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RESUMO

Os direitos humanos das pessoas com deficiência e sua efetiva inclusão social têm
sido objeto de atenção de diversos estudos ao longo dos anos. Na presente
pesquisa o ponto principal é estudar a participação das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAES)na inclusão social da pessoa com deficiência
intelectual e múltipla sob a ótica dos profissionais que atuam nessas organizações.
Para tanto, faz-se uma breve análise histórica sobre o olhar da sociedade para com
a pessoa com deficiência, descrevendo ainda os avanços legislativos. Estuda-se o
que são políticas públicas, o papel do Estado e a atuação das APAES, enquanto
organizações sociais que atuam na defesa e garantia de direitos, para identificar
como os profissionais consideram que de fato a sua atuação diária promove a
inclusão do público atendido. Faz-se ainda uma apresentação sobre o que são as
APAES, seu histórico, áreas de atuação e objetivos. A escolha por analisar a visão
dos profissionais se deu considerando que a efetivação das ações realizadas pela
associação ocorre por meio do trabalho diuturno que realizam. Trata-se de pesquisa
qualitativa com aplicação de questionário semi estruturado, respondido por
profissionais que atuam nas três áreas de atendimento das APAES: assistência
social, educação e saúde, de forma a identificar a visão acercada influência da sua
atuação na inclusão social da pessoa com deficiência. As APAES selecionadas
estão sediadas nos municípios de Franca, Batatais e Patrocínio Paulista, por
estarem situadas no raio de 100 km da sede da Federação das APAES, vez que
podem representar, como amostragem, as demais unidades existentes no Estado.
Por meio das suas ações é possível que pessoas assistidas conheçam seus direitos,
acessem políticas públicas e tenham melhor qualidade de vida e convivência social.

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Inclusão Social. APAE. Direitos
Fundamentais.

ABSTRACT

The human rights of people with disabilities and their effective social inclusion have
been the object of attention in several studies over the years. In this research, the
main point is to study the participation of Associations of Parents and Friends of the
Exceptional (APAES) in the social inclusion of people with intellectual and multiple
disabilities from the perspective of professionals who work in these organizations.
Therefore, a brief historical analysis is made of society's view of people with
disabilities, also describing legislative advances. It studies what public policies are,
the role of the State and the performance of the APAES, as social organizations that
work in the defense and guarantee of rights, to identify how professionals consider
that their daily work actually promotes the inclusion of the public served. . There is
also a presentation about what the APAES are, their history, areas of activity and
objectives. The choice to analyze the professionals' view was made considering that
the actions carried out by the association are carried out through the daily work they
perform. This is a qualitative research with application of a semi-structured
questionnaire, answered by professionals who work in the three APAES service
areas: social assistance, education and health, in order to identify the view about the
influence of their performance on the social inclusion of the person with disabilities.
The selected APAES are headquartered in the municipalities of Franca, Batatais and
Patrocínio Paulista, as they are located within a radius of 100 km from the
headquarters of the Federation of APAES, since they can represent, as a sample,
the other units existing in the state. With its actions, it is possible for people assisted
to know their rights, access public policies and have a better quality of life and social
interaction.

Keywords: Person with Disabilities. Social inclusion. APAE. Fundamental rights.
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1 INTRODUÇÃO

Em nível internacional, um dos grandes desafios sociais do século
passado e também do presente é promover a inclusão social das pessoas com
deficiência. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua trigésima sessão, de 16
de dezembro de 1976, pela Resolução 31/123, proclamou, oficialmente, o ano de
1981 como o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes” e estabeleceu seus
objetivos principais. Nesse ano, no Brasil, foi formada uma Comissão Nacional do
Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Desde então se discute a plena
participação da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas.
Para coibir todas as formas de discriminação, a Constituição Federal
de 1988, reconheceu como um dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). Em seu artigo
23, previu ser competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência.
De forma gradativa, outras leis foram editadas sobre o tema. Tais leis
reconheceram o direito de todos a participação nos diversos espaços sociais. Em
2008 o Brasil aprovou por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008,
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, nos Estados Unidos, em março de 2007.
Segundo Lopes (2014), a Convenção surgiu como uma proteção dos
valores humanos, mas também como uma ferramenta para a reconstrução e
proteção dos valores humanos como direitos e garantias fundamentais. Ergueu-se
como possibilidade do reconhecimento da identidade da pessoa com deficiência
provendo os recursos necessários que permitam sua participação na sociedade, em
igualdade de condições com as demais pessoas.
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Posteriormente, em 2015, foi publicada a Lei Brasileira da Inclusão
(LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é
conhecida como o diploma legal completo sobre o tema. A LBI, considera pessoa
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais.
No campo da deficiência intelectual havia muita ambigüidade, pois até
o século XVIII a mesma era confundida com doença mental, passível de tratamento
em instituições isoladas, totalmente privadas do convívio com a família e com
sociedade sob a justificativa de proteção e tratamento. A partir do século XIX,
principalmente na Europa, profissionais das áreas da psicologia e da pedagogia
envolveram-se com a questão e realizaram as primeiras intervenções educacionais
(GARGHETTI, 2013).
Em 1954, visando proteger os direitos e garantir atendimentos às
pessoas com deficiência intelectual, foi fundada a primeira APAE do Brasil, no Rio
de Janeiro, por iniciativa de uma mãe, membro do corpo diplomático americano.
Atualmente são mais de 2000 APAES em todo o Brasil, unidas pelo propósito de
atuar para a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência intelectual
e múltipla.
O estatuto social das APAES as reconhece como associações
beneficentes, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde,
prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte,
cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, cuja missão é promover
e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de
serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa
com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária (FENAPES,
2020).
Nesse sentido e considerando a atuação da pesquisadora na rede
APAE desde 2009, diretamente na Federação das APAES do Estado de São Paulo,
organização que assessora as 305 APAES filiadas, e por ter verificado que existem
poucas pesquisas a respeito, é que surgiu o interesse em estudar a atuação da
rede, identificando a percepção dos profissionais acerca do papel das unidades
enquanto promotoras da inclusão social. Tal questão é de grande relevância, pois
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tais organizações estão presentes em todo o território estadual e atendem a um
número considerável de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, sendo em
muitos casos a única possibilidade de atendimento em suas localidades para o
público mencionado.
Diante disso, uma vez que as APAES atuam de forma intersetorial, é
que se considerou a importância de ouvir profissionais das três áreas de atuação.
Nesse contexto é que a pesquisa tem como objetivo principal analisar as
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES) do Estado de São Paulo
enquanto organizações que atuam na defesa e garantia dos direitos das pessoas
com deficiência, e sua contribuição na realização da inclusão social e como objetivos
específicos: identificar os serviços desenvolvidos pelas APAES no atendimento às
pessoas com deficiência intelectual; apresentar o contexto histórico que envolve os
direitos das pessoas com deficiência; descrever concepções dos profissionais em
relação à contribuição da APAE para a inclusão social.
No tocante à metodologia, trata-se de pesquisa qualitativa com
utilização do método histórico dialético, que considera a historicidade dos processos
sociais e conceitos, além das condições de produção dos fenômenos e contradições
sociais. Como método de procedimento, trata-se de pesquisa exploratória,
bibliográfica, documental e de campo.
Em relação ao problema de pesquisa pretende-se responder a
pergunta: as instituições sociais, como a Apae, podem garantir a inclusão social das
pessoas com deficiência? De acordo com a nossa hipótese, somente com políticas
públicas integradas entre o Terceiro Setor e Governo é possível atender a este
segmento da sociedade. O presente estudo se justifica pelo avanço do papel social
das organizações sociais e a necessidade de estabelecer com clareza para a
sociedade, qual a sua verdadeira função na coletividade.
Para alcançar os objetivos propostos o trabalho foi organizado em
cinco capítulos: I Introdução, II- Olhar da sociedade para a deficiência, uma
perspectiva histórica; III- O Estado Brasileiro e a questão da pessoa com deficiência;
IV- O Terceiro Setor e o seu papel na efetivação dos direitos das pessoas com
deficiência e V- As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais e sua
contribuição na inclusão social das pessoas com deficiência.
No capítulo II é apresentado o olhar da sociedade para a questão da
deficiência em uma perspectiva histórica, demonstrando que a trajetória passou por
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momentos de total intolerância, invisibilidade, assistencialismo, até que tais pessoas
fossem realmente vistas como pessoas humanas, sujeitas a direitos. Nesse capítulo
também é apresentado o modelo social como aquele que superou o modelo
exclusivamente médico e que passou a ver a deficiência por uma perspectiva mais
ampla, uma vez que as limitações do individuo estão relacionadas à realidade social
que impõe limites e impede a plena e efetiva participação. Aborda-se ainda o
princípio da dignidade da pessoa humana, como o princípio norteador de todo o
direito brasileiro, fundamental, portanto, para a interpretação de todas as normas
relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência.
No capítulo III, lida-se com a questão das políticas públicas. São
apresentados conceitos de políticas públicas e a responsabilidade do Estado em
provê-las. Posteriormente são abordadas as políticas públicas de assistência social,
educação e saúde, descrevendo a sua finalidade, forma de efetivação e sua
realização através das APAES.
No capítulo quatro, discute-se a participação do terceiro setor na
efetivação das políticas públicas. Primeiro, é apresentado o que se entende por
terceiro setor, quais são as organizações que o compõem e o motivo das APAES
estarem enquadradas nesse rol. Aborda-se ainda o regime jurídico das parcerias
entre organizações sociais e poder público, finalizando com os números que
compõem esse chamado terceiro setor atualmente no Brasil.
No quinto e último capítulo é apresentada a rede apaeana, seu
histórico e composição, o universo dos participantes da pesquisa e a pesquisa
exploratória propriamente dita, contendo a visão dos profissionais que atual nas
áreas da assistência social, educação e saúde e sua visão em relação à participação
das unidades na inclusão social das pessoas com deficiência.
Todo esse trajeto foi capaz de elucidar o quanto o Brasil tem avançado
na publicação de leis relacionadas visando garantir os direitos das pessoas com
deficiência, o quanto ainda precisamos progredir em relação à efetividade das
mesmas, como são relevantes as parcerias firmadas com o objetivo de efetivar
políticas públicas e assegurar direitos fundamentais para o público mencionado.
Acerca da deficiência intelectual propriamente dita e a atuação das
APAES, a atuação da rede há mais de 60 (sessenta) anos comprova a insuficiência
do Estado em prover tais direitos e diante disso a relevância das associações em
promover serviços essenciais e garantir à essa parcela da população direitos
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fundamentais como assistência social, educação e saúde, fortalecendo assim
práticas inclusivas.
O estudo não exaure o debate, por se tratar de matéria ampla, contudo
pode ser analisado quanto às contribuições trazidas em relação à relevância da
efetiva inclusão social e da promoção de uma sociedade plural que respeite o direito
de todos.

17

2 OLHAR DA SOCIEDADE PARA A DEFICIÊNCIA: uma perspectiva
histórica

Pessoas com deficiência sempre existiram. Como afirma Silva (1987, p.
21): “anomalias físicas ou

mentais, deformações congênitas, amputações

traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de
natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto à própria humanidade”.
De acordo com Mazzota (1999), pode-se dizer que a questão da
pessoa com deficiência passou, ao longo da história, da 'marginalização' para o
assistencialismo e deste para a educação, reabilitação, integração social e, mais
recentemente, para a inclusão social.
Foram várias as fases e diversas as formas de discriminação, exclusão
e preconceito.Houve o período da rejeição e eliminação sumária, como no caso da
Grécia antiga, especificamente em Esparta, em que crianças com deficiência eram
lançadas em precipícios. Nessa época os valores sociais eram calcados na
perfeição, a função das pessoas para a cidade/Estado, não havia lugar para
deficientes, seu abandono eram considerado como algo natural e adequado, eram
vistos como impuros, incapazes (FREITAS, 2021).
Em Roma existia permissão para que as famílias sacrificassem os
filhos com deficiência logo após o nascimento. Esse direito vinha assim prescrito na
Lei das 12 Tábuas (450-449 a.C.), ao tratar do pátrio poder e do casamento na
Tábua Quarta, I: “É permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o
julgamento de cinco vizinhos”.1
Amaral, ao descrever rituais ocorridos na Antiguidade, relata as
justificativas para utilizar o infanticídio:

1

No período republicano, redige-se a Lei das XII Tábuas, por volta de 450 a.C. Fruto das lutas
políticas internas, resulta de uma conquista dos plebeus: a lei pretende reduzir a escrito (lex, de lego,
ler?) as disposições e mandamentos que antes eram guardados pelos patrícios e pontífices. Certo é
que a lei propriamente foi perdida provavelmente no incêndio durante a invasão gaulesa de 390 a.C.
Dela resultaram apenas as menções que os juristas fizeram e daí o esforço dos eruditos, a partir
destas notícias fragmentárias, de tentar reconstruí-la. Pode- se dizer que foi uma coletânea, não um
código: isto é, colocou por escrito várias disposições sem a ideia moderna de sintetizar por princípios
a matéria tratada (LOPES, 2009, p. 32).
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[...] nós sufocamos os pequenos monstros; nós afogamos até mesmo as
crianças quando nascem defeituosas e anormais: não é a cólera e sim a
razão que nos convida a separar os elementos sãos dos indivíduos nocivos.
(AMARAL, 1995, p.46).

