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LIBERDADE DO VÔO
Por haver conflitos nas relações humanas, a alma é burilada e se aperfeiçoa. Porém,
justamente pelo fato de haver divergências é que a vida é interessante e as pessoas
manifestam suas peculiaridades. O homem é o dominador absoluto, capaz de influenciar até
o ambiente: “Se não está em harmonia, basta harmonizar-se”. É essencial que a mente não
se atenha ao mal. A origem de todo infortúnio é a mente tolhida, pensando em como lidar
com o mal, só poderá viver aflita. É impossível caminhar sobre uma superfície que não
oferece nenhuma resistência, porque os pés escorregam.
Deveria ser tão lindo quanto a gente voar, o reconhecer que os outros estão
alcançando vôo...
Seguir com liberdade interior o vôo dos outros é também levantar vôo.
Assim como não há desespero que aguente um encontro realmente humano, também
não há quem não levante um pouco o vôo da vida ao perceber a beleza de alguém que voa,
palmilha a terra acima dela, na liberdade interior de quase ser um pássaro...
Que lindo e libertador seria possuir a liberdade interior necessária para se alegrar
com a liberdade do outro...
E descobrir que também a cada um é dado conquistar esta liberdade...
Saber dos “altos e baixos” de que se compõe um vôo perfeito...
Saber do levantar vôo de todo início, que é sempre mais exigente...
Saber do saber aterrizar, para não se alienar na beleza das alturas e esquecer-se da
comunhão com a terra, com os que ficam e os que ainda não atingiram a altura...
Esses que também precisam subir para serem livres, que precisam de quem lhes dê a
comunhão de “asas” para aprenderem a voar, a se libertarem, a serem acima dos problemas
terra-a-terra da vida...
Deveria ser tão lindo que todo mundo, o mundo de hoje, tão materialista, aprendesse
a liberdade do vôo.
(Fernão Capelo Gaivota, 1970).

RESUMO
O trabalho do pedagogo junto à pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla dentro do
PediaSuit®, sendo uma fisioterapia intensiva, é recente. Sendo este, direcionado a estímulos
sensoriais, com base nas atividades de vida diária e prática do aluno/paciente. O convite para
execução do trabalho pedagógico junto ao PediaSuit® foi feito pela Fisioterapeuta responsável
pelo protocolo. A presente pesquisa teve como objetivo analisar o processo ensinoaprendizagem do aluno com deficiência intelectual e múltipla, suas habilidades e competências
dentro do PediaSuit®, na APAE de Ariquemes – Rondônia. O método utilizado no estudo foi o
etnográfico, baseado na observação qualitativa e quantitativa com ênfase no raciocínio dedutivo
da experiência humana. Os resultados demonstraram haver necessidade de conhecimento
prévio entre aluno e professor para ele responder positivamente às atividades pedagógicas
propostas, enquanto para a família, houve adversidade no quesito entendimento ao protocolo
sobre a realidade deste processo, ora lento, ora imediato, pois os resultados existem e percebeuse que o vínculo afetivo entre os envolvidos se faz necessário para compreenderem de fato o
processo.
Palavras-chave: PediaSuit®, Pedagogo, Competência e Habilidade.

ABSTRACT
The work of the pedagogue with the person with Intellectual and Multiple Disabilities within
the PediaSuit®, being an intensive physiotherapy, is recent. This is directed to sensory stimuli,
based on the activities of daily living and practice of the student/patient. The invitation to
perform the pedagogical work with pediasuit was made® by the Physiotherapist responsible
for the protocol. This research aimed to analyze the teaching-learning process of students with
intellectual and multiple disabilities, their skills and competencies within pediasuit®, at apae
de Ariquemes – Rondônia. The method used in the study was ethnographic, based on qualitative
and quantitative observation with emphasis on the deductive reasoning of human experience.
The results showed a need for prior knowledge between student and teacher for him to respond
positively to the pedagogical activities proposed, while for the family, there was adversity in
the understanding of the protocol about the reality of this process, sometimes slow, sometimes
immediate, because the results exist and it was perceived that the affective bond between those
involved is necessary to truly understand the process.
Keywords: PediaSuit®, Pedagogy, Competence and Ability.
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INTRODUÇÃO
PediaSuit® é uma fisioterapia intensiva que acontece no período de quatro semanas
por quatro horas (dia), cinco dias da semana. O trabalho pedagógico realizado junto ao aluno
acontece por duas horas (dia), duas vezes na semana, sendo cada atendimento, dois alunos por
dia, no período vespertino na sala do PediaSuit®.
Trabalho este multidisciplinar direcionado ao processo ensino-aprendizagem do aluno,
conforme suas competências e habilidades, observando que cada atendimento tem sua
individualidade e peculiaridade em resposta à competência do aluno, buscando o melhor para
o público-alvo: aluno/paciente e sua família.
Desse modo, essa pesquisa propõe realizar análise do processo ensino-aprendizagem
do aluno com deficiência intelectual e múltipla, suas habilidades e competências dentro do
PediaSuit®, na APAE de Ariquemes – Rondônia. Além de analisar e conhecer os alunos, suas
competências e habilidades em relação ao processo ensino-aprendizagem enquanto estão em
atividade fisioterápica no PediaSuit®, também identificar o perfil individual do alunado, avaliar
as estratégias e os materiais educativos utilizados na estimulação cognitiva, física e motora no
desenvolvimento de conteúdos e seus resultados.
Na função desta delimitação temática, a presente pesquisa trata do trabalho
Pedagógico realizado dentro do PediaSuit®, sendo o método empregado etnográfico com
observação qualitativa e quantitativa. Deste modo, organiza-se em seis capítulos.
O primeiro capítulo descreve o contexto histórico do PediaSuit® e seu protocolo,
criado por Leonardo de Oliveira, cofundador da Therapies4kids, cuja clínica de terapia
intensiva localizada em Fort Lauderdale (Flórida, Estados Unidos) auxilia o fisioterapeuta no
tratamento de sequelas neurosensoriomotoras de pacientes com hemiplegia, diplegia,
tetraplegia, ataxia, discinesia.
No segundo capítulo narra-se sobre o referencial teórico no processo de aprendizagem
do aluno com deficiência, identificando os efeitos da Suit Terapia na psicomotricidade desses
pacientes/alunos, bem como sua importância na estimulação sensorial ao auxiliar o cérebro na
organização das sensações, por experiências concretas de suas habilidades cognitivas e
motoras, de maneira que o trabalho pedagógico seja potencializar o aprendizado do aluno
conforme as atividades de vida diária e prática, discorrendo acerca da sua inclusão social e
escolar.
O terceiro capítulo trata dos antecedentes internacionais e nacionais dos direitos da
pessoa com deficiência, destacando que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas
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com Deficiência equivale à Constituição Federal de 1988, visando assegurar a adoção de
medidas necessárias para garantir às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidade com as demais.
Cita-se, ainda, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), que objetiva assegurar e promover o direito das pessoas com deficiências e a sua
inclusão social e cidadania, valores e dignidade humana. Por fim, expôs-se sobre o Projeto
“Capacita APAE Brasil” idealizado pela Federação Nacional das APAEs (FEAPAES).
O quarto capítulo aborda pesquisas de mestrado e doutorado quanto aos desafios da
educação inclusiva às APAEs na atenção às pessoas com deficiência no Brasil, sendo que a
APAE não é a única instituição que luta por esta causa, junto a ela existem inúmeras outras,
ainda assim há pessoas com deficiência à margem da sociedade, sem nenhum atendimento ou
amparo legal às limitações de sua deficiência.
O quinto capítulo traz em seu bojo o procedimento metodológico, mencionando a
descrição metodológica, o caminho escolhido para pesquisa, composto por sujeitos, universo,
campo de pesquisa e os procedimentos de coleta de dados.
Finalmente, o sexto e último capítulo trata da unidade de análise, da apresentação das
atividades pedagógicas realizadas no PediaSuit® e suas conclusões acerca de cada aluno em
cada módulo realizado, apresentando peculiaridades únicas de cada aluno atendido, bem como
as sugestões às diferentes situações escolares que foram surgindo junto à família.
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Capítulo 1

CONTEXTO HISTÓRICO
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CONTEXTO HISTÓRICO
1.1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PEDIASUIT®
Em 1971, o “Penguin suit” foi desenvolvido pelo programa espacial da Rússia. Esse

suit especial foi usado pelos astronautas em voos espaciais para neutralizar os efeitos nocivos
da ausência de gravidade e hipocinesia sobre o corpo: perda da densidade óssea, alteração da
integração das respostas sensoriais, atrofia muscular, alteração da integração das respostas
motoras, alterações cardiovasculares, e desequilíbrios homeostáticos (SUITHERAPY
HISTORY, 2007).
Cientistas e especialistas em medicina espacial, depois de uma longa pesquisa, criaram
este suit com ação de carga, o que tornou longas viagens ao espaço possíveis. O suit
desenvolvido pelo programa espacial russo foi o primeiro passo a moderna “suit terapia”. No
entanto, este suit limitava o movimento dos astronautas, e era difícil de ser vestido
(SUITHERAPY HISTORY, 2007).
Por outro lado, o seu design ortopédico dinâmico foi um sucesso. Que ele podia ser
usado por longos períodos foi a base da criação da terapia intensiva com o suit. Mais tarde, a
tecnologia da “suit terapia” foi compartilhada com profissionais da reabilitação. Eles
perceberam que os efeitos da ausência da gravidade eram semelhantes aos problemas físicos
em pacientes com Paralisia Cerebral (PC) e outras condições neurológicas. Por essa razão, eles
decidiram adaptar o suit para pacientes PC (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
Em meados dos anos 90, uma clínica na Polônia deu um passo além, e desenvolveu o
“Adeli suit”, o primeiro a ser usado em crianças com PC (SUITHERAPY HISTORY, 2007).

1.2 PROTOCOLO PEDIASUIT®
O protocolo Pediasuit® é um tratamento intensivo, com duração de quatro semanas,
com quatro horas diárias de exercícios associados ao uso de um macacão terapêutico
ortopédico, que irá promover um ajuste biomecânico no paciente (figura 1). É um recurso usado
pelo fisioterapeuta no tratamento de sequelas neurosensoriomotoras como: hemiplegia,
diplegia, tetraplegia, ataxia, discinesia (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
O protocolo é baseado em três princípios:
1. Efeito do macacão terapêutico ortopédico (atividades realizadas contra a resistência
dada pelos elásticos, aumento proprioceptivo, e realinhamento postural);
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2. Terapia intensiva 5dias/semana, por 04 semanas;
3. A participação motora ativa do paciente inicia-se no colchonete com aquecimentos e
exercícios terapêuticos.
Figura 1 Uso do macacão terapêutico suspenso na gaiola de habilidades

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

1.2

O PEDIASUIT®
O PediaSuit® é o tipo mais moderno de macacão terapêutico ortopédico disponível

atualmente (figura 2). Tem como base o uso de uma vestimenta ortopédica macia e dinâmica
consistindo em chapéu, colete, calção, joelheiras, e calçados adaptados interligados por bandas
elásticas, utilizados através da colocação mútua da veste junto à gaiola de atividades.
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Figura 2 Vestimenta Ortopédica PediaSuit®

Fonte: Protocolo Pediasuit® (2016)-2019

O protocolo foi criado em 2006, por Leonardo de Oliveira (figura 3), cofundador da
Therapies4kids que é uma clínica de terapia intensiva localizada em Fort Lauderdale (Florida,
Estados Unidos), e ela foi criada para a reabilitação do seu filho Lucas, hemiplégico devido a
uma anóxia cerebral e precisava de tratamentos eficazes. Lucas começou a engatinhar após a
primeira semana de terapia intensiva com o uso do macacão terapêutico ortopédico e começou
a caminhar no final da terceira semana (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
Figura 3 Drᵒ Leonardo de Oliveira e o filho

Fonte: Dados da internet-2019

O conceito básico do PediaSuit® é o de criar uma unidade de suporte para alinhar o
corpo o mais próximo do funcional possível, reestabelecendo o correto alinhamento postural e
a descarga de peso (Quadro1) que são fundamentais na modulação do tônus muscular, na função
sensorial e vestibular. As bandas elásticas (figura 2) são ajustáveis, o que significa que se pode
aplicar axialmente no corpo uma descarga de 15 a 40 kg (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
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Quadro 1- Demonstra a colocação Básica do PediaSuit®:
Tamanho
Idade (anos)
XXS

14m a 3

Peso (kg)
9 - 18

XS

2a7

12 - 20

S

5a9

20 - 29

M

10 a 16

29 - 45

L

6 – adulto

45 - 76

XL

16 – adulto

45 - 90

Adulto

76 – 112

A
Fonte: Suitherapy History (2007, p.12)

Os elásticos (figuras de 4 a 12) seguem um parâmetro de tamanho e tensão e são
projetados para encaixar nos ganchos da roupa e para encaixar ganchos de ferro que também
servem para acomodar a roupa.
Figura 4 Suporte Abdominal

Figura 6 Suporte para quadríceps

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Figura 5 Suporte Oblíquio

Figura 7 Suporte para dorsiflexão

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Fonte: Dados da pesquisadora-2019
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Figura 8 Suporte escápula

Figura 10 Suporte para os glúteos

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Figura 9 Suporte para extensores de tronco
Figura 11 Suporte para isquiotibiais

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Fonte: Dados da pesquisadora-2019
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1.3.1 Aspectos Funcionais do Pediasuit®
Após a história de sucesso de Lucas, Leonardo de Oliveira e um grupo de terapeutas
desenvolveram o PediaSuit® com base no “Penguin Suit” da Rússia, mas com adaptações e
melhorias consideradas necessárias (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
O grupo de profissionais, somado aos colaboradores da área de saúde, discute com
frequência o que pode ser feito para melhorar ainda mais o macacão terapêutico ortopédico,
tornando o PediaSuit® uma terapia em constante evolução (REVISTA MENSAGEM DA
APAE, 2018).
Atualmente a APAE de Ariquemes – RO, disponibiliza aos alunos devidamente
matriculados o tratamento de fisioterapia intensiva via método PediaSuit®, em continuidade
após o módulo, oferta também a fisioterapia convencional. A sala é climatizada, com gaiola
devidamente equipada para a realização dele. Sendo estes equipamentos modernos e de última
geração (REVISTA MENSAGEM DA APAE, 2018).
O método vem sendo realizado conforme o exigido em protocolo constituído de duas
horas diárias para cada paciente, cinco dias da semana, no período de quatro semanas,
compondo desta forma, o que chamamos módulos, respeitando suas normas e garantindo um
atendimento de qualidade (REVISTA MENSAGEM DA APAE, 2018).
A seleção exige criteriosidades, sendo que o paciente deverá estar apto e preparado em
três âmbitos (físico, nutricional e emocional), além de não apresentar nenhuma das
contraindicações estudadas e impostas pelo criador do método, comprovados por exames
médicos (REVISTA MENSAGEM DA APAE, 2018).
É imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que
toda busca de tratamento requer respostas, mesmo que estas sejam poucas e a longo prazo,
assim como imediatas, conforme relato de Jeremias Silva Dutra e Patrícia Cássia Bolzon, pais
do paciente, Davi Lucca Bolzon Dutra Revista Mensagem da APAE, (2018):
Nosso pequeno Davi Lucca nasceu em 2015, com Síndrome de Down e cardiopatia
congênita. A partir daí começamos uma luta para a sobrevivência do nosso filho. Com
o passar dos dias vieram às terapias (fono, TO, fisioterapia, hidroterapia, equoterapia),
tudo para o seu melhor desenvolvimento visto que ele teria atrasos na fala, no
desenvolvimento intelectual e motor. O diagnóstico da hipotonia do Davi segundo o
Neuropediatra era muito grave e provavelmente andaria a partir dos 4 ou 5 anos com
um tratamento mais intensivo que as fisioterapias como um therasuit ou pediasuit.
Não consigo descrever em palavras a emoção sentida ao ver nosso filho andando pela
primeira vez aos 3 anos e 3 meses após realizar o protocolo do tratamento intensivo
pediasuit por 20 dias, que a Apae de Ariquemes nos proporcionou. Um sonho
realizado, concretizado antes do tempo previsto. Só tenho a agradecer a Deus pela
vida do Davi e a Apae pela oportunidade de um tratamento que mudou a vida do Davi
e a nossa. A palavra é gratidão (REVISTA MENSAGEM DA APAE, 2018, p. 61).
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Leva-se a acreditar que embora a responsabilidade seja de um Fisioterapeuta, a terapia
permite a colaboração de outros profissionais, o que se correlata neste, a parceria da Pedagoga
que aceitou o desafio para a realização do trabalho através da estimulação, atividades
pedagógicas, socialização, visando a autonomia e qualidade de vida do paciente (REVISTA
MENSAGEM DA APAE, 2018).
1.3.2 Base Neurofisiológica
A teoria, por trás da terapia com o macacão terapêutico (Órtese Proprioceptiva), é a de
que, visto que o corpo esteja em alinhamento, com o suporte e a pressão exercidos em todas as
articulações, a terapia intensiva reeducará o cérebro para reconhecer padrões de movimentos
funcionais e a atividade muscular. Que os resultados obtidos com o tratamento com esta terapia
são mantidos após o ciclo de tratamento é, também, de grande importância. Todas as fases e
componentes do protocolo PediaSuit® têm sua fundamentação científica descrita há muitos
anos. O protocolo agregou tratamentos em uma única sessão com a otimização do equipamento
da Órtese Proprioceptiva para a formação da Terapia Intensiva (SUITHERAPY HISTORY,
2007).
O sistema vestibular é um sistema fundamental que afeta nossa capacidade de
movimento e equilíbrio. O corpo possui muitos órgãos sensoriais que enviam informações ao
cérebro sobre o que está vivenciando, o espaço que ocupa, se está seguindo o comando do
cérebro. Os receptores sensitivos e proprioceptivos existentes em todas as novas articulações
são os principais intervenientes nesta comunicação. Com o uso do macacão terapêutico
ortopédico essa comunicação é facilitada, visto que a ação do mesmo causa a compressão de
todas as grandes articulações (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
O macacão terapêutico ortopédico auxilia na plasticidade do sistema nervoso central,
permitindo que o paciente se adequar complexos padrões de movimentos patológicos e executar
e repita padrões de movimento previamente desconhecidos. O princípio de ação da terapia com
o uso da Órtese Proprioceptiva é o de focar na correção da postura do paciente e no padrão
funcional de movimento. Isto pode ser atingido dando o suporte que o paciente necessita por
ajustes realizados no macacão. Em consequência, um poderoso fluxo de impulsos aferentes
influencia no centro motor no cérebro de modo a restabelecer as suas funções danificadas.
Como efeito, as sinergias patológicas estabelecidas são desencorajadas e novas sequências de
funcionalidade são criadas (SUITHERAPY HISTORY, 2007).
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1.4 INDICAÇÕES

A terapia com o macacão terapêutico ortopédico, combinada com a fisioterapia
intensiva, tem sido benéfica para crianças com diagnósticos, incluindo (SUITHERAPY
HISTORY, 2007, p. 5):


Paralisia cerebral;



Atraso no desenvolvimento motor;



Traumatismo crânio encefálico;



Acidente Vascular Cerebral;



Ataxia;



Atetose;



Deficiências neurológicas;



Deficiências ortopédicas;



Doenças genéticas;



Sequelas pós-cirúrgicas;



Lesões da medula espinhal;



Transtornos vestibulares;



Síndrome de Down.

1.5 PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Antes de iniciar a terapia com o macacão terapêutico ortopédico, um exame de raio-x
recente do quadril se faz necessário. Caso o paciente apresente escoliose, um raio-x da coluna
também é solicitado. Crianças com certas condições médicas não são candidatas para a terapia
com o macacão terapêutico ortopédico ou podem precisar de adaptações, ou de uma
monitorização rigorosa. O uso do macacão terapêutico pode ser prejudicial aos pacientes que
apresentam as seguintes (SUITHERAPY HISTORY, 2007, p. 6):
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Luxação do quadril;



Atividades convulsivas descontroladas, a terapia realizada com um espelho na frente do
paciente é aconselhável para detectar crises;



Hidrocefalia (com derivação shunt): pode usar o macacão terapêutico ortopédico, mais
qualquer atividade que coloque o paciente com a cabeça para baixo deve ser limitada;



Diabetes: requer um lanche a cada 20 minutos;



Problemas de fígado ou rim, estes pacientes têm um aumento em seus níveis de proteína,
o que faz com que o coração trabalhe mais;



Pressão arterial elevada, visto que em repouso a ação do macacão terapêutico ortopédico
pode aumentar a pressão arterial em 20%, devemos monitorar pacientes com pressão
alta constantemente;



Espasticidade severa combinada com contraturas articulares;



Altura inferior a 85 centímetros;



Terapia com bomba de baclofeno;



Traqueostomia e/ou tubo gastrointestinal.
Aos pacientes com qualquer uma das condições listadas acima será exigida uma

autorização médica para participar da terapia intensiva com o uso do macacão terapêutico
ortopédico. Contraindicações absolutas para o tratamento com a terapia com o macacão
terapêutico ortopédico (SUITHERAPY HISTORY, 2007):


Subluxação ou luxação do quadril superior a 50%;



Escoliose superior a 25 graus;



Osteoporose;



Pressão arterial elevada;



Certos doença cardíaca;



Alterações vasculares graves;



Distrofias musculares.
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1.6 BENEFÍCIOS DA TERAPIA
Os benefícios da terapia com o uso do macacão terapêutico ortopédico são os seguintes
(SUITHERAPY HISTORY, 2007, p. 6):


Melhora do input sensorial e motor do Sistema Nervoso Central;



Modula o tônus muscular;



Melhora o alinhamento do quadril através de carga vertical sobre ele;



Melhora da simetria corporal;



Proporciona a estimulação tátil e corrige o padrão de marcha;



Ajuda a diminuir as contrações;



Melhora a densidade óssea;



Promove o desenvolvimento de habilidades motoras finas e grossas;



Promove resistência para reforço muscular;



Melhora a consciência corporal em relação ao espaço;



Promove estabilidade muscular;



Modulação de ataxia e atetose;



Fornece input vestibular;



Auxilia na produção da fala e deglutição por melhorar o controle da cabeça e a
sustentação do tronco.
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Capítulo 2

REFERENCIAL TEÓRICO
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REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
A imaginação é muito importante no processo de desenvolvimento da aprendizagem
do aluno. Através da brincadeira diária e atividades pedagógicas estimulando capacidades e
habilidades, seja com criança ou o adulto, apresentará mais facilidade em realizar criações,
relações de interação social e aprendizado. Deste modo, explorar o repertório imaginativo dela
é uma excelente estratégia para aprimorar suas habilidades cognitivas.
Para o desenvolvimento da terapia, faz-se necessário o uso da vestimenta ortopédica
que auxilia no alinhamento corporal, bem como na organização do tônus, permitindo que o
paciente se posicione da maneira mais próxima do adequado, através do auxílio de elásticos
que ligam os trajes.
Esse estudo visa mostrar os efeitos da Suit Terapia na psicomotricidade desses
pacientes, bem como identificar quais elementos neurosensoriomotores se apresentam mais
comprometidos, e quais habilidades serão facilitadas com uso do macacão PediaSuit®.
Pretende-se com isso também aprimorar os conhecimentos dos profissionais da área acerca
desta intervenção, já que a mesma se trata de algo novo na Fisioterapia.

