, igualdade de
oportunidades e garantia do acesso e permanência desses estudantes nos mais elevados níveis de
ensino, pois “se a diferença é tomada como parâmetro, não fixamos mais a igualdade como norma e
fazemos cair toda uma hierarquia das igualdades e diferenças que sustentam a “normalização”.
(MANTOAN, 2005, p.23 ).
Figueiredo (2002) corrobora com a ideia de Mantoan (2003). Segundo esse autor, é urgente
uma transformação na escola para a inclusão ocorrer de fato, só assim os modelos e práticas que
discriminam qualquer estudante poderão se distanciar, pois “[...] não se trata de adequar, mas de
transformar a realidade das práticas educacionais em função de um valor universal que é o
desenvolvimento do ser humano”. (Figueiredo, 2002, p.68).
D. Luísa, ao falar da inclusão social, transparece compreender efetivamente a essência de
uma luta e seu benefício para os estudantes que apresentem necessidades educacionais especiais
com ou sem deficiência, sobretudo para a sociedade:

Eu quero fazer. Eu quero garantir que todo mundo estude em tudo quanto é lugar,
entendeu? Que eu possa escolher. Olha, aquela escola, eu acho que ela pode ter
uma educação, então eu quero botar minha filha lá, e não falar: Olha, você aceita
minha filha? Não quero isso, entendeu?

O relato de D. Luísa se apoia nas prerrogativas legais, na política educacional brasileira: o
direito de todo cidadão à educação na rede regular de ensino. Como afirma Carvalho (2000, p. 30).
“No âmbito da educação escolar, há que se deferirem duas formas de exclusão: a que impede o
acesso e o ingresso de pessoas com deficiência nas escolas regulares e a que expulsa as que
ingressaram, mas não conseguem permanecer”.
O direito à inclusão está assegurado na Constituição Federal (1988), quando, em seu Art.
205 garante a educação como direito de todos, ou seja, estes alunos devem estar matriculados na
rede regular e se precisarem de ensino especializado, também devem encontrá-lo na rede regular,
como resguarda o ECA (1990), a LDBEN de 1996, e a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), entre outros ordenamentos legais já citados nesse
estudo.
Por tal prisma, compreender como a família lida com os processos legais de
inclusão/exclusão escolar é possibilitar uma discussão mais abrangente sobre o acesso à educação
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como um todo, tendo em vista a possibilidade de desvelar as influências com que esses processos
constituem a realidade vivenciada por seus entes.
Para entender a gênese de um movimento em prol da educação comum, é importante
conhecer e reconhecer as dificuldades enfrentadas pelas famílias na luta por direitos já assegurados
legalmente. D. Luísa conta que após uma audiência pública na qual denunciou as barreiras
enfrentadas para encontrar uma escola para sua filha com Síndrome de Down, teve
a matrícula recusada por diversas escolas particulares, e foi procurada por uma instituição de
referência no campo da deficiência intelectual associada a essa síndrome:
É só uma instituição [...] uma pessoa veio conversar comigo que foi da “X”[...]
Só que ela deixou claro que, eu não[...] vou falar curta e grossa: eu não vou me
meter nessa sua briga não, por que é a sua causa... aí eu virei pra ela e fiz assim:
não existe minha causa! Existe a nossa causa.

A disposição em empreender um movimento coletivo é refletida na fala da entrevistada,
contudo, não encontra suporte e nem sustentação numa instituição que poderia enveredar ações
reivindicatórias por direitos coletivos, Considerando a instituição de referência citada por D. Luiza,
de natureza associativista surgida do movimento de pais e familiares, a partir do não atendimento
das demandas educacionais de seus filhos com algum tipo de deficiência, a expectativa não é de
atuação coletiva, como um movimento social em defesa de direitos. Como afirma D’Antino (1998),
cabe analisar as consequências da atuação dessas instituições que tem como elemento mediador,
muito mais o ideário da socialibilidade e convivência, que oculta potenciais de luta e mobilização.
Nesse sentido, D’Antino (1988, 132) constata por meio de estudo sobre as relações no âmbito de
instituições especializadas de cunho familiar que: “o funcionamento das instituições apresenta uma
similaridade no nível ideológico ‘colado’ à sua origem. Ou seja ‘colado’ a todo um processo vivido
pela
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dos

pais

de
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deficiência

mental

e

pela

consequente

superproteção/rejeição, paternalismo, assistencialismo que lhe são próprios”.
O quantitativo de instituições do Terceiro Setor em Salvador (BA), que atuam nesse
segmento com o objetivo de defender os direitos das pessoas com deficiência não tem garantido a
continuidade do percurso escolar para todos os alunos e parece não estar comprometida com a
defesa de direitos conquistados, especialmente a educação. É fato que a visibilidade das associações
limita-se ao mero assistencialismo de suas ações.
O Conselho Estadual de Educação foi um órgão que D. Luísa também buscou para
formalizar a queixa sobre a negativa de matrícula por parte das escolas comuns. Ela conta:
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A minha [...] é queixa mesmo né? Isso [...] contra aquelas escolas. Aí a diretora do
Conselho convidou pra uma reunião lá, disse que iria chamar as escolas[...] Mas
nunca me deu uma posição, nunca! Morreu aí[...] Eu fui lá duas vezes cobrar: tem
alguma posição do meu processo? Não deu em nada, não deu em nada, em
absolutamente nada!

Observa-se que os esforços por parte dos órgãos competentes ainda não são suficientes para
acolher uma reivindicação demandada pela sociedade civil. Consta no regimento interno do
Conselho Estadual de Educação, na Seção III, sobre a Competência na Educação Básica no III
parágrafo: “formular critérios de matrícula, dependência, adaptação, recuperação e de transferência
de alunos de um para outro estabelecimento de ensino”. Isto significa que as ações muitas vezes
encontram-se dispersas sem o devido retorno à sociedade, pois também é atribuição desse
Conselho, atentar quais os procedimentos e formas de matrícula utilizadas pelas escolas.
Questionada sobre o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência –
COEDE, se tinha conhecimento deste ou se havia sido orientada por alguma instituição a procurá-lo
D. Luísa respondeu:
Só tomei conhecimento deste Conselho após a publicação da resolução do MP.
Quando vivenciei as negativas de matrícula nos colégios particulares de Salvador,
eu não sabia da existência deste Conselho. Não sabia a quem recorrer, por isso
procurei o MP sozinha. Até hoje não sei o papel do Conselho da Pessoa com
Deficiência. Não sei o seu papel, nem a sua atuação. Tudo que sei do COEDE são
informações disponibilizadas na internet. Não vi na prática a sua atuação. E nem
sei como ele funciona, e nem sei como ele poderia me ajudar na época das
negativas da matrícula.

As demandas das famílias em torno da escolarização de seus filhos também não são
elementos constitutivos das ações impetradas por instituições como o COEDE? Este conselho
deveria participar ativamente do debate sobre inclusão escolar por representar as pessoas com
deficiência perante a sociedade e sua ausência parece demonstrar a desarticulação com as
instituições representativas na defesa dos direitos dessas pessoas.
Em relação ao surgimento de um movimento envolvendo outras mães e familiares que
tiveram matrículas negadas em escolas comuns, D. Luísa relata:
Ana15 me convidou pra fazer parte de um grupo que a gente formou que era um
grupo de professores é [...] educadores [...] eu fui duas vezes, mas não me
15

Ana, nome fictício, é uma profissional no campo da educação, que convidou D. Luísa para participar de um grupo de
famílias e profissionais que debatem sobre inclusão.
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encaixei nesse grupo, porque era um grupo muito petista assim[...] eu não sou PT,
sabe? Aquele grupo muito radical ,muito não sei o quê, não! Eu quero garantir
que todo mundo estude em tudo quanto é lugar, entendeu? Que eu possa escolher
[...]