Ao longo da história, as pessoas com deficiência já foram vistas e
definidas de diversas formas. Tais definições consideraram os valores culturais de
cada época. Na Idade Média, eram tidas como monstros, concebida como castigo de
Deus, abandonadas para morrer à própria sorte.
Segundo Aranha (1995) com o surgimento do Cristianismo, a visão de
homem modificou-se para um ser racional, que era a criação e manifestação de
Deus e, os deficientes passaram a ser vistos como merecedores de cuidados. O
cristianismo condenava de forma veemente a prática apoiada pelo então sistema
vigente da “morte de crianças não desejadas pelos pais devido a deformações”
(SILVA, 2009).
Nessa época, a religião cristã promoveu um olhar mais humanizado,
pautado nos princípios da caridade, humildade, amor ao próximo, perdão das
ofensas, valorização e compreensão da pobreza. A visão influenciou na criação de
hospitais para pobres, marginalizados e pessoas com algum tipo de deficiência. Os
bispos e párocos tinham a responsabilidade de prestar assistência aos pobres e
doentes.
Nesse contexto, atitudes de eliminação não são mais aceitas e os
cuidados com a pessoa com deficiência passam a ser assegurados pela família e a
igreja.
Na Idade Média, “as ideias que envolviam as pessoas com deficiências
eram impregnadas por concepções místicas, mágicas e misteriosas, de baixo
padrão” (MARANHÃO, 2005, p. 25).
De maneira geral, a deficiência era vista como “castigo de Deus”, por
isso os indivíduos deficientes eram vítimas de abandono, discriminação e
distanciamento.
Na Idade Moderna as pessoas com deficiência eram vistas de forma
mais humanizada. Foi nesse período que o médico e matemático italiano Gerolamo
Cardamo (1501-1576), inventou um código de sinais destinado a ensinar as pessoas
surdas a ler e a escrever (GUGEL, 2007).
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No início do Século XIX a sociedade já reconhecia a necessidade de
atenção especializada, segundo Otto Marques da Silva (2009), chegou-se à
conclusão de que o tratamento voltado aos deficientes até então não solucionaria os
problemas vivenciados por esses indivíduos, não era apenas uma questão de
abrigo, de simples atenção e tratamento, de esmola ou de providências paliativas
similares, como sucedera até então. Foi nesse período que foi concebido o método
da escrita em braile.
Na fase da Revolução Industrial e da produção capitalista, que
valorizava o potencial produtivo das pessoas, houve a necessidade de estruturação
de sistemas de ensino e escolarização para a população potencialmente produtiva
da época, o que podemos chamar de “momento da educação” (ARANHA, 2001). Era
necessário formar cidadãos produtivos para ampliar a força de trabalho, motivo pelo
qual se deu a maior preocupação às necessidades das pessoas com deficiência, já
que era público potencial para executar tarefas nas indústrias.
Na Alemanha Nazista de Hitler, pessoas com deficiência eram
consideradas indignas, por isso submetida a experimentos científicos e muitas delas
levadas à morte por medicação, fome e até mesmo nas câmaras de gás.Era
aceitável a Eutanásia, onde havia a eliminação de deficientes, pacientes terminais e
portadores de doenças consideradas indesejáveis. A eutanásia era vista como um
mecanismo de "higienização social", com a finalidade de buscar a perfeição,
purificação da "raça", uma política pública da época.
Esse olhar foi muito presente inclusive no início do século XX, época
de várias discussões de países europeus sobre a dizimação de pessoas incapazes,
onde uma das justificativas era a redução de custos do Estado com a manutenção
de deficientes físicos e mentais.
Após a Segunda Guerra Mundial, com a formação do Estado de BemEstar Social nos países europeus aumentou a preocupação com a qualidade de vida
da população de modo geral, incluindo as pessoas com deficiência. A partir deste
contexto, programas e políticas públicas passaram a ser propostos no sentido de
atender os mais vulneráveis, os idosos, crianças e pessoas com deficiência, em
particular as vítimas e mutilados de guerra, pessoas que foram para o combate sem
nenhuma deficiência e voltaram a suas casas com algum tipo de mutilação que
impedia a fruição normal de suas atividades de vida diária.
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Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido entre ricos e
pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, a exploração dos recursos naturais se
intensifica, lança-se mão das mais variadas fontes de energia, as transnacionais e
seu capital se disseminam pelo mundo, a informação é muito mais veloz, as
tradições culturais ficam mais vulneráveis diante do novo cenário mundial
globalizado, enfim, a proteção aos direitos humanos perde o sentido em se limitar
somente ao caráter individual ou social (coletivo), e passa a reclamar a defesa de
direitos ainda maiores e mais amplos inerentes a espécie humana (TAHAN 2012, p.
21).
O

número

de

contingentes

com

deficiência

aumentou

significativamente resultando em maior importância na política interna dos pais com
proporções internacionais envolvendo a Organização das Nações Unidas (ONU). Na
Grã-Bretanha, por exemplo, em 1919, foi criada a Comissão Central para o Cuidado
do Deficiente (GARCIA, 2010, p. 22-23).
Em 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos
que, reconheceu a dignidade inerente a todos os membros da família humana e
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz
no mundo. A declaração em seu artigo 25 faz menção às pessoas inválidas. O
documento representou um marco importante na luta pela igualdade de direitos.
O cenário social e político propiciou o surgimento de várias declarações
oriundas da Declaração Universal de Direitos Humanos. As proteções específicas
relacionadas às pessoas com deficiência tiveram início com a Declaração dos
Direitos do Deficiente Mental, em 1971; pela Declaração dos Direitos das Pessoas
Deficientes, em 1975; pela Convenção 159/83 da OIT; e, também, pela Convenção
Internacional sobre os Diretos das Pessoas com Deficiência, mais recentemente, em
2006 (PIOVEZAN, 2010, p. 356).
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência nasceu com o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício
pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas
as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Foi a
primeira norma a considerar o modelo social da deficiência.
A declarações têm como função estabelecer princípios que vão reger
os direitos pátrios de cada país que as assinam.
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De acordo com Flávia Piovesan (2012), a construção histórica dos
direitos humanos das pessoas com deficiência afirmou que essa foi dividida em
quatro fases distintas. A primeira fase foi marcada pela intolerância em relação a
essas pessoas. A segunda fase foi marcada pela invisibilidade das pessoas
deficientes. A terceira fase foi marcada por uma ótica assistencialista, pautada na
perspectiva médica e biológica, com foco no indivíduo “portador de enfermidade” e a
quarta fase, orientada pelo paradigma dos direitos humanos, com ênfase na relação
da pessoa portadora de deficiência e do meio em que ela se insere (PIOVESAN,
2012, p. 46).
Consoante foi possível observar, a questão da deficiência passou por
várias fases, sendo uma delas marcada pelo modelo da integração, no qual
prevalecia o modelo médico, em que a deficiência era vista como problema
exclusivo da pessoa e o foco era no indivíduo que devia adaptar-se ao seu meio.
No modelo social, é a sociedade que não está preparada para receber
a pessoa com deficiência. Essa concepção mudou a perspectiva, que deixou de
considerar apenas o indivíduo, passou a valorizar o meio em que ele vive e a
reconhecer a necessidade de eliminar todos os tipos de barreiras capazes de
impedir a inclusão e a plena participação. Acerca da inclusão social das pessoas
estabelece que se trata de um “processo de um movimento dinâmico e permanente
que reconhece a diversidade humana e tem como fundamento a igualdade na
participação e na construção do espaço social, compreendida como um direito”
(KAUCHAKJE, 2000, p. 204).
A construção do conceito social da deficiência significa pensar a
condição humana e não no estado natural, nem imediato, nem separado das
mediações sociais e instrumentais. A deficiência não é uma determinação biológica.
A deficiência adquire valoração positiva ou negativa de acordo com as atribuições
sociais e políticas (ROSS, 1992).
Assim, o modelo social considera que a sociedade acessível elimina as
barreiras arquitetônicas e todas as outras que impedem a legítima participação da
pessoa com deficiência, conforme dispõe o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146/15).
Consoante se observa, de forma gradativa, a ótica foi mudando,
algumas barreiras foram sendo rompidas e a postura totalmente excludente foi
dando margem a um tratamento mais humano, visando o convívio social da pessoa
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com deficiência, considerando, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa
humana.
No Brasil, os avanços foram construídos paulatinamente, tem se
estruturado uma teia de seguranças jurídicas e sociais em defesa da inclusão das
pessoas com deficiência.
O olhar em relação à dignidade e a busca pela igualdade e não
discriminação fez com que o tema tenha sido mais presente na definição de políticas
públicas, que muitas vezes, tem contado com a presença do público interessado
para discutir e propor ações.
De acordo com dados do IBGE (2010), o Brasil possui mais de 45
milhões de pessoas com deficiência, 24% da população do País declarou possuir
algum tipo de deficiência. Desse total, 1,4% com deficiência mental/intelectual, o
correspondente a 2.611.536 milhões seiscentas e onze mil quinhentas e trinta e seis
pessoas.
Embora o Censo as tenha inserido em uma mesma categoria,
deficiência mental é diferente de deficiência intelectual. A deficiência intelectual é
caracterizada por um funcionamento cognitivo inferior à média, apresentando atraso
no seu desenvolvimento, dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e
interagir com o meio em que vive, ocasionando prejuízos nas habilidades
adaptativas.
Já a doença mental pode ser entendida como um conjunto de
comportamentos e atitudes capazes de produzir danos no desempenho global do
individuo, causando impactos na sua vida social, ocupacional, familiar e pessoal.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, não é possível se construir uma única
definição deste conceito uma vez que o entendimento de saúde mental também esta
associado à construção de critérios subjetivos, pautados em valores e diferenças
culturais (INSTITUTO PARADIGMA, 2020).
Muito ainda há que ser feito para que esse público de fato tenha a sua
dignidade preservada e respeitada, nesse sentido a necessidade de estudar as
políticas públicas e a sua função para a promoção da igualdade social, para que no
futuro tenhamos atingidos o ideal de igualdade e justiça esculpido na Constituição do
Brasil e em Tratados celebrados pelo país.
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2.1 MODELO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA

Conforme tratado alhures, o conceito de deficiência sofreu
significantes alterações ao longo da evolução da vida. Atualmente, denominamos a
deficiência relacionada à indivíduos com impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial.
Dessa forma, as pessoas com deficiências sofrem diversas formas
de restrições em atividades do cotidiano e é, através do Modelo Social da
Deficiência, que as questões relacionadas às mesmas podem ser tratadas de modo
inovador e inclusivo. Primeiro, porque o Modelo Social tem por escopo fomentar a
emancipação das pessoas com deficiência. Segundo, porque ele surge da
necessidade de crítica ao entendimento majoritário sobre a deficiência.
Advinda do sociólogo Paul Hunt (1966) que articulou uma política de
pessoas com deficiências na Inglaterra, teve por objetivo debater as limitações
sociais vividas por essas pessoas. Desse movimento nasceu a UPIAS – The Union
of the Physically Impaired Against Segregation.
Evidente que o nascimento desse movimento trouxe grandes efeitos
positivos para as problemáticas relacionadas às proteções das pessoas com
deficiência. O movimento reelaborou dois conceitos que traduzem as experiências
vivenciadas pelas pessoas com deficiência:

lesão como a falta completa ou parcial de um membro ou ter um membro,
órgão ou uma função do corpo com defeito; e deficiência como a
desvantagem ou restrição de atividade causada pela organização social
contemporânea que não (ou pouco) leva em consideração as pessoas que
possuem uma lesão, e assim as exclui da participação das atividades
sociais (UPIAS, 1976: 20).

Segundo o Modelo Social, a deficiência está intimamente ligada ao
comportamento da sociedade, uma vez que relacionam a deficiência em face da
organização social que, muitas vezes não está preparada para receber uma pessoa
que apresente alguma deficiência.
A Convenção foi o primeiro documento normativo pátrio a positivar o
modelo social da deficiência, contrapondo o modelo médico dominante. De acordo
com o modelo social para a avaliação das deficiências devem ser consideradas as
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barreiras existentes na sociedade capazes de impedir a plena e efetiva participação
das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, considerando ainda que tais barreiras têm o poder de acentuar a
desigualdade e preconceito, potencializando assim as limitações físicas, intelectuais,
sensoriais e múltiplas de cada indivíduo.
Para Leite (2012), modelo médico é aquele que considera a deficiência
como um problema do indivíduo, diretamente causado por uma doença, trauma ou
condição de saúde, que requer cuidados médicos prestados de forma de tratamento
individual por profissionais.
O modelo social foi reafirmado pela Lei Brasileira da Inclusão (LBI),
concebida com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e seu Protocolo Facultativo, destinada a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015).
Por essa razão, a LBI traz um rol explicativo descrevendo o que se
considera barreiras, pois estas decorrem da ação humana e que geram
impedimentos

de

natureza

física,

comportamentais

e

atitudinais

que,

consequentemente, impedem o acesso da pessoa com deficiência à plena inclusão
social.

2.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O conceito da dignidade da pessoa humana é antes de tudo um
conceito histórico, pois em outros tempos, era considerado digno apenas quem
ocupasse determinada posição social. O princípio surgiu com eleição dos valores
que emergem dos nichos que se constrói o conceito da dignidade da pessoa
humana, e quando os grupos sociais por motivos equacionados em si elegem outros
“valores” há uma nova construção no conceito, o que por sua vez pode influir em
mais liberdade social.
Kant sustentava que a dignidade é como um reino próprio, sendo que
ninguém pode invadir o reino do outro. Nessa perspectiva, considerando que a
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dignidade é intrínseca ao ser humano foi que Kant desenvolveu as noções de
imperativos sociais (KANT, 2004, p.58).
Para LORENZO (2010, p. 54), a dignidade da pessoa humana é o valor
basilar do Estado. O Estado não tem outra razão de ser, senão buscá-la e realizá-la.
Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2009, p. 45), ao tratar do princípio da dignidade da
pessoa humana, assevera que: “É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o
sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos direitos
individuais”.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, em sua
obra “Direito Constitucional”, conceitua dignidade como:

Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico
deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade (BARROSO, 2012).

O princípio da dignidade da pessoa humana é base para toda a
humanidade e em nosso ordenamento jurídico ele aparece expressamente na
CRFB/88, em seu artigo 1 – A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa
humana (BRASIL, 1988).
Com o advento da nova Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, foi inserido em seu artigo 1º o princípio da dignidade da pessoa humana e
dele derivam todos os demais, pois todas as ações humanas ou por parte da lei
devem observar se não causam danos ou prejuízo ao ser humano.
Luiz Alberto David Araújo (1997, p. 77) destaca que: “A proteção, em
nosso caso, das pessoas portadoras de deficiência, nada mais é do que uma forma
de proteger a cidadania e a dignidade da pessoa humana, eliminando as
desigualdades sociais”.
A partir desse marco a República do Brasil passou garantir que todo
cidadão deva ter acesso à moradia, à alimentação, à liberdade, ao trabalho etc. São
garantias voltadas à pessoa humana que permite a inclusão social.
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Portanto, podemos dizer que a partir do princípio da dignidade da
pessoa humana derivar-se-ão todas as normas que regem o direito brasileiro bem
como toda relação da humanidade.
Apesar da proteção à pessoa com deficiência já estar consagrada nas
Cartas Constitucionais contemporâneas, especialmente por meio da manifestação
do princípio da igualdade e da garantia de respeito à dignidade da pessoa humana,
assim como está prevista em inúmeros diplomas transnacionais, isso ainda não foi
suficiente, como bem assevera Laís Vanessa de Figueiredo Lopes: A experiência de
aplicação dos demais tratados para as pessoas com deficiência mostrou-se
insuficiente para promover e proteger os direitos do segmento. Nos relatórios dos
Estados partes encaminhados à ONU referente ao cumprimento dos instrumentos
existentes, muito pouca atenção foi dispensada às pessoas com deficiência. O
Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, explicitou então uma
conclusão, com base na assertiva anterior, sugerindo que os direitos humanos das
pessoas com deficiência deveriam ser protegidos pelo sistema geral e também por
um outro para elas especificamente desenhado, com leis, políticas e programas
próprios. (LOPES, 2009, p. 48).
É acinte que, embora haja toda a proteção em volta da pessoa com
deficiência, o índice de emprego e de acesso dessas pessoas ao mercado de
trabalho ainda é muito pequeno quando comparado ao grande arcabouço de
proteção jurídica que esse público possui. Evidente que há muito a ser melhorado
para que ocorra a plena efetividade dos direitos já existentes.
Sarlet pontua que a dignidade da pessoa humana fundamenta, direta
ou indiretamente, os direitos humanos e, em especial, os direitos fundamentais, quer
sejam positivados, quer não. Assim, que não se fala de uns sem invocar a outra
(SARLET, 2004).
No dizer do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto
Barroso (2008), “a dignidade humana identifica o valor intrínseco de todos os seres
humanos, assim como a autonomia de cada indivíduo, limitada por algumas
restrições legítimas impostas a ela em nome de valores sociais ou interesses
estatais.”
Ensina ainda que, a dignidade humana possui duas faces, sendo uma
que expressa os valores morais que singularizam todas as pessoas, e outra voltada
para o Direito, que contempla os direitos fundamentais.
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Assim, é cristalino que não se admite no ordenamento jurídico
brasileiro e estrangeiro ações ou omissões que firam a dignidade da pessoa humana
e, em especial, a da pessoa com deficiência.
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3 O ESTADO BRASILEIRO E A QUESTÃO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