2.1 A ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA (ECNPI)
Caracteriza-se por distúrbios motores de caráter não progressivo, os quais se
manifestam em um cérebro em desenvolvimento, levando a distúrbios de motricidade, tônus e
postura, podendo ou não se associar a um déficit cognitivo. É classificada conforme o tipo e a
localização da alteração motora em: espástica, discinética, atáxica, hipotônica e mista. Quanto
mais cedo a criança for diagnosticada e iniciar o tratamento, melhor será o resultado, pois a
terapia consegue prevenir com mais facilidade o aparecimento de movimentos compensatórios,
criar padrões desejáveis de movimentos e prevenir o desenvolvimento de deformidades
(FISIOTERAPIA BRASIL, 2018, p. 19).
Estabelecer possibilidades de tratamento da criança com ECNPI é uma tarefa que exige
disponibilidade de tempo, paciência, observação rigorosa e conhecimentos técnicos em diversas
áreas. A patologia pode ser classificada de acordo com suas áreas de comprometimentos, quanto
a alteração de movimento e quanto a alteração do tônus. O desenvolvimento motor acontece
gradativamente, com a aquisição do controle voluntário de novos movimentos e função cada
vez mais complexa, numa integração sensorial e motora que evolui no sentido céfalo-caudal e
proximo-distal. Isso pode ser observado no desenvolvimento de uma criança normal, pois antes
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de adquirir a capacidade da fala, ela se comunica com o ambiente por meio dos movimentos
corporais. Dessa maneira, através de estímulos sensoriais e motores, a criança ganha
gradativamente o domínio corporal com consequente incremento nas capacidades de
bipedestação e deambulação (FISIOTERAPIA BRASIL, 2018, p. 19).
Atualmente a literatura mostra uma preferência em classificar as crianças com ECNPI
de acordo com sua independência funcional nas funções motoras grossas. O Suit Terapia é uma
órtese ortopédica terapêutica que objetiva corrigir o reposicionamento biomecânico e a
descarga de peso, importantes para a normalização da função sensório-motora e do tônus
muscular. Essa correção se dá através de cordas elásticas presas ao traje através de ganchos, de
modo a realinhar a postura do paciente. Com essa órtese, são realizados exercícios intensivos
que procuram desenvolver a motricidade, força muscular, equilíbrio, coordenação motora e
flexibilidade (FISIOTERAPIA BRASIL, 2018, p. 19).
O desenvolvimento neuropsicomotor de crianças que apresentam ECNPI é bem mais
lento e desordenado que em crianças que não apresentam nenhuma alteração neuromotora, o
que não depende da inteligência da criança, é consequência da lesão. A psicomotricidade
relaciona o pensamento e o movimento, e surgiu em 1920 quando foi descrito por Dupré.
Através dela, a criança expressa sua afetividade conseguindo manter-se em equilíbrio com o
ambiente externo, portanto, a mesma se torna essencial para qualquer criança, seja ela com
desenvolvimento motor normal, ou alterado. A mesma baseia-se em um bom desempenho no
desenvolvimento motor e cognitivo, observados nos elementos psicomotores, são eles:
coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, organização espaço-temporal, e esquema corporal
(FISIOTERAPIA BRASIL, 2018, p. 19).
O Protocolo PediaSuit® caracteriza-se por ser um método de reabilitação intensiva,
onde se utiliza vestes ortopédicas com a finalidade de tratar crianças com ECNPI. Mediante os
dados obtidos, percebeu-se que a Suit Terapia (PediaSuit®) consegue proporcionar a estas
crianças, evoluções significativas no que diz respeito às habilidades psicomotoras e com o
passar do tempo, foi ampliada a área de atuação da terapia, incluindo: Síndrome de Down,
atraso no desenvolvimento cognitivo ou motor, déficits neurológicos ou ortopédicos,
transtornos vestibulares, entre outros (FISIOTERAPIA BRASIL, 2018, p. 19).
2.2 MOTIVAÇÃO AOS ESTÍMULOS DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
O ensino e a aprendizagem nem sempre andaram juntos, pois é necessário haver
motivação por parte de quem aprende e compromisso de quem ensina. Sendo a aprendizagem
um processo que busca o desenvolvimento das habilidades adquiridas pelo ser humano no
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decorrer da vida, que na maioria das vezes não são percebidas, faz-se necessário acompanhar e
despertar caminhos novos, ascender a curiosidade e a satisfação do aluno (BARBOSA, 2018).
As explicações de como é, porque algumas pessoas desenvolvem habilidades
superiores não estão suficientemente esclarecidas. O que existe até o momento é um consenso
entre estudiosos acerca da conjunção de dois fatores que influenciam o desenvolvimento da
inteligência: a herança genética e a estimulação ambiental (GIFFONI, 2010).
O enfoque piagetiano (1997) da construção da inteligência permite compreender de
que modo a interação desses dois aspectos vai delineando cada ser humano como um indivíduo
diferenciado e único. Em seus estudos, Piaget demonstra que a evolução da inteligência ocorre
pela estimulação de mecanismos internos a partir do contato com o ambiente. Ele denomina
motivos os estímulos que geram desequilíbrios no interior do psiquismo do sujeito levando-o à
ação. Motivos esses que incluem não só os objetos e pessoas que o sujeito encontra como
também os conflitos ou perturbações aos quais é submetido. São eles que põem em ação os
processos cognitivos de que o sujeito dispõe para se autorregular e, desse modo, tentar superálos ou ultrapassá-los.
Daí surge a palavra motivação que pode ser entendida como motivo que leva à ação e,
nesse sentido, tornou-se importante conceito para a pedagogia, porque é ela que impulsiona o
sujeito a atuar em seu meio, promovendo interações que resultam na ativação dos processos de
desenvolvimento e aprendizagem (GIFFONI, 2010).
Conforme Maluf (2006, p. 109), “ensinar não é repetir, é reconstruir aprendizagens”.
Trata-se de reconhecer o estado atual das ciências para o nível das práticas sociais, de tal forma
que o conhecimento abstrato seja conduzido e firmado em práticas cotidianas e concretas. O
educador deve refletir acerca dos conhecimentos científicos, das situações de intervenção. As
discussões interdisciplinares, o conhecimento de novas abordagens, estruturas e contextos
complicados, precisam se somar às experiências criativas de educadores que aceitam o desafio
de rever, a cada momento, os recursos que dispõem para alcançar os objetivos propostos,
presente, abandonando crenças limitadoras que paralisam.
À medida que a motivação conduz à interação e esta leva a modificações das estruturas
cognitivas no sentido da intencionalidade, o processo de aprendizagem acontece e o sujeito
alcança um grau crescente de adaptação (GIFFONI, 2010).
O construtivismo piagetiano (1997) demonstra que a motivação começa desde que o
bebê se mobiliza em função de suas necessidades básicas, ao entrar em contato com o ambiente
que o cerca. O seio materno, a chupeta, a mamadeira, cada novo estímulo provoca um
desequilíbrio nos esquemas de ação que se modificam estrutural e funcionalmente, tentando
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conhecer de modo prático esses objetos, definindo-os pelo uso que faz deles. Desta forma, desde
a fase do lactente até a idade adulta, acontecem infinitos desequilíbrios e reequilibramentos não
só no plano cognitivo, mas também no âmbito da moral e no campo nas trocas afetivas. Os
conflitos encontrados em todas essas áreas são indispensáveis ao desenvolvimento do indivíduo
em suas dimensões física, mental, emocional, social e espiritual.
A aprendizagem acontece numa cooperação mútua. Ao proporcionar esses encontros
dos saberes, a escola promove um salto para o futuro de pessoas valorizadas e respeitadas no
convívio escolar e social. Até mesmo as famílias mais simples possuem experiências de vida
para serem ensinadas e aprendidas, pois, a construção da cultura é feita assim, passando de
geração em geração, partindo da valorização do aluno e toda sua família e comunidade mesmo
com pouco contato com a educação formal (BARBOSA, 2018).
Para Giffoni (2010), os valores culturais do contexto e do momento histórico estão
muitas vezes por trás da motivação para a aprendizagem de determinados conhecimento em
detrimento de outros. Eles podem funcionar como um estímulo a mais ao desenvolvimento de
certas potencialidades humanas e podem dificultar o aparecimento de aptidões que o sujeito
tem, mas, por falta de estímulo, não se manifesta.
Costuma-se decompor as aquisições cognitivas em tipos específicos de conhecimento
como: linguísticos, musicais, matemáticos e habilidades para lidar com informações
perceptuais como cores, formas, sucessões temporais ou vínculos afetivos. Na verdade, as
conexões se formam a partir dos variados estímulos, cujas representações não se desenvolvem
separadamente. Elas vão se integrando no psiquismo de modo indissociável. Acontece que,
conforme os valores vigentes na sociedade, as aprendizagens deste ou daquele conhecimento
são ressignificadas e podem perder ou ganhar importância a cada fase da vida do sujeito
(GIFFONI, 2010).
Piaget deixa explícita, em poucas palavras, a base de sua teoria de construção da
inteligência:
É, portanto, como equilíbrio que descreveremos a evolução da criança e do
adolescente. Deste ponto de vista, o desenvolvimento mental é uma construção
contínua comparável à edificação de um grande prédio que, à medida que se
acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de um mecanismo delicado, cujas
fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade
das peças tanto maiores quanto mais estáveis se tornasse o equilíbrio (PIAGET, 1997,
p. 14)

Desse modo, Piaget (1978), afirma que os processos de tomada de consciência e
abstração envolvidas na construção do conhecimento aperfeiçoa-se em seu percurso, que se
estende por um longo período graças às reequilibramentos sucessivas e segue, inexoravelmente,
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os seguintes estágios: sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações
formais. Para ele, a evolução da inteligência se dá à medida que o sujeito constrói
progressivamente as estruturas específicas para conhecer a realidade. Tornando-se cada vez
mais complexas e aperfeiçoadas, sendo que, estas estruturas possibilitam uma melhor adaptação
à vida e ao ambiente.

2.2.1 Estimulação Sensorial
Para Bensi, (2017, p. 5), “quando o processamento sensorial ocorre eficazmente,
respostas adaptativas são geradas, de modo que o indivíduo consiga lidar com seu ambiente e
manter uma rotina sem grandes problemas”. Dessa forma, as capacidades de processamento
sensorial serão usadas para a interação social; o desenvolvimento de habilidades motoras e para
a atenção e concentração. Os sentidos que pertencem ao processamento sensorial são:

Tátil: o sentido do tato; resposta dos receptores da pele sobre o toque, pressão,
temperatura, dor e movimento dos pelos sobre a pele; auditivo: contribuição relativa
aos sons, à habilidade de perceber corretamente, discriminar, transformar e reagir a
sons; oral: relativo à boca, a habilidade de perceber corretamente, discriminar,
processar e responder aos paladares ou a estímulos na boca; olfativo: relativo ao
cheiro, uma habilidade de perceber corretamente, discriminar, processar e responder
a diferentes odores; visual: relativo à vista, a habilidade de perceber corretamente,
discriminar, processar e responder ao que se vê; Vestibular: situado no ouvido interno
responsável sobre as reações ao movimento e equilíbrio; Proprioceptivo: o sentido da
“posição”; como o cérebro interpreta a posição do corpo, peso, pressão, alongamento,
movimentos e alterações na posição. A capacidade de perceber espacialmente, cada
segmento corporal em particular ou o corpo todo, tanto em situações estáticas, como
nas atividades que demandam movimento (dinâmicas) (BENSI, 2017, p. 4).

Observa-se que as diferentes interações sociais vividas através dos sentidos
influenciam expressivamente os sujeitos, e, o aprendizado é resultante das interações desses
sentidos como a música, por exemplo, sendo uma atividade estimuladora tanto quanto
relaxadora. Tendo ou não um senso musical, existe uma espécie de instinto que encaixa com a
própria capacidade desde bebê para responder aos sons e aos movimentos. A música favorece
o desenvolvimento psicoafetivo das pessoas, transmite afeto, proporciona prazer, aprimora
habilidades motoras facilitando a memorização.
O potencial da música é desconhecido e nem sequer foi cogitado por muitos, pode
ajudar pessoas com dificuldade de comunicação, depressão e até mesmo problemas de memória
segundo cita a Doutora Vanessa Müller (2018) em seu artigo: melhora a percepção do tempo;
aumenta a produtividade; alivia a ansiedade; fortalece a memória; promove autoconhecimento;
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melhora o desempenho físico. “A música pode causar efeitos importantes ao nosso cérebro,
influenciando até mesmo alguns hábitos de consumo e como percebemos o passar do tempo”.
A inteligência não surge espontaneamente, em um determinado momento do
desenvolvimento mental, como se se tratasse de um mecanismo pré-fabricado, mas, pelo
contrário, ela é a consequência de uma série de experiências sensório e perceptivo-motoras que
a organizam e elaboram. É pela motricidade que a inteligência se constrói, hábitos se organizam
e se estruturam, elaborando esquemas sensório-motores se aperfeiçoando e se reconstruindo
habilidades (FONSECA, 2008).
A habilidade motora destacada pelo autor Fonseca (2008) é a estrutura de troca e de
relação que permitirá à criança ou o adulto, assimilar e acomodar-se ao real e aos objetos, pois
só pela ação e pela motricidade poderá assimilá-los e acomodá-los. A assimilação tem aqui,
portanto, o papel de integração e de interação, que irá permitir, através da aprendizagem (figura
13), o processo complementar da acomodação.

Figura 12 Habilidade motora através da aprendizagem

Fonte: Fonseca (2008, p. 84)

A hierarquia da experiência humana em consequência da acomodação, que se inicia
na integração sensorial, passa pela ação e pela percepção (percepção vista como uma ação
simulada), depois, bem mais tarde, pela simbolização, para atingir a conceitualização e terminar
na materialização práxica. Com a totalidade integrativa e sistêmica de tais procedimentos
biopsicossociais, o ser humano ascendeu a níveis elevados de consciência, humanizando-se e
socializando-se (SANTUCCI E BENDER, 1968; GRANJON, 1970; WAYER, 1972; MOOR,
1973).
Para Fonseca (2008), a evolução humana requer, portanto, uma modificabilidade
psicomotora. Foram precisos vários milhões de anos de aprendizagem, e será necessária uma
década para transformar a criança em um ser práxico e apto a aprender a partir desses
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pressupostos.

Requer que a criança esteja disponível para o mundo exterior e,

consequentemente, às aprendizagens escolares básicas.
Torna-se necessário, que a criança passe por determinadas generalizações motoras:
equilíbrio e controle postural, locomoção, contato, recepção e propulsão-devolução. Segundo o
autor, Kephart se situa nestes conceitos:

1. Equilíbrio e controle postural são entendidos como uma generalização motora, que
está relacionada com a vigilância e o suporte do corpo face à força da gravidade. A
gravidade, como força permanente, exige uma vigilância e um controle também
permanentes por parte da criança quando esta está de pé, andando ou correndo e tem
que se equilibrar para conseguir a exploração do mundo exterior. 2. Locomoção é
entendida como a aprendizagem ou a habilidade através da qual a criança estabelece,
por um lado, as relações entre si e os objetos e, por outro, as relações e explorações
entre si e o próprio espaço. Note-se que Kephart inclui nesta locomoção os seguintes
padrões: reptação, quadrupedia, marcha, corrida, salto, saltitar e trepar (nenhum é
mais importante do que outro, porque todos são instrumentos do sistema funcional de
locomoção). Todos eles são meios pelos quais a criança se move e integra
multissensorialmente o espaço circundante e são também meios com que a criança
investiga as relações entre os objetos e acede à compreensão das suas respectivas
propriedades. 3. Contato é entendido como o meio pelo qual a criança se informa
sobre os objetos através da sua manipulação e manuseio, que, para esse autor,
compreende três atividades essenciais: abordagem, preensão e libertação dos objetos,
isto é, apanhar-manipular-largar. São, aliás, estas atividades que permitem à criança a
investigação dos objetos através das avenidas sensoriais (ver, cheirar, ouvir, saborear
e sentir) e, conseqüentemente, a descoberta dos seus atributos e qualidades como
meios que materializam a percepção da forma, das relações figura-fundo e de outros
componentes mais complexos do sistema perceptivo. 4. Recepção e propulsão são
entendidas como as atividades motoras pelas quais a criança aprende o movimento
dos e com os objetos. Kephart considera estas atividades (agarrar, puxar, empurrar,
lançar e bater) como atividades dinâmicas, em vez das anteriores, que considera
estática, pois nestas últimas os objetos mantêm a sua posição relativa no espaço.
Kephart (1960) afirma, ainda, que a criança tem necessidade de explorar os objetos,
primeiro de uma forma egocêntrica, onde o seu corpo constitui, para este efeito, o
centro do universo, e, depois, de uma forma heterocêntrica. O corpo da criança é
simultaneamente ponto de partida e ponto de chegada em que todas as direções são
interpretadas como movimentos, a partir dela (propulsão ou devolução) ou para ela
(recepção) (FONSECA, 2008, p. 247-248).

Em conclusão, Kephart (1960, 1963, 1964, 1973), considera as capacidades visualmotor de primeira importância para o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem e para
o sucesso escolar. Dá, no entanto, pouco significado à integração e discriminação auditiva
simbólica.
Em suma, Fonseca (2008) afirma que às quatro generalizações motoras (equilíbrio e
controle postural, locomoção, contato, recepção e propulsão) fornecem à criança as condições
para poder explorar, vivenciar e experimentar o seu ambiente e poder organizar-se e elaborar o
comportamento perceptivo-motor que necessita para enfrentar com sucesso e alegria qualquer
tipo de aprendizagem escolar e de comportamento relacional e social.
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Vejamos, pois, para concluir, um conjunto de sugestões de trabalho propostas por esse
mesmo autor e que não devem, segundo preocupação expressa pelo próprio, ser confusas, de
modo algum, com um programa de exercícios:

Desenvolvimento perceptivo-motor
1. Equilíbrio; 2. Trampolim; 3. Destreza; 4. Jogos; 5. Atividades rítmicas; 6.
Coordenação global; 7. Coordenação fina; 8. Visualização; 9. Audiomotricidade.
Desenvolvimento do controle ocular
1. Fixação visual; 2. Sequência visual; 3. Grafismos no quadro; 4. Jogos e esportes.
Desenvolvimento da percepção da forma
1. Diferenciação de elementos; 2. Categorização e classificação de elementos; 3.
Reconhecimento de símbolos; 4. Identificação de faltas; 5. Manipulação de quebracabeças;6. Relações figura-fundo;7. Conceitos de posições básicas; 8. Atividades de
recorte; 9. Atividades de identificação e de reprodução (FONSECA, 2008, p. 251).

Quando a estimulação sensorial acontece em uma atmosfera alegre e relaxada,
contribui para que a criança desenvolva uma relação positiva com o próprio corpo, que no que
lhe concerne a encoraja a ser mais sociável, proporcionando uma experiência completa positiva
e expressiva na evolução desta comunicação entre interação social, habilidades motoras e
capacidade de concentração.

2.3 ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVDs) E ATIVIDADES DE VIDA PRÁTICA (AVPs)
O plano é focar na qualidade dos serviços prestados à pessoa com deficiência
intelectual e múltipla e sua família com enfoque nas: atividades de vida diária (AVDs), como
diz o nome são aquelas realizadas no dia-a-dia de cada educando, como, por exemplo: amarrar
sapatos, se vestir, escovar dentes, etc. Essas atividades requerem o desenvolvimento de certas
habilidades, pois para que se aprenda a realizá-las são necessários que se desenvolva
habilidades específicas para cada atividade como desenvolvimento da coordenação motora.
Neste sentido, Finger (1986), diz que a aprendizagem que às vezes não ocorre com a
exercitação, poderá acontecer na situação do brinquedo, pois o prazer da brincadeira produz a
especialidade, quanto mais o educando se envolve nela, mais estará aberto a produzir novos
conceitos. As atividades de vida diária (AVDs) compreendem atividades fundamentais para a
sobrevivência, como comer, manter-se limpo, participar de atividades sociais, realizar serviços
domésticos, entre outros.
Para o autor Trombly (1989), nas atividades de vida prática (AVPs), pode-se observar
o cotidiano do aluno especial, sua relação com o meio: familiar ou escolar, resumindo sua
própria vida, equilíbrio e firmeza na conquista de seus movimentos. O ambiente escolarfamiliar deverá transmitir segurança e dar ideia de ordem física, geradora de uma ordem mental.
Tudo no ambiente deve ser estudado, controlado, experimentado, para que o aluno adquira uma
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movimentação coerente, espelho de seu interior, desenvolvendo seu próprio instinto de vida e
suas potencialidades.
Trombly (1989) cita ainda que, as atividades de vida prática (AVPs), conforme o
próprio termo, se destinam a preparar a pessoa com deficiência para a vida, possibilitando-lhe
a independência e uma melhor organização interior.