Pelo entendimento de D. Luísa, as ações impulsionadoras da inclusão educacional não
devem estar veiculadas aos partidos políticos para não inibir a centralidade da luta. O que se busca
não é o fortalecimento nem o combate desta ou daquela bandeira partidária, dadas
as recorrências históricas e as vinculações entre os partidos. O que, de fato se pretende alcançar é a
compreensão de que exercer a cidadania é possível, podendo ser uma luta construída gradualmente,
por meio de uma lógica de vontade e de luta no campo social que é constituído por tensões e
contradições, como afirma Covre (1991, p. 10):

Cidadania não se constitui apenas de direitos e deveres, ou de direitos
garantidos juridicamente, mas de direitos que são partes integrantes da base e da
realimentação do processo - os adquiridos, os que necessitam ser mantidos, os
que ainda não foram conquistados, mas que estão na pauta de necessidades e luta
[...].

A ideia de cidadania, como se pode notar, envolve mais que direitos e deveres; diz respeito
ao reconhecimento da autonomia e independência da sociedade civil. Na compreensão de D. Luísa,
“Eu acho que tenho que ir pelo caminho legal. Eu quero que os meus direitos e os direitos de
minha filha sejam cumpridos, então eu não vou ficar levantando bandeira de partido político”.
Verifica-se no depoimento de D. Luísa, um aspecto interessante no entendimento e nas
práticas de inclusão, ou seja, mesmo com uma recomendação em vigor, construída a partir de um
encaminhamento ao Ministério Público, o debate sobre como assegurar a matrícula na escola
comum, não é conclusivo. A articulação entre os diversos setores da sociedade soteropolitana que
prestam serviços em educação, ainda não asseguram a inclusão.
Perguntada se procurou alguma instituição reconhecida socialmente por combater qualquer
forma de exclusão educacional vivida por pessoas com deficiência intelectual e Síndrome de Down,
D. Luísa foi firme em relatar que a instituição procurada não correspondia suas expectativas:
Eu vi que a “X” era uma instituição só pra encontros! Encontro[...] entendeu? Pra
proporcionar encontros, o que eu fiz há dois anos atrás, era o que a “X” deveria
ter feito há quinze anos, você tá entendendo? Eu e as outras mães precisam fazer
isso o que eu fiz, sendo que é o papel dessas instituições, na minha cabeça é o
papel delas, entendeu. Eu não estou fazendo uma coisa só por mim e minha filha,
por toda a sociedade por isso que puxou as outras duas mães, uma com o filho
autista outra com um disléxico entendeu? E com outras deficiências.
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A visão assistencialista da instituição mencionada percebida por D. Luísa ainda perpassa as
ações das instituições que representam a luta dos direitos da pessoa com deficiência. Por isso, essas
ações são geralmente pontuais e temporárias, e visam atender alguma demanda específica que em
um dado momento alguém identificou. Para que se supere o olhar assistencialista, é preciso,
enfrentar os desafios e superar as barreiras existentes.
Esse pensamento expresso por D. Luísa também me remeteu aos estudos sobre os
movimentos sociais da pessoa com deficiência. Seria mesmo uma alternativa viável um movimento
único, capaz de transformar a realidade dessas pessoas? Será que unidos, independentes das
especificidades de cada área da deficiência e/ou necessidade educacional apresentada por seus entes
esse movimento poderia ser mais fortalecido? Certamente a participação da família é imprescindível
no movimento da educação inclusiva, seja de forma individualizada ou por meio de instituições,
para garantir a continuidade histórica da luta por uma sociedade mais digna e justa.
Em diversos momentos da entrevista D. Luísa, demonstrou convicção sobre a importância
de seu papel social como mãe de uma pessoa com deficiência. Ela deixou claro que a escola é
quem deve estar preparada para receber todos os alunos: “uma instituição de ensino é pra ensinar;
se não está preparada, feche!”.
As ponderações de D. Luísa refletem muito bem a sua perspectiva da educação inclusiva.
Ela parte do pressuposto que a escola tem como essência ensinar a todos os alunos
independentemente de atributos e características, afinal, existe para tal. Se um dos princípios da
educação inclusiva perpassa a participação de todos os estudantes convivendo em espaços comuns,
então a escola deve estar preparada para receber e ensinar a todos os alunos, superando o processo
de integração e exclusão. Nesse sentido, não justifica negar matrícula a uma estudante com
deficiência intelectual e Síndrome de Down, baseada no discurso da não preparação.
Em relação às reivindicações encaminhadas no Ministério Público, este passou a realizar
ações coletivas de interesse da sociedade civil que geraram ampla discussão sobre como estava
acontecendo o processo de inclusão de estudantes com deficiência, síndromes e outras
características nas escolas privadas; públicas estadual e municipal; além de propor a elaboração de
uma recomendação norteadora das ações de acompanhamento por parte do MP/BA e sociedade
civil. Ela explica:

Na recomendação é assim: não existe a negativa, se a escola não tiver condição
porque se ela já tiver cheia, ela tem que comunicar formalmente ao Ministério
Público e mostrar: olha, na minha turma já tem fulaninho, beltraninho, cicraninho
que já é de inclusão, eu não acho que vou conseguir fazer um bom trabalho se eu
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receber mais um. O Ministério Público vai pegar isso e dizer: deferido ou
indeferido, concordo ou não concordo, entendeu? Então o que é que eu acho poxa,
foi um grande passo. Foi! Mas na prática eu acho que daqui a dois anos eu vou
viver tudo de novo o que eu vivi. Entendeu?

A trajetória do movimento iniciado por essa mãe, claramente, prevê uma transformação na
concepção de inclusão ao oportunizar alternativas de qualificar as escolas sobre como proceder para
receber todos os alunos, considerando a construção de um movimento voltado às pessoas com
deficiência, nitidamente pontuado a seguir por D. Luísa:

Considero um movimento sim, apesar de ter sido uma ação isolada minha com as
outras duas mães, considero um movimento que resultou em frutos positivos para
toda a sociedade, pois a resolução do Ministério Público tem um grande impacto
na inclusão escolar da pessoa com deficiência.

Indaga-se: a caracterização de um movimento social pautado na experiência dessas mães
favorece uma forma de pensar o próprio movimento social para as pessoas com deficiência?
Observa-se que as instituições no município de Salvador (BA) defensoras dos direitos das pessoas
com deficiência não são suficientes e não conseguem cumprir o papel de articuladoras, pois
passados cinco anos da Política da Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva, foi necessária a
mobilização de uma mãe e depois outras duas para fazer alguns setores da sociedade promover
mudanças significativas. D. Luísa diz:

Quando falo em "juntos somos mais forte" digo que eu e todas as mães/pais que
enfrentam as mesmas dificuldades se nos unirmos podemos pleitear, literalmente
brigar por nossos direitos. Muitas vozes juntas formam um coral mais fácil de ser
ouvido!