3.1 AVANÇOS LEGISLATIVOS

É dever do Estado e da sociedade garantir equidade e, portanto, uma
vida digna à pessoa com deficiência, por isso, se faz necessário identificar os
avanços legislativos que envolvem a matéria. Embora na Europa e Estados Unidos a
inclusão social da pessoa com deficiência já fosse reconhecida como direito social
básico desde a década de 1970, no mundo ocidental, apenas a partir da década
1980, como fruto das defesas de grandes movimentos sociais, é que o tema
começou a ganhar mais espaço.
No Brasil, as Constituições de 1824 e 1891 nada traziam sobre o tema.
Anos mais tarde, em 1857, foi criada a primeira escola de surdos, fundada pelo
francês Ernest Huet. A escola foi criada através da Lei nº 839, de 29 de setembro de
1857, por Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Atualmente a escola é conhecida como
INES – Instituto de Educação de Surdos (SETEMBRO AZUL, 2021).
Apenas na Constituição de 1934, como destaca Luiz Alberto David
Araújo (1997, p. 58), nasce “um embrião do conteúdo do direito à integração social
da pessoa deficiente”, ao disciplinar em seu artigo 138 ser incumbência da União,
dos Estados e dos Municípios: assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços
especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão
coordenar.
As Constituições de 1937, de 1946 e 1967, entretanto, não trouxeram
inovações ou avanços quanto à matéria, restringindo-se a garantir o direito à
igualdade e breve menção ao direito previdenciário em caso de invalidez do
trabalhador (ARAÚJO, 1997, p. 60).
A Constituição Brasileira de 1988, documento que marcou a transição
do regime militar para a democracia no país, previu em seu artigo 1º como direitos
fundamentais do Estado Democrático de Direito, a cidadania e a dignidade da
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pessoa humana e trouxe ainda vários dispositivos que reafirmaram os direitos das
pessoas com deficiência.
Previu ser de competência concorrente da União, Estados e Município
para legislar sobre proteção e integração social das pessoas ‘portadoras de
deficiência’. O diploma versa sobre a matéria em vários outros dispositivos,
determinando em seu artigo 23 a competência comum dos órgãos federativos para
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com
deficiência.
A lei trouxe também ainda previsões específicas quando trata do direito
ao trabalho, educação, saúde e assistência social, com isso espaços públicos de
uso coletivo não podem ser mais excludentes. É dever legal garantir ingresso e
permanência das pessoas com deficiência em todos os espaços, de forma que
possam usufruir dos direitos em sua plenitude, em igualdade de oportunidades com
os demais.
A partir daí, surgiram vários outros dispositivos legais versando sobre o
tema, determinando a implementação de medidas que garantam a acessibilidade e
inclusão social das pessoas com deficiência. Em 1989, foi publicada a Lei n. 7.853
que dispôs sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência – Corde. Em 1990, surgiu por aqui o modelo social, com intuito de
ingressar as pessoas com deficiências na sociedade, dispondo a elas direitos e
deveres e que elas pudessem ter acesso aos serviços e bens necessários para seu
desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional, assumindo seus papeis
sociais perante a sociedade.
No ano de 1991, o governo implantou a Lei de Cotas nº 8.213/91, que
obrigou todas as empresas do setor privado a terem um porcentual de vagas para
pessoas portadoras de deficiências de acordo com o número de funcionários.
Visando materializar direitos garantidos, foi publicada ainda a Lei
10.048/2000 que prevê sobre o atendimento prioritário em repartições públicas,
concessionária de serviços públicos, empresas públicas de transporte, e
concessionária de transportes coletivos. Já o Decreto 10.098/2000 estabeleceu
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, dispondo sobre a eliminação
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de diversas barreiras, de forma que todos os espaços pudessem ser preparados
para receber as pessoas com deficiência.
Mais leis continuaram sendo publicadas, contudo as barreiras
perduraram impedindo a participação plena e efetiva das pessoas com deficiência
em igualdade de condições com os demais.
Assumindo

seu

compromisso

em

promover

a

igualdade

de

oportunidades, o Brasil ratificou da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência, em 2008, garantindo à norma equivalência de Emenda
Constitucional. Em 2011, por meio do Decreto 7612/2011 foi instituído o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – o Viver sem Limite, com a
finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas
e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos
termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Em 2015, foi publicada a Lei nº 13146, denominada Lei Brasileira da
Inclusão (LBI), também reconhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A
legislação reconheceu expressamente ser dever do Estado e da família assegurar à
pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao
lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros
decorrentes da Constituição Federal, e demais normas que garantam seu bem-estar
pessoal, social e econômico. Observa-se assim, um extenso aparato legal protetivo
direcionado à garantia de uma vida digna a todas as pessoas com deficiência.
O diploma deixa de considerar exclusivamente o modelo médico que
identifica a pessoa a partir das suas limitações físicas, mentais e intelectuais como o
primeiro e único fator de desigualdade social, partindo para o modelo social, em que
a sociedade tem papel fundante na criação de barreiras, e na marginalização desses
sujeitos.
A LBI considera que pessoas com deficiência, são aquelas que
possuem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
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demais pessoas. (artigo 2º). Ou seja, muitas vezes a desigualdade é fruto de várias
barreiras sociais.
De tal sorte que o legislador entendeu por definir no artigo 3º o que se
considera barreira no âmbito da legislação voltada à pessoa com deficiência. Dessa
forma, a definição legal de barreira é conceituada como qualquer entrave, obstáculo,
atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa,
bem como o gozo, fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à
compreensão, à circulação com segurança.
No mesmo sentido, o legislador trouxe um rol exemplificativo para
classificar as barreiras. Portanto, as barreiras podem ser: a) urbanísticas, sendo as
existentes nas vias e espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso
coletivo; b) arquitetônicas, que se relacionam com as urbanísticas, uma vez que elas
estão presentes nos prédios públicos e privados; c) nos transportes, porque visam a
dar acesso as pessoas com deficiência física, visual ou intelectual; d) nas
comunicações e na informação, que estão intimamente ligadas ao caput, porque
qualquer ação ou omissão que impeça ou dificulte a expressão ou recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e de
tecnologia da informação; e) atitudinais, sendo as atitudes ou comportamentos que
impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; e por fim, f)
barreiras tecnológicas, que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com
deficiência às tecnologias.
O mesmo dispositivo garante direitos fundamentais, determinando que
devam ser tratadas em condições de igualdade com as demais pessoas, portanto
digna de direitos e não mais de caridade e assistencialismo. É-lhes garantido o
direito a uma vida digna, saúde, educação, assistência social, moradia, trabalho,
mobilidade, acessibilidade, participação na vida pública e política, dentre outros.
Além dos marcos legislativos já citados, o Brasil ratificou e introduziu
no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção da Guatemala de 1999 que, para
seus efeitos, entende-se por deficiência aquele que possui restrição física, mental,
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer
uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo
ambiente econômico e social.
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Igualmente, outro importante marco legislativo, é a Declaração de
Salamanca, que tem como princípio orientador de que todas as escolas devem
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.
Ademais, podemos citar o Tratado de Marraquexe, promulgado em 08
de outubro de 2018, que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através do
Decreto nº 9.522. O Tratado de Marraquexe, celebrado em Marraquexe, no
Marrocos, tem por escopo facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas,
com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso.
Assim, com o avanço do arcabouço legal, a necessidade da efetivação
de políticas públicas direcionadas a atender aos direitos fundamentais das pessoas
com deficiência se torna cada vez maior, mormente pelo compromisso assumido
pelo Brasil em acordos internacionais relacionados à inclusão social, com o objetivo
de impedir os desperdícios de recursos e o enfraquecimento de esperanças nesta
luta. De forma progressiva a inclusão do tema deve ser cada vez mais presente na
agenda política do país, com vistas a assegurar o acesso a bens e serviços para
todos em condições de igualdade com os demais cidadãos, tornando-se uma
demanda evidente e necessária para os agentes políticos.

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS

A

palavra

política,

na

língua

portuguesa,

comporta

muitas

interpretações. O dicionário Aurélio, por exemplo, apresenta dez significados
relacionados à mesma, sendo a maioria deles relacionados à poder (FERREIRA,
1999).
A língua inglesa, por sua vez, apresenta três sentidos: polity, politics e
policy.
Polity refere-se aos processos sociais, comportamento humano, regras
de conduta, cultura, hábitos, etc; politcsrefere-se à luta pelo poder com enfoque no
processo político; e policy, definição mais concreta e relacionada à decisão e
ação,dimensão material que se refere às políticas públicas. Todas as dimensões são
entrelaçadas e se influenciam mutuamente (FREY, 2000, p. 217).
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Para Dias (2019), política em um sentido amplo está relacionada ao
poder de modo geral, enquanto que políticas públicas correspondem a soluções
específicas de como manejar assuntos públicos.
As políticas públicas são definidas de várias formas, havendo grande
tendência em reconhecê-las como ações realizadas pelo Estado visando estabilizar
a sociedade, conciliando diferentes interesses com o objetivo de promover o bem
comum. Nesse contexto, é forte a definição de “estado em ação”, por se tratar de
um conjunto de programas, projetos e atividades realizadas pelo Estado destinadas
à resolução de problemas sociais. Nessa linha, Secchi (2019) define políticas
públicas como uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, já Dye
(1987) a entende como aquilo que os governos decidem ou não fazer.
Sechhi afirma ainda que política pública é um conceito abstrato que se
materializa com instrumentos concretos, como por exemplo, leis, programas,
campanhas, obras, prestação de serviços, subsídios, impostos e taxas, decisões
judiciais, dentre muitos outros (SECCHI, 2019).
Nesse sentido, políticas públicas são decisões tomadas ou não, por
agentes legitimados pelo povo, visando resolver um problema coletivo.
É válido, portanto compreender que um problema existe quando um
estado atual não é satisfatório e existe expectativa de alcançar uma situação melhor,
podendo ser considerado como problema público quando atores políticos o
consideram problema.
É através da implementação das políticas públicas, que o Estado
cumpre o seu mister de assegurar direitos para que cada pessoa possa viver com
dignidade.

Desse

constitucionalmente
segurança,

modo,

quando

trabalha

previstos, tais como

propriedade,

educação,

vida

saúde,

pela

garantia

de

direitos

digna, liberdade, igualdade,

alimentação,

trabalho,

moradia,

transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e
assistência nos termos dos artigos 5º e 6º da Constituição Federal atinge seu
objetivo principal (BRASIL, 1988).
Para tanto, o governo a partir do momento que identifica problemas
públicos, deve propor diretrizes para solucioná-los. Haverá de priorizar quais
questões pretende solucionar e uma vez tomada a decisão de resolver ou minimizar
o problema, deve inserir o tema na agenda de governo. Assim, políticas públicas são
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decisões e atitudes tomadas pelo Estado com vistas a resolver problemas sociais e
alcançar o bem comum.
Logo, ante a amplitude das ações relacionadas às políticas públicas,
deve o Estado promover ações para que a sociedade busque os potenciais das
pessoas com deficiências ao invés de valorizar o que os inabilita. Assim, a
sociedade assume que as diferenças humanas são normais.
Dessa forma, para resolver questões relacionadas às eliminações de
barreiras, e promover a inclusão das pessoas com deficiência em todas as áreas,
precisam ser formuladas políticas públicas capazes de dar as respostas necessárias
aos problemas sociais apresentados.
De acordo com Norberto Bobbio, atualmente, a meta que devemos
buscar é a efetivação dos direitos existentes, justamente com base nos seus
fundamentos. Assim, o século XX foi a época de reconhecimento desses direitos,
enquanto o século XXI trata-se do tempo de concretizá-los na realidade. (BOBBIO,
Norberto 1992. p. 24). Nesse sentido, a concretização das garantias legais e a
resolução dos problemas sociais apresentados, as políticas públicas se tornam
fundamentais.
É inegável o avanço da legislação brasileira para reconhecer as
pessoas com deficiência como sujeito de direitos, portanto fazendo jus assim a todas
as garantias constitucionais. Nesse aspecto a Constituição de 1988, em seu artigo 3º
já indicou o compromisso da República Federativa do Brasil em promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
A Lei maior prevê em seu artigo 23 ser de competência da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Nos dispositivos
seguintes garante o direito às políticas pública de assistência social, educação,
saúde, tudo em acatamento ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Visando a concretização dos direitos várias leis foram publicadas
impondo ao Estado a responsabilidade em promover políticas públicas variadas.
Quase três décadas depois da publicação da Constituição Cidadã, em
2015, através da Lei Brasileira da Inclusão, foi reafirmando o dever do Estado em
promover políticas públicas capazes de efetivar direitos das pessoas com deficiência
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que, infelizmente apesar de tantas garantias legais, ainda padeciam com o
preconceito e segregação social.
Nesse sentido e considerando que as políticas públicas devem se
prestar a resolver problemas sociais, e tendo em vista que as diversas barreiras
sociais que impedem a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, observa-se
que muito há que ser feito para que alcancemos uma sociedade livre, justa e
igualitária. Através da atuação conjunta entre governo e sociedade é que será
concretizada a verdadeira justiça social.

3.2.1 Da política pública de Assistência Social

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de
Seguridade Social não contributiva que visa prover os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir

o

atendimento

às

necessidades

básicas,

(BRASIL,

1993).

Sua

materialização se dá por meio de programas, projetos, serviços e benefícios de
proteção social.
De acordo com a Constituição Federal em seu artigo 203, a assistência
social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos: a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes;
a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária; a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Dessa forma, os usuários da Política de Assistência Social, são
pessoas ou grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e riscos ou
desvantagens pessoais resultantes de deficiências, bem como exclusão pela
pobreza2. De acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica de Assistência Social, a política
“Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se encontram
em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de
2
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tem por objetivos promover a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução
de danos e à prevenção da incidência de riscos, cabendo-lhe promover a habilitação
e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
Como definição de Proteção Social, o IBGE (2019) prevê:

Compreende as informações sobre ações, cuidados, atenções, benefícios e
auxílios para a redução e prevenção de vulnerabilidades e riscos,
vitimizações, fragilidades, contingências, que cidadãos e suas famílias
enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de restrições
sociais, econômicas, políticas, naturais ou de ofensas à dignidade humana,
tais como: desemprego; doença; invalidez; envelhecimento; e perda de
cônjuge ou pais. Inclui também ações, cuidados, atenções, benefícios e
auxílios para enfrentamento da pobreza e da desigualdade, e para
promoção de bem-estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes
e jovens, pessoas com deficiência e idosos, entre outros. Compreende
também a gestão pública da assistência social.