2.4 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA - INCLUSÃO SOCIAL
As deficiências não se limitam, somente, aos sentidos (visual, auditivo ou da fala),
nem, aos membros (locomoção ou circulação) ou, ainda, às capacidades intelectuais
(deficiência mental), mas, também, alcançam situações decorrentes das mais variadas causas
(fenilcetonuria, esclerose múltiplas, talassemia, renais crônicos, dentre outros, até mesmo
AIDS). O problema das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, contudo, não se limita,
somente, a um amparo visando à inclusão social. Necessita-se ter em conta a prevenção da
deficiência, levando para os campos de alimentação, saúde pública, e assim por diante
(SOUZA, 2012).
As pessoas com deficiência apresentam coeficientes de dificuldade de relação, com
uma pluralidade de circunstâncias, que necessita ser objeto de atenção rigorosa, tanto do
legislador infraconstitucional, como do administrador e do juiz. A relação entre tarefa e
possibilidade de desempenho, regra para a configuração da deficiência, é a exclusiva forma de
salvaguarda do princípio da equidade (SOUZA, 2012).
Acompanhando uma convergência universal, a especial apreensão constitucional
brasileira com a pessoa com deficiência é recente tendo se limitado a pequena referência até a
chegada da Emenda n.º 12 de 1978.
A Constituição Federal vigorante cuidou de elencar diferentes regras de proteção às
pessoas com deficiência. As regras, no entanto, salvo as regras isonômicas constantes do artigo
5.º e do inciso XXXI do artigo 7.º estão sujeitas da integração legislativa infraconstitucional. A
Constituição Federal (1988), cuidou de comportar a defesa dos direitos das pessoas com
deficiência, tanto pela via particular, como pela via difusa ou coletiva.
O Ministério Público e as associações, em nome de seus associados, estão validados
para defender os direitos das pessoas com deficiência.

O reconhecimento do caráter multicultural e fragmentado das sociedades atuais
conduz à rejeição de uma noção fixa e localizada de identidade cultural e de cidadania,
enfatizando a diversificação dos padrões culturais de classe, gênero, etnia,
nacionalidade, entre outros a serem considerados na construção de uma cidadania
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crítica e participativa. Em certo sentido, a pedagogia dos direitos humanos se
confunde com um retorno ao pensamento filosófico clássico, porque a educação em
direitos humanos rompe com os conceitos e sabedorias instrumentais do
conhecimento consagrados pela modernidade. Cabe refletir as formas simbólicas e
concretas, sociais e políticas, que tornam banal a violência da natureza, vulgarizam
violações e naturalizam relações humanas de submissão, exclusão, exploração,
discriminação e perseguição. (FEITOSA, 2008, p. 113)

No que lhe concerne, as compreensões com as quais se debate a respeito das pessoas
com deficiência sinalizam para a importância da heterogeneidade como um elemento da
realidade humana, pois uma vez assim entendida, pode modificar-se em demanda impeditiva
da transformação da diferença em heterogeneidade (SOUZA, 2012).
Segundo Cury (2002), a defesa da diferença diz respeito às mudanças das relações
entre os homens como pessoas humanas, a quem, o princípio da equidade de direitos carece ser
aplicado sem distinções ou discriminações.

Atualmente, predomina o critério de capacidade de consumo para identificar o
cidadão. Essa visão empobrecedora, desmobilizadora e despolitizadora, reduzem o
significado de Cidadania e compromete, assim, o seu significado multidimensional e
o espírito público do cidadão, possuidor de direitos e deveres. A luta pelos Direitos
Humanos, garantidos para todos e para que todo cidadão seja educado em uma Cultura
de Direitos Humanos, reinventa a Cidadania, forma pessoas ativas e participantes nos
rumos da sociedade de que fazem parte. (FERNANDES, 2008, p. 19)

Certo é que existem desafios a encarar imediatamente. Um deles refere-se à adequação
da sociedade aos novos momentos que demandam a participação ativa e dinâmica de pessoas
com e sem deficiência, num espaço harmônico, flexível e aberto à comunicação e à participação
de todos. E outro, voltado à segurança dos direitos fundamentais, tais como educação, saúde,
trabalho, assistência social e vida com ética e responsabilidade, na perspectiva de um vindouro
integral de conquistas, sem impedimentos e com justiça social (SOUZA, 2012).
A nova cidadania, na sociedade atual, fundamenta-se na ideia de que cada pessoa é um
sujeito de direitos. No caso das pessoas com deficiência, isto denota que o indivíduo não precisa
ser mais visto como alguém condicionado a cuidados ou que necessita permanentemente de
assistência, mas como uma pessoa com voz e vontade próprias. A cidadania não é dada, ela é
edificada e conquistada por meio da existência, da organização, participação e interferência
social (SOUZA, 2012).
As pessoas com deficiência são invisíveis para uma grande parcela população. Elas
existem, porém, quase não aparecem na cidade, deixando pensar que a causa está nas próprias
pessoas com deficiência, impossibilitadas de se integrarem à sociedade, quando é a própria
sociedade que lhes limita o ingresso.
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Os preconceitos são numerosos. Além de defeituosa, inútil, incapaz e dependente,
costuma-se refletir que a pessoa com deficiência é adoentada e necessita basicamente de
cuidados médicos ou de cura. Pensa-se que ela não tem pretensão própria, que não tem
sexualidade e às vezes nem sexo, que não pode estudar que não tem direito ao emprego e que
não pode ter filhos. Acompanham-se os sinais para cada deficiência: a do surdo, de que não
fala; a do cego, de que não escuta; a do paralisado cerebral, de que tem deficiência intelectual;
a da pessoa com implicações de hanseníase, de que é um “leproso” contagiante e assim por
diante (SOUZA, 2012).
Para Souza (2012), é essencial “desconstruir” esses preconceitos a respeito das pessoas
com deficiência, empregar as designações adequadas para apreender verdadeiramente o que
denota ser uma pessoa com deficiência. Antes de tudo, uma pessoa com deficiência é uma
pessoa - como todas as outras e na mesma ocasião diferente - com características e restrições
próprias, inerentes ao ser humano. Torna-se necessário educar, ensinar o público, divulgando
como e onde os preconceitos e discriminações se apresentam.
Segundo Flores, 2008, p. 25, a Constituição Federal (CF), lei maior que rege o país,
de 5 de outubro de 1988, em que pese as suas várias emendas “é um excelente instrumento para
iniciar reflexões, realizar atividades pedagógicas ou propor ações afirmativas nos assuntos
relativos à inclusão e justiça social”. Desse modo, será possível a crítica à escola excludente e
a constituição de atuações verdadeiramente propositivas em nome da justiça social. Faz-se
necessário um novo engajamento de forças sociais, para se cumprirem as leis em nosso País.
Conforme a Lei n.º 13.585, de 26 de dezembro de 2017, em seus artigos 1 º e 2º, fica
instituída a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla a ser
comemorada de 21 a 28 de agosto, de cada ano, visando ao desenvolvimento de conteúdos para
conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas
públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o
preconceito e a discriminação.

2.4.1 A Inclusão Escolar
A educação inclusiva tem sido tema em âmbito nacional, mas a prática é muito distante
da realidade. A escola não está preparada com profissionais especializados para receber os
alunos, os professores não foram formados neste nível de conhecimento. Quando descobrem é
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puro empirismo, não há conhecimento suficiente, para ajudar o aluno. Ele continua na escola
ficando à margem, e para os índices, aquele aluno está incluso (BARBOSA, 2018).
A família por vez nem sabe, e nem pode ajudar, muito menos detectar o que é
dificuldade e distúrbio. Pensando assim, o sistema educacional estará comprometido em seus
resultados:
O resultado é o fracasso escolar, encontram-se alunos nos 5° anos, sem saber ler ou
escrever o próprio nome. Isso se dá por diversos fatores e muitos são identificados
para serem tratados, acompanhados e esses alunos sigam uma carreira de sucesso
escolar e sejam cidadãos conforme a Constituição Brasileira, Art. 1°, §2°. A educação
escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O Art. 4°, III atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (BARBOSA, 2018, p. 45).

A Constituição estabelece, mas não cumpre e o próprio sistema educacional não faz o
seu papel quando não garante o seu cumprimento perante a sociedade. As dificuldades de
aprendizagem referentes aos distúrbios e em outras vezes na forma de trabalhar do professor,
não que ele não saiba trabalhar, às vezes é impedido de inovar sua prática didática e sua
metodologia (BARBOSA, 2018).
De acordo com Arantes (1997, p. 101), se a criança consegue memorizar um código
complexo de regras, envolvendo sobreposições e exceções, e se no contexto escolar não
consegue memorizar regras mínimas, pode-se supor que existe um ponto crítico: as atividades,
tal como desenvolvidas na escola, não estimulam a participação da criança.
Isso comprova que a criança precisa de estímulos para aprender, não só a criança, até
o adulto necessita ser estimulado, mesmo que diferentemente. O exercício do cérebro, ao
lembrar situações parecidas com o momento, faz uma ponte entre a aprendizagem e o
conhecimento. Neste diapasão, Barbosa (2018), afirma que:

Cada criança é um ser ímpar, não adianta querer copiar e repassar da mesma forma
conteúdos, o que faz com, que a criança aprenda é vontade e ajuda do professor. A
memorização é só naquele momento ou por algum tempo, de forma mecânica, já a
aprendizagem é sem fim. Situações matemáticas podem exemplificar muito bem.
Algumas mães faziam o seguinte para os filhos aprenderem as quatro operações:
utilizavam grãos de feijão ou milho, para formar as operações e assim resolvê-las.
Quem aprendeu dessa forma jamais esqueceu, por diversos fatores, e o principal é o
manuseio do material, a junção do concreto com o abstrato. Isso comprova que a
prática tem caminhos certos e que o aluno necessita de modelos de educação e
aprendizagem concretos, adequado a sua realidade, ao vivenciar situações de sala de
aula, podemos encontrar situações assim, é muito comum práticas novas, bem como
práticas antigas também (BARBOSA, 2018, p. 46-47).

Conforme Maluf (2006, p. 114), “nas séries iniciais do ensino fundamental a principal
tarefa da escola é ensinar a ler e escrever. São aprendizagens pré-requisitos para os demais, de
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modo que dificuldades nesta área trazem consequências negativas para a aprendizagem das
outras disciplinas. Muitas vezes, o baixo rendimento escolar decorre de um insuficiente
desempenho da leitura e consequente incompreensão dos enunciados”.
O suporte, a ajuda e a compreensão, que o aluno não tem no meio familiar por não
estarem preparados para fazê-lo, e muitos destes alunos são carentes, por exemplo, os pais
sequer sabem ler e/ou escrever, e trabalham o dia todo. O professor é a peça-chave nesse
processo de aprendizagem, ele recebeu formação para isso (BARBOSA, 2018).
A educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades normais e entende as
diferenças como resultantes da multiplicidade, e não da diversidade, como comumente se
proclama. Trata-se de uma educação que garante o direito à diferença e não à diversidade, pois
assegurar o direito à diversidade é continuar na mesma, ou seja, é seguir reafirmando o idêntico.
Sobre identidade e diferenças na escola, Rapoli (2010, p. 7 – 8), afirma que:

A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas,
contestando os sistemas educacionais em seus fundamentos. Ela questiona a fixação
de modelos ideais, a normalização de perfis específicos de alunos e a seleção dos
eleitos para frequentar as escolas, produzindo, com isso, identidades e diferenças,
inserção e/ou exclusão. O poder institucional que preside a produção das identidades
e das diferenças define como normais e especiais não apenas os alunos, como também
as suas escolas. Os alunos das escolas comuns são normais e positivamente valorados.
Os alunos das escolas especiais são os negativamente concebidos e diferenciados. Os
sistemas educacionais constituídos a partir da oposição - alunos normais e alunos
especiais - sentem-se abalados com a proposta inclusiva de educação, pois não só
criaram espaços educacionais distintos para seus alunos, a partir de uma identidade
específica, como também esses espaços estão organizados pedagogicamente para
manter tal separação, definindo as atribuições de seus professores, currículos,
programas, avaliações e promoções dos que fazem parte de cada um desses espaços.
Os que conseguem dividir são os que classificam, formam conjuntos, escolhem os
atributos que definem os alunos e demarcam os espaços, decidem quem fica e quem
sai destes quem é incluído ou excluído dos agrupamentos escolares. Ambientes
escolares inclusivos são fundamentados em uma concepção de identidade e
diferenças, onde as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições
binárias (normal/especial, branco/negro, masculino/feminino, pobre/rico). Neles não
se elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais. Em
ambientes escolares excludentes, a identidade normal é tida sempre como natural,
generalizada e positiva em relação às demais, e sua definição provém do processo pelo
qual o poder se manifesta na escola, elegendo uma identidade específica através da
qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Esse poder que define a
identidade normal, detido por professores e gestores mais próximos ou mais distantes
das escolas, perde a sua força diante dos princípios educacionais inclusivos, nos quais
a identidade não é entendida como natural, estável, permanente, acabada, homogênea,
generalizada, universal. Na perspectiva da inclusão escolar, as identidades são
transitórias, instáveis, inacabadas, portanto, os alunos não são categorizáveis, não
podem ser reunidos e fixados em categorias, grupos, conjuntos, que se definem por
certas características arbitrariamente escolhidas. É incorreto, portanto, atribuir a
certos alunos identidades que os mantêm nos grupos de excluídos, ou seja, nos grupos
dos alunos especiais, com necessidades educacionais especiais, portadores de
deficiências, com problemas de aprendizagem e outros tais. É incabível fixar no outro
uma identidade normal, que não só justifica a exclusão dos demais, como igualmente
determina alguns privilegiados.
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Partindo desta acepção, a ação da sociedade para educar e valorar o ambiente escolar,
por representatividade, através da letra da lei fazer valer as propostas, programas e iniciativas
de toda ordem direcionadas à inclusão, é que será alcançada a dignidade da pessoa humana, a
autonomia e o exercício da cidadania sem distinção, além de poder definir identidades,
currículos e práticas escolares, eliminará a possibilidade de agrupar alunos e de identificá-los
por uma de suas características, por exemplo, a deficiência, valorizando alguns em detrimento
de outros.
A capacidade natural de suporte, mediante sustenção política, econômica e social,
depende da integração da sociedade, focalizada em ações que disponibilizem comprometimento
e maior acervo crítico em relação ao suporte deste crescimento que visa o pleno
desenvolvimento da pessoa, como determina a Constituição Federal de 1988.
2.4.2 O papel do fisioterapeuta na inclusão escolar da pessoa com deficiência
A educação inclusiva deve ser entendida na perspectiva de atender às dificuldades de
aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional e para assegurar que aqueles que
apresentam alguma deficiência tenha os mesmos direitos que os outros, com participação plena
na sociedade. Para tanto, faz-se necessário esforço conjunto de toda comunidade escolar para
que este processo seja efetivado com sucesso (SÁNCHEZ, 2005; SASSAKI, 2000).
Nessa perspectiva, o aluno com deficiência física, ou seja, aquele que por limitações
de locomoção, postura ou uso das mãos, ou ainda limitação no vigor, vitalidade e agilidade, tem
a sua escolarização comprometida em situações comuns de ensino precisa ser atento, de modo
que o atendimento educacional deva ser prestado por profissionais qualificados e conscientes
das necessidades educacionais especiais que estes alunos podem demandar no contexto da
escola regular (MAZZOTTA, 1993).
Reconhecendo o professor como o principal ator desse processo de inclusão, torna-se
imprescindível que eles estejam preparados para atuar junto a esses alunos, identificando e
sabendo intervir sobre suas necessidades educacionais especiais (MELO, F. R. L. V.;
PEREIRA, A. P. M.).
Uma formação docente alicerçada por uma base teórica e uma prática consistente são
fatores indispensáveis para que os professores afastem de si o estado de ansiedade e de
frustração, muitas vezes presente pela falta de conhecimento de como lidar com o aluno com
deficiência na escola regular (SOUZA, 2005; MELO, 2002; MACIEL, 2000).
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Além de conhecimentos específicos acerca da condição da deficiência e das
implicações no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos com essa condição, é
fundamental que se estabeleça uma rede de apoio e cooperação entre os setores da educação,
saúde e assistência social, por equipe de profissionais, com vistas a potencializar as ações
voltadas para o atendimento educacional desse alunado. Dentre essas ações, pode-se destacar a
importância de um espaço permanente de debate, reflexão e troca de experiências entre os
profissionais, que privilegie as discussões em torno do processo de ensino e aprendizagem com
qualidade do aluno com deficiência (BRASIL, 2005, 2001, 1998; TRISTÃO, 2001).
Os modelos de colaboração entre professores, pais e outros profissionais, respeitando
a diversidade são devidamente reconhecidos como estratégias poderosas e bem-sucedidas no
âmbito da escola inclusiva. Dentre os profissionais que podem compor a rede de apoio para
contribuir para a educação inclusiva do aluno com deficiência, especificamente daquele que
apresenta deficiência física está o fisioterapeuta, cabendo-lhe, na equipe, observar esses alunos
no meio escolar e buscar soluções que auxiliem essas pessoas no que se refere, entre outros
aspectos, às questões posturais, de locomoção, de adequação do mobiliário escolar e recursos
pedagógicos, visando sua funcionalidade e participação ativa no meio, além de intervir no
campo social, modificando, de certa forma, atitudes e posicionamentos da comunidade escolar
(SARAIVA; MELO, 2011; SILVA; SANTOS; RIBAS, 2011; MELO; FERREIRA, 2009;
PENA; ROSOLÉM; ALPINO, 2008; MCEWAN; SHELDEN, 1995).
Sendo assim, o fisioterapeuta deve intervir e auxiliar no processo de inclusão escolar
na equipe através de ações como: orientação sobre a condição da deficiência física; quanto ao
posicionamento e postura adequados, prevenção de complicações decorrentes da deficiência
física; eliminação de barreiras arquitetônicas e a importância do espaço acessível; adaptações
de materiais e mobiliário escolar; auxílio às famílias para encontrarem recursos comunitários
apropriados; colaboração junto às escolas e instituições no sentido de integrar o aluno à
comunidade; habilitar o aluno com deficiência física com movimentos e posturas favoráveis à
realização das tarefas escolares, entre outros aspectos (ALPINO, 2008; DURCE, 2006;
REGINATO, 2005; PERRIN, 2002; MELO, 2002; SELLERS, 1980).
A colaboração do fisioterapeuta no processo de inclusão do aluno com deficiência
física, conforme o Decreto Lei n.º 938/69 (BRASIL, 1969) e a resolução COFFITO-8
(BRASIL, 1978), referentes à regulamentação da profissão e normas para habilitação ao
exercício da profissão, respectivamente:
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Art. 3º - É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas
fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade
física do paciente (BRASIL,1969, p.1)
Art. 3º [...] por [...], educação ou reeducação neuromuscular, de regeneração muscular,
de relaxamento muscular, de locomoção, de regeneração ósteo-articular, de correção
do vício postural, de adaptação ao uso de prótese e de adaptação dos meios materiais
disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho físico do cliente” (BRASIL,
1978, p.1).

Fazendo-se uma análise do disposto nos documentos acima, observar-se que há
referência não apenas à capacidade física da pessoa, decorrente de sua condição de saúde ou
sequela ocasionada por uma deficiência, mas também da relação advinda da interação do
indivíduo com o ambiente para o desempenho de suas atividades funcionais cabendo ao
fisioterapeuta, por meio da educação ou reeducação promover o desenvolvimento dessas
capacidades.
Portanto, no contexto da educação inclusiva, o fisioterapeuta deve ter o entendimento
de que sua atuação também pode ser focada em outros espaços sociais, além do ambiente
clínico, inclusive escolas. Dessa forma, torna-se necessário um trabalho transdisciplinar que se
caracterize pela troca de informações e experiências além das fronteiras tradicionais de cada
disciplina, promovendo a intervenção na comunidade escolar com intuito de facilitar a inclusão
das pessoas com deficiência considerando as expectativas do aluno (ALMEIDA, 2002;
GIANGRECO, 1989).
É importante destacar que os recursos humanos terão êxito a partir de uma interação
da equipe conforme a necessidade do aluno, onde cada um contribui com o trabalho do outro e
atende o aluno com deficiência integralmente e transdisciplinar, planejando as atividades em
torno das tarefas educacionais. Nessa perspectiva, cada profissional deve ter certo entendimento
sobre o campo de ação do outro para que a colaboração seja efetiva e maximize os benefícios
para o aluno (MEDEIROS; BECKER, 2009; LORENZINI, 1992) (GOMES, 2001).
Neste sentido, considerando a importância do trabalho colaborativo entre os diferentes
profissionais para o sucesso da inclusão escolar do aluno com deficiência física, a colaboração
do fisioterapeuta nesse contexto pode contribuir para favorecer o processo de aprendizagem e
desenvolvimento do aluno, por informações e orientações específicas aos profissionais e demais
integrantes da comunidade escolar (MELO, F. R. L. V.; PEREIRA, A. P. M.).
Com relação à formação dos professores para lidar com o aluno com deficiência física,
apesar dos direcionamentos do Ministério da Educação através de documentos e programas
como o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 1997), os Referenciais para a Formação de
Professores (BRASIL, 1998), a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), entre outros, ainda
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há muito que se fazer em relação à formação dos professores que contemple de fato a
diversidade das necessidades educacionais existentes no ambiente escolar.
A atuação de fisioterapeutas na APAE de Ariquemes – Rondônia, acontece
pontualmente, fazendo parte de uma equipe de apoio à Educação Inclusiva que atende à
demanda da Escola e da Comunidade. Atividade direcionada para um modelo de reabilitação,
e, centrada no modelo social da deficiência, contribuindo assim, na escola e fora desta, por
reuniões realizadas por uma equipe multidisciplinar, prestando esclarecimentos e orientações,
de modo a destacar sua importância no contexto.