Isto coloca em pauta tanto a forma de organização dos movimentos sociais vinculados a
educação da pessoa com deficiência, quanto à participação de associações, organizações não
governamentais e instituições públicas nos encaminhamentos dos processos localizados no GEDEF
e no CAOCA, pois essas experiências foram sistematizadas em encontros realizados de modo a
compor a construção da primeira recomendação mediada pelo MP/BA. Certamente não se trata de
contrapor o desenvolvimento de ações individuais às coletivas, mesmo porque as práticas de um
movimento servem para “juntar pessoas”.
As discussões até aqui apresentadas pela mãe de Estrela se transformaram em importantes
contribuições para compreender como as demandas processuais relacionadas aos direitos da pessoa
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com deficiência evoluem no âmbito do Ministério Público baiano. No entanto, é preciso destacar a
percepção das promotoras de justiça do MP/BA, coletada através de entrevistas e que tiveram suas
reflexões acompanhadas de vivência e engajamento nas ações voltadas aos direitos das pessoas com
deficiência. Serão mencionadas apenas algumas considerações relevantes para esse trabalho. A
primeira entrevistada é promotora da justiça, atuante no CAOCA, que atende às demandas da
Educação Municipal de Salvador (BA), já nomeada de Dra. Marlene. A segunda entrevistada,
chamada de Dra. Clara16, casada, atuante no GEDEF, cobra a adoção de atitudes de
responsabilização do Estado, no que diz respeito à pessoa com deficiência.
Indagada sobre a evolução em relação à quantidade de processos vinculados a inclusão, Dra.
Marlene relata:
Não há evolução no quantitativo de processos sobre incluir ou matricular alunos
com deficiência na escola comum. Atualmente os pais nos procuram para apontar
falhas no planejamento, na avaliação, na qualidade de ensino.

Essa afirmação faz pensar que ao incluir estudantes com deficiência, a escola reproduz uma
pedagogia assentada na homogeneização, não oferecendo oportunidades nem condições de
aprendizagem aos estudantes marcados pela diferença. Sempre que o estudante com deficiência não
se beneficiar da pedagogia oferecida na escola comum é estabelecido também, vale salientar, um
processo de exclusão. Os princípios da educação inclusiva entendidos nesse estudo, a partir de um
contexto mais amplo, dizem respeito à estrutura social na qual vivemos associados aos movimentos
que lutam por assegurar direitos, além da transformação dos sistemas de ensino.
Conforme Dra. Clara, as demandas referentes à inclusão escolar das pessoas com
deficiência, não chegam ao GEDEF, pois, na triagem, essas pessoas são encaminhadas ao CAOCA,
atuante nessa área. Os expedientes e processos mais recorrentes estão relacionados aos assuntos
curatela e acessibilidade arquitetônica.
Segundo Dra. Marlene, foram criados grupos de trabalhos constituídos por representantes de
escolas, centros de apoio pedagógico, secretarias de educação, ONG, associações, dentre outros
espaços que atendem pessoas com deficiência, além do Ministério Público. Foram solicitadas
informações acerca da educação inclusiva realizada pelas redes de ensino estadual e municipal,
como: quantidade de alunos com deficiência matriculados; se havia campo específico na ficha de
matrícula para identificar o estudante com deficiência; se havia cotas de vagas na portaria de
matrícula; quantitativo de salas de recursos multifuncionais; cursos de formação desenvolvidos e/ou
16

Nome fictício
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a desenvolver; propostas de ações inclusivas para execução; plano político pedagógico que
contemple o ensino inclusivo, no que diz respeito à avaliação e terminalidade específica.
No âmbito individual foram emitidos convites aos genitores e responsáveis que registraram
demandas junto ao Ministério Público para atendimento individual e participação em reuniões
designadas pela promotoria. Em uma audiência pública foram expostas as produções dos grupos de
trabalho e, posteriormente, publicada uma Recomendação através da 6ª Promotoria de Justiça da
Infância e da Juventude da Comarca de Salvador, bem como sua forma de fiscalização.
Para as promotoras, as políticas sociais voltadas à inclusão escolar da pessoa com
deficiência passam a fazer parte da agenda do Ministério Público da Bahia, no “momento em que
algum familiar nos procura registrando alguma queixa contra uma escola ou reivindicando alguma
ação no ambiente escolar”.
Acerca dos movimentos sociais, não foi identificada nenhuma ação encaminhada pelo
movimento “de” e “para” as pessoas com deficiência ao MP/BA. Segundo Dra. Marlene “[...] desde
o período em que entrei para o Ministério Público, não tenho conhecimento sobre manifestação
reivindicatória de nenhuma ONG, associação, instituição, entidades, muito menos vinda de
movimentos sociais”.
Para Dra. Clara, “Há pouca participação de instituições que trabalham com as demandas
das pessoas com deficiência. Estas são registradas e encaminhadas individualmente pelo usuário.
Não tenho conhecimento sobre essa demanda”.
A lógica que constitui os chamados “novos” movimentos sociais parecem se distanciar das
ações singulares, pois é no engajamento aos movimentos sociais que a família, instituições
governamentais ou não, empreendem a luta por uma sociedade inclusiva. Dito isso, os movimentos
sociais das pessoas com deficiência, na sociedade soteropolitana, na intenção de propor uma
interlocução com o poder público, optaram por atuar a margem dos enfrentamentos.
Quanto as principais ações assertivas realizadas pelo MP/BA para promover a inclusão dos
estudantes com deficiência intelectual aos espaços educacionais, foi destacado pela Dra. Marlene
que “[...] diversas ações contemplam todos os estudantes com deficiência, embora o primeiro passo
tenha sido dado individualmente por uma mãe de uma adolescente com a Síndrome de Down e
deficiência intelectual”:
Dessa forma, conforme Dra. Marlene acredita-se que o Ministério Público vem procedendo
com ações assertivas afirmando seu papel social e assumindo espaço central no debate acerca da
inclusão educacional na sociedade contemporânea e na superação da lógica da exclusão ao
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recomendar às Secretarias Estadual e Municipal de Educação, bem como a todos os gestores de
estabelecimentos particulares a prestação de serviços de ensino comum que:

I. Efetivem a matrícula no ensino regular de todos os estudantes,
independentemente da condição de deficiência física, sensorial ou intelectual, bem
como ofertem o atendimento educacional especializado, garantindo assim acesso à
educação conforme legislação acima transcrita, promovendo o atendimento às
suas necessidades educacionais específicas.
II. Garantam no seu Projeto Político Pedagógico a educação inclusiva e, para
tanto, especifiquem em sua proposta pedagógica a flexibilização curricular,
metodologias de ensino, recursos didáticos e processos avaliativos diferenciados
para atender as necessidades educacionais específicas dos alunos, promovendo as
adaptações necessárias.
III. Constem na planilha de custos da instituição, assim como os demais custos da
manutenção e desenvolvimento do ensino, o financiamento de serviços e recursos
da educação especial, não devendo ser cobradas taxas extras em função da
deficiência.
IV. Exijam dos responsáveis das crianças e adolescentes com deficiência,
matriculados no estabelecimento de ensino, relatórios de atendimento de saúde
necessários ao desenvolvimento do aluno, comunicando ao Conselho Tutelar
competente situações onde seja necessária a sua atuação para a garantia do
direito á saúde, bem como, casos de negligência, omissão ou outras violações ao
dever de assistência previsto no Art. 22 do ECA: "Aos pais incumbe o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse
destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais".
V. Na existência de casos onde haja dúvidas referentes á violação de direitos das
crianças e/ou adolescentes com deficiência relativos à garantia da educação
inclusiva, que sejam formalmente encaminhadas ao Conselho Tutelar, Conselho de
Educação competente e Ministério Público (MP-BA, 2013).