A lei prevê ainda a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, benefício
estabelecido pela CRFB/88 e posteriormente regulamentado a partir da LOAS.
A Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), traz princípios e
diretrizes esculpidos em seus artigos 4º e 5º. Assim, a Assistência Social rege-se
pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências e rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas,
respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação vexatória de necessidade, e ainda, igualdade de direitos no
acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza.
Logo, visando à garantia o atendimento às necessidade básicas dos
indivíduos, em atenção ao princípio da dignidade humana, a legislação traça
diretrizes político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em
termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela
pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes
formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de
sobrevivência que podem representar risco pessoal e social (PNAS, 2004).
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Assim, a Lei exerce papel regulatório da garantia prevista nos artigos 203, V e 204,
II, da CRFB/88.
A organização da assistência social tem diretrizes, a descentralização
político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera de governo; a participação da população,
por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis; a primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em cada esfera de governo.
As ações socioassistenciais devem observar o Sistema Único de
Assistência de Assistência Social- SUAS, que prevê um modelo único de gestão da
Política de Assistência Social em âmbitos federal, estadual e municipal. O SUAS
visa proporcionar às famílias em vulnerabilidade social e pessoal garantias de maior
acesso aos programas sociais.
A Orgânica da Assistência Social, em seu artigo 3º reconhece a
existência das entidades e organizações de assistência social como aquelas sem
fins

lucrativos

que,

isolada

ou

cumulativamente,

prestam

atendimento

e

assessoramento aos beneficiários abrangidos pela mesma, bem como as que atuam
na defesa e garantia de direitos. Assim, compõem o SUAS, as organizações de
assistência social devidamente inscritas nos Conselhos Municipais de Assistência
Social.
Nesse contexto, e considerando que nos termos do seu estatuto social
as APAES são organizações de assistência social uma vez que promovem
atendimento e defesa e garantia de direitos é que são possibilitadas as parcerias
formalizadas entre o Poder Público e a mesma para efetivação da referida política.
Ante o expressivo número de pessoas com deficiência no país,
imperioso destacar que entidades como as APAEs prestam serviços imprescindíveis
para a política pública de assistência social e, vale ressaltar, em especial para que
os direitos garantidos em vários diplomas legais nacionais e internacionais não
sejam tolhidos.
Instrumento importante nessa missão da inclusão social é o Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. O SUAS materializa o conteúdo da LOAS,
cumprindo no tempo histórico dessa política as exigências para a realização dos
objetivos e resultados esperados que devem consagrar direitos de cidadania e
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inclusão social, desempenhando o papel de organizar os elementos essenciais e
imprescindíveis à execução da política de assistência social.
Por derradeiro, ante a responsabilidade dos quatro entes federativos,
seja por atribuição da própria Constituição, seja por mandamento de leis
infraconstitucionais, é certo que estes entes não são capazes de atender à todas as
garantias de assistência social prevista na CRFB/88, por essa razão, dispõe o artigo
8º da Lei 8.742/93 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas
respectivas Políticas de Assistência Social.
A Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, aprovou a
Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais. Os serviços foram organizados
por níveis de complexidade: Serviço de Proteção Social Básica; Serviço de Proteção
Especial de Média Complexidade e Serviço de Proteção Especial de Alta
Complexidade.
Para pessoa com deficiência está previsto na Baixa Complexidade o
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, na média, o Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias e na Alta
Complexidade, as residências inclusivas.
As APAES através de parcerias mantidas com o Poder Público
executam serviços de média e alta complexidade.
Na Média Complexidade realizam o Serviço de Proteção Social
Especial para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias.3 Nos termos da
Resolução CNAS nº 109 de 2009, o serviço tem a finalidade de promover a
autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos atendidos.
Já os serviços da Alta Complexidade são destinados às famílias ou
indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados a fim de garantir a
proteção integral. Aqui estão previstas as Residências Inclusivas, destinadas
àqueles não possuem acolhida no seio familiar, necessitando portanto desses
espaços que devem ser mantidos na comunidade, com características residenciais,
3

DESCRIÇÃO: Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com
deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por
violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes
discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do
cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa,
dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.
(BRASIL, 2009).
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com ambiente acolhedor, e estrutura física e técnica adequada para os moradores
tenham nesse ambiente uma vida digna.
Dessa forma, as APAES compõem a rede socioassistencial do Sistema
Único de Assistência Social. Para executar os serviços na área da assistência social,
devem estar inscritas no conselho municipal de assistência social de seu município,
pois a inscrição autoriza o funcionamento da instituição e o reconhecimento público
de que desenvolve serviços na área da assistência social.
Os requisitos a serem preenchidos para a solicitação da inscrição no
conselho municipal estão descritos na Resolução CNAS 14/2014 e demais
resoluções posteriores, sendo fundamental comprovar que desenvolvem serviços na
área da assistência social de acordo com Resolução 109/2009 (Tipificação Nacional
dos Serviços Sócio assistenciais).

3.2.2 Da política pública de educação

Conforme demonstra a história, nem sempre as pessoas com
deficiência foram vistas como sujeito de direitos, em relação ao processo de
educacional não foi diferente. Os avanços em relação à educação especial
ocorreram de forma lenta e gradativa.
Foram várias as fases, saindo de um período de total segregação,
partindo para o momento da integração até chegar no momento atual que preconiza
a inclusão. “As fases de integração e inclusão são contemporâneas e sintetizam
marcos na defesa e promoção de direitos humanos às pessoas com deficiência. O
que as diferencia é o papel desempenhado pela sociedade” (FERNANDES, 2013, p.
34).
A primeira Lei brasileira a tratar diretamente sobre o tema foi a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 4024 de 1961, que em seu
artigo 88 previu:

Da Educação de Excepcionais: Art. 88. A educação de excepcionais deve,
no que for possível, enquadrar-se no sistema geral da educação, a fim de
integrá-los na comunidade (BRASIL, 1961).
A Lei 5.692/71 alterou a LDB e previu em seu artigo 9º: Art. 9º- Os alunos
que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em
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atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados
deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas
pelos competentes Conselhos de Educação (BRASIL, 1971).

Em 1988, a Constituição cidadã, preconizou em seu artigo 205, que a
educação é 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. Previu ainda, no artigo 208, inciso III, que o dever do Estado em promover
a educação deveria observar o atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
A Declaração de Salamanca, aprovada na Conferência Mundial sobre
Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, apresentou diretrizes
básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo
com o movimento de inclusão social, trouxe contribuições importantes para a
educação de pessoas com deficiência e influenciou a Lei de Diretrizes e Bases de
1996, que de forma explícita que estabeleceu que a prioridade das gestões públicas
deve ser a inserção da pessoa com deficiência no ensino regular.
Embora a escolarização de pessoas com deficiência devesse se dar
preferencialmente na rede regular de ensino, o parágrafo 2º do artigo 58 admitiu que
o atendimento educacional feito em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a
sua integração nas classes comuns de ensino regular.
O artigo 60 ainda estabelece: “Os órgãos normativos dos sistemas de
ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins
de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.”
Nesse sentido, a regra é a inclusão dos alunos com deficiência na rede
regular de ensino, admitindo-se as escolas especializadas em casos específicos.
Dados do Ministério da Educação atestam que a política de educação inclusiva tem
promovido crescimento no número de estudantes com deficiência nas classes
regulares.4
4

Hoje, a rede pública contempla 454.927 matrículas de estudantes com deficiência. Mais alunos da
educação especial estão em classes comuns do ensino regular em relação a 2003, quando havia
145.141 matrículas. Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2009 já apontam 387.031
estudantes incluídos (MEC, 2021).
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Foram compromissos contínuos, assumidos pelo Brasil, em prol da
inclusão escolar das pessoas com deficiência. A Declaração de Salamanca, a
mesma apresentou três eixos importantes: 1. Reforça o direito de todas as pessoas
à educação; 2. Reafirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos; 3. Defende
a garantia de direitos a todos, independentemente das diferenças individuais
(BELTHER, 2017, p. 23).
Demonstrando seu interesse pela educação, o Brasil ao participar do
Fórum Mundial da Educação realizado em 2015 na Coréia do Sul, assinou
juntamente

com

150

países

que

aderiram

à

Declaração

de

Incheon,

comprometendo-se com uma agenda conjunta por uma educação de qualidade e
inclusiva (EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 2021).
A Declaração de Incheon tem por escopo “assegurar a educação
inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos” Este importante instrumento que vai ao encontro da
legislação brasileira, prevê em seu item 7 que:

Inclusão e equidade na e por meio da educação são o alicerce de uma
agenda de educação transformadora e, assim, comprometemo-nos a
enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização, bem como
disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados
de aprendizagem. Nenhuma meta de educação deverá ser considerada
cumprida a menos que tenha sido atingida por todos. Portanto,
comprometemo-nos a fazer mudanças necessárias nas políticas de
educação e a concentrar nossos esforços nos mais desfavorecidos,
especialmente aqueles com deficiências, a fim de assegurar que ninguém
seja deixado para trás (EDUCATION 2030, 2020).

Estabelece como meta “construir e melhorar instalações físicas para a
educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e
eficazes para todos”.
A Lei Brasileira da Inclusão, em seu artigo 27, prevê que a educação
constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).
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Como forma de impedir a discriminação e a exclusão social, o diploma
destaca que cabe ao Estado, à família, à comunidade escolar e à sociedade, o dever
de assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo
de toda forma de violência, negligência e discriminação.
Em capítulo próprio a LDB (Lei 9.394 de 1996) já trazia a compreensão
educação

especial,

como

modalidade

de

educação

escolar

oferecida

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, bem
como que o Estado assegurará a essas pessoas currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização classes específicos, para atender às suas
necessidades; terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para
os superdotados.
A LDB também estabelece que essas escolas terão 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 comuns; educação especial para o trabalho,
visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora; acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996).
A lei é muito clara, em seu artigo 4º, inciso III, dispondo que é dever do
Estado garantir atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação,

transversal

a

todos

os

níveis,

etapas

e

modalidades,

“preferencialmente” na rede regular de ensino.
Dessa forma não restam dúvidas de que a regra é que a matrícula das
pessoas com deficiência deve ocorrer de preferência na rede regular de ensino,
entretanto, em casos específicos e considerando a necessidade do educando
visando principalmente assegurar o direito à educação é que se admite a
participação das escolas de educação especial.
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Vale o destaque de que o processo educação abrange não somente o
ingresso na escola, mas também a permanência, e êxito no aprendizado. Nesse
sentido e com vistas a prestar atendimento educacional especializado às pessoas
com deficiência que não se beneficiam da rede regular de ensino é que ocorre a
participação das APAES. Nas escolas mantidas pela rede apaeana são atendidos
alunos

com

deficiência

intelectual

e

múltipla

e

transtornos

globais

do

desenvolvimento que necessitam de apoio permanente de forma a propiciar o
desenvolvimento de sua potencialidade se o consequente exercício de sua
cidadania.
De acordo com dados da Federação das APAES do Estado de São
Paulo, das 305 APAES existentes no Estado de São Paulo, 278 mantém parceria
com a Secretaria de Estado da Educação, para promover atendimento de
educandos com graves deficiências que não puderem se beneficiar pela inclusão em
classes comuns do ensino regular. Muitas unidades possuem ainda parceria com o
Poder Público municipal uma vez que a educação infantil é de responsabilidade dos
municípios, nos termos do artigo 11 da LDB.
Nas unidades são analisados os comportamentos de cada aluno para a
elaboração do Plano de Ensino Individual, o PEI, já prevendo as metodologias a
serem utilizadas visando promover o processo de aprendizagem respeitando as
limitações e habilidades individuais.
Em 30 setembro de 2020 foi publicado o Decreto Nº 10.502, que
instituiu a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com
Aprendizado ao Longo da Vida. O referido Decreto foi suspenso por alegação de
inconstitucionalidade, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 6590.
Trata-se de um tema polêmico, pois enquanto alguns grupos defendem
radicalizar o ensino determinando que mesmo aqueles com deficiências severas
sejam matriculados na rede, outro grupo defende que parte do publico que precisa
de múltiplos apoios e acompanhamento individual precisa ter à sua disposição
escola especializada, que respeite suas individualidades e seu direito de escolha.
O STF realizou audiência pública em 23 de agosto de 2021, antes de
decidir a ação que questiona a constitucionalidade do Decreto. Na ocasião, Priscilla
Roberta Gaspar de Oliveira, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é
deficiente auditiva, fez a defesa do decreto. Segundo a secretária, “Obrigar todo o
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Brasil a seguir uma única lógica educacional não respeita a individualidade, a
liberdade e o direito de escolha sobre o melhor método educacional” (D’AGOSTINO,
2021).

A Federação das APAES participou de audiência pública, e a
coordenadora estadual de educação, afirmou que as escolas regulares não dispõe
de estratégias, recursos, apoios e adaptações curriculares essenciais para o público
com necessidade de apoios pervasivos, destacando ainda que não é possível
simplificar algo tão complexo, como a educação especial sob pena de causar mais
sofrimento as pessoas com deficiência e suas famílias (STF, 2021).

3.2.3 Da política pública de saúde

No rol dos direitos sociais, assim como a assistência social e a
educação, está o direito à saúde. A Constituição Federal reconhece que saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Inolvidável que a Constituição é o nascedouro das normas inerentes à
saúde, pois nela repousam seus mais profundos alicerces e a previsão de maior
acesso a este direito. Acima de tudo, é por meio da Constituição que todos os
cidadãos podem e devem exigir o cumprimento de seus direitos fundamentais
(SCHWARTZ, p. 193).
Neste mesmo diapasão caminha a Lei 13.146/15 que regulamenta o
mandamento constitucional do acesso universal a saúde. O Estatuto dispõe que é
assegurada atenção integral a saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis
de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário,
bem como a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de
saúde a ela destinadas.
Com escopo de se garantir cada vez mais o respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana, a lei assegura atendimento segundo normas éticas e
técnicas, para atuação dos profissionais de saúde e contempla aspectos
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relacionados aos direitos e as especificidades da pessoa com deficiência, incluindo
temas como sua dignidade e autonomia.
O acesso a saúde das pessoas com deficiência demanda ações
especiais, uma vez que elas precisam ter efetividade para assegurar a pessoa com
deficiência o diagnóstico e atendimentos precoces, realizados por equipe
multidisciplinar, serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários,
para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição
de saúde e qualidade de vida.
Para além dessas ações, deve-se garantir a pessoa com deficiência
atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação, quando
necessária e, em determinados casos, atenção sexual assistida, informações
adequadas e acessíveis sobre sua condição de saúde.
Outro tópico relevante para as pessoas com deficiência e que vem
esculpido no inciso XI do artigo 18 da Lei 13.146/15 é o fornecimento de órteses,
próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e formulas
nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.
Forçoso destacar que a entrada do Estatuto da Pessoa com Deficiência
no Brasil dispensou qualquer interpretação requintada para compreender os direitos
do acesso a saúde voltado às pessoas com deficiência, uma vez que este
instrumento trouxe de forma clara e inequívoca os direitos das pessoas com
deficiência, desprezando qualquer margem de dúvidas.
O texto constitucional de 1988 que cuidou de inovar de maneira
considerável as previsões quanto às pessoas portadoras de deficiência, talvez por
ocasião de trazer em seu bojo a previsão de um Estado Democrático de Direito, e
desta forma tratou de prever um rol bem extenso de direitos e garantias
constitucionais a dignidade da vida humana.
Neste sentido Ragazzi e Araújo, 2007, p. 43:
A Constituição Federal de 1988 teve o papel de resgatar a democracia no
Estado Brasileiro. Estávamos mergulhados numa situação que trazia forte
restrição ao exercício das liberdades democráticas, com um Poder
Judiciário que exercia jurisdição de forma limitada, deixando de atuar de
forma independente (RAGAZZI, e ARAUJO, 2007, p. 43).