2.5 A PEDAGOGIA DA NEGAÇÃO
Alguns professores privilegiam o caminho da aprendizagem mecânica quando junto
aos alunos que apresentam deficiência intelectual não atuam para situações de aprendizagem
que tenham raízes nas experiências vividas por eles, atividades essas capazes de mobilizar seu
raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e na memória. Agindo desta maneira, tais
professores se comportam como se não reconhecessem no aluno que apresenta deficiência
intelectual um sujeito capaz de crescimento e de afirmação. Consequentemente, eles negam um
aspecto absolutamente fundamental do desenvolvimento humano. Em suma, eles se fecham em
uma pedagogia da negação, que não admite o potencial do aluno, sobretudo daqueles que
apresentam deficiência intelectual causando prejuízos para a sua aprendizagem e
autodeterminação (FIGUEIREDO, 2010).
Figueiredo (2010) discorre ainda que a pedagogia da negação encontra sua fonte na
superproteção, sendo um parente próximo da rejeição. A superproteção de um professor em
relação ao aluno que apresenta deficiência intelectual pode se manifestar de várias maneiras,
como, por exemplo, a proposição frequente de atividades que não provoquem desafios, por
receio de que o aluno perca a motivação para aprender e não consiga realizá-las, criando um
problema, contrapondo ideias, onde ele se sinta capaz, desconsiderando de fato o seu
aprendizado. É importante considerar que uma das grandes responsabilidades do professor de
sala de aula, bem como do professor do AEE (Atendimento Educacional Especializado),
consiste no desenvolvimento intelectual e da autonomia do seu aluno.
Para desenvolver esse trabalho é imprescindível que o professor conheça seu aluno e
suas particularidades para além da sua condição cognitiva. O trabalho do professor é
ajudar o aluno com deficiência intelectual a atuar no ambiente escolar e fora dele,
considerando as suas especificidades cognitivas. Especificidades que dizem respeito
principalmente à relação que ele estabelece com o conhecimento que promove sua
autonomia intelectual (FIGUEIREDO, 2010, p. 8).
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Estimular o aluno para interpretar o aprendizado usando diferentes habilidades,
conhecer diferentes estratégias de ensino, jogos operatórios, trabalhando a autonomia em suas
atividades de vida diária e prática, sabendo delegar tarefas e funções que explorem capacidades
de aprender.
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Capítulo 3

ASPECTOS POLÍTICOS

49

PEDAGOGO NO PEDIASUIT®: ESTUDO APLICADO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NA APAE DE ARIQUEMES-RONDÔNIA

ASPECTOS POLÍTICOS
3.1 ESTUDOS DA POLÍTICA INTERNACIONAL E NACIONAL
Os organismos internacionais são entidades criadas pelas principais nações do mundo
visando trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade
humana: política, econômica, saúde, segurança, entre outros. Atuam segundo quatro
orientações estratégicas: adotar normas comuns de comportamento político, social, entre os
países-membros; prever, planejar e concretizar ações em casos de urgência (solução de crises
de âmbito nacional ou internacional, originadas de conflitos diversos, catástrofes); realizar
pesquisa conjunta em áreas específicas; prestar serviços de cooperação econômica, cultural e
médica.
Pode-se citar que, as mais relevantes organizações internacionais são a ONU
(Organização das Nações Unidas), a UNESCO (Organização das Nações Unidas para educação,
ciência e cultura), a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico)
e a OMS (Organização Mundial da Saúde). Outra organização importante é a UNICEF (Fundo
das Nações Unidas para a Infância), criada pela ONU, em 1946, voltada ao atendimento das
necessidades básicas de crianças e adolescentes no mundo.
Em 1990, houve a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien,
Tailândia, destinada a satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças,
jovens e adultos e, assegurar o direito à educação de qualidade para todos. No ano de 1993,
houve a Declaração de Santiago que apontou necessidade de revisar, tanto no discurso quanto,
na prática, os conceitos de aprendizagem e necessidades educativas especiais (BIANCA
FERREIRA).
Devido à inquietação que a exclusão de portadores de deficiência causava nos países
da Europa, em 1994, representantes de 92 países, incluindo o Brasil e 25 organizações
internacionais, realizaram a Conferência Mundial de Educação. O encontro foi patrocinado pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e pelo
governo espanhol e ficou conhecido na história da educação como Declaração de Salamanca.
O objetivo dela é ressaltar que a educação regular, com orientação para a educação inclusiva, é
o meio mais eficaz no combate à discriminação. O documento reitera que “[...] as escolas devem
acolher a todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL, 1997, p. 17).
O comprometimento dos Estados signatários em assegurar que a educação de pessoas
com deficiência, crianças, jovens ou adultos seja parte integrante do sistema educacional,
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também é objetivo da Declaração. Para tanto, foi adotado o princípio de Educação Inclusiva,
segundo o qual as escolas devem acomodar todas as crianças, independentemente de suas
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, culturais e sua integração de grupos
desvantajosos ou marginalizados. As escolas devem buscar formas de educar crianças por meio
do desenvolvimento de uma pedagogia centrada na individualidade da criança com o fim de
modificar atitudes discriminatórias e desenvolver uma sociedade inclusiva.
A Declaração trouxe orientações para a ação ao nível, nacionais e internacionais com
políticas e organizações para os Estados, formação das escolas e treinamento de educadores,
introdução da Língua de Sinais no ensino dos surdos, o desenvolvimento de uma pedagogia
centrada na criança, capaz de educar inclusive as crianças com deficiências graves, a criação de
procedimentos mais flexíveis de gestão escolar, diversificação de opções educacionais e
estabelecimento de relações com os pais e comunidade (NAKAYAMA, 2007).
No ano de 1996, Normas Uniformes sobre a igualdade de oportunidades para pessoas
com deficiência foram aprovadas pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas –
ONU. Em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) vieram nortear e orientar os
profissionais de educação quanto à relação professor e aluno no desenvolvimento de um
processo de ensino e aprendizagem eficaz e significativo. No ano de 1999, tem a Convenção
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas
Portadoras de Deficiência realizada na Guatemala. Em 2002, a integração da Secretaria de
Educação Especial à Rede Nacional de Formadores, da Secretaria de Educação Fundamental.
A Organização das Nações Unidas, em 13 de maio de 2006, em reunião da Assembleia
Geral para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos adotou a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, com os seguintes termos:

Os Estados Partes da presente Convenção,
a) Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que
reconhecem a dignidade e o valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos
os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz
no mundo,
b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, proclamaram e
concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos,
sem distinção de qualquer espécie,
c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a
necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente,
sem discriminação,
d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção
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contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,
a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas
Famílias,
e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência
resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e
ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
f) Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de política, contidos no
Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas sobre a
Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, para influenciar a
promoção, a formulação e a avaliação de políticas, planos, programas e ações em
níveis nacional, regional e internacional para possibilitar maior igualdade de
oportunidades para pessoas com deficiência,
g) Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das
preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de
desenvolvimento sustentável,
h) Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de
deficiência, configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano,
i) Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência,
j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas
as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior apoio,
k) Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e
compromissos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar barreiras contra sua
participação como membros iguais da sociedade e violações de seus direitos humanos
em todas as partes do mundo,
l) Reconhecendo a importância da cooperação internacional para melhorar as
condições de vida das pessoas com deficiência em todos os países, particularmente
naqueles em desenvolvimento,
m) Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com
deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a
promoção do pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos
e liberdades fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará no
fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no significativo avanço
do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na
erradicação da pobreza,
n) Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e
independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas,
o) Considerando que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de
participar ativamente das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que
lhes dizem respeito diretamente,
p) Preocupados com as difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência que
estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação por causa de raça,
cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional,
étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição,
q) Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão freqüentemente
expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou
abuso, descaso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração,
r) Reconhecendo que as crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com
as outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados
Partes na Convenção sobre os Direitos da Criança,
s) Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para
promover o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte
das pessoas com deficiência,
t) Salientando o fato de que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições
de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo a necessidade crítica de lidar com o
impacto negativo da pobreza sobre pessoas com deficiência,
u) Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no pleno respeito
aos propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e a observância
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dos instrumentos de direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das
pessoas com deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação
estrangeira,
v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico
e cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às
pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais,
w) Conscientes de que a pessoa tem deveres para com outras pessoas e para com a
comunidade a que pertence e que, portanto, tem a responsabilidade de esforçar-se para
a promoção e a observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos
Direitos Humanos,
x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem
o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de que as pessoas com
deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para
tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e eqüitativo dos direitos
das pessoas com deficiência,
y) Convencidos de que uma convenção internacional geral e integral para promover e
proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência prestará significativa
contribuição para corrigir as profundas desvantagens sociais das pessoas com
deficiência e para promover sua participação na vida econômica, social e cultural, em
igualdade de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento como nos
desenvolvidos,
Acordaram o seguinte:
Artigo 1
Propósito
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício
pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas
as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas
com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.
Artigo 2
Definições
Para os propósitos da presente Convenção:
“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação
tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada
e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive
a tecnologia da informação e comunicação acessíveis; “Língua” abrange as línguas
faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada; “Discriminação por
motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o
reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos
político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas
de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável; “Adaptação razoável”
significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que
as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” não excluirá
as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando
necessárias.
Artigo 3
Princípios gerais
Os princípios da presente Convenção são:
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a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de
fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;
b) A não-discriminação;
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte
da diversidade humana e da humanidade;
e) A igualdade de oportunidades;
f) A acessibilidade;
g) A igualdade entre o homem e a mulher;
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e
pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.
Artigo 4
Obrigações gerais
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para
tanto, os Estados Partes se comprometem a:
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza,
necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou
revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem
discriminação contra pessoas com deficiência;
c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos
direitos humanos das pessoas com deficiência;
d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente
Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem em
conformidade com a presente Convenção;
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em
deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada;
f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços,
equipamentos e instalações com desenho universal, conforme definidos no Artigo 2
da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja
o mínimo possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas com
deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho
universal quando da elaboração de normas e diretrizes;
g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade
e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e
comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas,
adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo
acessível;
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas
técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas
tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações;
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente
Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência,
de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses
direitos.
2.Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se
compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e,
quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar
progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações
contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com
o direito internacional.
3.Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente
Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com
deficiência, os Estados Partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente
pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas
organizações representativas.
4.Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais
propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência, as quais possam estar
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contidas na legislação do Estado Parte ou no direito internacional em vigor para esse
Estado. Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado
Parte da presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, regulamentos
ou costumes, sob a alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos
e liberdades ou que os reconhece em menor grau.
5.As disposições da presente Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a
todas as unidades constitutivas dos Estados federativos.
Artigo 5
Igualdade e não-discriminação
1.Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e
que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.
2.Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e
garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a
discriminação por qualquer motivo.
3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes
adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja
oferecida.
4.Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias
para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão
consideradas discriminatórias.
Artigo 6
Mulheres com deficiência
1.Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão
sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para
assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais.
2.Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno
desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes
o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na
presente Convenção.
Artigo 7
Crianças com deficiência
1.Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças
com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças.
2.Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da
criança receberá consideração primordial.
3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de
expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito,
tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade,
em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam atendimento
adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito.
Artigo 8
Conscientização
1.Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e
apropriadas para:
a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das
pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das
pessoas com deficiência;
b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com
deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas da vida;
c) Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com
deficiência.
2.As medidas para esse fim incluem:
a) Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização públicas,
destinadas a:
i) Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência;
ii) Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com
deficiência;
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iii) Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das
pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado
laboral;
b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as
crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os direitos das pessoas
com deficiência;
c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira
compatível com o propósito da presente Convenção;
d) Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com
deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Artigo 9
Acessibilidade
1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso
público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas,
entre outros, a:
a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas,
inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho;
b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e
serviços de emergência.
2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes
mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de
uso público;
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao
público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à
acessibilidade para pessoas com deficiência;
c) Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de
acessibilidade com as quais as pessoas com deficiência se confrontam;
d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de
sinalização em braille e em formatos de fácil leitura e compreensão;
e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores,
incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o
acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público;
f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com
deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações;
g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, inclusive à Internet;
h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a
disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que
esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo.
Artigo 10
Direito à vida
Os Estados Partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e
tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito
pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas.
Artigo 11
Situações de risco e emergências humanitárias
Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive
do direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos,
os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a
segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco,
inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de
desastres naturais.
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Artigo 12
Reconhecimento igual perante a lei
1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser
reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei.
2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os
aspectos da vida.
3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas
com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.
4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da
capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos,
em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas
salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal
respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito
de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às
circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam
submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente,
independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais
medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.
5.Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas
apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de
possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a
empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão
que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens.
Artigo 13
Acesso à justiça
1.Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à
justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a
provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo
papel das pessoas com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive
como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e
outras etapas preliminares.
2.A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados
Partes promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de
administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema
penitenciário.
Artigo 14
Liberdade e segurança da pessoa
1.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas:
a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa; e
b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação
de liberdade esteja em conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não
justifique a privação de liberdade.
2.Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de
liberdade mediante algum processo, elas, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos
direitos humanos e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da
presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável.
Artigo 15
Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes
1.Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a
experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento.
2.Os Estados Partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa,
administrativa, judicial ou outra para evitar que pessoas com deficiência, do mesmo
modo que as demais pessoas, sejam submetidas à tortura ou a tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes.
Artigo 16
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Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso
1.Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa,
administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência,
tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso,
incluindo aspectos relacionados a gênero.
2.Os Estados Partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir
todas as formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas,
formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade
das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a
provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar
casos de exploração, violência e abuso. Os Estados Partes assegurarão que os serviços
de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas.
3.A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e
abuso, os Estados Partes assegurarão que todos os programas e instalações destinados
a atender pessoas com deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades
independentes.
4.Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para promover a
recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços
de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que forem
vítimas de qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação e
reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o
autorrespeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as
necessidades de gênero e idade.
5.Os Estados Partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas
voltadas para mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração,
violência e abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e,
caso necessário, julgados.
Artigo 17
Proteção da integridade da pessoa
Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja
respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Artigo 18
Liberdade de movimentação e nacionalidade
1.Os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência à liberdade
de movimentação, à liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as
pessoas com deficiência:
a) Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam
privadas arbitrariamente de sua nacionalidade em razão de sua deficiência.
b) Não sejam privadas, por causa de sua deficiência, da competência de obter, possuir
e utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de
identidade, ou de recorrer a processos relevantes, tais como procedimentos relativos
à imigração, que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à liberdade
de movimentação.
c) Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu; e
d) Não sejam privadas, arbitrariamente ou por causa de sua deficiência, do direito de
entrar no próprio país.
2.As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e
terão, desde o nascimento, o direito a um nome, o direito de adquirir nacionalidade e,
tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de ser cuidadas por eles.
Artigo 19
Vida independente e inclusão na comunidade
Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas
com deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de escolha que as
demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas
com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na
comunidade, inclusive assegurando que:
a) As pessoas com deficiência possam escolher seu local de residência e onde e com
quem morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e que não sejam
obrigadas a viver em determinado tipo de moradia;
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b) As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio
em domicílio ou em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de
apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio
para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para
evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade;
c) Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam
disponíveis às pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades, e atendam às
suas necessidades.
Artigo 20
Mobilidade pessoal
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência
sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível:
a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no
momento em que elas quiserem, e a custo acessível;
b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas,
dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal
e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;
c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação
em técnicas de mobilidade;
d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos
e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade
de pessoas com deficiência.
Artigo 21
Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas
com deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião,
inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as
formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente
Convenção, entre as quais:
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as
informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias
apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;
b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille,
comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos
acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência;
c) Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive
por meio da Internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que
possam ser usados por pessoas com deficiência;
d) Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela Internet, a tornar
seus serviços acessíveis a pessoas com deficiência;
e) Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais.
Artigo 22
Respeito à privacidade
1.Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo
de moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade,
família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à
sua honra e reputação. As pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei
contratais interferências ou ataques.
2.Os Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à
saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as
demais pessoas.
Artigo 23
Respeito pelo lar e pela família
1.Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a
discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos relativos a
casamento, família, paternidade e relacionamentos, em igualdade de condições com
as demais pessoas, de modo a assegurar que:
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a) Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair
matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno
consentimento dos pretendentes;
b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e
responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de
ter acesso a informações adequadas à idade e a educação em matéria de reprodução e
de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses direitos.
c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, em
igualdade de condições com as demais pessoas.
2.Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com
deficiência, relativos à guarda, custódia, curatela e adoção de crianças ou instituições
semelhantes, caso esses conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos,
prevalecerá o superior interesse da criança. Os Estados Partes prestarão a devida
assistência às pessoas com deficiência para que essas pessoas possam exercer suas
responsabilidades na criação dos filhos.
3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos
em relação à vida familiar. Para a realização desses direitos e para evitar ocultação,
abandono, negligência e segregação de crianças com deficiência, os Estados Partes
fornecerão prontamente informações abrangentes sobre serviços e apoios a crianças
com deficiência e suas famílias.
4.Os Estados Partes assegurarão que uma criança não será separada de seus pais contra
a vontade destes, exceto quando autoridades competentes, sujeitas a controle
jurisdicional, determinarem, em conformidade com as leis e procedimentos
aplicáveis, que a separação é necessária, no superior interesse da criança. Em nenhum
caso, uma criança será separada dos pais sob alegação de deficiência da criança ou de
um ou ambos os pais.
5.Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma criança com
deficiência não tenha condições de cuidar da criança, farão todo esforço para que
cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível,
dentro de ambiente familiar, na comunidade.
Artigo 24
Educação
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação.
Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos
os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes
objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e
autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas
liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da
criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e
intelectuais;
c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.
2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob
alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do
ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de
deficiência;
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de
qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as
demais pessoas na comunidade em que vivem;
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam
providenciadas;
d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema
educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão
plena.
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3.Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de
adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas
com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em
comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:
a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos
de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade,
além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;
b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística
da comunidade surda;
c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e
surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais
adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu
desenvolvimento acadêmico e social.
4.A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão
medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com
deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para
capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa
capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos,
meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e
materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.
5.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao
ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação,
educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações
razoáveis para pessoas com deficiência.
Artigo 25
Saúde
Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar
do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência.
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas
com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação,
que levarão em conta as especificidades de gênero. Em especial, os Estados Partes:
a) Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a
custos acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às
demais pessoas, inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de
saúde pública destinados à população em geral;
b) Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam
especificamente por causa de sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção
precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir
deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos;
c) Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência, o mais próximo
possível de suas comunidades, inclusive na zona rural;
d) Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a
mesma qualidade de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que
obtenham o consentimento livre e esclarecido das pessoas com deficiência
concernentes. Para esse fim, os Estados Partes realizarão atividades de formação e
definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, de modo a
conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade,
autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência;
e) Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de
saúde e seguro de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional,
os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa;
f) Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de saúde ou de
atenção à saúde ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de
deficiência.
Artigo 26
Habilitação e reabilitação
1.Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio
dos pares, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o
máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem
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como plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os
Estados Partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e programas completos
de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação
e serviços sociais, de modo que esses serviços e programas:
a) Comecem no estágio mais precoce possível e sejam baseados em avaliação
multidisciplinar das necessidades e pontos fortes de cada pessoa;
b) Apóiem a participação e a inclusão na comunidade e em todos os aspectos da vida
social, sejam oferecidos voluntariamente e estejam disponíveis às pessoas com
deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural.
2.Os Estados Partes promoverão o desenvolvimento da capacitação inicial e
continuada de profissionais e de equipes que atuam nos serviços de habilitação e
reabilitação.
3.Os Estados Partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e o uso de
dispositivos e tecnologias assistivas, projetados para pessoas com deficiência e
relacionados com a habilitação e a reabilitação.
Artigo 27
Trabalho e emprego
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito
à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no
mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a
pessoas com deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização
do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no
emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre
outros:
a) Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões
relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento,
contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e condições
seguras e salubres de trabalho;
b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de igualdade com
as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais
oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e
salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no
trabalho;
c) Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas
e sindicais, em condições de igualdade com as demais pessoas;
d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação
técnica e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento
profissional e continuado;
e) Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e
manutenção do emprego e no retorno ao emprego;
f) Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo,
desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negócio próprio;
g) Empregar pessoas com deficiência no setor público;
h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante
políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa,
incentivos e outras medidas;
i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no
local de trabalho;
j) Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com deficiência no
mercado aberto de trabalho;
k) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de
retorno ao trabalho para pessoas com deficiência.
2.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas
em escravidão ou servidão e que serão protegidas, em igualdade de condições com as
demais pessoas, contra o trabalho forçado ou compulsório.
Artigo 28
Padrão de vida e proteção social adequados
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1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão
adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e
moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e
tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse
direito sem discriminação baseada na deficiência.
2.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção
social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e
tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse
direito, tais como:
a) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a serviços de saneamento básico
e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e outros atendimentos apropriados para
as necessidades relacionadas com a deficiência;
b) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente mulheres, crianças
e idosos com deficiência, a programas de proteção social e de redução da pobreza;
c) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias em situação de
pobreza à assistência do Estado em relação a seus gastos ocasionados pela deficiência,
inclusive treinamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de
repouso;
d) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos;
e) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas e benefícios de
aposentadoria.
Artigo 29
Participação na vida política e pública
Os Estados Partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e
oportunidade de exercê-los em condições de igualdade com as demais pessoas, e
deverão:
a) Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente
na vida política e pública, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, incluindo o direito
e a oportunidade de votarem e serem votadas, mediante, entre outros:
i) Garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos para
votação serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso;
ii) Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em eleições e
plebiscitos, sem intimidação, e a candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar
cargos eletivos e desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de
governo, usando novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
iii) Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores
e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que elas sejam
auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha;
b) Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam
participar efetiva e plenamente na condução das questões públicas, sem discriminação
e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e encorajar sua participação
nas questões públicas, mediante:
i) Participação em organizações não-governamentais relacionadas com a vida pública
e política do país, bem como em atividades e administração de partidos políticos;
ii) Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em níveis
internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação de pessoas com
deficiência a tais organizações.
Artigo 30
Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar
na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e tomarão
todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam:
a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis;
b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais,
em formatos acessíveis; e
c) Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros,
museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível,
ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional.
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2.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência
tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e
intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da
sociedade.
3.Os Estados Partes deverão tomar todas as providências, em conformidade com o
direito internacional, para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de
propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso
de pessoas com deficiência a bens culturais.
4.As pessoas com deficiência farão jus, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, a que sua identidade cultural e lingüística específica seja reconhecida e
apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda.
5.Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer, os Estados Partes
tomarão medidas apropriadas para:
a) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência
nas atividades esportivas comuns em todos os níveis;
b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar,
desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às
deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos
adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
c) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos
esportivos, recreativos e turísticos;
d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com
as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer,
inclusive no sistema escolar;
e) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por
pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recreativas, turísticas,
esportivas e de lazer.
Artigo 31
Estatísticas e coleta de dados
1.Os Estados Partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas,
para que possam formular e implementar políticas destinadas a por em prática a
presente Convenção. O processo de coleta e manutenção de tais dados deverá:
a) Observar as salvaguardas estabelecidas por lei, inclusive pelas leis relativas à
proteção de dados, a fim de assegurar a confidencialidade e o respeito pela privacidade
das pessoas com deficiência;
b) Observar as normas internacionalmente aceitas para proteger os direitos humanos,
as liberdades fundamentais e os princípios éticos na coleta de dados e utilização de
estatísticas.
2.As informações coletadas de acordo com o disposto neste Artigo serão
desagregadas, de maneira apropriada, e utilizadas para avaliar o cumprimento, por
parte dos Estados Partes, de suas obrigações na presente Convenção e para identificar
e enfrentar as barreiras com as quais as pessoas com deficiência se deparam no
exercício de seus direitos.
3.Os Estados Partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas
estatísticas e assegurarão que elas sejam acessíveis às pessoas com deficiência e a
outros.
Artigo 32
Cooperação internacional
1.Os Estados Partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua
promoção, em apoio aos esforços nacionais para a consecução do propósito e dos
objetivos da presente Convenção e, sob este aspecto, adotarão medidas apropriadas e
efetivas entre os Estados e, de maneira adequada, em parceria com organizações
internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil e, em particular, com
organizações de pessoas com deficiência. Estas medidas poderão incluir, entre outras:
a) Assegurar que a cooperação internacional, incluindo os programas internacionais
de desenvolvimento, sejam inclusivos e acessíveis para pessoas com deficiência;
b) Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio do intercâmbio e
compartilhamento de informações, experiências, programas de treinamento e
melhores práticas;
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c) Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e
técnicos;
d) Propiciar, de maneira apropriada, assistência técnica e financeira, inclusive
mediante facilitação do acesso a tecnologias assistivas e acessíveis e seu
compartilhamento, bem como por meio de transferência de tecnologias.
2.O disposto neste Artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada
Estado Parte em decorrência da presente Convenção.
Artigo 33
Implementação e monitoramento nacionais
1.Os Estados Partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou
mais de um ponto focal no âmbito do Governo para assuntos relacionados com a
implementação da presente Convenção e darão a devida consideração ao
estabelecimento ou designação de um mecanismo de coordenação no âmbito do
Governo, a fim de facilitar ações correlatas nos diferentes setores e níveis.
2.Os Estados Partes, em conformidade com seus sistemas jurídico e administrativo,
manterão, fortalecerão, designarão ou estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais
de um mecanismo independente, de maneira apropriada, para promover, proteger e
monitorar a implementação da presente Convenção. Ao designar ou estabelecer tal
mecanismo, os Estados Partes levarão em conta os princípios relativos ao status e
funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos direitos
humanos.
3.A sociedade civil e, particularmente, as pessoas com deficiência e suas organizações
representativas serão envolvidas e participarão plenamente no processo de
monitoramento.
Artigo 34
Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
1.Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (doravante denominado
"Comitê") será estabelecido, para desempenhar as funções aqui definidas.
2.O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de
12 peritos. Quando a presente Convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o
Comitê será acrescido em seis membros, perfazendo o total de 18 membros.
3.Os membros do Comitê atuarão a título pessoal e apresentarão elevada postura
moral, competência e experiência reconhecidas no campo abrangido pela presente
Convenção. Ao designar seus candidatos, os Estados Partes são instados a dar a devida
consideração ao disposto no Artigo 4.3 da presente Convenção.
4.Os membros do Comitê serão eleitos pelos Estados Partes, observando-se uma
distribuição geográfica eqüitativa, representação de diferentes formas de civilização e
dos principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de gênero e participação
de peritos com deficiência.
5.Os membros do Comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência
dos Estados Partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados Partes
entre seus nacionais. Nessas sessões, cujo quorum será de dois terços dos Estados
Partes, os candidatos eleitos para o Comitê serão aqueles que obtiverem o maior
número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados Partes
presentes e votantes.
6.A primeira eleição será realizada, o mais tardar, até seis meses após a data de entrada
em vigor da presente Convenção. Pelo menos quatro meses antes de cada eleição, o
Secretário-Geral das Nações Unidas dirigirá carta aos Estados Partes, convidando-os
a submeter os nomes de seus candidatos no prazo de dois meses. O Secretário-Geral,
subseqüentemente, preparará lista em ordem alfabética de todos os candidatos
apresentados, indicando que foram designados pelos Estados Partes, e submeterá essa
lista aos Estados Partes da presente Convenção.
7.Os membros do Comitê serão eleitos para mandato de quatro anos, podendo ser
candidatos à reeleição uma única vez. Contudo, o mandato de seis dos membros
eleitos na primeira eleição expirará ao fim de dois anos; imediatamente após a
primeira eleição, os nomes desses seis membros serão selecionados por sorteio pelo
presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5 deste Artigo.
8.A eleição dos seis membros adicionais do Comitê será realizada por ocasião das
eleições regulares, de acordo com as disposições pertinentes deste Artigo.
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9.Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum
motivo, não poderá continuar a exercer suas funções, o Estado Parte que o tiver
indicado designará um outro perito que tenha as qualificações e satisfaça aos
requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste Artigo, para concluir o
mandato em questão.
10.O Comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento.
11.O Secretário-Geral das Nações Unidas proverá o pessoal e as instalações
necessários para o efetivo desempenho das funções do Comitê segundo a presente
Convenção e convocará sua primeira reunião.
12.Com a aprovação da Assembléia Geral, os membros do Comitê estabelecido sob a
presente Convenção receberão emolumentos dos recursos das Nações Unidas, sob
termos e condições que a Assembléia possa decidir, tendo em vista a importância das
responsabilidades do Comitê.
13.Os membros do Comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos
peritos em missões das Nações Unidas, em conformidade com as disposições
pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Artigo 35
Relatórios dos Estados Partes
1.Cada Estado Parte, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas,
submeterá relatório abrangente sobre as medidas adotadas em cumprimento de suas
obrigações estabelecidas pela presente Convenção e sobre o progresso alcançado
nesse aspecto, dentro do período de dois anos após a entrada em vigor da presente
Convenção para o Estado Parte concernente.
2.Depois disso, os Estados Partes submeterão relatórios subseqüentes, ao menos a
cada quatro anos, ou quando o Comitê o solicitar.
3.O Comitê determinará as diretrizes aplicáveis ao teor dos relatórios.
4.Um Estado Parte que tiver submetido ao Comitê um relatório inicial abrangente não
precisará, em relatórios subseqüentes, repetir informações já apresentadas. Ao
elaborar os relatórios ao Comitê, os Estados Partes são instados a fazê-lo de maneira
franca e transparente e a levar em consideração o disposto no Artigo 4.3 da presente
Convenção.
5.Os relatórios poderão apontar os fatores e as dificuldades que tiverem afetado o
cumprimento das obrigações decorrentes da presente Convenção.
Artigo 36
Consideração dos relatórios
1.Os relatórios serão considerados pelo Comitê, que fará as sugestões e
recomendações gerais que julgar pertinentes e as transmitirá aos respectivos Estados
Partes. O Estado Parte poderá responder ao Comitê com as informações que julgar
pertinentes. O Comitê poderá pedir informações adicionais ao Estados Partes,
referentes à implementação da presente Convenção.
2.Se um Estado Parte atrasar consideravelmente a entrega de seu relatório, o Comitê
poderá notificar esse Estado de que examinará a aplicação da presente Convenção
com base em informações confiáveis de que disponha, a menos que o relatório devido
seja apresentado pelo Estado dentro do período de três meses após a notificação. O
Comitê convidará o Estado Parte interessado a participar desse exame. Se o Estado
Parte responder entregando seu relatório, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 1 do
presente artigo.
3.O Secretário-Geral das Nações Unidas colocará os relatórios à disposição de todos
os Estados Partes.
4.Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em
seus países e facilitarão o acesso à possibilidade de sugestões e de recomendações
gerais a respeito desses relatórios.
5.O Comitê transmitirá às agências, fundos e programas especializados das Nações
Unidas e a outras organizações competentes, da maneira que julgar apropriada, os
relatórios dos Estados Partes que contenham demandas ou indicações de necessidade
de consultoria ou de assistência técnica, acompanhados de eventuais observações e
sugestões do Comitê em relação às referidas demandas ou indicações, a fim de que
possam ser consideradas.
Artigo 37
Cooperação entre os Estados Partes e o Comitê
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1.Cada Estado Parte cooperará com o Comitê e auxiliará seus membros no
desempenho de seu mandato.
2.Em suas relações com os Estados Partes, o Comitê dará a devida consideração aos
meios e modos de aprimorar a capacidade de cada Estado Parte para a implementação
da presente Convenção, inclusive mediante cooperação internacional.
Artigo 38
Relações do Comitê com outros órgãos
A fim de promover a efetiva implementação da presente Convenção e de incentivar a
cooperação internacional na esfera abrangida pela presente Convenção:
a) As agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas terão o direito de se
fazer representar quando da consideração da implementação de disposições da
presente Convenção que disserem respeito aos seus respectivos mandatos. O Comitê
poderá convidar as agências especializadas e outros órgãos competentes, segundo
julgar apropriado, a oferecer consultoria de peritos sobre a implementação da
Convenção em áreas pertinentes a seus respectivos mandatos. O Comitê poderá
convidar agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas a apresentar
relatórios sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes às suas
respectivas atividades;
b) No desempenho de seu mandato, o Comitê consultará, de maneira apropriada,
outros órgãos pertinentes instituídos ao amparo de tratados internacionais de direitos
humanos, a fim de assegurar a consistência de suas respectivas diretrizes para a
elaboração de relatórios, sugestões e recomendações gerais e de evitar duplicação e
superposição no desempenho de suas funções.
Artigo 39
Relatório do Comitê
A cada dois anos, o Comitê submeterá à Assembléia Geral e ao Conselho Econômico
e Social um relatório de suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações
gerais baseadas no exame dos relatórios e nas informações recebidas dos Estados
Partes. Estas sugestões e recomendações gerais serão incluídas no relatório do Comitê,
acompanhadas, se houver, de comentários dos Estados Partes.
Artigo 40
Conferência dos Estados Partes
1.Os Estados Partes reunir-se-ão regularmente em Conferência dos Estados Partes a
fim de considerar matérias relativas à implementação da presente Convenção.
2.O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará, dentro do período de seis meses
após a entrada em vigor da presente Convenção, a Conferência dos Estados Partes. As
reuniões subseqüentes serão convocadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas a
cada dois anos ou conforme a decisão da Conferência dos Estados Partes.
Artigo 41
Depositário
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário da presente Convenção.
Artigo 42
Assinatura
A presente Convenção será aberta à assinatura de todos os Estados e organizações de
integração regional na sede das Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de março
de 2007.
Artigo 43
Consentimento em comprometer-se
A presente Convenção será submetida à ratificação pelos Estados signatários e à
confirmação formal por organizações de integração regional signatárias. Ela estará
aberta à adesão de qualquer Estado ou organização de integração regional que não a
houver assinado.
Artigo 44
Organizações de integração regional
1."Organização de integração regional" será entendida como organização constituída
por Estados soberanos de determinada região, à qual seus Estados membros tenham
delegado competência sobre matéria abrangida pela presente Convenção. Essas
organizações declararão, em seus documentos de confirmação formal ou adesão, o
alcance de sua competência em relação à matéria abrangida pela presente Convenção.