De fato, todos os estudantes com deficiência podem fazer parte do Sistema Educacional
comum, se assim preferir. A superação das práticas discriminatórias presentes em condutas veladas
que muitas vezes frustram ou restringem o direito de acesso a um direito fundamental, como é o
caso da educação, indica a construção de uma sociedade inclusiva que valoriza a diversidade
humana. Desta forma, as estratégias utilizadas tanto pela genitora de Estrela, quanto pelo Ministério
Público baiano, seja na forma de queixa, denúncia e enfrentamento, seja por meio de articulação,
negociação e recomendação validam a construção de uma sociedade mais democrática em respeito
às diferenças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo investigar, discutir e analisar a participação das pessoas
com deficiência na busca por garantias de seus direitos educacionais por meio das demandas
processuais identificadas no Ministério Público do Estado da Bahia. Foram observados os anos de
2008 a 2013, período delimitado em razão da dificuldade de uma coleta de dados mais
representativa, exigindo um rastreamento para identificação e classificação dos dados documentais
em relação às demandas sociais e reivindicações das pessoas com deficiência ou suas
representações. Ademais, 2008 foi o ano de implantação da Política Nacional de Educação Especial,
numa perspectiva inclusiva.
Como pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PGDEduc) da UNEB, pude vivenciar grandes desafios ao investigar este objeto, que foi se
constituindo a partir do meu envolvimento profissional com pessoas com deficiência, seus
familiares nos diversos espaços sociais e educacionais, os direcionamentos precisos de minha
orientadora e as orientações da banca de qualificação.
Após um longo caminhar em busca de informações para cumprir tal objetivo, escolhi
construir os quadros apresentados nessa dissertação no terceiro capítulo, para melhor visualização
dos dados coletados, pois foram mais de 600 processos lidos buscando relacionar as necessidades
encaminhadas ao Ministério Público do Estado da Bahia – MP/BA, campo empírico documental
desta pesquisa, envolvendo pessoas com deficiência e movimentos sociais desse grupo. Nos
processos disponibilizados, foi possível verificar uma relação reivindicatória existente entre as
dimensões social e humana, efetivamente apresentada na forma de participação individual. Para
melhor compreensão desse estudo, debateu-se sobre os movimentos sociais, educação da pessoa
com deficiência, sociedade e cidadania.
Inicialmente, o acesso às informações através da leitura dos documentos encontrados no
Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – GEDEF do
MP/BA, embora sistematizados no Serviço Social somente a partir de 2009, foi relevante para
perceber a dimensão das necessidades sociais decorrentes da experiência de vida das pessoas com
deficiência e entender que contar apenas com a legislação, instituições com atuação na defesa dos
direitos dessas pessoas e órgãos como o MP/BA, não são suficientes para resolver as questões
básicas no tempo em que são reivindicadas e com a devida urgência.
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Observa-se, que os assuntos mais recorrentes nos últimos dois anos pesquisados, no caso
2012 e 2013, são “abandono”, “maus- tratos”, “interdição” e “curatela”, ocasionando uma
significativa quantidade de abertura de expedientes no Ministério Público em relação à diminuição
de expedientes registrados por parte de pessoas com deficiência, enquanto que os assuntos
“apropriação” e “acessibilidade” ocorrem em menor proporção. Nesse sentido, volto o olhar crítico
para a atuação incipiente dos movimentos sociais das e para pessoas com deficiência e as relações
estabelecidas com o Estado e com os demais cidadãos. Esse pensamento implica em apostar na
capacidade dos movimentos sociais em defesa dos direitos dessas pessoas para ressignificar as
formas de enfrentamentos em nossa sociedade.
Nesse sentido, a discussão sobre os movimentos sociais e os da pessoa com deficiência
favoreceu o entendimento acerca das tensões entre a sociedade civil, o poder público e o movimento
social organizado, no sentido de promover e assegurar direitos, bem como garantir o cumprimento
daqueles já assegurados pela legislação.
É importante mencionar que o MP/BA, contexto documental pesquisado, tem se empenhado
em discutir as problemáticas da inclusão sinalizadas nesse trabalho, na tentativa de encurtar a
distância entre o estabelecido legalmente e o cumprimento de fato dos ordenamentos jurídicos,
quando recomenda às Secretarias Estadual e Municipal de Educação e aos estabelecimentos
particulares de ensino os procedimentos legais referentes à educação inclusiva. Os movimentos
empreendidos pelo MP/BA, especialmente aqueles realizados no Centro de Apoio Operacional da
Criança e do Adolescente – CAOCA têm engendrado nos poderes públicos, privados e sociedade
civil a produção de discursos e práticas sobre o atendimento das necessidades sociais impostas pela
deficiência.
Para cumprir com os objetivos específicos elaborei muitos questionamentos diante dos
processos e expedientes, procurando afastar sentimentos de indignação e angústia diante dos relatos
encontrados. Busquei interrogar e interrogar-me, conhecer e conhecer-me, além de exercitar, talvez
o mais difícil, o aproximar e o distanciar do objeto estudado para tornar possível cumprir o rigor
acadêmico cientifico exigido. Foram descritas as estratégias individuais de uma mãe, D. Luísa, em
defesa dos direitos das pessoas com deficiência pela inclusão educacional, a partir de um processo
localizado no CAOCA, de grande repercussão na mídia soteropolitana (Anexo B), intencionando a
identificação dos caminhos percorridos por essa mulher para assegurar a inclusão educacional, além
da
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O diálogo sobre um movimento empreendido apenas por uma mãe, favorável a uma
educação realizada em espaços comuns, onde pessoas “marcadas” pela diferença pudessem se
beneficiar dos procedimentos de ensino e aprendizagem, levou à ampliação da reflexão sobre como
se encontra a participação da sociedade civil organizada ou não na cidade de Salvador, na luta dos
direitos a educação das pessoas com deficiência.
As reflexões em torno desse trabalho, considerando o estudo teórico e o histórico de
participação em um movimento social, se concretizam nessa pesquisa através de um olhar muitas
vezes redimensionado para poder captar as sutilezas das diferentes formas de atuação individual
e/ou coletiva da sociedade civil referente aos direitos sociais e educacionais das pessoas com
deficiência. As práticas observadas em movimentos de natureza semelhante muitas vezes não
correspondem à identificação concreta das ações anunciadas nos discursos de seus representantes.
Nos diversos expedientes administrativos referentes às demandas sociais da pessoa com
deficiência tanto os do Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência – GEDEF quanto os do CAOCA, é destacada a busca por assegurar os direitos sociais
e educacionais das pessoas com deficiência por força de ordenamentos jurídicos que expressam
políticas públicas sociais e educacionais. No MP/BA, além dos procedimentos específicos para a
promoção da inclusão social, observou-se a tentativa de impulsionar a atuação de um movimento
capaz de envolver diversos setores da sociedade como instituições públicas, estadual, municipal,
privadas e Terceiro Setor com ênfase nas políticas de inclusão, pela igualdade de direitos e de
cidadania.
No entanto, notou-se a ausência da participação efetiva dos movimentos sociais ‘de e para’
as pessoas com deficiência nos processos analisados no GEDEF e no CAOCA. Isso fez aflorar
ponderações sobre a existência de um movimento desarticulado, com dificuldade intensa em adotar
uma ação coletiva, desenvolvendo segundo as especificidades de cada deficiência, dissociadas de
um movimento maior: o da inclusão social e educacional, mesmo quando atua em momentos
significativos de lutas e reivindicações dessa população.
Foi possível também perceber por meio dos expedientes pesquisados, as fragilidades nos
procedimentos adotados para o atendimento das demandas sociais e educacionais por parte do
Ministério Público baiano. Ao dirigir-se à instituição, a pessoa com deficiência ou seus
responsáveis, são submetidas a uma espécie de triagem na qual são registrados os motivos e
intenções da busca pelo órgão. Nesse momento, as informações sobre o tipo de deficiência não
apresentam grau de relevância para a abertura do protocolo de atendimento, caracterizando a
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invisibilidade dessas pessoas no próprio órgão, além da dispersão dos dados referentes às várias
formas de expressão da deficiência.
Entretanto, ao endossar os direitos sociais e educacionais, as promotoras atuantes no
MP/BA, conferem a essa instituição pública o poder de enfrentamento das adversidades vivenciadas
por essas pessoas no campo social e educacional no sentido de elaborar proposições sobre inclusão
educacional, acessibilidade e direitos humanos. Dessa forma, os movimentos sociais devem ser
compreendidos como uma construção coletiva de um projeto de sociedade pautada no respeito à
diversidade e aos direitos legais.
Quanto à discussão sobre sociedade e cidadania, pode-se afirmar que é necessário o
aperfeiçoamento dos mecanismos de participação individual e coletiva para fomentar o potencial
social e político de toda a sociedade. É importante promover o debate sobre as variadas formas de
articulações empreendidas pelas pessoas com deficiência e por quem as representam no cenário
soteropolitano, com o propósito de mudanças assertivas na busca por assegurar a igualdade de
direitos, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais.
Este estudo evidencia que os Movimentos Sociais para as pessoas com deficiência são
importantes para garantir sua cidadania. Entende-se também que é fundamental a participação e o
envolvimento pleno da família na busca por direitos conquistados, muitas vezes violados ou
negligenciados no tocante às questões sociais e educacionais.
As percepções de D. Luísa, mãe de uma adolescente com Síndrome de Down, a partir do já
mencionado processo do CAOCA, sem dúvida, contribuíram para maior compreensão sobre as
formas de participação de associações, organizações e instituições nos encaminhamentos de
procedimentos ao MP/BA. Demonstraram também o longo caminho percorrido por ela em busca de
uma escola comum para garantir o direito à educação da filha. Peregrinação, repleta de negativas de
matrícula em escolas privadas na cidade de Salvador (BA). Sendo importante pontuar que a mãe
sabia das prerrogativas encontradas na Constituição brasileira e dos princípios de inclusão
estabelecidos pela Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Por toda a dificuldade encontrada para juntar os dados, recomenda-se uma revisão e
atualização do Sistema Integrado de Informações do Ministério Público - SIMP para melhor
categorização dos assuntos relacionados às reivindicações das pessoas com deficiência no sistema
do MP/BA, visando a devida identificação das demandas processuais, a exemplo de gênero, tipo de
deficiência, assunto, e outras informações relevantes para fins de pesquisa e levantamentos
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estatísticos. Indicam-se ainda outros estudos sobre a problemática da inclusão relacionados à
atuação dos movimentos sociais, em diversos contextos e abordagens.
Assim, não considero necessário que sejam elaboradas mais políticas públicas para ter
assegurados os direitos das pessoas com deficiência. As problemáticas sociais vivenciadas por essas
pessoas me fizeram compreender o quão relevante se torna um maior aprofundamento dos estudos
sobre como são construídas as pautas de reivindicações dos movimentos sociais e as instituições
não governamentais que representam essa população.
Apesar disso, foi possível compreender as possibilidades de conceber a ideia da construção
de um movimento único capaz de debater a educação de todas as pessoas nos diversos espaços
educacionais, considerando os direitos humanos, a dignidade e a justiça social como fatores
determinantes, quando se quer uma sociedade justa e alinhada à diversidade humana.
Enfim, fica a sensação de impotência e inquietação como cidadã e pesquisadora diante do
pesquisado e experimentado, questionando mais ainda sobre a participação da sociedade civil, do
Estado e movimentos sociais institucionalizados ou não, em torno dos processos encaminhados ao
Ministério Público do Estado da Bahia.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTODE EDUCAÇÃO CAMPUS I
COLEGIADO DE PEDAGOGIA
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome do Participante:
Sexo: F (