O atendimento a pessoa com deficiência prestado pela rede pública
SUS, exerce imprescindível papel para essa população. Através de sua
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descentralização, por meio das Unidades Básicas de Saúde, que são a porta de
entrada do sistema e em conjunto com programas do governo municipal, oferecem a
atenção básica, estando essa atenção relacionada ao primeiro nível de
complexidade que, conforme veremos, a complexidade se divide em três níveis:
primário, secundário e terciário.
O nível primário é o contato inicial, atua na prevenção e redução de
risco de doenças. Neste nível, não a complexidade é considerada baixa. Nesse
estágio são realizados exames e consultas de rotina. A partir dos resultados da fase
primária, sendo necessário o paciente pode ser encaminhado para cuidados
secundários ou terciários.
No nível secundário estão os atendimentos mais especializados. Após
a fase primária, os pacientes seguem para a realização de exames para obtenção
de um diagnóstico detalhado.
O nível terciário por sua vez é mais complexo e ocorrerá nos grandes
hospitais após o paciente passar pelos níveis primários ou secundário se for
contatado que ele precisa de atendimento altamente especializado.
Nesse sentido e reconhecendo a sua insuficiência é que o Estado
promover parcerias com as APAES na área da saúde para o atendimento a pessoas
com deficiência intelectual e múltipla. Vale destacar que, embora não se constitua
como doença, a deficiência intelectual configura demandas de cuidados que se
estenderão ao longo de toda uma vida e, por isso, necessitam de rede de apoio
estruturada.
Visando a promoção de serviços de saúde, mormente a habilitação e
reabilitação das pessoas com deficiência, as APAES ofertam atendimentos em
diversas especialidades como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
fisioterapia, enfermagem, nutrição, medicina, dentre outras (DUPIM, 2019).
As organizações que prestam serviços na área de saúde devem
atender a diversas exigências como acessibilidade física, recursos humanos,
materiais, equipamentos, dentre outros. A depender da parceria firmada, deverão
cumprir ainda as normativas expedidas pelo poder público municipal, estadual ou
federal.
Importante destacar que, de acordo com o Censo da rede apaeana do
Estado de São Paulo, realizado pela Federação das APAES, das 253 APAES que
participaram do processo censitário em 2019, 83% declararam possuir serviços de
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habilitação e reabilitação na área da saúde. O dado revela o quanto as parcerias
firmadas entre organizações sociais são relevantes para garantir direitos
fundamentais.

3.3 RESPONSABILIDADE DO ESTADO

O Estado é universalmente reconhecido como pessoa jurídica, que
expressa sua vontade através de determinadas pessoas ou determinados órgãos. A
palavra Estado (do latim status: modo de estar, situação, condição, estar firme), foi
utilizada pela primeira vez em “O Príncipe” de Maquiavel, escrito em 1513, passando
a ser usada pelos italianos sempre ligada ao nome de uma cidade independente,
como por exemplo statodiFirenzi (DELLARI, 2002).
O Estado como fenômeno político, como é conhecido hoje, surgiu no
século XVI, designando assim todas as sociedades políticas, com autoridade
superior e regras de convivência de seus membros. Primeiramente, o Estado
moderno surge em sua forma absolutista, onde o rei é soberano e absoluto; no final
do século XVIII, com a Revolução Francesa de 1789, surge o Estado-nação que se
consolida no século XIX, onde o povo é soberano, posição que se mantém até os
dias atuais.
Hoje, o termo “Estado” designa um conjunto de pessoas e instituições
que formam a sociedade organizada sobre um determinado território.
Já a palavra “governo” está vinculada à organização específica de
poder a serviço do Estado composto por aqueles que gerenciam os negócios do
Estado por um determinado tempo. O governo é principalmente identificado pelo
grupo político que está no comando do Estado. O Estado possui as funções
executiva, legislativa e judiciária. O governo, em sua função executiva, se ocupa em
gerir os interesses sociais e econômicos da sociedade, e de acordo com sua
orientação ideológica.
A administração dos negócios do Estado ocorre nos níveis municipal,
estadual e federal, sendo que a escolha desses representantes ocorre a cada quatro
anos. Em todas as esferas, os representantes escolhidos atuam em nome do
Estado, possuindo dessa forma legitimidade para alterar o formato estatal.
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A Constituição Federal determina que os três poderes, legislativo,
executivo e judiciário, devam atuar de forma independente, porém harmônica entre
si. Ao Poder Legislativo, exercido pelos Deputados Federais e Senadores,
Deputados Estaduais e pelos Vereadores, respectivamente, em âmbito federal,
estadual e municipal, compete criar e aprovar leis e fiscalizar a atuação do
executivo, devendo analisar o gerenciamento do Estado, bem como aprovar ou
reprovar contas públicas.
Já ao Poder Executivo, representado pelo Presidente, Governadores e
Prefeitos, respectivamente, em âmbito federal, estadual e municipal, compete
administrar o interesse público observando a legislação vigente.
Ao Poder Judiciário por sua vez, composto por servidores públicos
vinculados aos tribunais, compete resolver conflitos de interesses através da
interpretação e aplicação nas normas vigentes.
Desse modo e considerando que fazemos parte e participamos de
procedimentos democráticos (eleições) a fim de elegermos representantes que
demonstram ser capazes de gerenciar os problemas detectados e garantir da melhor
forma possível o bem comum. A compreensão do funcionamento do Estado passa a
se tornar essencial para que os cidadãos e cidadãs possam identificar quais órgãos
e instituições são responsáveis por determinados aspectos da formulação e
implementação das políticas públicas, bem como possam avaliar o trabalho
desempenhado pelos servidores públicos envolvidos no processo e, finalmente,
exercer o controle social sobre o Estado.
O Estado é o local onde são revelados e debatidos, os problemas
existentes em uma determinada sociedade, enquanto a política pública tem o papel
de identificar, planejar e solucionar os problemas através de ações estratégicas com
a participação do Estado e da sociedade.
Cabe ao Estado à manutenção da ordem e da justiça de forma a
manter a convivência pacífica da sociedade, competindo-lhe legislar para manter a
ordem jurídica, administrar, em estrita observância à lei, executar serviços públicos
necessários à sociedade e julgar, decidindo pela a aplicação correta da lei aos
conflitos porventura existentes.
Para José Eduardo Sabo Paes:
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O Estado Democrático de Direito é um modelo ainda em construção que
necessita da participação social para se legitimar. Nesse sentido, a
sociedade organizada assume um papel preponderante na apresentação de
demandas que devem ser resolvidas pela ação estatal (SABO, 2017).

Segundo o autor o Estado Democrático de Direito como está
concebido, impõe a participação popular no processo político, bem como nas ações
governamentais, protegendo e efetivando juntamente com a administração, ações
de interesse público, de onde nasce a ideia de subsidiariedade. (PAES, 2020, p. 81).
Nessa linha, Vania Mara Gonçalves afirmou:

É no sentido de assegurar um Estado democrático que, entre outras
questões, preserve a própria atribuição do Estado enquanto bem público
exerça funções protetoras e redistributivas necessárias ao desenvolvimento
sócio-político- econômico, é que se busca o Estado subsidiário, com maior
responsabilidade da sociedade civil.

Os recursos para a realização das finalidades estatais são limitados,
portanto insuficientes para atender às demandas que são cada vez maiores e mais
complexas. Diante disso, se faz necessário um planejamento organizado, para que a
definição das ações ocorra de forma cuidadosa, definindo-se metas identificando a
previsão orçamentária, faz um correto monitoramento.
As políticas públicas, portanto, são definidas pelo governo.
Nesse sentido, é dever do Estado, sociedade e da família assegurar à
pessoa com deficiência com prioridade, a efetivação dos direitos referentes vida, à
saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao
lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros
decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que
garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico (BRASIL, 2015).
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4 O TERCEIRO SETOR E O SEU PAPEL NA EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS PCDS

4.1 EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS
ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

Não há uma definição legal sobre Terceiro Setor hoje no Brasil. Até
recentemente a divisão sociopolítica reconhecia apenas dois setores, o Primeiro
Setor, como público, representado pelo Estado e o Segundo Setor, como privado,
representado pelo Mercado. Paralelamente, em sentido complementar, surgiu o
Terceiro Setor, com caráter híbrido, já que composto por pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços de interesse público.
O termo “Terceiro Setor” foi inicialmente utilizado na década de 1970,
por pesquisadores dos Estados Unidos da América, e a partir da década de 1980,
passou também a ser usada pelos pesquisadores europeus. (GRAZIOLLI, AIRTON,
2018, p. 17)
Muito se fala que o Terceiro Setor, é “público, porém privado”. Público
em virtude do interesse e privado, por ser composto por pessoas jurídicas de direito
privado.
Assim, temos, o Estado, responsável por promover o “bem comum”
através da implementação de políticas públicas destinadas à coletividade, o
Mercado, cuja finalidade é obter lucro e o Terceiro Setor, composto por
organizações da sociedade civil, sem finalidade lucrativa, que agem em virtude da
insuficiência estatal, atendendo às relevantes demandas sociais não atendidas pelos
entes públicos.
O próprio Estado não se reconhece como único responsável pelo
serviço público, de forma que o poder público tem buscado cada vez mais se
relacionar de forma de forma aberta e transparente com o Terceiro Setor. Nesse
sentido Vânia Maria Gonçalves afirmou:
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É no sentido de assegurar um Estado democrático que, entre outras
questões preserva a própria atribuição do Estado enquanto bem público e
exerça funções protetoras, mediadoras e redistributivas necessárias ao
desenvolvimento sócio-político econômico é que se busca Estado
subsidiário com, com maior responsabilidade da sociedade civil.

Prova desse reconhecimento são as leis que concedem imunidade
tributária às organizações que comprovadamente realizam atividades de interesse
público e social, bem como as normas que tratam das parcerias firmadas entre as
organizações e governo.

A responsabilidade social deixa de, portanto, de ser monopólio do Estado e
passa a ser por ele incentivada, em especial através de benefícios fiscais,
outorga de qualificação de títulos e certificados, bem como a celebração de
ajustes específicos, como o contrato de gestão e o termo de parceria
(MANICA, 2008, p. 56).

De acordo com Grazziolli (2018, p. 19), trata-se de um setor que possui
caráter estratégico da maior importância em uma sociedade preocupada com o
desenvolvimento social e consolidação de valores democráticos pluralistas,
comprometidas com a sociedade humana e o sentimento de comunidade.
Existe ainda dualidade acerca do papel das OSCs, pois enquanto
alguns estudiosos defendem que tais organizações desempenham altamente
relevante na implementação e ampliação do alcance das políticas públicas, tornando
a atuação governamental mais eficiente (CALDAS, 2013; LIMA NETO, 2013), outros
as enxergam como organizações que contribuem com a desresponsabilização do
Estado, acusando-as ainda de dispersar o uso dos recursos públicos, sem o devido
controle e monitoramento (MONTAÑO, 2002).
O que é certo, é que inúmeras atividades essenciais para a sociedade
são realizadas pelo Estado através das parcerias mantidas ente o Poder Público e
as organizações da sociedade civil, temos como exemplo os atendimentos de saúde
realizados pelas Santas Casas de Misericórdia e hospitais de câncer, as APAES que
atualmente são mais de 2000 unidades realizando atendimento diário para pessoas
com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias, várias organizações que atua
como creches, além de tantas outras fundações e associações que atuam no
esporte, empregabilidade, casas lares para idosos, dentre tantos outros serviços.
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Para Manica (2008), não se trata da substituição do Estado por
entidades do terceiro setor na prestação de serviços de interesse público, mas na
colaboração da sociedade na busca pela justiça social.

4.1.1 Regime jurídico das parcerias entre o Poder Público e as Organizações da
Sociedade Civil

Com o objetivo de melhor normatizar a relação de parceria entre Poder
Público e Organizações da Sociedade Civil, foi publicada a Lei nº 13.019/14,
também conhecida como Marco Regulatório do Terceiro Setor. Aqui, diferente do
que ocorre no regime de contratos onde os interesses são contraditórios, nas
parcerias há convergência de vontades para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco.
A lei foi concebida com o objetivo foi legitimar a atuação das OSCs nas
políticas públicas, por meio da instituição de instrumentos jurídicos próprios. Vários
aspectos foram considerados, dentre eles: a necessidade apontada pelas
organizações da sociedade civil da existência de uma lei que regulamentasse as
parcerias com a Administração Pública conferindo-lhes segurança; o anseio pela
garantia de transparência no uso dos recursos públicos; e o reconhecimento da
atuação das entidades por meio de mútua cooperação na execução das finalidades
de interesse público (MORO, 2016, p. 15).
O diploma trouxe significativas mudanças na forma de contratualização
entre os entes. As parcerias antes formalizadas através de ‘convênios’, passam a
ser firmados através de Termos de colaboração, Termos de Fomento e Acordo de
Cooperação.
Embora conhecida como Marco Regulatório das OSCs, a lei não trata
de todas as questões que envolvem as organizações sociais. A legislação versa
exclusivamente sobre a formalização de parcerias entre os entes previstos, e apesar
de aprovada e publicada em 2014, sofreu alterações e sua vigência só iniciou para
União e Estados a partir de janeiro de 2016 e, em 1º de janeiro de 2017 para os
municípios.
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Em seu artigo segundo traz diversos conceitos, dentre eles o de
organizações da sociedade civil. A legislação tem como fundamentos a gestão
pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a
transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade,
da eficiência e da eficácia.
Os critérios de seleção foram alterados, exigindo-se a prévia realização
de Chamamento Público, com o objetivo de selecionar a organização que
apresentou a melhor proposta para realizar a parceria com a Administração Pública,
garantindo assim igualdade de competição entre as organizações participantes. O
edital de chamamento deverá ser amplamente divulgado, sendo vedada inclusão de
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo.
As instituições devem cumprir requisitos específicos, como tempo
mínimo de existência, experiência prévia no objeto da parceria, criação de órgãos
internos de fiscalização, elaboração para uso de recursos públicos e regras para
prestação de contas.
As parcerias conforme cediço, serão celebradas por através de Termo
de Fomento, Termo de Colaboração ou Acordo de Cooperação. Termos de Fomento
será o instrumento utilizado quando se tratar de parceria proposta pela Organização
da Sociedade Civil (OSC), Termo de Colaboração deve ser utilizado nas parcerias
propostas pela Administração Pública, em que haja transferência de recursos
públicos e Acordo de Cooperação, este poderá ser celebrado quando a parceria
estabelecida entre administração e organização da sociedade civil não envolva
repasse de recursos públicos.
Após a aprovação da melhor proposta e celebração da parceria por um
dos instrumentos citados, caberá ao Poder Público realizar o monitoramento e
avaliação a fim de verificar se o que foi pactuado está sendo estritamente cumprido.
A organização deverá prestar contas de todo o trabalho realizado,
comprovando que o recurso público recebido foi destinado para o cumprimento das
ações previstas no plano de trabalho. A correta prestação de contas permitirá que a
organização pleiteie novas parcerias.
Existem alguns casos em que as parcerias serão celebradas sem o
prévio Chamamento Público, a exemplo dos repasses de recursos de emendas
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parlamentares às leis orçamentárias anuais. A lei prevê ainda as possibilidades de
dispensa e inexigibilidade.
Poderá ocorrer dispensa em caso de urgência decorrente de
paralisação ou iminência de paralisação das atividades de relevante interesse
público; nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem
pública ou ameaça à paz social;nos casos de programas de proteção a pessoas
ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança; e no caso de
atividades voltadas ou vinculadas a serviços de saúde, educação e assistência
social, desde que a OSC da parceria esteja previamente credenciadas pelo órgão
gestor. Já a inexigibilidade quando objeto da parceria for singular e quando as metas
só puderem ser atingidas por uma OSC específica, especialmente quando a OSC
beneficiada estiverem identificada em acordo internacional ou em lei (inclusive
subvenção social).
No âmbito federal a norma foi regulamentada pelo Decreto nº
8.726/2016, cabendo aos estados e municípios a regulamentação local. Os decretos
são vinculados e limitados pela lei, cabendo-lhes prever a atuação da Administração
Pública para o fiel cumprimento da legislação, não lhes sendo permitida a criação de
novas obrigações.