67

PEDAGOGO NO PEDIASUIT®: ESTUDO APLICADO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NA APAE DE ARIQUEMES-RONDÔNIA

Subseqüentemente, as organizações informarão ao depositário qualquer alteração
substancial no âmbito de sua competência.
2.As referências a "Estados Partes" na presente Convenção serão aplicáveis a essas
organizações, nos limites da competência destas.
3.Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 45 e dos parágrafos 2 e 3 do Artigo 47, nenhum
instrumento depositado por organização de integração regional será computado.
4.As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão
exercer o direito de voto na Conferência dos Estados Partes, tendo direito ao mesmo
número de votos quanto for o número de seus Estados membros que forem Partes da
presente Convenção. Essas organizações não exercerão seu direito de voto, se
qualquer de seus Estados membros exercer seu direito de voto, e vice-versa.
Artigo 45
Entrada em vigor
1.A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do
vigésimo instrumento de ratificação ou adesão.
2.Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou
formalmente confirmar a presente Convenção ou a ela aderir após o depósito do
referido vigésimo instrumento, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir
da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de
ratificação, confirmação formal ou adesão.
Artigo 46
Reservas
1.Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito da presente
Convenção.
2.As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.
Artigo 47
Emendas
1.Qualquer Estado Parte poderá propor emendas à presente Convenção e submetê-las
ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados
Partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são
favoráveis a uma Conferência dos Estados Partes para considerar as propostas e tomar
decisão a respeito delas. Se, até quatro meses após a data da referida comunicação,
pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a essa Conferência,
o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das
Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois terços dos Estados
Partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da
Assembléia Geral das Nações Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os
Estados Partes.
2.Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do
presente artigo entrará em vigor no trigésimo dia após a data na qual o número de
instrumentos de aceitação tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na
data de adoção da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo
Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento de
aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem
aceitado.
3.Se a Conferência dos Estados Partes assim o decidir por consenso, qualquer emenda
adotada e aprovada em conformidade com o disposto no parágrafo 1 deste Artigo,
relacionada exclusivamente com os artigos 34, 38, 39 e 40, entrará em vigor para todos
os Estados Partes no trigésimo dia a partir da data em que o número de instrumentos
de aceitação depositados tiver atingido dois terços do número de Estados Partes na
data de adoção da emenda.
Artigo 48
Denúncia
Qualquer Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação
por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um
ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
Artigo 49
Formatos acessíveis
O texto da presente Convenção será colocado à disposição em formatos acessíveis.
Artigo 50
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Textos autênticos
Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo da presente Convenção
serão igualmente autênticos.
EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados para
tanto por seus respectivos Governos, firmaram a presente Convenção.

O protocolo facultativo à convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e
os Estados Partes do presente Protocolo acordaram o seguinte:
Artigo 1
1.Qualquer Estado Parte do presente Protocolo (“Estado Parte”) reconhece a
competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (“Comitê”)
para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas,
ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das
disposições da Convenção pelo referido Estado Parte.
2.O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado Parte que não seja
signatário do presente Protocolo.
Artigo 2
O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando:
a) A comunicação for anônima;
b) A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for
incompatível com as disposições da Convenção;
c) A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver
sendo examinada sob outro procedimento de investigação ou resolução internacional;
d) Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso
em que a tramitação desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja
improvável que se obtenha com eles solução efetiva;
e) A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente
substanciada; ou
f) Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor
do presente Protocolo para o Estado Parte em apreço, salvo se os fatos continuaram
ocorrendo após aquela data.
Artigo 3
Sujeito ao disposto no Artigo 2 do presente Protocolo, o Comitê levará
confidencialmente ao conhecimento do Estado Parte concernente qualquer
comunicação submetida ao Comitê. Dentro do período de seis meses, o Estado
concernente submeterá ao Comitê explicações ou declarações por escrito,
esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado.
Artigo 4
1.A qualquer momento após receber uma comunicação e antes de decidir o mérito
dessa comunicação, o Comitê poderá transmitir ao Estado Parte concernente, para sua
urgente consideração, um pedido para que o Estado Parte tome as medidas de natureza
cautelar que forem necessárias para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às
vítimas da violação alegada.
2.O exercício pelo Comitê de suas faculdades discricionárias em virtude do parágrafo
1 do presente Artigo não implicará prejuízo algum sobre a admissibilidade ou sobre o
mérito da comunicação.
Artigo 5
O Comitê realizará sessões fechadas para examinar comunicações a ele submetidas
em conformidade com o presente Protocolo. Depois de examinar uma comunicação,
o Comitê enviará suas sugestões e recomendações, se houver, ao Estado Parte
concernente e ao requerente.
Artigo 6
1.Se receber informação confiável indicando que um Estado Parte está cometendo
violação grave ou sistemática de direitos estabelecidos na Convenção, o Comitê
convidará o referido Estado Parte a colaborar com a verificação da informação e, para
tanto, a submeter suas observações a respeito da informação em pauta.
2.Levando em conta quaisquer observações que tenham sido submetidas pelo Estado
Parte concernente, bem como quaisquer outras informações confiáveis em poder do
Comitê, este poderá designar um ou mais de seus membros para realizar investigação
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e apresentar, em caráter de urgência, relatório ao Comitê. Caso se justifique e o Estado
Parte o consinta, a investigação poderá incluir uma visita ao território desse Estado.
3.Após examinar os resultados da investigação, o Comitê os comunicará ao Estado
Parte concernente, acompanhados de eventuais comentários e recomendações.
4.Dentro do período de seis meses após o recebimento dos resultados, comentários e
recomendações transmitidos pelo Comitê, o Estado Parte concernente submeterá suas
observações ao Comitê.
5.A referida investigação será realizada confidencialmente e a cooperação do Estado
Parte será solicitada em todas as fases do processo.
Artigo 7
1.O Comitê poderá convidar o Estado Parte concernente a incluir em seu relatório,
submetido em conformidade com o disposto no Artigo 35 da Convenção, pormenores
a respeito das medidas tomadas em conseqüência da investigação realizada em
conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo.
2.Caso necessário, o Comitê poderá, encerrado o período de seis meses a que se refere
o parágrafo 4 do Artigo 6, convidar o Estado Parte concernente a informar o Comitê
a respeito das medidas tomadas em conseqüência da referida investigação.
Artigo 8
Qualquer Estado Parte poderá, quando da assinatura ou ratificação do presente
Protocolo ou de sua adesão a ele, declarar que não reconhece a competência do
Comitê, a que se referem os Artigos 6 e 7.
Artigo 9
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário do presente Protocolo.
Artigo 10
O presente Protocolo será aberto à assinatura dos Estados e organizações de integração
regional signatários da Convenção, na sede das Nações Unidas em Nova York, a partir
de 30 de março de 2007.
Artigo 11
O presente Protocolo estará sujeito à ratificação pelos Estados signatários do presente
Protocolo que tiverem ratificado a Convenção ou aderido a ela. Ele estará sujeito à
confirmação formal por organizações de integração regional signatárias do presente
Protocolo que tiverem formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido. O
Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer Estado ou organização de integração
regional que tiver ratificado ou formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido
e que não tiver assinado o Protocolo.
Artigo 12
1.“Organização de integração regional” será entendida como organização constituída
por Estados soberanos de determinada região, à qual seus Estados membros tenham
delegado competência sobre matéria abrangida pela Convenção e pelo presente
Protocolo. Essas organizações declararão, em seus documentos de confirmação
formal ou adesão, o alcance de sua competência em relação à matéria abrangida pela
Convenção e pelo presente Protocolo. Subseqüentemente, as organizações informarão
ao depositário qualquer alteração substancial no alcance de sua competência.
2.As referências a “Estados Partes” no presente Protocolo serão aplicáveis a essas
organizações, nos limites da competência de tais organizações.
3.Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 13 e do parágrafo 2 do Artigo 15, nenhum
instrumento depositado por organização de integração regional será computado.
4.As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão
exercer o direito de voto na Conferência dos Estados Partes, tendo direito ao mesmo
número de votos que seus Estados membros que forem Partes do presente Protocolo.
Essas organizações não exercerão seu direito de voto se qualquer de seus Estados
membros exercer seu direito de voto, e vice-versa.
Artigo 13
1.Sujeito à entrada em vigor da Convenção, o presente Protocolo entrará em vigor no
trigésimo dia após o depósito do décimo instrumento de ratificação ou adesão.
2.Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou
formalmente confirmar o presente Protocolo ou a ele aderir depois do depósito do
décimo instrumento dessa natureza, o Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia a
partir da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento
de ratificação, confirmação formal ou adesão.
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Artigo 14
1.Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito do presente
Protocolo.
2.As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.
Artigo 15
1.Qualquer Estado Parte poderá propor emendas ao presente Protocolo e submetê-las
ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados
Partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são
favoráveis a uma Conferência dos Estados Partes para considerar as propostas e tomar
decisão a respeito delas. Se, até quatro meses após a data da referida comunicação,
pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a essa Conferência,
o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das
Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois terços dos Estados
Partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da
Assembléia Geral das Nações Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os
Estados Partes.
2.Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do
presente artigo entrará em vigor no trigésimo dia após a data na qual o número de
instrumentos de aceitação tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na
data de adoção da emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para todo
Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento de
aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem
aceitado.
Artigo 16
Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo mediante notificação
por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um
ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
Artigo 17
O texto do presente Protocolo será colocado à disposição em formatos acessíveis.
Artigo 18
Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo e do presente Protocolo
serão igualmente autênticos.
EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados para
tanto por seus respectivos governos, firmaram o presente Protocolo.