) M ( ) Data de Nascimento:

Endereço:
Telefone:

II -DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:

1.TÍTULO DA PESQUISA:
2.PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL:

O objetivo da presente pesquisa é o de investigar como as demandas processuais relacionadas com os
direitos da pessoa com deficiência chegam ao Ministério Público do Estado da Bahia, especificamente as
localizadas no Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – GEDEF e
no Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente - CAOCA. Como objetivos específicos,
pretende-se investigar as demandas processuais expressas em ações e inquéritos civis vinculadas com os
aspectos sociais e educacionais de pessoas com deficiência; descrever as estratégias de atuação individual e
coletiva em defesa dos direitos das pessoas com deficiência pela inclusão social; e identificar a participação
de associações, organizações não governamentais e instituições nos encaminhamentos dos processos no
município de Salvador (BA).
A participação na pesquisa é absolutamente voluntária, sendo que qualquer participante pode decidir
por se retirar dela a qualquer momento, não acarretando quaisquer consequência, penalizações ou prejuízos.
É garantido, a todos os participantes, absoluto sigilo quanto a suas identidades.
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Muito provavelmente os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados em futuras publicações
científicas, ficando garantido, também nesses casos, o mais absoluto sigilo quanto à identidade dos
participantes.
Os participantes podem pedir esclarecimentos aos pesquisadores em qualquer momento da pesquisa,
podendo inclusive pedir esclarecimento em momentos posteriores a sua aplicação. Para isso deixamos
disponível um endereço para contato.

Tendo ciência disso, eu, _____________________________________________,

dou meu

consentimento livre e esclarecido à participação na presente pesquisa e a utilização dos dados obtidos em
futuras publicações científicas.

Salvador, ____ de ________________ de 2014.

______________________________
Assinatura

Endereço para contato:

Pesquisador:
Endereço Institucional: Universidade do Estado da Bahia. Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA.
CEP: 41.150-000.
E-mail:
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista no Centro de Apoio Operacional da Criança e do
Adolescente - CAOCA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Identificação
Sexo: ________________________________
Função/cargo:__________________________
Formação Acadêmica: ___________________

1. Quais são as demandas processuais sobre inclusão educacional mais recorrentes?
2. Como as políticas sociais voltadas para inclusão escolar da pessoa com deficiência entram
para a agenda do Ministério Público da Bahia?
3. Como o Ministério Público da Bahia se relaciona com as ações realizadas pelos movimentos
sociais?
4. Quais as reivindicações educacionais encaminhadas através do movimento das e para as
pessoas com deficiência?
5. Como a Dra vê os movimentos sociais das ONG ligadas à pessoas com Deficiência
Intelectual em relação a outros movimentos compostos por grupos sociais sem deficiência?
6. Há evolução em relação à quantidade de processos vinculados ao processo de inclusão?
7. Como funcionam as articulações entre o Ministério Público da Bahia e as ONG’s que
trabalham com a inclusão educacional?
8. Em sua opinião as políticas atuais que tratam da inclusão escolar da pessoa com deficiência
são eficientes e cumprem o objetivo esperado? Por quê?
9. Comente sobre os principais desafios do Ministério Público da Bahia para assegurar a
inclusão, permanência e terminalidade escolar da pessoa com Deficiência Intelectual.
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10. Descreva as principais ações assertivas realizadas por esta instituição para promover a
inclusão dos estudantes com deficiência intelectual, aos espaços educacionais, no período de
2009 a 2013.
11. Como se dá a participação das ONG’s nos encaminhamentos dos processos civis e em ação
Civil pública veiculada ao direito à educação?
12. Quais os caminhos procedimentais percorridos pelas ONG’s até o término de um inquérito

civil ou de uma ação pública?
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com a mãe (D. Luíza)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Identificação da entrevistada
Formação Acadêmica: _________________________________
Profissão: ___________________________________________
Idade:______________________________________________
Núcleo familiar:______________________________________
Identificação da deficiência do (a) filho (a):_______________
Idade do (a) filho (a): _________________________________
Escolarização do (a) filho (a): ___________________________
Caracterização da Escola:
Pública ( ) Privada ( ) Outros ( )
Comum ( ) Especial( ) Outros ( )

13.