4.2 ORGANIZAÇÕES QUE COMPÕEM O TERCEIRO SETOR

O terceiro setor é composto por pessoas jurídicas de direito privado,
sem finalidade lucrativa, dotadas de autonomia e administração própria, que
realizam atividades de interesse público e social. Nessa ceara estão, as
associações, as fundações, as organizações religiosas e as cooperativas sociais.
De acordo com o artigo 53 do Código Civil, constituem-se as
associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos
(BRASIL, 2002). Dessa forma, a associação nasce da vontade de um grupo, de se
unir para realizar atividade de finalidade não lucrativa.
A Constituição Federal garante o direito à liberdade de associação,
reconhecendo em seu artigo 5º, tratar-se de direito fundamental.
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Já as fundações caracterizam-se pela destinação de patrimônio em
favor de um ideal. Artigo 62, do Código Civil, (BRASIL, 2002). A fundação nasce da
vontade de um instituidor em destacar parte do seu patrimônio para o
desenvolvimento de atividades de interesse público e social. Os fins ou finalidades
devem ser indicados pelo instituidor em observância à previsão contida no artigo 62
do Código Civil, quais sejam: assistência social; cultura, defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico; educação; saúde; segurança alimentar e nutricional;
defesa,

preservação

e

conservação

do

meio

ambiente

e

promoção

do

desenvolvimento sustentável; pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da
cidadania, da democracia e dos direitos humanos; atividades religiosas.
As cooperativas e organizações religiosas, por sua vez, somente
podem ser consideradas integrantes do terceiro setor quando elas desenvolverem
atividades de interesse social, isto é, quando a sua atuação gere benefícios não só
para os membros dessas comunidades, mas para um público mais amplo. É o caso,
por exemplo, das cooperativas que trabalham em projetos de economia solidária e
organizações religiosas que mantém serviços educacionais como oferta de vagas
em creches ou ainda para recuperação de dependentes químicos.

4.2.1 Terceiro setor em números

O IBGE, na pesquisa FASFIL, identificou que em 2016 existiam
236.950 organizações sociais. Um número grande de organizações com atuação em
áreas diversas, a saber: saúde, cultura e recreação, educação e pesquisa,
assistência social, religião, associações patronais, profissionais e de produtores
rurais, meio ambientes e animais, desenvolvimento e defesa e garantia de direitos, e
outras áreas (IBGE, 2019).
Além de identificar o número de OSCs, suas áreas de atuação, a
pesquisa verificou ainda que o setor em 2016 empregava 2.272.131 (dois milhões
duzentos e setenta e duas mil cento e trinta e uma) pessoas. Os dados demonstram
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a importância dessas organizações também no que diz respeito à geração de
emprego e renda.
Em dados mais recentes, o IPEA, identificou a existência de 781921
(setecentos e oitenta um mil novecentos e vinte uma) organizações da sociedade
civil. As atuações são em áreas variadas, predominando as que atuam na defesa e
garantia de direitos, 47%, organizações religiosas, 20%, cultura e recreação, 12%,
as demais atuam em áreas diversas, como, educação, saúde, assistência social,
meio ambiente e proteção animal, dentre outras (IPEA, 2019).
A análise ainda apresenta Distribuição de OSCs, por faixas de vínculo
formais, segundo Grandes Regiões em 2018. Diversas organizações afirmaram não
ter nenhum funcionário, foram enumeradas aquelas que declararam possuir 1 a 4
funcionários, de 0 a 5 e de 20 a 99, bem como as que possuem mais de cem
funcionários. Declararam possuir mais de 100 cem funcionários: 249 OSCs da
região centro oeste; 524 da região nordeste, 123 da região norte, 2.167 da região
sudeste e 659 da região sul (IPEA, 2019).
A mesma plataforma apresenta ainda os números de vínculos de
trabalho, segundo grandes regiões no ano de 2018. Sendo: Centro Oeste -162.627;
Nordeste -314.595; Norte - 67.198; Sem informação 0; Sudeste - 1.333.367; Sul
406.135.
Observa-se assim o vertiginoso crescimento de OSCs, demonstrado
que a participação do segmento tem sido significativa da prestação de serviços
públicos em diversas áreas, tendo movimentado também a economia por ser um
grande responsável pela empregabilidade.
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5 AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –
APAES E SUA CONTRIBUIÇÃO NA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

5.1 APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

As APAES (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) são uma
associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social,
educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de
direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de
fins não econômicos, com duração indeterminada. São, portanto, organizações da
sociedade civil que compõem o terceiro setor (ESTATUTOS, 2020).
A primeira APAE do Brasil nasceu em 1954, no Rio de Janeiro,
conforme Estatutos, (2020), a partir da iniciativa de membros do corpo diplomático
norte-americano, Beatrice Bemis, e George W. Bemis, pais de uma pessoa com
síndrome de down (LIBERALESSO, 2020).
Ambos possuíam grande histórico de atuação em organizações sociais,
e George W. Bemis era vice-presidente de uma Associação de Pais na Califórnia, o
que lhes permitiu orientar os brasileiros quanto à organização administrativa de uma
instituição congênere (ALERJ, 2005).
O Almirante Henry Broadbent Hoyer e a Sra. Beatrice Bemis, reuniram
vários pais, mestres e técnicos na Embaixada Americana, em julho de 1954, quando
foi exibido um filme sobre crianças com deficiência mental, uma atitude que se
desdobrou em várias outras reuniões e ações (ALERJ, 2005).
Desse grupo foi destacada uma Comissão Coordenadora Provisória
composta, por: Maria Helena Correia de Araújo (Coordenadora), Renata Silveira,
Helena Dias Carneiro, Ivone Cintra Ferreira, Idália Parreiras Rodrigues Lima, Ercília
Braga Carvalho, Acyr Guimarães Fonseca, Antônio Carlos de Carvalho e Almirante
Henry Broadbent Hoyer, destinada a realizar estudos iniciais de viabilidade e
estrutura de uma associação de pais (ALERJ, 2005).
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Dessas iniciativas espontâneas nasceu a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), como um movimento social de luta por direitos das
pessoas com deficiência intelectual e múltipla, pioneiro no Brasil. No dia 11 de
dezembro de 1954, fora realizada uma assembleia na sede da Associação Brasileira
de Imprensa, situada na rua Porto Alegre número 71, conforme edital previamente
divulgado na impressa local, com o objetivo de fundar uma associação com o
compromisso de promover bem-estar social aos então chamados excepcionais
(LIBERALESSO, 2020).
A primeira reunião do Conselho Deliberativo ocorreu em março de
1955, na sede da Sociedade de Pestalozzi do Brasil, que disponibilizou parte de um
prédio, para que instalassem uma escola para ‘crianças excepcionais’, termo usado
na época. Já se discutia a implementação de serviços especializados com base nas
experiências norte americanas (LIBERALESSO, 2020).
Em 10 de novembro de 1962 foi fundada, em São Paulo, onde já havia
várias APAEs em funcionamento, a Federação Nacional das APAES. Em março de
1963, a Federação das APAEs organizou, com êxito, o 1º Congresso das APAEs,
reunindo, no Rio de Janeiro, as instituições já existentes no país, inclusive Caxias,
Curitiba, Jundiaí, Muriaé, Natal, Porto Alegre, São Paulo, Londrina, Rio de Janeiro,
Recife e Volta Redonda.
Posteriormente, foram fundadas várias outras APAES, sendo que
atualmente já são mais de 2.200 APAES, que juntas, foram uma grande rede de
promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. De
acordo com dados da Federação Nacional das APAES, as unidades realizaram
23.694.703 atendimentos no ano de 2018, nas áreas de prevenção e saúde,
educação, assistência social e inclusão no mercado de trabalho, promovendo
atendimento direito a mais de 700 mil pessoas com deficiência (ESTATUTOS, 2020).
As APAES, que são organizações preponderantemente de assistência
social, nos termos do artigo 3º da Lei Orgânica de Assistência Social (BRASIL,
1993), realizam atendimento, defesa e garantia de direitos das pessoas com
deficiência, e atuam também nas áreas da educação e saúde, compondo assim a
maior rede de atenção à pessoa com deficiência intelectual do Estado.
Nesse contexto, considerando que no Estado de São Paulo existem
305 APAES que prestam serviços diretos nas áreas da educação, saúde e
assistência social a mais de 70 mil pessoas com deficiência é que se justifica
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compreender a visão dos profissionais em relação ao papel de tais organizações na
efetivação da inclusão social.
A análise leva em conta a proposta de atuação das associações e a
sua colaboração na preservação dos direitos fundamentais da pessoa com
deficiência e a participação na vida em sociedade.
Em grande parte dos casos, os serviços prestados ocorrem em virtude
da parceria firmada entre a APAE e o Poder Público (Estado e Município). Acerca da
ideia de parcerias entre organizações assistenciais e os entes públicos, Leporace
(2000, p. 32) apresenta alguns conceitos que corroboram com nosso ponto de vista
na pesquisa ora pretendida, dentre eles:

No campo das políticas públicas o termo vem sendo utilizado na construção
de ‘arquiteturas institucionais’ capazes de ampliar a capacidade de ação do
Estado na concepção e implementação de projetos e processos, induzindo
a corresponsabilidade social de distintos atores na consecução de um
objetivo comum, no caso, o interesse público (SANTOS; FERRUGEM apud
LEPORACE, 2000, p. 33).

Assim, com os avanços legislativos, as APAES tornam-se objeto
importante na efetivação de políticas públicas e um exemplo de êxito da parceria
entre o terceiro setor e o Estado para atuação nas áreas da assistência social,
educação e saúde.

5.2 ESTRUTUTURA DA REDE APAEANA E PAPEL DAS APAES EM SEUS
MUNICÍPIOS

A estrutura que compõe a rede apaeana tem a Federação Nacional das
APAES, (ESTATUTOS, 2020) Federações Estaduais e APAES. A Federação
Nacional, sediada em Brasília, é uma associação civil, beneficente de assistência
social, de assessoramento, de defesa e garantia de direitos com foco no
fortalecimento do movimento social da pessoa com deficiência, formação e
capacitação de lideranças, defesa, efetivação e construção de novos direitos,
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência

60

social, nas áreas da educação, saúde, formação para o trabalho, esporte, cultura,
estudo e pesquisa (ESTATUTOS, 2020).
Tem como missão promover e articular ações de defesa dos direitos
das pessoas com deficiência e representar o movimento perante os organismos
nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
pelas Apaes, na perspectiva da inclusão social de seus usuários (ESTATUTOS,
2020).
A mesma missão é atribuída às Federações dos Estados, que
possuem competência de representar o movimento apaeano em âmbito estadual.
As finalidades das Federações Estaduais estão previstas no artigo 8º
do Estatuto Padrão das APAES. Quais sejam:

I - promover, assegurar e defender o progresso, o prestígio, a credibilidade
e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano, mantendo a ética
em relação às demais Federações Estaduais, à Federação Nacional, às
APAES e aos seus associados;
II - atuar na definição da política estadual de atendimento à pessoa com
deficiência, orientando e assessorando as entidades filiadas, quanto a sua
execução, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em seus ciclos de vida,
criança, adolescente, adulto e idoso, assegurando-lhes o pleno exercício da
cidadania;
III - articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas e políticas que
assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência;
IV - estimular e apoiar o desenvolvimento permanente das entidades filiadas
exercendo sua representatividade junto aos órgãos públicos e entidades
privadas;
V - orientar e acompanhar o funcionamento das APAES no Estado, na
forma deste Estatuto;
VI - produzir, reunir e divulgar informações e experiências sobre assuntos
referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos
e obras especializadas;
VII - compilar e divulgar as normas legais relativas à pessoa com
deficiência, provocando a ação dos órgãos competentes no sentido do
cumprimento e aperfeiçoamento da legislação;
VIII - promover ou estimular a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas em relação à causa das pessoas com deficiência, propiciando o
avanço científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais
e voluntários que atuam nas entidades filiadas;
IX - propor programas de atenção à pessoa com deficiência intelectual e
múltipla estimulando as filiadas quanto à realização de ações de
atendimento à pessoa com deficiência desde a prevenção até o
envelhecimento saudável;
X - prestar através das filiadas serviços ou realizar ações assistenciais, de
forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social
e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma
planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas à distribuição de
bens, benefícios e a encaminhamentos;
XI - encarregar-se, em âmbito estadual, da divulgação de informações sobre
assuntos referentes às pessoas com deficiência, incentivando a publicação
de trabalhos e de obras especializadas;
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XII - desenvolver política de Autodefensores garantindo a participação
efetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano;
XIII - promover e articular programas de prevenção, educação, saúde,
assistência social, esporte, cultura, lazer e formação para o trabalho visando
à inclusão social da pessoa com deficiência preferencialmente intelectual e
múltipla.
XIV - Primar pelo cumprimento dos estatutos das APAES, Federação do
Estado e Federação Nacional.

As APAES por sua vez, são organizações de atendimento e defesa e
garantia de direitos que têm como missão promover e articular ações de defesa de
direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família,
direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à
construção de uma sociedade justa e solidária (ESTATUTOS, 2020).
São organizações que atuam nas bases e diferente das Federações
nacional e estaduais que promovem o assessoramento, as unidades nos municípios
realizam atendimentos diretos às pessoas com deficiência intelectual nas áreas da
assistência social, educação e saúde.