O Brasil, com a assinatura do Decreto Legislativo n.º 6.969, de 25 de agosto de 2009,
tornou-se signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A
referida norma aprovada, conforme o procedimento do §3º do artigo 5.º da Constituição
Federal/88 teve o status de Emenda Constitucional (BRASIL, 2009).
Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa
humana, que se encontra expresso no inciso I do art. 1.º da CF88. No que lhe concerne,
conforme art. 3.º, a construção de uma sociedade livre, justa, igualitária e a redução das
desigualdades sociais, são alguns dos objetivos fundamentais do nosso país. Vale ressaltar que
no âmbito das relações internacionais, conforme o art. 4.º, o Brasil reger-se-á pela prevalência
dos direitos humanos.
Assim, considerando que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência equivale à CF88, deve-se assegurar a adoção de medidas necessárias às crianças
com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em
igualdade de oportunidade com as demais, nos termos do artigo 7 da referida Convenção. À luz
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desse preceito legal, a Resolução n.º 5/2009 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, adotando os pressupostos da
educação inclusiva.
Reafirmando a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os chefes
de Estado e de Governo e altos representantes reunidos na sede das Nações Unidas em Nova
York em setembro de 2015, estabeleceram a Agenda 2030 da ONU. Os Objetivos e metas
estimularão a ação nos próximos 15 anos incluindo as pessoas, o planeta e a prosperidade.
Dentre os 17 Objetivos e 169 metas, cita-se o Objetivo 4, que visa Assegurar a
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos – na primeira infância, no primário e nos ensinos secundário, superior,
técnico e profissional (UNIC Rio, 2015).
Todas as pessoas, independentemente do sexo, idade, raça, etnia, migrantes, povos
indígenas, crianças, jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, devem ter
acesso à oportunidade de aprendizagem que os ajudem a adquirir os conhecimentos e
habilidades de participar plenamente da sociedade, onde os mesmos possam atuar junto aos
países, na promoção da saúde física, mental e o bem-estar, aumentando a expectativa de vida e
qualidade para todos, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil 1988.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), nᵒ 13.146, de 6 de julho de 2015, assegura e promove o direito das pessoas com
deficiências visando à inclusão social, cidadania, valores e dignidade humana. E quanto à
autonomia, a lei estabelece que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa, inclusive
quanto ao aspecto sexual em seu artigo 6 ̊ da referida lei. Assim como na lei nᵒ 7.853, de 24 de
outubro de 1989, estas leis e decretos brasileiros nos torna um dos países de base legal e sólida
para atender às pessoas com deficiência para uma cidadania plena.
A Lei de Diretrizes e Bases nᵒ 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece princípios
e fins para a educação nacional, o “preparo para o exercício cidadania e qualificação para o
trabalho” (art. 2 ̊). Reafirma valores constitucionais de igualdade, destaca a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Garantindo
a oferta do atendimento educacional especializado, educação especial de qualidade e igualdade
nas condições para o acesso e permanência na escola.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nᵒ 8.069, de 13 de julho de 1990,
em seu artigo 3.º, reafirma que “a criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurandolhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidade e facilidade física, mental, moral,
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espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. Contudo, é preciso que escola,
comunidade e a própria sociedade tenham objetivos voltados para a garantia desse direito.
Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990, p. 5) em seu artigo 4.º
dispõe que:
É dever da família, da comunidade da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, a saúde,
a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a
dignidade, ao respeito, a libertação e a convivência familiar e comunitária.

A Educação Especial no Brasil teve como ícone a psicóloga pedagoga Helena
Antipoff. Suas ideias culminaram com a fundação da Sociedade Pestalozzi, em Belo
Horizonte/MG, no ano de 1930. A partir desse fato, outras iniciativas começaram a despontar,
também na sociedade civil - associações, sociedades e institutos - visando atender às demandas,
essencialmente de escolaridade, das pessoas com deficiência.
Ainda hoje, pesquisadores apontam a negligência dos governantes do país com os
serviços essenciais, como educação à população. “Onde o ensino deve ter características
próprias e especializadas em todo o tempo de permanência dos sujeitos na escola” (FENAPAE,
2011, p. 24), o exercício desse direito pelas escolas das APAEs implica no dever de reconhecer
os fundamentos, a saber: Dignidade da Pessoa com Deficiência; Reconhecimento de sua
integralidade onde a convivência social valoriza a justiça, qualidade, solidariedade e a cultura
da paz, onde o lema da autonomia e independência serão valores expressos dos direitos das
pessoas com deficiência: “NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS”.
Conforme Maria Eloísa D’Antino (1988, p. 36), referendada por Berger, “as
instituições têm sempre uma história da qual são produtos, sendo impossível compreender uma
instituição, sem entender o processo histórico onde ela é produzida”. Corroborando com a
assertiva acima, justifica-se a necessidade de resgatar a história do Movimento Apaeano. A
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – é fruto de um movimento pioneiro
no Brasil para prestar assistência médico-terapêutica às pessoas com deficiência intelectual.
Esse movimento surgiu no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1954. Beatrice e George
Bemis, diplomatas representantes dos Estados Unidos, ao chegarem ao Brasil, naquele ano, não
encontraram nenhuma entidade de acolhimento para o filho com Síndrome de Down.
Conforme Véras (2000), o fato supracitado motivou o casal a lutar por um organismo
que contemplasse o atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Aliaram-se aos
diplomatas, pais, amigos e médicos das pessoas com deficiência e, com eles, nasceu a primeira
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - em março de 1955, em uma reunião
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na sede da Sociedade Pestalozzi do Brasil, para a escolha do seu Conselho Deliberativo. A
APAE, contando com o apoio e o espaço cedido pela Sociedade Pestalozzi, deu início aos seus
trabalhos pedagógicos; conseguiu formar duas turmas com 20 crianças com deficiência, nesse
mesmo ano de 1955.
Os contextos sociopolítico, econômico e cultural em que a APAE foi fundada
categorizavam as pessoas com deficiência múltipla e intelectual como diferentes dos demais,
provocando dificuldades na aprendizagem. Por conseguinte, as instituições de ensino público e
privado excluíam essas pessoas dos processos de ensino e aprendizagem que ofereciam à
população escolar (CARVALHO; CARVALHO; COSTA, 2011); logo, o movimento apaeano
se ampliou para outras capitais e cidades do interior dos estados.
Entre os anos de 1954 a 1962, surgiram dezesseis APAEs em todo o Brasil. Diante do
crescimento do movimento apaeano, se fez necessário a criação de um organismo nacional para
articular suas ideias. No dia 10 de novembro de 1962, foi fundada a Federação Nacional das
APAEs - FENAPAE, em São Paulo, no consultório do médico Stanislau Krinski, onde
funcionou por vários anos. Nessa reunião de fundação se fizeram presentes doze representantes
de outras APAEs do país, famílias e profissionais da área de educação e saúde. O grupo de
fundação contemplou a participação das famílias no movimento como prioridade, destacando a
necessidade de se conhecer as histórias de vida de seus grupos especiais.
A FENAPAE, junto às APAEs, é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural,
assistencial e educacional com duração indeterminada, que congrega as federações estaduais e
entidades análogas a ela filiadas. Em 1964, ganhou sede própria do Governo Federal, no Rio de
Janeiro e, atualmente, suas instalações estão localizadas no Distrito Federal, em Brasília.
A FENAPAE vem gerenciando “um movimento associativo entre famílias, escolas,
organizações de saúde e sociedade, para promover e articular ações de defesa dos direitos das
pessoas com deficiência intelectual e múltipla na perspectiva de sua inclusão social”. Hoje, o
movimento apaeano está estruturado em quatro níveis hierárquicos administrativos:
 Federação Nacional das APAEs responsável por proporcionar atenção integral às pessoas com
deficiência, provocando articulações, interligação entre saberes, recursos, programas e ações.
 Federações das APAEs nos estados (atualmente conta com 24 estados e Distrito Federal),
responsáveis, diretrizes, e estratégias do Movimento apaeano e, pela articulação política, defesa
de direito e ações, em âmbito estadual.
 Conselhos Regionais das APAEs, com a função de organizar as APAEs nas microrregiões,
orientando e sendo o contato direto entre a base e a Federação das APAEs no estado.
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 APAEs nos municípios, são as prestadoras de serviço e atendimentos diretos ao seu público
especial.
Com essa forma de organização e sua gerência junto à sociedade civil e aos organismos
políticos, o movimento apaeano é reconhecido como principal movimento nacional na busca
da promoção e defesa dos direitos à cidadania da pessoa com deficiência. No decorrer dessas
décadas de história, o movimento apaeano sempre esteve e está em constante reflexão sobre as
suas implicações, o seu papel na construção e reconstrução da história da sociedade
contemporânea com a participação dos sujeitos implicados e comprometidos com o seu fazer.
A Política de Atenção Integral e Integrada da Federação Nacional das APAEs FENAPAES (2000), para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, está pautada em
valores éticos e humanos, oferecendo as diretrizes e bases para o desenvolvimento dos trabalhos
de suas afiliadas, em todo o país. Destacam-se as ações dos serviços sociais, saúde, educação,
educação física, arte e educação profissional. Ressalte-se que as famílias das pessoas com
deficiência também estão envolvidas nas ações recebendo orientações e apoio dos profissionais
das APAEs, na condução da educação e vida de seus dependentes, assistidos pela instituição.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) caracteriza-se por ser uma
organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com
deficiência intelectual e múltipla. A Rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade,
estando presente em mais de dois mil municípios, em todo o território nacional. A organização
acumulou resultados expressivos que refletem o trabalho e as conquistas do Movimento
Apaeano na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Nesse esforço destaca-se a
incorporação do Teste do Pezinho na rede pública de saúde; a prática de esportes e a inserção
das linguagens artísticas como instrumentos pedagógicos na formação das pessoas com
deficiência, assim como a estimulação precoce como fundamental para o seu desenvolvimento.
Hoje, no Brasil, essa mobilização social presta serviços de educação, saúde e
assistência social a quem deles necessita, constituindo uma rede de promoção e defesa de
direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que conta com cerca de 250 mil
pessoas como estes, deficiência, amparadas também pelos Decretos Federais:
Decreto nº 6.949 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
Decreto Nº 6.214/07 - Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social
devido à pessoa com deficiência.
Decreto nº 914/93 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
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Decreto nº 3.076/99 - Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça, como órgão superior de
deliberação coletiva, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de DeficiênciaCONADE.
Decreto nº 3.956/01 – (Convenção da Guatemala) Promulga a Convenção Interamericana para
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência.
A Federação Nacional das APAEs, com a finalidade de implementar o Projeto
“Capacita Apae Brasil”, esteve presente na cidade de Ji-Paraná, de 27 a 29 de outubro, do
corrente ano, na região norte, trabalhando com as unidades Apaeanas do Estado de Rondônia.
O Projeto é focado no assessoramento, defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência
conforme as competências da Fenapaes.
A Diretoria Executiva e coordenadorias técnicas da FENAPAES se dirigem aos
Estados, promovendo um grande encontro das unidades coordenadoras e executoras da Rede
APAE, compreendendo a Federação do Estado, Conselhos Regionais e as APAEs. Nos
diferentes momentos do evento, estiveram presentes autodefensores estaduais, gestores,
coordenadoria pedagógica, profissionais das áreas de assistência social, da saúde e da área do
trabalho.
Fundamentado nos princípios das convenções dos direitos das pessoas com
deficiência, observando os valores implícitos nos direitos humanos e liberdades fundamentais
a FEAPAES reafirmou o comprometimento com a finalidade e igualdade de direitos
pressupondo o tratamento diferente de oportunidade e Inclusão Social; Respeito pela dignidade
inerente à Pessoa Humana e a sua independência, inclusive a liberdade de fazer as próprias
escolhas com autonomia individual; plena e efetiva participação na sociedade; respeito pelas
capacidades em desenvolvimento de crianças com deficiência e respeito pelo direito de
preservar sua identidade.
O reconhecimento desses aspectos que estão presentes no processo de aprendizagem,
nos tempos e estilos peculiares de cada estudante, considerados como sujeito ativo e criativo, é
o centro do processo educativo nas discussões. Divulgar os trabalhos realizados através dos
profissionais de ponta se faz necessário para a atuação de estudo produzidos mediante oficinas
na área pedagógica, saúde, trabalho, assistências social e gestão.
Toda capacitação é relevante ao processo ensino aprendizagem, abarcando, contudo,
melhor confiabilidade e direcionamento de cada instituição existente com base em seus
documentos norteadores e políticas assistenciais de qualidade que promovem um espaço de
fortalecimento e reconhecimento do papel desempenhado pelas famílias dos usuários da APAE,
76

PEDAGOGO NO PEDIASUIT®: ESTUDO APLICADO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NA APAE DE ARIQUEMES-RONDÔNIA

através do diálogo e da troca de experiências, construindo juntos, estratégias de incentivo à
independência e à autonomia da pessoa com deficiência, investindo na interação familiar.
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Capítulo 4

PESQUISAS DE MESTRADO E DOUTORADO
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PESQUISAS DE MESTRADO E DOUTORADO
4.1 ANÁLISES DE PESQUISAS STRICTO SENSU
Desafios da Educação Inclusiva às APAEs na atenção às pessoas com deficiência no
Brasil segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em “Características
Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência”, o Brasil apresentou, em 2010, uma
população de 45.606.048 milhões de brasileiros com deficiência, ou seja, 23,9% da população
total tem algum deficiência – visual, auditiva, motora e intelectual.
Destes, 25.800.681 (26,5%) são mulheres; e 19.805.367 (21,2%) são homens. São
38.473.702 pessoas vivendo em áreas urbanas e 7.132.347 em áreas rurais. A maior incidência
é a deficiência visual com 18,60%, em seguida a deficiência motora com 7%; a deficiência
auditiva com 5,10%; e, por fim, a intelectual que incide em 1,40% dessa população diferente.
Programas e ações do Governo Federal e da Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da
Pessoa com Deficiência têm tentado atenuar essa realidade com ações ainda muito incipientes
para o tamanho da demanda.
Por outro lado, as APAEs vêm atuando no atendimento às pessoas com deficiência
com os mais diferentes serviços. Nesta vertente, Bianca Ferreira (p. 4-5) afirma que: “pelo
envolvimento diário com alunos com deficiência, é possível analisar que existem alunos com
possibilidade de serem inclusos e outros não. Para estes, as escolas especiais são necessárias,
além de darem apoio às escolas comuns no processo de inclusão, pois possuem infraestrutura e
equipe técnica (assistente social, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas) voltada para essa clientela. O trabalho em conjunto é indispensável para o
desenvolvimento intelectual e humano dos deficientes, dando-lhes a oportunidade de participar
da sociedade”.
Campanhas, eventos como a Semana do Excepcional, que acontece no mês de agosto,
(todos os anos), são organizados e executados pelas APAEs no Brasil, de modo a despertar,
motivar e chamar toda a sociedade a fazer parte desse movimento, demonstrando a diferença
de fazer diferente.

Os avanços referentes à matrícula das pessoas com deficiência e aqueles que se
encontravam à margem da sociedade nas escolas regulares, a partir das políticas
educacionais, têm mostrado resultados significativos, no entanto, embora se
reconheça que a função da educação numa sociedade democrática, entre outros
aspectos, é a de criar condições para que os educandos em geral desenvolvam suas
capacidades e sejam respeitados em suas diferenças, muitos ainda são excluídos
(MARTINS, 2008, p.73).
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Para Martins (2008), as pessoas com deficiência constituem-se um grupo vítima da
discriminação e da exclusão, visto que, diante de suas limitações, necessitam de uma atenção
individualizada mais do que seus outros colegas da sua faixa etária. Essa é uma diferença a ser
considerada em todos os aspectos que se apresentam da sala de aula. Porquanto, acredita-se que
se a qualidade do ensino não foi uma prioridade de fato exercida não somente pelos
governantes, mas especialmente pelas instituições de ensino, em todos os níveis, e, com o
comprometimento dos educadores do país, nenhuma lei conseguirá realizar educação de
qualidade, sem as marcas da exclusividade que se conhece.
Conforme Paraná (2006), o desafio da inclusão escolar implica em ações de repensar
e estruturar políticas e práticas educacionais que venham garantir condições de aprendizado e
de permanência na escola.
Faz-se necessário reconhecer as necessidades diferenciadas dos alunos, para se
adequar diferentes estilos e ritmos de aprendizagem; repensar o currículo, as adaptações
organizacionais necessárias, as estratégias de ensino e buscar a comunidade como aliada neste
processo de inclusão, na busca de uma educação de qualidade e igualitária (BRASIL, 1994).
Para a Mestra Graça Maria de Morais Aguiar e Silva (2010, p. 52), “o fracasso e a
exclusão escolares ainda são focos de pesquisa e discussões no Brasil”.
Não faltam políticas, planos, programas de governo neste caminho, entretanto, os
avanços são irrisórios. Destaque-se o Plano “Viver sem Limites” do Governo Federal, o qual
deveria injetar recursos na educação básica com a implantação de Sala de Recursos
Multifuncionais, formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado AEE, transportes acessíveis, programa de Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social nas escolas (BRASIL, 2013).
Contudo, a realidade ainda está muito distante do preconizado por todas essas medidas
e ações constitucionais. Um dos aspectos relevantes a ser considerado se refere às interações e
às relações sociais das crianças com deficiência com os colegas da sala de aula e a comunidade
escolar. A maneira que a escola conduz a inclusão pode evitar a exclusão, e apontar quais os
caminhos de convivência com o outro, favorecendo experiências de aprendizagem (MITTLER,
2003).
A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva
(2008), coloca em discussão a transformação das escolas especiais no Brasil por compreender
que as pessoas com deficiência precisam estar inseridas nas escolas comuns.
Segundo Maria Antonia Nakayama (2007):

80

PEDAGOGO NO PEDIASUIT®: ESTUDO APLICADO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NA APAE DE ARIQUEMES-RONDÔNIA

A legislação que abre as portas das escolas para todas as crianças com deficiências, a
partir do conceito de educação inclusiva, constitui-se numa das questões fundamentais
para o debate e inovação escolar. (NAKAYAMA, 2007, p. 3)