Comente sobre os principais desafios enfrentados pela senhora para assegurar a inclusão,

permanência e terminalidade escolar da sua filha na escola comum.
14.

Quais os caminhos percorridos pela senhora para garantir o direito à educação comum de

seu (a) filho (a)?
15.

Como a senhora vê a atuação dos Movimentos Sociais de ONGs ligadas às pessoas com

deficiência intelectual?
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16.

A senhora matem contato com ONGs e/ou outros familiares que lutam por direitos a

educação? De que maneira?
17.

Quais os principais desafios enfrentados pela senhora no sentido de assegurar a trajetória de

seu (a) filho (a) na atual escola?

18.

Quais são os benefícios observados pelo fato de sua filha estudar em uma escola comum?

19. O que a senhora considera necessário para que a sociedade entenda que as pessoas com
deficiência sejam respeitadas como sujeitos de direito?
20.

Quais as consequências do movimento criado pela senhora na busca de uma escola comum

para seu (a) filho (a)?
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ANEXO A – Recomendação 001/2013

Recomendação às Secretarias Estadual e Municipal de Educação, aos estabelecimentos particulares de
ensino, para orientar os profissionais sobre o procedimento referente à educação inclusiva - MP/BA
(Salvador).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da
Juventude da Comarca de Salvador, estribado no art. 27, § único, inciso IV, da Lei Federal n° 8625, de 12 de
fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), bem como no art. 84, § 1°, da Lei
Complementar Estadual n° 011, de 18 de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da
Bahia), combinados ainda com o art. 201, § 5°, da Lei 8069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente) e art. 129, caput, da Constituição Federal do Brasil, e
CONSIDERANDO que a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, publicada pelas
Nações Unidas, em 10/12/1948, visando a garantia do direito à educação, no Artigo 26 dispõe que:
“1.Todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos,
bem como a instrução superior, está baseada no mérito.
2.A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
3.Os pais têm prioridade de direito no escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.”
CONSIDERANDO que a DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA, proclamada, por aprovação
unânime, pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20/11/1959, com o intuito de que a criança tenha
uma infância feliz e possa gozar, em seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades ali
enunciados e apela a que os pais, os homens e as mulheres em sua qualidade de indivíduos, e as organizações
voluntárias, as autoridades locais e os Governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem pela sua
observância mediante medidas legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas, de
conformidade, dentre outros, com os seguintes princípios:
“A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as crianças, absolutamente sem
qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento
ou qualquer outra condição, quer sua ou de outra família.“(PRINCÍPIO 1º).
“A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por
outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma
sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição de leis visando este objetivo levar-seão em conta sobretudo, os melhores interesses da criança. “(PRINCÍPIO 2º).
“Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e
compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer
hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material; (...)” (PRINCÍPIO 6º)
“A criança tem direito à educação, para desenvolver as suas aptidões, sua capacidade para emitir juízo, seus
sentimentos, e seu senso de responsabilidade moral e social. Os melhores interesses da criança serão a
diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro
lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos
da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito.”
(PRINCÍPIO 7º)
“A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais
objeto de tráfico, sob qualquer forma. (...)” (PRINCÍPIO 9º)
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA
CRIANÇA, de 20/11/1989, estabelece, dentre outras coisas, que:
“ARTIGO 19
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Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas
para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente,
maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do
representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.
ARTIGO 27
Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento
físico, mental, espiritual, moral e social.
Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas a responsabilidade primordial de propiciar, de acordo com
as possibilidades e meios financeiros, as condições de vida necessária ao desenvolvimento da criança.,
Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas
apropriadas a fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito e,
caso necessário, proporcionarão assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz respeito
à nutrição, ao vestuário e à habitação.
ARTIGO 29
1. Os Estados Partes acordam em que a educação da criança deve destinar-se a:
a) Promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na
medida das suas potencialidades;
b) Inculcar na criança o respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais e pelos princípios
consagrados na Carta das Nações Unidas;
c) Inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural, língua e valores, pelos valores
nacionais do país em que vive, do país de origem e pelas civilizações diferentes da sua;
d) Preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida numa sociedade livre, num espírito de
compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade entre todos os povos, grupos étnicos,
nacionais e religiosos e com pessoas de origem indígena;
e) Promover o respeito da criança pelo meio ambiente.
CONSIDERANDO que a DECLARAÇÃO DE SALAMANCA tem como princípio orientador de sua
Estrutura de Ação em Educação Especial, que as escolas deveriam receber todas as crianças
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras,
incluindo, ainda, crianças deficientes e superdotadas, desenvolvendo uma pedagogia centrada na criança e
capaz de educar todas elas, incluindo as que “possuam desvantagens severas”.
CONSIDERANDO que a educação é um direito social fundamental assim definido pelo artigo 6º da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 205, dispõe que “a educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe, no artigo 227, que “é dever da família, da sociedade e
do estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”;
CONSIDERANDO que, a Constituição Federal garante a educação inclusiva quando prevê em seu artigo
205 que: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho e artigo 206 que "O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: (Alterado pela E.C.-000.019-1998) I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola. E mais no artigo 208: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;”
CONSIDERANDO rompendo com paradigmas do antigo Código de Menores1, a Lei 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA) reafirma no ordenamento jurídico infanto-juvenil a “Doutrina da Proteção
Integral”2, há muito prevista em documentos internacionais3, de modo que crianças e adolescentes passam a
ser considerados “sujeitos de direitos”, merecedores, portanto, da proteção e do amparo necessário ao seu
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crescimento em condições dignas de sobrevivência, levando em conta a sua condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento4;
CONSIDERANDO que o ECA, no Art. 4º, ratificando art. 227 da Constituição Federal, dispõe ser “dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária”;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 18 do ECA, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 5º dispõe que “nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. E
ainda no Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: III - atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
1 Lei 6.697/79, através da qual crianças e adolescentes eram objeto da intervenção do Estado.
2 Art. 1º do ECA, rompendo com o paradigma do antigo código de menores, onde previa a doutrina da
situação irregular.
3Especialmente na “Declaração Universal dos Direitos da Criança, promulgada em 20 de novembro de
1959” e na “Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada em Assembleia Geral das
Nações Unidas em 20 de novembro de 1989”.
4 Art. 6º do ECA.
CONSIDERANDO que a Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu Artigo 58:
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Art. 59.
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades;
II - ...
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado,
bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
CONSIDERANDO que a Lei 8.069/90 tipifica como crime de constrangimento, no Art. 232, “submeter
criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”, punindo
com pena de detenção de seis meses a dois anos o seu infrator.
CONSIDERANDO que a lei 7853/89 prevê: Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4
(quatro) anos, e multa: I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a
inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos
derivados da deficiência que porta;
CONSIDERANDO a resolução CEE Nº 79 de 15 de setembro de 2009, em seu Art. 7º, dispõe que a oferta de
atendimento educacional especializado deverá ser realizada pelos sistemas público e privado de ensino ou
pelas instituições especializadas, quando for caracterizada a necessidade desse atendimento.
CONSIDERANDO que a resolução do CME Nº 38/2013, em seu
Art.1º, estabelece:
§ 3º: A oferta de Educação Especial deverá basear-se nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para acesso e permanência na escola, garantindo formação acadêmica e
profissional;
II - participação da família e da comunidade na complementação de serviços e recursos afins;
III – atenção ao educando, o mais cedo possível, prevenindo sequelas decorrentes do atendimento tardio,
com oferta de serviços de intervenção precoce, em interface com os serviços de saúde e assistência social.
RECOMENDA à Secretaria Estadual de Educação, á Secretaria Municipal de Educação, bem como a todos
os dirigentes de estabelecimentos particulares de prestação de ensino que:
1. Efetivem a matrícula no ensino regular de todos os estudantes, independentemente da condição de
deficiência física, sensorial ou intelectual, bem como ofertem o atendimento educacional especializado,
garantindo assim acesso à educação conforme legislação acima transcrita, promovendo o atendimento às
suas necessidades educacionais específicas.
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1.1 - Sejam entendidos como alunos com deficiência aqueles que:
1.1.1 - Possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial;
1.1.2 - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento (aqueles que apresentam um quadro de
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou
estereotipias motoras, incluindo-se nessa definição alunos com Autismo Clássico, Síndrome de Asperger,
Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância (psicoses) e Transtornos Invasivos sem outra
especificação);
1. 1. 3 - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande
envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança,
psicomotora, artes e criatividade;
2. Garantam no seu Projeto Político Pedagógico a educação inclusiva e, para tanto, especifiquem em sua
proposta pedagógica a flexibilização curricular, metodologias de ensino, recursos didáticos e processos
avaliativos diferenciados para atender as necessidades educacionais específicas dos alunos, promovendo as
adaptações necessárias.
3. Constem na planilha de custos da instituição, assim como os demais custos da manutenção e
desenvolvimento do ensino, o financiamento de serviços e recursos da educação especial, não devendo ser
cobradas taxas extras em função da deficiência.
4. Exijam dos responsáveis das crianças e adolescentes com deficiência, matriculados no estabelecimento de
ensino, relatórios de atendimento de saúde necessários ao desenvolvimento do aluno,
comunicando ao Conselho Tutelar competente situações onde seja necessária a sua atuação para a garantia
do direito á saúde, bem como, casos de negligência,
omissão ou outras violações ao dever de assistência previsto no Art. 22 do ECA: "Aos pais incumbe o dever
de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais".
5. Na existência de casos onde haja dúvidas referentes á violação de direitos das crianças e/ou adolescentes
com deficiência relativos à garantia da educação inclusiva, que sejam formalmente encaminhadas ao CT,
Conselho de Educação competente e Ministério Público;
A inobservância da presente Recomendação acarretará a adoção pelo Ministério Público de todas as medidas
judiciais e extra judiciais cabíveis.
Registre-se em livro próprio, encaminhando-se cópia da presente Recomendação às seguintes autoridades:
a) Procurador-Geral do Estado da Bahia;
b) Secretário de Educação do Estado da Bahia;
c) Secretário de Educação do Município de Salvador;
d) Secretario de Educação do Município de Madre de Deus;
e) Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
f) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador;
g) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Madre de Deus;
h) Presidente do Conselho Estadual de Educação;
i) Presidente do Conselho Municipal de Educação;
j) Conselhos Tutelares;
l) Órgãos representativos de escolas Particulares de Salvador;
m)Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado da Bahia .