5.3 DA FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

No Estado de São Paulo, a Federação das APAES (FEAPAES/SP) foi
fundada em 29 de maio de 1993. Conforme já mencionado, trata-se de uma
organização de assessoramento, defesa e garantia de direitos que congrega
atualmente as 305 APAES do Estado.
A organização estadual atualmente possui sede em Franca e conta
com equipe técnica especializada divida entre os setores: jurídico, técnico,
comunicação, ouvidoria, qualidade e financeiro. A FEAPAES/SP também possui o
UNIAPAE/SP, instituto de Ensino e Pesquisa, que é a área educacional da
FEAPAES-SP foi criado com o intuito de difundir o conhecimento entre os
profissionais que atuam nas áreas da assistência social, educação, saúde e gestão.
O setor jurídico possui a atribuição de esclarecer as dúvidas das
APAES relacionadas ao direito do terceiro setor, estatuto, análise de contratos,
condução de processos judiciais e administrativos, dentre outras.
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A comunicação difunde informações importantes para toda a rede
apaeana e também para toda a comunidade através das redes sociais, site, revista
APAE em estaque, webtv, e-mails, fazendo com que todos conheçam as relevantes
atuações e também se engajem no objetivo maior que é a promoção de uma
sociedade cada vez mais justa e inclusiva. Dentre as várias iniciativas, foi
desenvolvida também a campanha “Influenciadores do Bem” com o objetivo de
mostrar para toda a sociedade o trabalho realizado pela rede apaeana e o impacto
social na vida das pessoas atendidas e suas famílias.
A equipe da qualidade é formada por quatro técnicos, da área da
assistência social, educação, saúde e gestão. A equipe faz visitas permanentes nas
APAES para aplicação do questionário que permite visualizar o cumprimento dos
requisitos de forma a identificar quais as maiores necessidades da rede em termos
de formação, além disso são realizadas orientações permanentes e workshops para
esclarecimento de dúvidas.
A equipe de ouvidoria tem por objetivo garantir a presença da
Federação das unidades apaenas, para tanto quatro profissionais fazem visitas
itinerantes com a finalidade de compreender as dificuldades locais, levar
informações, promovendo assim um canal de comunicação permanente de forma a
apresentar para as filiadas tudo o que a Federação possui e está à disposição das
mesmas, além de demonstrar para a Federação as demandas da rede, contribuindo
diretamente na elaboração do planejamento estratégico.
Dentre os objetivos da Federação está o de fortalecer a rede a
apaeana do Estado, para tanto realiza ao longo do ano diversas ações estatutárias e
estratégicas. A instituição possui certificação ISO 9001 e tem como política de
qualidade: “realizar ações de assessoramento, garantia de direitos, pautados no
direcionamento estratégico, como vistas à melhoria contínua dos serviços prestados
pelas APAES, na perspectiva na inclusão social dos seus usuários.
A FEAPAES/SP também realiza diversas ações com vistas a
proporcionar recursos para as APAES. Além de atuar na defesa direta de políticas
públicas e parcerias junto ao poder público, também realiza parcerias privadas. À
guisa de exemplo, cita-se a parceria com o VALECAP, título de capitação de opera
na região do Vale do Paraíba, que além de permitir repasse direto e mensal de
recursos para 18 APAES da região de vendas, também permitiu a criação do Fundo
de Projetos, plataforma de financiamento, que até dezembro de 2020 já havia feito o
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repasse de mais de R$ 4,5 milhões de reais para as APAES do Estado em projetos
de até R$20 mil reais.
A fim de atender as diferentes demandas do Estado, haja vista as
peculiaridades regionais, a FEAPAES/SP possui 23 conselhos regionais, que são
órgãos auxiliares da administração que têm o papel de acompanhar o
desenvolvimento das APAES filiadas, integrantes de cada região, divulgar as
orientações técnicas, administrativas e científicas da Federação Nacional das
APAES e Federação Estadual, entre outras atividades importantes para o pleno
andamento do movimento apaeano. Cada conselheiro regional é também
representante no conselho de administração da FEAPAES/SP, conformes
atribuições previstas nos artigos 41 e 66 do estatuto social.
Visando a disseminação do conhecimento, a FEAPAES criou o Instituto
de Ensino e Pesquisa UNIAPAE/SP, concebido com o intuito de promover
formações para profissionais que atuam no terceiro setor, em especial nas áreas da
assistência social, educação, saúde e gestão. O Instituto também possui a finalidade
de fomentar meios para a pesquisa científica e disseminar publicações que
promovam o conhecimento acerca do universo da pessoa com deficiência.
Todas as ações destinam-se ao fortalecimento do movimento social da
pessoa com deficiência, com atuação permanente visando a melhoria da qualidade
dos serviços prestados pelas APAES e a consequente inclusão social das pessoas
com deficiência.

5.4 O UNIVERSO E OS PARTICIPANTES DA PESQUISA- PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
A pesquisa é norteada pelo método histórico dialético, “que considera a
historicidade dos processos sociais e dos conceitos, as condições socioeconômicas
de produção dos fenômenos e as contradições sociais.” (MINAYO, 2013, p. 24).
Faz-se uma análise da participação da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais na inclusão social da pessoa com deficiência intelectual e múltipla
sob a perspectiva dos profissionais.
O interesse pelo tema partiu da experiência da pesquisadora tendo em
vista sua atuação junto às APAES do Estado de São Paulo bem como as
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inquietações acerca da efetivação dos direitos fundamentais das pessoas com
deficiência. Em virtude disso é que foi feita opção por estudar diretamente três
APAES.
Trata-se de pesquisa exploratória, bibliográfica, documental e de
campo, desenvolvida a partir do levantamento das produções que tenham por base
o objeto investigado, em bancos de dados virtuais, bibliotecas, banco de teses,
síntese da literatura, referências bibliográficas e documentais.
Na pesquisa bibliográfica foram privilegiados autores que trabalham
com a temática proposta como Secchi, Piovesan, Mazzota e Nunnes. Na pesquisa
documental são utilizadas legislações, estatutos sociais da rede APAE, resoluções e
outros documentos que dizem respeito à atuação das APAES nas áreas da
assistência social, saúde e educação. Na pesquisa de campo foi utilizada a
entrevista semi estruturada.
A abordagem de escolha para esta pesquisa foi a qualitativa, pois
buscou-se um conteúdo aprofundado sobre a temática, respondendo a questões
muito particulares da realidade social “A realidade social é o próprio dinamismo da
vida individual e coletiva com toda riqueza de significados dela transbordante. Essa
realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso
que possamos fazer dela” (MINAYO, 2013, p. 15).
Trata-se de pesquisa qualitativa realizada nas APAES situadas nos
municípios de Franca, Batatais e Patrocínio Paulista, por estarem situadas no raio
de 100 km da sede da Federação das APAES, e por entender que as unidades
podem representar, como amostragem, as demais unidades espalhadas no Estado
de São Paulo. Referidas unidades podem ser consideradas como de pequeno,
médio e grande porte em relação à quantidade de habitantes e percentual de
assistidos, de forma a identificar a visão dos profissionais que atuam nas áreas da
saúde, educação e assistência social, sobre a influência da sua atuação na inclusão
social da pessoa com deficiência.
Ressalta-se que o percurso metodológico pensado inicialmente previa
entrevistas presenciais junto aos sujeitos da pesquisa, no entanto, com a ocorrência
da pandemia da COVID-19, foi necessário redefinir o formato de acesso às
informações dos sujeitos, assim, por questões de segurança sanitária, optou-se pela
pesquisa realizada à distância. Desta forma, a pesquisadora entrou em contato com
os sujeitos a fim de esclarecer os objetivos da pesquisa e explicando que a mesma
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ocorreria a partir das respostas ao questionário enviado por e-mail. É importante
colocar que a pesquisadora manteve-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas
que os sujeitos viessem a ter, presando pelo bom andamento da pesquisa de
campo.
Para a nossa pesquisa empírica de campo, buscamos por meio de
pesquisa exploratória propriamente dita de modo a aferir as opiniões e perspectivas
de profissionais que atuam no setor, notadamente nas áreas de assistência social,
educação e saúde, universo básico de atendimento da rede Apae, além da visão
dos referidos em relação à participação das unidades na inclusão social das
pessoas com deficiência.
O tipo de amostragem adotado foi a não probabilística do tipo
intencional, tal abordagem é voltada para o enfoque qualitativo, se mostrando
coerente com o objetivo e com a metodologia de pesquisa. Neste tipo de
amostragem o pesquisador tem a possibilidade de eleger os participantes que
contemplem os critérios de seleção pré-determinados (HERNANDEZ, 2013).
A amostragem definida foi composta por 12 (doze) profissionais, sendo
3 (três) da área da assistência, 03 (três) da área da educação e 06 (seis) da área da
saúde. Na assistência foram questionados assistentes sociais, na educação
professores, e na saúde, em duas cidades, médicos, alterando apenas em uma das
cidades, pois como a unidade estava sem profissional da área médica, foram
ouvidos os membros que compõem a equipe de saúde local: psicólogo,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional; considerando que os mesmos
atendiam aos requisitos inicialmente propostos pela pesquisadora.
Faz-se então uma análise da participação da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais na inclusão social da pessoa com deficiência intelectual e
múltipla sob a perspectiva dos profissionais.
Foram consultados profissionais das APAES citadas por entender que
as unidades podem representar, como amostragem, as demais unidades
espalhadas no Estado de São Paulo.
Como cada área é composta por profissionais com diversas formações,
a opção foi por consultar na assistência social, um assistente social, na saúde, um
médico, na área da educação, um professor.
A escolha das áreas de atuação dos participantes, levou em
consideração as competências previstas em lei para cada profissão. No caso
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específico a lei 8.662/1993 prevê atribuições do assistente social, a lei 12.842/2014
dispõe sobre o exercício da medicina e a Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoLDB, lei nº 9.394/1996 em seu artigo 13, as atribuições dos professores. São
profissionais referencias em suas áreas de atuação.
Para atender os objetivos da pesquisa de identificar a percepção dos
profissionais acerca do papel das unidades enquanto promotoras da inclusão social,
aplicamos um questionário. Algo que fica evidenciado, é que para as entrevistadas o
papel principal da APAE é o de atuar com vistas a garantir os direitos das pessoas
com deficiência e suas famílias por meio dos atendimentos diretos e indiretos
realizados para melhorar a qualidade de vida.

5.5 A PESQUISA: O QUE NOS DIZEM OS PROFISSIONAIS

5.5.1 Assistência Social

Foi possível perceber que as três profissionais de assistência social
compreendem que sua atuação ocorre visando reduzir vulnerabilidades e riscos
vivenciados pelas pessoas com deficiência atendidas pelas APAES, com o objetivo
principal de promover a viabilização dos direitos.
As entrevistadas entendem que a inclusão social é uma forma de
garantir que todos possam usufruir dos seus direitos em igualdade de
oportunidades, de forma que não haja diferença ou exclusão para nenhuma parcela
da sociedade.
As três participantes reconhecem que apenas o atendimento realizado
na APAE de forma isolada não é capaz de garantir a inclusão social, por
reconhecerem que existem barreiras estruturais em nossa sociedade ainda
discriminatórias e preconceituosas, porém, reconhecem que seus trabalhos
contribuem com a inclusão social. Suas ações, dentro da instituição, permitem que
as pessoas assistidas conheçam seus direitos, acessem políticas públicas, e tenham
melhor qualidade de vida e convivência social.
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Desta forma, elas acreditam que a sua atuação contribui com a
superação de barreiras sociais, uma vez que lhes compete promover o atendimento
direto, orientar os usuários e suas famílias sobre seus direitos, de forma a colaborar
com a melhoria da qualidade de vida dos mesmos.
Uma das profissionais afirmou que a sua atuação permite a superação
de barreiras diretamente no círculo de convivência, destacando que muitas pessoas
com deficiência em razão do olhar social preconceituoso e discriminador não
conseguem enxergar suas potencialidades e o trabalho também tem essa função de
despertar as possibilidade e habilidades. Como exemplo a profissional ainda
afirmou: “Por Exemplo, quando você trabalha com um jovem que acredita que não
tem o direito de se relacionar amorosamente com outra pessoa e desconstrói com
ele essa visão; quando este mesmo jovem consegue se relacionar com outra
pessoa, planejar sua vida amorosa, experimentá-la; acredito que estamos
quebrando barreiras; primeiramente dele próprio, de sua família e das pessoas que
ele convive.”
No Brasil, apenas a partir de 2015, com a instituição da Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência que se fortaleceu todos os direitos do
cidadão com deficiência, além de estabelecer punições para ações discriminatórias.
A lei é balizadora para que órgãos, instituições e pessoas físicas atuem no sentido
de eliminar as barreiras e promover a inclusão.
As três profissionais afirmaram possuir conhecimento sobre os direitos
das pessoas com deficiência, com ênfase na Lei Brasileira da Inclusão, e a utilizam
para promover atendimento visando a garantia dos direitos. Houve ainda menção da
utilização do conhecimento nos espaços dos conselhos municipais, no planejamento
das políticas públicas.
Em linhas complementares as profissionais concordam que falta à
sociedade um olhar a pessoa para além da deficiência, vendo nelas capacidades e
potencialidades. Segundo uma das entrevistadas relatou, muitas vezes nem mesmo
a família realiza a inclusão no ambiente familiar. Todas concordam que ainda há
muito preconceito, situação reforçada pelo capitalismo, que valoriza a capacidade
produtiva e afasta aqueles que julgam não serem produtivos. O problema se agrava
nos casos de pessoas com deficiência oriundas de famílias de baixa renda.
Há o reconhecimento ainda de que avanços têm ocorrido, que aos
poucos as políticas públicas têm evoluído, mas que há muito a ser feito para que as
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barreiras sejam eliminadas. Como exemplo foi colocado que é comum relatos de
pessoas com deficiência e suas famílias sobre dificuldades com acesso ao
transporte público; no atendimento do relacionamento com determinados médicos
que não examinam a pessoa com deficiência, dentre outros.