A realidade estudada aponta um longo caminho para isso acontecer, pois, a demanda
de pessoas com deficiência ainda é notadamente significativa. É possível analisar que os
processos de transformação e progresso têm se encaminhado apenas com um único propósito,
a aceitação do deficiente na sociedade e nas instituições de ensino, na busca de promover
acessibilidade, métodos de ensino eficazes para a inclusão de deficientes nas escolas, uma
escola capaz de se adaptar, de acolher e cultivar as diferenças, ou seja, na construção de uma
instituição que permita o acesso de todos os seres humanos, tendo deficiência ou não.
Em relação a essa questão do fechamento das escolas especiais, Mantoan (2008)
sugere transformá-las em centros de atendimento educacional especializados, reorganizando os
seus trabalhos. Na compreensão da autora um ensino não substitui o outro. Por outro lado, o
Instituto Nacional de Surdos e o Instituto Benjamim Constante, com entidades representativas
para as pessoas com deficiência, contando com as APAEs, movimentam-se para que isso não
venha acontecer.
Visto que a educação para surdos e cegos desafia o atendimento iguais numa sala de
aula — classe regular, ultrapassando questões pedagógicas e metodológicas as questões de
acessibilidade ainda não foram resolvidas nas instalações escolares do país (FIEGENBAUM,
2009).
Pela demonstração acima, acredita-se na relevância do trabalho das APAEs, porque se
não fora tão significativo, a sociedade não responderia ao seu chamado e, por certo, a sua
abrangência não seria tão notória, fortalecendo a sua necessidade e importância.
Na visão da Doutora Suzana Alves Nogueira (2015, p. 41) em “Práticas pedagógicas
de professores de alunos com deficiência intelectual e múltipla” acredita que: “a escola regular
é um local de aprendizagens onde a educação ofertada é para todos os alunos – ou deveria ser
– independente de suas necessidades educacionais. O ensino em classes comuns amplia – ou
deveria ampliar – participação e aprendizagem significativas a todo alunado. Se, de fato, essa
escola der conta de incluir em mesma turma, alunos com deficiência e sem deficiência e tiver
um projeto de aprendizagem para todos, poder-se-a dizer que se trata de uma escola inclusiva”.
A autora reconhece as fragilidades da educação especial e do ensino regular em darem
conta do atendimento com a qualidade a que se propõem e para isso sugere o estreitamento
colaborativo dessas instituições através do diálogo, a fim de materializar a inclusão e deixa
claro que para falar de escola inclusiva não se precisa negar a escola especial. E continua seu
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ponto de vista sobre o AEE em escolas especiais não ser uma forma de segregação escolar, mas
o aponto como um serviço de apoio à escolarização na classe comum, sugerindo que tanto o
currículo do sistema educacional regular quanto do AEE precisa ser reestruturado para
responder às especificidades de todo seu alunado.
No que tange ao processo ensino aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual
cumpre destacar o pensamento de Vygotsky segundo a Mestra Mirela Granja Vidal Moreira
(2015) que o autor não negligenciou a abordagem histórico-cultural do indivíduo em
transformação humana em suas bases biológicas na relação dos aspectos orgânicos e culturais
construídas socialmente, mesmo o homem não tendo acesso direto a instrumentos culturais e
práticas sociais, ele provoca mudanças através da chamada mediação simbólica, onde o papel
da linguagem no desenvolvimento psíquico humano funciona na comunicação entre pessoas, o
estabelecimento de significados, a percepção e interpretação de objetos acontecem no contexto
onde o indivíduo esteja inserido.
Bárbara Mercedes Santiago Ferreira (2016) Mestra em prática pedagógica em
educação especial: inclusão de aluno com deficiência, conclui que essa organização envolve
reflexões e ações, que podem ser na ordem de sensibilização, reestruturação física e no processo
de ensino aprendizagem, construídos na composição dos olhares acerca do entendimento do
que sejam deficiência e inclusão, capazes de nortear comportamentos e práticas em uma
concepção assistencialista, por exemplo. Porém, não possui respaldo no que se refere ao
desenvolvimento de um trabalho sério, comprometido e minucioso. Nesse momento histórico
que direciona as discussões sobre a inserção de pessoas com deficiência, no espectro da rede
regular, dar voz aos docentes, sobre questões concernentes ao processo educativo destes alunos:
as suas formações profissionais, suas práticas pedagógicas e as relações de ensinoaprendizagem são primordiais ao atendimento da demanda.
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Capítulo 5

PROCESSO METODOLÓGICO
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PROCESSO METODOLÓGICO
5.1 METODOLOGIA DA PESQUISA
Na função desta delimitação temática, a presente pesquisa trata do trabalho Pedagógico
realizado dentro do PediaSuit® na APAE de Ariquemes – Rondônia, sendo o método
empregado Etnográfico, cuja ênfase deve ser o processo e não simplesmente o resultado.
Por método etnográfico entende-se uma atividade de pesquisa no terreno, por
prolongados períodos, com contato direto com o objeto de estudo, seguido pela sistematização
em formato de texto da experiência (FABIETTI, REMOTTI, 1997).
Mas, além da longa estada no terreno, a pesquisa etnográfica não é o espaço empírico
em que aplicar ou avaliar uma teoria antropológica. Trata-se de uma atividade durante a qual
vai sendo construído o saber teórico conjuntamente à coleta dos dados (PIZZA, 2005).
Assim, não é somente um método de pesquisa, mas um processo conduzido com uma
sensibilidade reflexiva, tomando em conta a própria experiência no campo junto às pessoas com
as quais o antropólogo trabalha (GEERTZ, 1989).
De acordo com Malinowski (1986), a observação participante ocupa um lugar central
em seu método de investigação e ele sugere alguns princípios e métodos que o etnógrafo deve
adotar para efetuar a tarefa: conviver intimamente com os nativos; reunir informações
diversificadas sobre um mesmo fato; reunir muitos dados sobre fatos diferentes e sistematizálos em quadros sinópticos de modo a torná-los compreensíveis para todos.
O conceito moderno de etnografia é constantemente reputado aos antropólogos Franz
Boas e Bronisław Malinowski – apesar da quase ausência de referências com relação ao
primeiro nos estudos mais afastados da Antropologia tradicional, recaindo, tradicionalmente,
sobre o segundo a “paternidade” da Etnografia.
Castro (2004) cita Franz Boas que traçou os primeiros passos da Etnografia,
demonstrando a real necessidade da presença física do pesquisador em campo e da sua total
imersão na cultura estudada, sem existir, entre ele e o objeto de estudo, qualquer intermediário
que possa distorcer o entendimento sobre o grupo social em análise.
Para Cardoso de Oliveira (2000, p.24), isto faz com que os “horizontes semânticos em
confronto - o do pesquisador e o do nativo - abram-se um ao outro, de maneira a transformar
tal confronto em um verdadeiro ‘encontro etnográfico’”. Para esse autor, o trabalho do
antropólogo consiste em olhar, ouvir e escrever.
Este último aspecto não pode ser subtraído ou negligenciado pelo pesquisador, desde
que:
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Ao tentar penetrar em formas de vida que lhe são estranhas, a vivência que delas tens
cumpre uma função estratégica no ato de elaboração do texto, visto que essa vivência
- só assegurada pela observação participante “estando lá” - é evocada durante toda a
interpretação do material etnográfico no processo de sua inscrição no discurso da
disciplina (CARDOSO OLIVEIRA, 2000, p. 34).

Como ressalta Clifford (2002, p.21), “a etnografia está, do começo ao fim, imersa na
escrita. Esta escrita inclui, no mínimo, uma tradução da experiência na forma de texto”. Para
Geertz (1989), o texto terá grande importância, pois é na forma de texto que ocorre a
interpretação, que pode ser múltipla, pois é inerente ao texto ser passível de diferentes
interpretações, quão diferentes sejam seus leitores e pontos de vista, visões e concepções de
mundo.
Na sequência será apresentada a conceituação da Etnografia permitindo observações da
pedagoga no PediaSuit® com uma produção científica que serve de comunicação entre os fatos
sociais estudados e a ciência tradicional, fornecendo com isso, uma possibilidade de
levantamento de hipóteses a serem aprofundadas posteriormente.
A metodologia utilizada é a pesquisa etnográfica com bases antropológicas ou
etnográficas, baseia-se na observação e levantamento de hipóteses, onde o etnólogo descreverá
o que, na sua visão, ou seja, na sua interpretação, está ocorrendo no contexto pesquisado. Uma
das características da Etnografia é a presença física do pesquisador e a observação in loco.
Sendo a base de uma pesquisa o trabalho de campo com observação qualitativa, que
estuda os sujeitos pesquisados (grupo de pessoas), indivíduos unidos entre si por laços comuns
de ordem rácica, histórica, cultural, via relatórios de uma análise interpretativa da experiência
humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno,
a pesquisa qualitativa entenderá os significados, as experiências e, muitas vezes, é flexível,
dinâmica (os métodos e os aspectos relacionados ao desenho do estudo podem, em parte,
modificar-se enquanto novas informações são recolhidas).
Tais referências, de acordo com Spratt, Walker e Robison (2004, p. 6) para combinar:
Método qualitativo e quantitativo parece uma boa ideia. Utilizar múltiplas abordagens
pode contribuir mutuamente para as potencialidades de cada uma delas, além de suprir
as deficiências de cada uma. Isto proporcionaria também respostas mais abrangentes
às questões de pesquisa, indo além das limitações de uma única abordagem.

Também a análise e interpretação dos dados mudam com o tempo enquanto o
pesquisador acrescenta novos elementos e conhece melhor o contexto estudado, fato comum
em estudos etnográficos (ROSALDO, 1993).
A observação quantitativa via amostragem de pesquisa (centrada na objetividade do
protocolo) que tende a enfatizar o raciocínio dedutivo da experiência humana, como
potencializar o método a cada atendimento subsequente, se faz presente a soluções que facilitem
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a atuação do docente, promovendo a interação entre o aluno/paciente, fisioterapeuta e
pedagoga.

5.2 OBJETIVOS
Libâneo (2006, p. 150), preconiza que ‘método de ensino é um meio para alcançar
objetivos gerais e específicos, ou seja, as ações a serem realizadas pelo professor e alunos para
atingir objetivos dos conteúdos’.
5.2.1 Objetivo Geral
Analisar o processo ensino-aprendizagem do aluno com deficiência intelectual e
múltipla, suas habilidades e competências dentro do PediaSuit®, na APAE de Ariquemes –
Rondônia.
5.2.2 Objetivos Específicos
 Conhecer os alunos, suas competências e habilidades em relação ao processo ensinoaprendizagem enquanto estão em atividade fisioterápica no PediaSuit®.
 Identificar o perfil individual do aluno, suas competências e habilidades e sua relação
com a fisioterapeuta e com a pedagoga no processo ensino-aprendizagem.
 Analisar o desenvolvimento do aluno no processo ensino-aprendizagem pedagógico
realizado junto à fisioterapia.
 Avaliar as estratégias e os materiais educativos utilizados na estimulação cognitiva,
física e motora no desenvolvimento de conteúdos, competências e habilidades sobre o
estudo aplicado no processo ensino-aprendizagem.
 Conhecer os resultados da aprendizagem individual referido ao desenvolvimento do
aluno com deficiência intelectual e múltipla que participam do PediaSuit®.
53. LOCAL PESQUISADO
O nome Ariquemes é uma homenagem à tribo indígena Arikeme, habitante original dessa
região. Os índios desta tribo falavam o Txapakura, no grupo linguístico tupi. A tribo foi extinta,
mas gravou seu nome na história de Ariquemes. Por volta de 1790, o Vale do Jamari, onde
surgiu o Núcleo que deu origem ao município de Ariquemes, era conhecido pela abundância de
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suas especiarias nativas, destacando o cacau e o látex da seringueira. A região habitada por
extrativistas e índios possuía vários seringais, principalmente o Seringal Papagaios.
Em 13 de setembro de 1943, o Presidente Getúlio Vargas, por meio do Decreto Lei nº
5912, cria o Território Federal do Guaporé, e a região fez parte do município de Porto Velho
como Distrito de Ariquemes. Houve um fluxo migratório de nordestinos que se transformaram
em seringueiros, formando um exército de "Soldados da Borracha". Terminado o conflito
mundial, diminuiu o interesse pela borracha Amazônica. Em 1958, com a descoberta da
cassiterita, minério de estanho, novos contingentes migratórios ocorreram de diversos pontos
do país. Os garimpeiros se estabeleceram em volta do campo de pouso de aeronaves que
escoavam a produção do minério, centralizaram suas moradias e os estabelecimentos
comerciais.
Em fevereiro de 1960, o então Presidente Jucelino Kubstchek de Oliveira, determinou ao
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, a abertura e construção da estrada que acabou
se tornando o leito da BR 364. No dia 15 de abril de 1970, o Ministério das Minas e Energia,
por portaria, proibiu a lavra manual de garimpagem da cassiterita sob o argumento de ser
predatória, determinando que a exploração das jazidas minerais fosse mecanizada por empresas.
A partir daí, Ariquemes foi apenas ponto de parada ao longo da BR 364.
Em 1972, começaram os estudos realizados pelo Instituto Nacional de Colonização
(INCRA) nas áreas desapropriadas, que resultaram nos projetos de assentamento "Burareiro" e
"Marechal Dutra". A partir de 1975, esses projetos entram em fase de implantação. O
crescimento populacional é sentido e envolve a ação conjunta do INCRA, Governo do
Território e Prefeitura Municipal de Porto Velho na criação de um planejamento urbano, com
vista, a ocupação racional e planejada da área. O Prefeito de Porto Velho determinou a
transferência da sede do Distrito, localizada às margens do rio Jamari, onde atualmente se
localiza o bairro Marechal Rondon, para outra localidade próxima a BR 364, onde foi instalada
a cidade planejada dividida em setores: institucional, Industrial, Comercial e Residencial.
No dia 11 de fevereiro de 1976, a primeira árvore foi derrubada surgindo a Nova
Ariquemes. A vila foi chamada Vila Velha. Houve tentativa de erradicação do vilarejo inicial,
por ser ele cortado ao centro pela BR 364, que lhe servia de eixo. Apesar das tentativas, o povo
ali residiu e ocupou, na maioria, a área atualmente incluída no plano urbano que representa uma
referência histórica do município. Ainda hoje, pode se encontrar alguns pioneiros da imigração
nordestina e seus descendentes do segundo ciclo da borracha, ruínas da instalação do posto
telegráfico, o mastro, além de alguns móveis, constituindo-se em memória viva daquela época.
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5.4 SUJEITOS DA PESQUISA
Os sujeitos da pesquisa são Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla,
devidamente matriculados na APAE de Ariquemes – Rondônia. O crivo de avaliação ao inserir
paciente no PediaSuit® passa pela Fisioterapeuta responsável pelo protocolo, com critérios
citados no primeiro capítulo desta dissertação, por reunião com a família, onde exames lhes são
solicitados e o preenchimento da ficha do protocolo é realizado. Na função desta delimitação
temática, o trabalho pedagógico realizado fica subsequente ao contato inicial entre a
Fisioterapeuta e a Família do paciente.
5.4.1 Institucional da APAE de Ariquemes – Rondônia
Fundada no dia 23 de abril do ano de 1983, pela Senhora Ilda da Conceição Salvático, a
APAE de Ariquemes foi pioneira no processo de inclusão neste Município dedicando-se a
prevenção e promoção da cidadania das pessoas com deficiências intelectual e múltipla e
trabalhando na defesa de seus direitos. A APAE de Ariquemes atende os Municípios de
Ariquemes, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo, Cacaulândia e Alto Paraíso. Oferta
atendimento de segunda a sexta, em regime de turno matutino e vespertino, oferecendo quatro
refeições, sendo: café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Fazendo ainda o transporte
dos alunos do Município de Ariquemes de casa para a APAE e da APAE para as suas casas.
Desde 2010, a APAE é mantenedora da Escola Especial Ilma Nunes de Freitas, nome este
em homenagem à primeira aluna da instituição já falecida, que tem o objetivo de inserir os
educandos no contexto escolar e profissional. Com ênfase no ensino da educação de jovens e
adultos substitutivamente e profissional, atendendo atualmente 260 (duzentos e sessenta)
pessoas com deficiência, entre elas: deficiência intelectual e múltipla, deficiência mental,
deficiência física, paralisia cerebral, síndromes e transtornos do espectro autista. Atualmente a
estrutura da APAE de Ariquemes é composta por Diretoria Executiva, Conselho fiscal:
consultivo e de administração, tudo de forma voluntária e ainda, autodefensores, equipe técnica
e coordenações de área de atendimento.
Na área da saúde, oferece serviços de Enfermaria, Psicologia, Fonoaudiologia e
Fisioterapia, incluindo Hidroterapia e PediaSuit®, prestando serviço de habilitação e
reabilitação ao seu público. No campo da Assistência Social são prestados serviços de apoio às
pessoas com deficiências e suas famílias na busca e defesa dos direitos e benefícios
constitucionais promovendo sua integração à vida comunitária e qualidade de vida.
No âmbito da Educação é oferecido atendimento na estimulação precoce, pré-escola,
escolarização inicial, escolarização complementar, Educação de Jovem e Adultos (EJA) na
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modalidade substitutiva, programa pedagógico especial (AEE), oficina pedagógica, oficina da
cozinha pedagógica, oficina de jardinagem: horta e vasos, oficina de artesanato, oficina de artes:
dança e teatro, oficina de música, educação física: jogos desportivos e educativos, promovendo
a inclusão por meio do esporte e natação, laboratório de informática e oficina de preparação
para o mercado de trabalho.

5.5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Análise do conteúdo tem por objetivo apresentar uma apreciação como uma forma de
tratamento em pesquisas qualitativas e quantitativas. Segundo Bardin (2011, p.15), “a análise
do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em aperfeiçoamento, que
se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. Numa
perspectiva histórica, a obra de Bardin (2011), destaca, primeiramente, o percurso histórico da
análise do conteúdo. Nas pesquisas qualitativas, o referencial era a presença ou a ausência de
características de um dado fragmento, ao passo que nos estudos quantitativos, o referencial era
a frequência (dados estatísticos) com que apareciam determinadas características do conteúdo.
Tempos depois, o critério de objetividade tornou-se menos rígido, o que possibilitou usos
combinatórios entre estatística e análises clínicas. Nesse sentido, a análise do conteúdo deixou
de ser apenas descritiva e usou a inferência, por análises. Estas inferências procuram esclarecer
as causas da mensagem ou as consequências que a ela pode provocar.
Na sequência, Bardin (2011) define descrição analítica apresentando as prováveis
aplicações da análise de conteúdo como um método de categorias que permite a classificação
dos componentes do significado da mensagem em espécie de gavetas, na primeira parte da obra
estabelecendo reflexões acerca da análise do conteúdo e a linguística, por conterem um objeto
comum, a linguagem. Embora suas diferenças sejam acentuadas, a linguística preocupa-se com
o estudo da língua e seu funcionamento, ao passo que a análise do conteúdo conhecerá aquilo
que está por trás do significado das palavras. Ao concluir que a análise de conteúdo é uma
leitura “profunda”, determinada pelas condições oferecidas pelo sistema linguístico e, objetiva
a descoberta das relações existentes entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores, a
técnica permite a compreensão, a utilização e a aplicação de um determinado conteúdo.
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Capítulo 6

UNIDADE DE ANÁLISE
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UNIDADE DE ANÁLISE
6.1 CONTEÚDOS E HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Em busca de obter coerência entre o planejamento (Quadro 2) e o resultado, a unidade
de análise e observação estará didaticamente apresentada através dos módulos onde a Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla participou, sendo estes descritos pela pesquisadora com
base na pesquisa de campo em ordem alfabética, detalhada a análise discriminando
potencialidades percebidas entre um módulo e outro. O planejamento da Pedagoga dentro do
PediaSuit® e o relatório da Fisioterapeuta, com as autorizações de imagem, estarão disponíveis
no apêndice e no anexo.
Quadro 2 Demonstrativo dos conteúdos e habilidades direcionados às atividades de vida diária e prática

-Percepção tátil: textura com bexigas de feijão, trigo, água e farinha de
tapioca; Macarrão, bolinha em gel, Bombril, bola de gude, algodão; Tinta
guache; Massinha.
-Estimulação sensorial: com luzes coloridas no escuro, toque, palmas,
cheiro; Bola de gude na bolinha de gel; Brinquedo visual e auditivo;
Escovação, alimentação; apreensão de objetos, cores, quantidades; Bacia
de água com brinquedos; filme no notebook; Auxílio no desfralde;
Colheita, higienização e degustação de alimentos e frutas; caixa sensorial:
entrar e sair (circuito), com objetos variados.
-Percepção visual: claro, escuro, pontos no papel, massinha e Óculos 3D.
-Coordenação e motricidade (grossa/fina), atividades de: lateralidade,
rolar, lançar, arrastar, engatinhar, quadrupedar, sentar, levantar e
tranportar; agachar; equilíbrio; manuseio: Livro Pop Up, lápis de cor,
Hachi, pregador, quebra-cabeça de madeira, vareta, palito de picolé,
moeda, bolinha de crepom, anéis, massinha; uso de moto infantil,
lantejoula, brilho, algoodão, bolinha de lã, tinta guache, pincel, desenho
livre, colocar e tirar bola de gude usando a colher na cartela de ovos,
Recurso didático PlayMais®.

Conteúdos

-Lazer: Balanço, brinquedo giratório; Filmes educativos; Histórias
infantis; Slime; Circuito nos brinquedos. Skate (deitado); livro de
criatividade (moda); leitura de texto com gravação e áudios (blogueira);
Pintura com pincel e mão (livre); hora do lanche; festas (datas
comemorativas); Uso da imaginação (maquiagem, massagem, manicure).
-Concentração e cognição: atividades com leitura; Produção de Livros
sobre os temas: Páscoa; Dia do Índio; 7 de setembro; Recurso de
associação de número, cores, desenhos, sombra de animais; Números no
cone (com variação de três números); Figuras geométricas; Produção de
painel no Dia da Árvore, Meio Ambiente e decoração da sala (Festa
Junina); Alfabetização, números (quantidades e cores); Recurso Pasta L
(pinceis coloridos).
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-Relacionamento social: acolhimento, relação interpessoal, aceitação e
humanização no convívio escolar e familiar, respeito mútuo, boas
maneiras, socialização (Dia da Amizade).
-Estimular o aluno a pensar, raciocinar, criar e relacionar ideias, através do
conhecimento da natureza das coisas e da necessidade da conservação e
preparação de qualquer atividade a ser realizada e sua conclusão.
-Participar das experiências cotidianas, como higiene pessoal, lavar as
mãos e rosto, abrir a torneira, pegar e passar sabonete nas mãos, fechar a
torneira, enxugar mãos e rosto, pendurar a toalha e recolocá-la no lugar,
escovar os dentes (utilizar o espelho), enxaguar a boca, lavar a escova e
guardar, pentear-se.
-Identificar lado, frente e atrás, tirar e colocar o sapato, meias e roupas.
-Usar a fala (comunicação), aprimorar o uso de gestos e sinais, atender às
pessoas, receber e executar instruções/recados.
Habilidades
desenvolvidas

-Aguçar sentidos através da música.
-Propiciar a escuta de textos diversos, incentivando a interpretação.
-Trabalhar a autoestima.
-Motivar no convívio escolar e familiar o respeito ao próximo.
-Valorizar a experiência acumulada pelo alunoe e ser gentil com as
pessoas.
-Preparar o aluno para reconhecer e identificar responsabilidade com seus
compromissos, assim como conservar a limpeza do ambiente escolar e
familiar.
-Conduzir o aluno de acordo com a necessidade, preservando sua
autonomia, respeitando sua limitação.
-Aproveitar o horário da alimentação para orientar o manuseio correto dos
alimentos, mastigação e degustação.
-Incentivar o uso da postura correta e o deslocamento adequado.
-Encorajar a independência e autorrealização nas atividades de vida diária
e prática.