Salvador, 01 de outubro de 2013
Cintia Guanaes (Promotora de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Salvador)
Maria Pilar Cerqueira Maquieira Menezes (Promotora de Justiça, Coordenadora do CEDUC)
Fonte: Ministério Público (BA)

128

ANEXO B - Reportagens geradas na imprensa baiana a partir do caso de Estrela17

Mães brigam para conseguir matricular filhos com deficiência em escolas de
Salvador
Por Metro1 no dia 02 de Fev de 2013 às 08:00

Foram três meses de procura e diversas rejeições até Giovanna Ribeiro, 13 anos, conseguir uma vaga em um colégio
de Salvador. A mãe da jovem portadora de Síndrome de Down, Daniela Ribeiro, teve que brigar muito e até ameaçar
entrar na Justiça para conseguir uma vaga. "Por que todo mundo tem direito de escolher a escola do filho, menos eu?
Só por que ela tem Síndrome de Down?", questiona.
Após muito esforço, o Colégio Mediterrâneo, que inicialmente havia rejeitado a matrícula da garota, voltou atrás e
Giovanna foi matriculada na última terça-feira (28). "Ela tinha negado também dizendo que a cota de inclusão estava
esgotada. Mas depois a proprietária do colégio voltou atrás e aceitou a matrícula, porque eu ameacei procurar o
Ministério Público, entrar com um mandado de segurança, foi uma luta", conta Daniela.
Outras escolas também usaram a mesma justificativa para rejeitar a matrícula: Colégio Miró, Colégio Sacramentinas,
ISBA, Colégio Módulo, Colégio Portinari e o Colégio Oficina. "Também tem algumas com a seguinte justificativa: que a
escola não está preparada, que não tem condições de fazer um trabalho com as crianças de inclusão, o que é um
absurdo, porque a escola é uma instituição de ensino, ela tem que estar preparada para receber qualquer criança que
procurá-la", diz.
Durante a busca, Daniela preferiu excluir Giovanna do processo. "É muito cruel eu dizer para ela que as escolas não
queriam aceitá-la, então, eu dizia que não gostava das escolas. Ela não entendia porque todos os colegas dela já
tinham escola e ela não. Ela sabe que tem síndrome de Down, sabe que tem dificuldades, mas ela não sabe que é
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Esse material foi cedido pela entrevistada e, para resguardar a fonte e o nome das instituições, optou-se pela
distorção das fotos e de tarjas.
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excluída, ela não percebe esse preconceito".
Justiça
Na última quinta-feira (31), Daniela Ribeiro e outras mães que passaram por situação semelhante fizeram uma denúncia
formal no Conselho Estadual de Educação. "Também estou procurando um advogado criminalista para mover uma
ação", adianta.
Mas não só os portadores de deficiência enfrentam dificuldades para conseguir estudar em Salvador. A mãe de
Lorenzo, de 10 anos, a administradora Daniela Brenner, passou por 11 escolas até conseguir matriculá-lo. Lorenzo tem
dislexia, uma dificuldade de aprendizado que atinge até 15% da população. "Chega num ponto em que a pessoa não
aguenta mais, o tempo que você perde e você a impressão de que está sendo feito de bobo", relata a mãe de Lorenzo.
A procura de Daniela começou em abril do ano passado e só terminou em dezembro. "Fui em seis escolas e nenhuma
delas aceitou, outras fazem até você levar a criança na escola para conhecer e na hora de fazer a matrícula, começa a
dizer que não tem vaga, que não tem vaga de inclusão. Depois eu fui no Conselho de Educação que me indicaram mais
quatro escolas, mas não consegui", conta.
Brenner diz que uma escola chegou a deferir a matrícula de Lorenzo, mas depois a instituição de ensino mudou de
ideia. "Quando eu disse que eu queria que eles aceitassem meu filho, cientes do que ele tem, nunca mais ninguém
atendeu na escola", relata. Ela diz ainda que chegou a pedir a algumas escolas que seja elaborado um documento
formal para declarar que não há vagas, mas isso nunca acontece.
Vagas de inclusão
O Metro1 tentou entrar em contato com todas as escolas envolvidas no processo para entender como funcionam as
cotas de inclusão. A diretora do Colégio Portinari e da Escola Girassol, Rosa Silvany, explica que a cota de inclusão é
necessária. "Desde que foi instituída a Lei da Inclusão não ficou muito claro o que deveria ser feito e junto ao Conselho
de Educação estipulamos a possibilidade de ter 4% de alunos de inclusão. O que a sociedade precisa saber é que no
momento em que quatro ou cinco são incluídos em uma sala, exclui os outros, porque os professores não vão poder
fazer um trabalho que atenda a necessidade dos demais alunos", diz a diretora. Por isso, em cada turma há um aluno
"enquadrado" na vaga de inclusão e nenhumas das mães conseguiu matricular os filhos.
Rosa confirmou que outras instituições não aceitam os alunos. "Realmente tem algumas escolas que não recebem, as
que recebem ficam super lotadas pela procura". A diretora questiona ainda a maneira como a lei foi criada. "A culpa é
das escolas ou dos legisladores, que olharam para um lado e não olharam as outras crianças?".
Juntas, as duas mães desejam que essa realidade seja modificada. "Eu desejo que minha filha vá para uma faculdade,
mas para isso, as escolas têm que mudar agora. Eu acho um absurdo ouvir essa justificativa de cota. Um dos
conselheiros de educação foi feliz ao dizer que as escolas têm preguiça de mudar", diz a mãe de Giovanna.