5.5.2 Profissionais da Educação

Na área da educação responderam ao questionário três profissionais
que atuam diretamente na APAE. Elas destacaram que realizam atividades
planejadas, individualizadas, com o objetivo de promover o aprendizado, a
autonomia e independência de cada aluno.
Uma das entrevistadas, afirmou que o planejamento é essencial para o
sucesso das ações considerando o que preconiza a legislação, a APAE, a
necessidade da turma e de cada indivíduo. Este processo de planejar é algo que
não é feito de forma individual, mas conta com o conhecimento e experiência de
profissionais da educação como professores e pedagogos.
Para o grupo pesquisado a missão da APAE é prestar serviços que
visem a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla
com vistas à melhoria da qualidade de vida, garantindo direitos e estimulando-os a
desenvolverem o seu potencial.
Para uma das pessoas ouvidas na pesquisa o papel da APAE é o de
motivar, “pois o êxito no processo de habilitação e reabilitação dos alunos depende
de alguém que acredite em seu potencial e lute incansavelmente para a realização
deste processo. Não podemos apagar a chama de esperança em nós”.
Para outro entrevistado o papel principal da Instituição é o atendimento
aos usuários, “por meio de trabalho terapêutico, social e pedagógico, habilitando e
desabilitando, crianças, jovens e adultos, com deficiência intelectual, múltipla
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, além de promover a melhoria
da qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, buscando
assegurar o pleno exercício da cidadania”. Outra missão da APAE que este
entrevistado destacou é a garantia e promoção de ações de defesa aos seus
direitos. Oferecendo todo tipo de assistência, em busca da realização dos direitos
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básicos dos assistidos, com vista ao desenvolvimento global, preparando para a vida
produtiva, realização pessoal e inclusão social a fim de proporcionar maior qualidade
de vida.
Sobre inclusão o grupo entende que é um processo amplo, efetivado
quando são respeitadas as diferenças, reconhecidas as potencialidades de cada
pessoa, garantindo igualdade de oportunidades e o exercício da cidadania.
Foram unânimes ao afirmar que o trabalho realizado promove inclusão
social à medida que além de garantir acesso à educação, trabalham a autonomia,
independência e confiança. Entre as respostas da pesquisa uma educadora
destacou que seu trabalho contribui para a autonomia, independência e vivência
natural que auxilia na superação de limitações.
As profissionais acreditam que o trabalho que desenvolvem contribui
diretamente para que as pessoas assistidas pela instituição superem as barreiras
impostas pela sociedade uma vez que abordam questões de cidadania, direitos,
dando elementos para as tomadas de decisão.
Todas as entrevistadas afirmam conhecer os direitos previstos na
constituição federal e na Lei Brasileira da Inclusão. Este conhecimento é aplicado no
dia a dia no sentido de informar e orientar o público atendido pela APAE e as
pessoas do seu convívio para a aceitação e respeito às diferenças.
Apesar de afirmar estar ciente da Legislação vigente no Brasil, uma
das profissionais destacou que a lei está em constante atualização, e por isso ela
está sempre se atualizando a este respeito, mas neste sentido, trabalha sempre
focada com o objetivo de promover o respeito e a qualidade de vida.
Todos concordam que a sociedade não promove igualdade de
oportunidades para as pessoas com deficiência e que isso acontece, muitas vezes
por falta de conhecimento, senso de coletividade e empatia.
Acerca da exclusão e discriminação, reconhecem que há um processo
histórico de segregação e que a sociedade ainda alimenta a discriminação por
colocar a deficiência em primeiro lugar, considerando as pessoas com deficiência
como incapazes de expressar suas emoções, pensamentos e sentimentos.
“Aqueles que enxergam apenas as dificuldades, esquecem que os obstáculos
vivenciados e superados por elas, são como um grito para a nossa surdez de amor
ao próximo”.
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Um dos participantes da pesquisa entende que a falta de conhecimento
da sociedade faz com que milhares de pessoas com deficiência sejam discriminadas
nas comunidades em que vivem ou excluídas do mercado de trabalho. “É
considerado um peso ou um problema. O estigma da deficiência é grave,
transformando as pessoas em seres incapazes, indefesos, sempre deixados para
segundo lugar na ordem das coisas. O processo de exclusão social de pessoas com
deficiência é tão antigo quanto à socialização do homem”.
Ainda para este entrevistado a estrutura da sociedade, sempre
inabilitou os deficientes, marginalizando-os e privando-os de liberdade, fazendo-os
alvo de atitudes preconceituosas, “pois é mais fácil prestar atenção aos
impedimentos e às aparências do que aos potenciais e capacidades deles”.
Ele reconhece que nos últimos anos, por meio de políticas públicas, de
educadores, estudiosos, pais, instituições como APAE, tem promovido a inclusão,
nas escolas e indústrias, de pessoas com algum tipo de deficiência, visando resgatar
o respeito humano e a dignidade, no sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento
e acesso a tais recursos da sociedade. Mas, ainda é preciso mais, para que as
pessoas possam ter mais empatia e aceitação à diversidade humana.

5.5.3 Profissionais da Saúde

O atendimento na área da saúde envolve profissionais que vão atuar
de modo a atender a necessidade específica de cada indivíduo. Estão envolvidos
neste processo, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, dentre outros profissionais.
Os profissionais da área médica entrevistados são especialistas na
área de neurologia, em geral, fazem avaliações, consultas, retornos e laudos
neurológicos, alguns também fazem atendimentos clínicos com atenção às áreas da
cardiologia, urologia, pneumologia e gastroenterologia.
Na área da Psicologia, a atuação da profissional entrevistada atua
diretamente com o objetivo de acolher e trabalhar os aspectos emocionais e
comportamentais, a socialização da pessoa com deficiência, e orientações às
famílias.
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Também

responderam

o

questionário,

profissional

da

terapia

ocupacional, responsável por avaliar, habilitar, reabilitar e atuar na prevenção. O
objetivo deste trabalho é prevenir incapacidades e atraso no desenvolvimento em
busca de maior ganho na independência, autonomia e qualidade de vida, realizando
ainda treino e atividades instrumentais da vida diária, orientações a pacientes e
famílias em relação a adaptações, entre outras que se fizerem necessárias.
Já as terapias fonoaudiológicas que são realizadas nas APAES têm
como objetivo avaliar, habilitar, manter e/ou recuperar a função e atuar na prevenção
das alterações dos aspectos relacionados à audição, comunicação oral e escrita,
motricidade oral e sistema estomatognático. Aplicando currículos personalizados e
funcionais, abertos, com propostas diversificadas, proporcionando situações de
aprendizagem concretas.
As terapias fisioterápicas realizadas têm como objetivo avaliar,
habilitar, reabilitar e atuar na prevenção das alterações dos aspectos motores,
melhorar a mobilidade articular, força muscular, prevenir deformidades e retrações
musculares, trabalhar equilíbrio, marcha, propriocepção, coordenação motora,
melhorar capacidade respiratória, proporcionar funcionalidade e independência,
melhorar a qualidade de vida, orientações e correções posturais, para reduzir,
melhorar, compensar, manter e/ou recuperar a função. Aplicando currículos
personalizados e funcionais, abertos, com propostas diversificadas, proporcionando
situações de aprendizagem concretas.
Estes profissionais, que exercem atividades específicas junto aos
atendidos na APAE, têm opiniões semelhantes quando questionados sobre o
principal papel da instituição. Um dos médicos entrevistados chegou a afirmar que “a
APAE tem o papel de MÃE, que acolhe, orienta, medica e reabilita os usuários para
terem uma qualidade vida de dignidade”. Sobre esta questão os demais
entrevistados, de maneira geral, acreditam que a Apae tem como papel principal a
prevenção das deficiências, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com deficiência e sua inclusão social.
Quando questionados sobre o que entendem por inclusão social
afirmam que significa oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a
todos. Para um dos entrevistados a APAE promove a inclusão social à medida que
ela promove a socialização, e com amor e carinho prepara crianças e famílias para
participarem de todos os outros espaços da sociedade.
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Os profissionais da área da saúde entrevistados acreditam que o
trabalho que desenvolvem ajuda a promover a inclusão social, uma vez, que se
dedicam a realização de um atendimento de qualidade, proporcionando situações de
aprendizagem concretas, promovendo a autonomia nas atividades de vida diária,
maior independência e interação social. Para um dos entrevistados, “Todas as vezes
que os usuários conquistam um objetivo estão se igualando aos ditos “normais”. As
barreiras para eles são mais difíceis de atingir, mas não são impossíveis”.
Os entrevistados relataram que conhecem os direitos da pessoa com
deficiência e utilizam este conhecimento para orientar e empoderar as famílias,
assegurando qualidade no atendimento à saúde, educação e inclusão social, para
que desta forma elas possam ocupar espaços na sociedade.
Segundo os profissionais há ainda muita discriminação e exclusão à
pessoa com deficiência. Falta à sociedade orientação e conscientização sobre os
direitos e esclarecimento sobre o potencial de cada deficiente e como ele pode ser
útil para a sociedade, dentro das suas limitações. Para os entrevistados, se faz
necessário cobrar das esferas públicas e privadas os benefícios que já deveriam ser
concedidos de forma natural às pessoas com deficiência. A sociedade se limita a
conceder direitos quando são cobrados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa revela que existe uma legislação avançada que ainda não é
observada na íntegra. Que é relevante discutir a questão que envolve a realização
de parcerias entre o governo e as organizações da sociedade civil, mas também da
efetiva execução de políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, por
entender que, em muitos casos, se não fossem os atendimentos realizados pelas
APAES, pessoas com deficiência intelectual e múltipla não teriam acesso a serviços
de saúde, educação e assistência social. Mais do que ter políticas públicas é
indispensável a sua efetivação.
Em que pesem os avanços legislativos e as parcerias público-privadas,
há uma quantidade significativa de autores que trabalham a inclusão social das
pessoas com deficiência em um aspecto mais focado no contexto educacional em
detrimento da saúde e da assistência social. As APAES, por sua vez, atuam de
forma inter setorial e com predominância na assistência social. Disso, resulta a
importância da manutenção e avanço das parcerias para que as pessoas com
deficiência possam, por meio das políticas públicas, usufruir de uma sociedade
inclusiva, igualitária e justa.
A chegada ao final desse trabalho favorece a reflexão do que
representou o desenvolvimento desta pesquisa as questões levantadas. Contatar
profissionais, dar sequência a um trabalho antes planejado para entrevistas
presenciais, em um cenário de pandemia foi desafiador. Os medos e inseguranças
trazidos pela pandemia da Covid-19 estiveram presentes a todo o tempo.
A suspensão do trabalho presencial das APAES impossibilitou os
contatos diretos, permitindo apenas a comunicação remota. Verificando as respostas
dos profissionais foi possível observar que possuem clareza sobre a relevância da
sua atuação e que há a compreensão de que muitas barreiras precisam ser
vencidas para que a inclusão social seja em sua plenitude seja alcançada.
Apesar de serem profissionais de áreas diferentes, de cidades com
distintas realidades econômicas e sociais, conhecem os direitos vinculados à sua
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área de atuação e trabalham com o objetivo de promover a melhoria na qualidade de
vida dos atendidos, cientes de que, devem haver grandes mudanças sociais, pois
ainda há muito preconceito e discriminação.
Os profissionais da área de saúde por terem conhecimento dos
direitos da pessoa com deficiência, utilizam deste saber para orientar e empoderar
as famílias, assegurando qualidade no atendimento à saúde, educação e inclusão
social, para que desta forma elas possam ocupar espaços na sociedade.
As entrevistadas na área de Educação afirmam que ao conhecer os
direitos previstos na Constituição federal e na Lei Brasileira da Inclusão aplicam no
dia a dia informando e orientando o público atendido pela APAE e as pessoas do
seu convívio para a aceitação e respeito às diferenças.
Por fim, as profissionais da assistência social acreditam que a sua
atuação contribui para a superação de barreiras sociais, uma vez que lhes compete
promover o atendimento direto, orientar os usuários e suas famílias sobre seus
direitos, de forma a colaborar com a melhoria da qualidade de vida.
De acordo com o estudo, fica claro que apenas o atendimento
realizado pelo Terceiro Setor de forma isolada não garante a inclusão social da
sociedade brasileira como um todo, mas é um importante mecanismo de suporte,
assessoramento e auxílio ao Estado em suas políticas publicas voltadas a este
setor. Desta forma, suas ações permitem que as pessoas assistidas conheçam seus
direitos, acessem políticas públicas, e tenham melhor qualidade de vida e
convivência social.
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apaeana paulista. Organização de Denise Gisele Silva Costa. – 1. ed. – Recife: Even
3 Pub. 2020.
DYE, Thomas. Understanding public policy, 6. Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall, 1987, pg. 1.
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA.
Todos
Pela
Educação.
Disponível
em:
<https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobreeducacao-inclusiva/>. Acesso em: 29 jul. 2021.
EDUCATION 2030. Incheon declaration and framework for action: towards inclusive
and equitable quality education and lifelong learning for all. Disponível em:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243278>. Acesso em: 17 set. 2020.
ESTATUTOS.
Federação
Nacional
Das
Apaes.
Disponível
<http://apaebrasil.org.br/pagina/estatutos>. Acesso em: 01 jun. 2020.

em:

FALEIROS, V. P. O que é a política social? São Paulo: Editora Brasiliense, 2007.
FERNANDES, R. C. Privado, porém público: o terceiro setor na América Latina. Rio
de Janeiro: Relume Dumará, 1994.
FERREIRA, A. B. H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3
ed. totalmente rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 1999. p. 515.
FRANCO, A. O que está por trás da nova lei do terceiro setor - OSCIP: a Lei
9.790/99 como alternativa para o terceiro setor. Brasília: Comunidade Solidária,
2000.
FREITAS, Maria Nivalda de Carvalho. Concepções de Deficiência: da Grécia Antiga
aos dias de hoje. Disponível em: <http://www.bengalalegal.com/concepcoes>.
Acesso em: 20 ago. 2021.
FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da
análise de políticas públicas no Brasil. In: Planejamento e Políticas Públicas, n. 21,
jun. 2000, p. 211-259.
GARCIA, V. G. Pessoas com deficiência e o mercado de trabalho: histórico e o
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LANDIM, L.; BERES, N. As organizações sem fins lucrativos no Brasil: ocupações,
despesas e recursos. Rio de Janeiro: Nau Editora, 1999.
LEITE, Flávia Piva Almeida. A convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência: amplitude conceitual. In: Revista de Direito Brasileira, v. 3. n. 2.
Florianópolis, jul-dez/2012, p. 46.
LEPORACE, M. M. Parceria na execução de atividades do governo federal: o
Programa Ano 2000. Revista do Serviço Público, Brasília -DF, ano 51, n. 4, p. 99130, out./dez. 2000.
LIBERALESSO, Paulo. A história das APAES no Brasil. Disponível em:
<https://pauloliberalesso.wordpress.com/2011/11/26/a-historia-das-apaes-nobrasil/>. Acesso em: 01 jun. 2020.
LOPES, L.F. Nova concepção sobre pessoas com deficiência com base nos direitos
humanos. Revista Brasileira de Tradução Visual, Pernambuco, v. 17, n. 17, 2014.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO
ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

Data:__________ Código de identificação: E_______
APAE__________________________________
ÁREA DE ATUAÇÃO____________________

1. Fale um pouco sobre o seu trabalho na APAE.
2. Na sua visão, qual o papel principal da APAE?
3. O que você entende por inclusão social?
4. Você acredita que o trabalho que você desenvolve promove a inclusão social?
Como?
5. A sua atuação permite que as pessoas com deficiência superem barreiras? De
que forma?
6. Você conhece os direitos das pessoas com deficiência?
7. Como você utiliza o conhecimento sobre os direitos das pessoas atendidas no
seu dia a dia?
8. O que falta para que a sociedade receba as pessoas com deficiência em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas?
9. Você acredita que ainda há muita exclusão e discriminação? Porquê?
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APÊNDICE B PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: A participação da APAE na inclusão social da pessoa com deficiência na
perspectivados profissionais da saúde, educação e assistência social.
Pesquisador: CRISTIANY DE CASTRO
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 42690920.4.0000.5384
Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 4.651.226
Apresentação do Projeto:
Projeto apresentado com todos os dados adequadamente escritos o que permite uma
avaliação mais detalhada.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo descrito de forma clara e plausivel. Definido de forma clara tantos o objetivo principal
quanto os objetivos secundários
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Nesta versão a pesquisadora apresenta adequadamente a graduação de Risco e descreve os
beneficios deforma mais abrangente.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa de grande importância tanto para estas instituições quando para a sociedade em geral.
Aborda questões de grande relevancia.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Nesta versão todos os termos e documentos foram apresentados adequadamente, principalmento
a autorização das APAES.
Recomendações:

.No TCLE colocar a graduação de Riscos como minimo, moderado e elavado como foi
colocado no
projeto de pesquisa. Verificar a Resolução 510/16 Cap. IV - Dos Riscos.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Projeto aprovado com a recomendação de colocar a graduação de Riscos no TCLE.
Considerações Finais a critério do CEP:
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Projeto aprovado após os acertos realizados, com a recomendação de colocar a graduação de
Riscos noTCLE.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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