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

6.2 ANÁLISE

DA PESQUISA

A análise na pesquisa de campo através do trabalho realizado com o aluno dentro do
PediaSuit®, na APAE de Ariquemes – Rondônia, permite ao leitor perceber que todo ganho,
seja pequeno ou grande é relevante. Trata-se do universo das potencialidades que cada aluno
carrega, onde a individualidade e a peculiaridade são trabalhadas de forma única, obtendo
resultados diversos, mesmo que a patologia seja igual a de outrem. A discussão de resultados,
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qualitativamente e quantitativa permite a elaboração interpretativa da Pedagoga no processo
ensino-aprendizagem da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

6.3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Os resultados obtidos serão apresentados e discutidos no sentido de responder aos
problemas e a articulação da pedagoga com as estratégias cotidianas previamente discutidas
com a responsável pelo protocolo. O trabalho pedagógico realizado dentro do PediaSuit® junto
aos quinze alunos aconteceu por duas horas/dia, duas vezes na semana, sendo cada atendimento,
dois alunos por dia, no período vespertino pelo período de mais de ano e dia. Em todo módulo
existiu o Dia da Amizade que acontecia no primeiro contato com o aluno/paciente.
A.F.L.F. (CID10 - PARALISIA CEREBRAL, G – 80), com idade de 03 para 04 anos,
participou de três módulos nos anos de 2018 e 2019. No primeiro módulo, ao ser trabalhada a
estimulação sensorial (figura 14), o aluno apresentou nojo na textura do trigo, provocando ânsia
de vômito; no caso da estimulação auditiva, o mesmo só aceitava a escuta de Rock, sugerido
pela mãe, demonstrando preferência pelo grupo musical, Hed Hot Chili Peppers. Com a
interrupção do som, ele chorava. Apresentava indisposição, chegando a dormir em alguns
atendimentos.
No segundo módulo, houve melhora significativa na hipersensibilidade no uso de alguns
recursos materiais como bexiga, toque e cheiro. O repertório de músicas foi mudado e houve
aceitação pelo aluno. No terceiro módulo observou-se maior disposição do aluno bem como
menor hipersensibilidade aos estímulos sensoriais propostos. O uso de música foi reduzido e
ainda assim, sem haver reclamação por parte do aluno.
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Figura 13 Estimulação sensorial

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

A.M.F.S. (CID10 - Q – 90 - SÍNDROME DE DOWN), com idade de 01 ano e 08
meses, realizou o primeiro módulo, neste ano de 2019. O trabalho foi voltado para as
estimulações sensoriais existentes (figura 15). Houve a necessidade de ausência do aluno pelo
período de uma semana, com apresentação de atestado médico. Todas as atividades de
coordenação motora envolvendo o uso do material pedagógico elaborado com vareta e bola de
gude em garrafa pet e copinho foram realizadas com sucesso.
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Figura 4 Suspenso na bola Bobath

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

D.L.B.D. (CID10 - Q – 90 - SÍNDROME DE DOWN), de 03 anos de idade, o trabalho
pedagógico realizou-se a partir do segundo módulo, no ano de 2018, devido a solicitação da
mãe por sentir a ausência do contato da criança com a escola formal, procurando desta forma,
colocar o filho mais próximo do mundo da alfabetização. Foram trabalhadas as datas
comemorativas referentes ao Dia da Árvore (figura 16) e ao dia nacional do trânsito. Atividades
de coordenação motora grossa e fina com o uso de tinta guache, pincel, escovação, entra e sai
da caixa sensorial (circuito), arco e argola. A lateralidade com a moto infantil, o tapete de pés,
o arco na mão, com contagem trabalhando quantidade e cores. Filmes e histórias educativas.
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Foi inserida a alimentação independente, observando sua autonomia e disposição para a
atividade proposta, onde em feedback com a mãe, a mesma demonstrou surpresa e felicidade,
pois o mesmo não se alimentava sozinho, não aceitava a escova de dente e nem pedalava a
motoca em casa. Em suma, tudo que lhe foi proposto, obtivemos êxito.
Figura 15- Painel Dia da Árvore

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

E.C.S.S. (CID10 - ATAXIA, G – 80 - PARALISIA CEREBRAL), 09 anos, participou de
três módulos entre os anos de 2018 e 2019. O primeiro módulo foi dedicado ao fortalecimento
dos músculos através de atividades pedagógicas diversas. A aluna apresentava resistência às
atividades. Para trabalhar a demanda da patologia da aluna, a Terapeuta Ocupacional, R.B.,
residente na cidade de Rio Branco-AC, que fez parte da equipe Apaeana em Ariquemes-RO por
curto período, manteve a colaboração mesmo a distância, e, por conhecer o caso, sugeriu o uso
de uma colher adaptada realizada de chumbinho, usada na alimentação da aluna/paciente no
controle do peso das mãos, estimulando o fortalecimento dos músculos. A autonomia requerida
também à mãe da aluna foi uma motivação sugerida em continuidade da atividade em casa,
assim como os momentos da escovação, já que o trabalho é relevante às AVD’s e AVP’s, em
nome de a aluna ganhar de fato sua autonomia em sua rotina de vida diária e prática. O
comportamento repetitivo na fala onde se percebeu como respostas “papagaio”, desconectada
da pergunta, também foi trabalhado. No segundo módulo, obteve-se ganho da potencialidade
na melhora da pega e apreensão de objetos (figura 17). A repetição de respostas antes observada
como “papagaio”, assim reproduzindo coerência nos questionamentos durante o diálogo. A
parte do cognitivo apresentou-se comprometido na alfabetização, e em resposta às ansiedades
escolares que a mãe relatou, lhe foi solicitada uma avaliação Neurológica, relacionada à
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aprendizagem e em continuação ao processo ensino-aprendizagem voltada para a alfabetização
buscando coerência de respostas ao estímulo cognitivo em prol de sua qualidade de vida diária,
mediante o planejamento, o compromisso para o módulo seguinte, ficou combinado o aguardo
da avaliação médica. No terceiro módulo, notou-se a evolução da coordenação motora fina da
aluna/paciente. A mãe ao ser questionada sobre a independência e autonomia admitiu que na
correria, voltou a dar comida na boca e a escovar os dentes da filha, ou seja, houve regressão.
Em uma conversa bastante séria, ela aceitou a falha e o retorno sobre o estímulo que deveriam
ser contínuos. Em resposta à avaliação neurológica sobre a parte da alfabetização foi que esta,
acontecerá no tempo dela, e não houve graduação de laudo sobre a deficiência intelectual,
assim, o compromisso ora estabelecido sobre as ânsias escolares da mãe sobre a aluna conseguir
escrever, foi acordado entre as partes que as atividades seriam trabalhadas conforme a sua idade
escolar. Observou-se que ela reconheceu cores e demonstrou boa vontade neste módulo em
realizá-lo com maior atenção e a repetição relatada não ocorreu.
Figura 16- Motricidade fina com associação de cores

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

G.Z.S.F.M. (CID10 - G – 80 - PARALISIA CEREBRAL), 09 anos de idade, em seu
primeiro módulo no ano de 2018, teve um intensivo de atividades diversas (figura 18), em
média, cinco atividades/dia, sem êxito, pois ele não aceitava realizá-las, era resistente e
recusava-se, assim como nas atividades fisioterápicas.
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Figura 7- Pega e apreensão no cone

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

J.P.O. (CID10 - G – 80 - PARALISIA CEREBRAL), 06 anos, em primeiro módulo no
ano de 2018, foi resistente aos estímulos de trabalho com a mão oposta à “escrita” (figura 19).
A aluna não fala, expressa-se somente por gestos, olhos, mãos e pernas, ora agressiva, ora
solícita. Dedicava-se às atividades que lhe causavam interesse como, por exemplo, sua
ansiedade para andar no andador atendida, sempre respeitando sua limitação motora. Quanto à
alimentação, observou-se que a aluna não realizava a mastigação completa, engolindo o
alimento, estímulo também trabalhado e descobriu-se que a mesma não apreciava o alimento
molhado, e que já não aceitava mais ser alimentada, uma evolução significativa. Por conta de
sua dificuldade motora, ela não realizava a escovação sozinha, segundo a mãe. Sendo tal
atividade inserida pela pedagoga, conscientizou-se a mãe da importância de promover a
independência e continuidade da atividade em casa.
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Figura 18- Pega e apreensão com argolas coloridas no espelho

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

J.C.S. (CID10 - G – 80 - PARALISIA CEREBRAL), 38 anos, participou do primeiro
módulo no ano de 2019. Realizou-se uma avaliação pedagógica (figura 20) do peso da mão dele
para em seguida, definir o planejamento a seguir, respeitando sua limitação com qualidade para
as atividades de vida diária. Todas as atividades foram voltadas para a coordenação motora
grossa e fina do aluno, trabalhando o peso da mesma, e o relevante neste aluno era a
determinação em finalizar a atividade proposta e pedir por mais, mesmo estando esgotado, não
admitia esse esgotamento físico, onde houve a necessidade de conscientização do aluno para
que o mesmo aceitasse o limite do seu corpo, pois isso poderia afetar o seu aprendizado
subsequente, que acontece nessa relação biológica do corpo, sobre reflexo do que foi executado
no atendimento. O aluno foi questionado sobre o porquê ser alimentado na boca e sobre
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escovação, sendo a resposta dele, simples e direto, onde ele tem medo de quebrar os dentes por
conta da falta de controle motor por isso ingere líquidos em uma garrafa adaptada com canudo
de borracha grosso.
Figura 19- Avaliação pedagógica

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

L.R.M.O (CID10 - G – 80.0 - PARALISIA CEREBRAL e G-40.2 - EPILEPSIA), 05
anos, participou do primeiro módulo no ano de 2019. Neste módulo, houve Leitura de diversos
livros infantis, assim como, Devocional da criança (figura 21). Trabalhou-se a coordenação
motora fina com anéis, ligas, moedas e bola de gude questionando cores e quantidades.
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Figura 20- Livros infantis e devocionais para criança

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

M.E.M.C. (CID10 - Q – 90 - SÍNDROME DE DOWN), 02 anos de idade, ao iniciar o
primeiro módulo, neste ano de 2019, não concluiu o prazo de 04 (quatro) semanas por falta de
adaptação ao protocolo (figura 22).
Figura 21- Atividade com material pedagógico

Fonte: Dados da pesquisadora-2019
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M.G.R.N. (CID10 - G – 80 - PARALISIA CEREBRAL), 07 anos, o primeiro módulo foi
realizado neste ano de 2019. Direcionou-se o trabalho para a amplitude de movimentos, pois a
aluna anda, é alfabetizada, possui o cognitivo preservado (figura 23), e sua função no
PediaSuit® foi o ganho de movimento do lado esquerdo do corpo, onde o braço e a perna estão
mais encolhidos. Houve bastante reclamação por parte da aluna quando era solicitado usar tão
somente o lado comprometido, porém realizava as atividades através de motivações diversas e
trocas de atividades: ela era bastante ansiosa e se cansava rápido com atividades repetitivas. A
leitura da mesma era perfeita, amava escutar suas músicas prediletas enquanto realizava as
atividades, era ativa e proativa ao que lhe despertava interesse, como dança e teatro.
Figura 22 Semana da Independência

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

M.C.O. (CID10 - G - 80 - PARALISIA CEREBRAL), 02 anos em seu primeiro módulo,
no ano de 2019, sua mãe esteve presente durante todo o processo, o que não dificultou o trabalho
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pedagógico. O aluno ainda mamava no peito e isso comprometia a saída da mãe da sala de aula.
Tudo o que foi ofertado obteve-se sucesso, respeitando a limitação de sua idade (figura 24). O
aluno fala perfeitamente, é expressivo, ainda não anda sozinho e todo estímulo usado era
motivado por uma conversa antecipada, para que ele não se negasse a realizá-lo.
Figura 23- Data comemorativa produzindo painel

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

M.L.O. (08/07/2014-05/12/2019) (CID10 - SÍNDROME DE WEST, HIPOTONIA
GLOBAL), foram realizados os dois primeiros módulos no ano de 2018, o aluno tinha 04 anos
de idade. Buscou-se promover equilíbrio, apreensão nas mãos, estimular motricidade fina e
grossa. Apresentou resistência, devido à patologia, ora convulsionando ora demonstando sono
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em excesso. Foi realizado leitura de livro Pop up (figura 25) na estimulação cognitiva, visual e
motora ao incentivá-lo a tocar no livro e a trocar de página.

Figura 24- Leitura de Livro Pop Up

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

V.G.S.S. (CID10 - Q – 05 - ESPINHA BÍFIDA), 06 anos, em seu segundo módulo no
ano de 2018. Realizaram-se atividades pedagógicas diversas, onde ela se apresentou ativa, cheia
de vontade, conversadeira e dedicada, houve produção de slime com a participação da sobrinha
da pedagoga, autorizada por sua mãe. Elaborou-se produção de cartaz sobre o Dia da Árvore,
trabalho de lateralidade e motricidade (figura 26).
Neste módulo, a aluna recebeu alta do protocolo pela Fisioterapeuta, por alcançar o
objetivo do protocolo com êxito.
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Figura 25- Lateralidade e pintura

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Y.G. (CID10 - HIDROCEFALIA, G - 91), realizou 03 módulos até então, com idade
entre 06 e 07 anos nos anos de 2018 e 2019. O primeiro módulo foi trabalhado a visão no claro,
no escuro, pontos distantes e perto: ela chegou com diagnóstico de cegueira. Aos estímulos
propostos observou-se que ela não apresentava o quadro de cegueira. Solicitou-se que a mãe
realizasse novo exame, em oftalmologista diverso, que afirmou que não existia cegueira na
aluna e sim falta do uso dos óculos de grau. Constatou-se com o uso dos óculos de grau, melhora
nas atividades realizadas. Trabalhou-se alimentação e escovação com ela, a inclusão da aluna
sentada sozinha em cadeira de madeira à mesa, observando postura e equilíbrio, sugerido em
seguida à professora de sala de aula na APAE a continuidade dela, na hora das refeições, assim
como a troca de alimentos molhados por secos e a independência da aluna em se alimentar
sozinha. O segundo módulo, a aluna chegava cabisbaixa nos dias de atendimento da pedagoga.
Observou-se que o comportamento da mesma era relevante à cobrança de sua mãe. Notou-se
que esta cobrança era derivada do feedback dado à mãe pela pedagoga e pela fisioterapeuta:
elas ficaram preocupadas com tal comportamento da aluna, que ficava notoriamente triste
quando sua mãe a pressionava antes de entrar na sala, atrapalhando o processo de atividades
realizadas. Foi usado o recurso do óculo 3D e a aluna não reagiu bem ao recurso, chorando.
Neste módulo, o desfralde da aluna ocorreu junto à pedagoga e fisioterapeuta a pedido da mãe.
Houve intempérie ao adquirir um assento infantil para a Instituição que ao final foi obtido êxito.
Todas as frutas lhe foram ofertadas, desde a colheita e higienização, nenhuma delas a aluna
experimentou.
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A mãe recebeu como ofensa o questionamento sobre a alimentação da aluna, a saber, o
que a mesma gostava de comer, pois, havia a hora do lanche nos atendimento e nenhuma fruta
a mesma aceitou provar. Afirmou-se na atitude da mãe repressora, a dificuldade ora encontrada
no processo ensino-aprendizagem ofertado dentro do PediaSuit®. Compreendeu-se ao final
deste que, mudar a estratégia de repasse fosse um estímulo positivo em módulo subsequente.
O terceiro módulo, não houve feedback para a mãe e assim o módulo foi intenso e cheio
de novidades boas como, o êxito do início ao fim com a aluna motivada. Foram realizadas
atividades pedagógicas correspondentes a idade escolar da mesma, trabalhando números,
alfabeto, produção de livro de datas comemorativas, coordenação motora grossa e fina, com o
uso do pincel e dedo na tinta guache (figura 27). A irmã de 05 anos participou em uma das
atividades. A alimentação surpreendeu, a aluna lanchou diariamente. Este módulo foi encerrado
com reunião pedagógica, em devolutiva para a mãe que solicitou à fisioterapeuta, antes do início
deste, chorando desesperadamente por haver intercorrência na escola regular, cobrada em
excesso sobre o ensino-aprendizado de sua filha, que ora interagia, ora estava cabisbaixa,
demonstrando depressão. Em seguida a pedagoga solicitou ajuda às coordenadoras da APAE
que contactassem a Escola Regular, para compreender o que houve e como se poderia ajudar a
aluna nos dois ambientes escolares, que atenderam prontamente.
Esteve presente nesta reunião, a Psicóloga voluntária, que no processo atendeu a
solicitação da demanda junto à mãe que estava grávida e apreensiva, coordenadoras que fizeram
a visita na escola e a orientadora junto à pedagoga e a fisioterapeuta do protocolo. Toda
conversa fez com que a mãe desarmasse e entendesse que a ansiedade e o medo que ela sentia
em ser permissiva com a filha, “a faria crescer frágil, e só porque ela tem deficiências, ela não
alisava mesmo”, palavras usadas pela mãe, era algo recebido de maneira opressora pela filha,
cobrança esta excessiva, seguiu a psicóloga que os filhos reagem diferentes uns dos outros, ora
produtivos ou improdutivos, ora acuados ou desinibidos, enfim, revelou-se importante e
significativa a criação de vínculos afetivos entre as partes nesse processo de ensinoaprendizagem, para que a aluna não saísse prejudicada ao menor ganho que fosse em
aprendizado nos ambientes escolares que frequenta.
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Figura 26- Produções diversas: trabalho cognitivo, motricidade fina e data comemorativa

Fonte: Dados da pesquisadora-2019

Y.V.T.V. (CID10 - G – 80 - PARALISIA CEREBRAL), 05 anos, seu primeiro módulo
foi realizado neste ano de 2019. Houve leitura de livros infantis, brincadeiras lúdicas e
imaginárias, a aluna fez massagem, maquiagem e as unhas da pedagoga. Ao iniciar atividades
pedagógicas apresentou-se resistente no início, com comportamento desmotivado ao processo
ensino-aprendizagem. Observou-se que a presença da avó em sala comprometeu o
comportamento da aluna/paciente nas atividades propostas pelas profissionais da pedagogia e
da fisioterapia. Foi solicitado para que a avó aguardasse do lado de fora e a aluna apresentouse mais disposta e alegre nas atividades, realizando inúmeras atividades como, pintar unhas dos
pés e das mãos com esmalte de verdade, tudo em busca da melhora da potencialidade motora
da mesma (figura 28). A aluna alimentou-se bem na hora do lanche.

107

PEDAGOGO NO PEDIASUIT®: ESTUDO APLICADO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NA APAE DE ARIQUEMES-RONDÔNIA

Figura 27- Motricidade grossa

Fonte: Dados da pesquisadora-2019
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da investigação, analisaram-se as atuais políticas educacionais da Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva e a atuação das APAEs. Assim, pode-se perceber
que no decorrer dos anos a sociedade civil e as organizações governamentais e não
governamentais buscaram os direitos das pessoas com deficiência, destacando-se nesse
movimento pioneiro, as APAEs que, historicamente, sempre se preocuparam com a
escolarização dessas pessoas.
É notável como a instalação das unidades das APAEs, no território brasileiro, tem
contribuído para a inclusão social e educacional, além de ter desafiado as políticas públicas
educacionais a legitimarem os direitos das pessoas com deficiência. Movimento que associado
à promulgação da Constituição/88 e LDBEN/96 contribui para garantir o direito à educação
para todos e o atendimento educacional especializado para os que dele necessitam.
Nesta teia, percebe-se que as APAEs são fundamentais na formação e escolarização
dos sujeitos portadores de deficiência, afinal estas entidades promovem a articulação de ações
que garantem defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio à família,
vinculando a qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade
justa e solidária; logo, as pessoas com deficiência se sentem valorizadas e acolhidas facilitando
para a incorporação de bons hábitos no seu cotidiano.
A inclusão social e escolar perante os resultados desse estudo foi de grande valia, pelo
ganho de funcionalidade de cada aluno/paciente atendido pelo protocolo no que tange também
à sua potencialidade cognitiva de maneira pedagógica. O respeito à diversidade, à oportunidade
à inclusão podem fazer deste, um mundo mais justo e melhor, se observada com afinco e
determinação a evolução do aluno no que diz respeito às atividades de vida diária e às atividades
de vida prática.
Na luz das considerações finais há relevante pertinência em sugerir a continuidade do
trabalho pedagógico realizado no PediaSuit® e a participação de profissionais da educação no
curso, pois atualmente, são restritos às profissionais na área da saúde. Percebe-se a necessidade
de não esgotar as questões relativas à educação inclusiva e social, tendo em vista, que o tema é
palco de mudanças no processo de ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual
e múltipla.
A mudança notável em avanços da aprendizagem dos alunos em conteúdos e
habilidades desenvolvidas, traz satisfação perceptível por parte dos pais com as ações e
comportamentos dos sujeitos envolvidos em sua vida diária e prática. Neste diapasão, houve
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dois casos que obtiveram alta do protocolo, as altas realizadas são de responsabilidade da
Fisioterapeuta, por atingirem os objetivos adequadamente relativos ao PediaSuit®.
Contudo, não significando não ter havido intempéries com alunos/pacientes
extremamente resistentes na realização do protocolo. Houve mudança de horário e de
profissional da pedagogia, na busca de soluções, sem êxito, recebendo alta do protocolo por
não responder aos objetivos propostos. Desse modo, sugere-se como futuras investigações,
pesquisa e estudo comparativo entre práticas docentes e qualidade de aprendizagem da pessoa
com deficiência intelectual e múltipla no PediaSuit®.
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