Fonte: www.metro1.com.br
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Mãe não consegue matricular filha
com Down em escolas de Salvador
Adolescente de 13 anos ainda não se matriculou para o ano letivo de
2013.Segundo a mãe, escolas particulares afirmaram que não têm preparo.
Do G1 BA, com informações da TV Bahia

A mãe de uma adolescente de 13 anos com Síndrome de Down diz que não consegue matricular a
filha em uma escola particular de Salvador. Giovana Ribeiro concluiu o quinto ano do ensino
fundamental no final de 2012 e, desde então, procura um colégio para continuar os estudos em 2013.
Segundo a admnistradora Daniela Ribeiro, mãe da garota, ela já procurou sete escolas para
matricular a filha, mas as direções das unidades informaram que não poderiam receber alunos com
necessidades especiais.
"Giovana teve a matrícula negada em diversos colégios particulares de Salvador por ela ter Síndrome
de Down. Eu descobri que as escolas possuem cotas de inclusão e que ficava difícil conseguir a
matrícula", relata.

saiba mais



Com 31 anos, portador de síndrome de down diz votar desde os 18
Crianças com Síndrome de Down dão exemplo de socialização na Bahia

De acordo com Daniela, algumas escolas não têm estrutura para receber crianças com necessidades
especiais. "Os professores não estão preparados para receber crianças com alguma deficiência. Então
eles falam: 'tudo bem, eu recebo, mas não tenho condições de prestar um bom serviço'. Isso também
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não é uma justificativa que atende porque eu acho que as instituições de ensino têm que estar
preparadas para receber qualquer criança", diz.
A administradora conta ainda que lamenta não poder escolher a escola em que a filha poderá estudar.
"Eu me sinto frustrada, impotente. Eu acho que a gente tem um direito, principalmente eu, de
escolher a escola que ela vai estudar. Eu tive isso, um monte de criança tem isso, e ela não vai ter
esse direito só porque tem Síndrome de Down?", indaga.
Direitos
A promotora e coordenadora de Apoio Operacional a Educação do Ministério Público, Maria Pilar
Maquieira, explica que, por lei, todas as escolas devem receber alunos com necessidades especiais e
dar a eles condições de aprender e se desenvolver. "Toda criança deve ingressar numa escola normal,
independentemente de necessidades especiais ou não", afirma.
Segundo ela, a lei determina que haja pelo menos uma criança com necessidades especiais por sala
de aula. Os pais podem entrar na Justiça para garantir o direito dos filhos. "Ela pode ir ao Ministério
Público para a gente ingressar com um inquérito civil, para convidar a escola pra que ela manifeste o
porquê do não atendimento do que essa mãe está pleiteando, o porquê do não oferecimento da vaga.
Depois, a gente também pode encaminhar esse pleito ao Judiciário e ela pode contratar um advogado
para entrar na Justiça também", explica.
Mesmo com a dificuldade em matricular a filha, Daniela afirma que não vai desistir de lutar pelos
direitos da jovem. "Se depender de mim, e ela quiser, ela vai para faculdade. Eu estou com ela e vou
brigar com ela para que ela tenha a educação digna e que eu sinta orgulho dela, como já sinto hoje
com as conquistas dela".

Fonte: g1.globo.com/bahia/noticia/2013/01
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Pais têm dificuldade para matricular filhos com deficiência
Quarta-feira, novembro 21, 2012
Por Equipe Inclusive

Por Luan Santos em A Tarde
A Constituição Federal, no artigo 205, garante a educação como um direito
sem distinções. Mas, em Salvador, escolas privadas estão limitando as
vagas para alunos com deficiência.

A administradora Daniela Ribeiro procurou quatro escolas para matricular a
filha Giovana, 13 anos, que tem síndrome de Down. A menina foi aceita
apenas em uma.
Daniela relatou que as escolas diziam ter vagas, mas quando ela contava
sobre a deficiência, recebia um não. “A sensação é de frustração. É uma
situação de preconceito explícito”, lamentou.
O contador Ricardo Biali tem uma filha de 2 anos com síndrome de Down.
Desde o início do segundo semestre, procura uma escola, sem sucesso.
“Por que tem vaga para todo mundo, menos para minha filha?”, diz.
O Sindicato das Escolas Particulares de Salvador (Sinepe) admite a prática.
“Para que a instituição ajude o aluno a se desenvolver, é preciso
acompanhamento especializado. Por isso a limitação”, justifica Jaime David,
assessor da diretoria do Sinepe.
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Segundo ele, caso os pais não encontrem vaga em uma unidade, devem
procurar outra. “Salvador tem 840 escolas particulares. Em uma delas
haverá vaga”.
*Crime*
A limitação de vagas para alunos com deficiência é considerada crime pela
legislação brasileira. A Lei 7.853, de 1989, especifica, no artigo 8º, que
recusar a inscrição de um aluno em qualquer curso, público ou privado, por
motivos derivados da deficiência é crime. A lei estabelece pena de reclusão
de 1 a 4 anos, para o diretor ou responsável pela escola, além de multa.
“A lei é clara: escolas não podem recusar matrícula a alunos com
deficiência. Se ela se dispôs a oferecer o serviço, deve cumpri-lo
respeitando a legislação vigente”, reitera Cíntia Guanaes, promotora de
justiça da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual (MP-BA).
A promotora afirma que a fiscalização é difícil. “O complicado para
acompanhar os casos é que não conseguimos provar a negativa. Quando
vamos às escolas, elas dizem que têm vagas”, completa.
A titular da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon), Graciele Leal, classificou as negativas como “discriminatórias,
preconceituosas e que ferem os princípios da dignidade humana”.
*Apuração*
A TARDE procurou as escolas em que os pais disseram ter a matrícula dos
filhos recusada. O repórter se identificou, inicialmente, como tio de uma
criança com síndrome de Down à procura de uma escola para 2013.
As unidades contatadas foram Gregor Mendel e Girassol, no Itaigara,
Cândido Portinari, no Costa Azul, e Módulo Criarte, no Caminho das
Árvores.
Com exceção da Módulo Criarte, todas confirmaram que havia vagas para o
próximo ano, mas que para alunos com deficiência estariam preenchidas.
Procuradas depois do contato inicial, as escolas confirmaram à reportagem
a limitação de vagas para alunos com deficiência.
Apenas o Colégio Portinari não respondeu. A TARDE procurou, via telefone,
a direção da escola, mas não obteve resposta até o fechamento desta
edição.
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O argumento das escolas é que não poderiam acompanhar de forma
especializada os alunos com necessidades especiais, caso houvesse muitos
em uma mesma turma.
Na Escola Lua Nova (Pituba), a inclusão de alunos com deficiência é uma
das prioridades do projeto político-pedagógico.
A psicóloga da unidade, Milene Matos, conta que os alunos da escola têm
acompanhamento individualizado, independentemente de terem ou não
deficiência. “Cada criança exige um olhar diferenciado, pois todas são
diferentes”, diz.
Fonte: http://www.inclusive.org.br

