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problemas enfrentadospelas pessoas 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deficiência 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e 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e 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COMO ESTAMOS ATUANDO DURANTE A PANDEMIA? 
Em tempos de pandemia, em que a população mundial teve que promover o isolamento social, as organizações sociais se viram desafiadas a se adaptarem para o modo online  e  a  criar  novas  formas de  interação  com o  seu público, sem perder a qualidade e a credibilidade de seu  trabalho.O  Instituto  Jô  Clemente  (IJC)  permaneceu  atuando  à distância, nos primeiros meses de pandemia, e depois lançou um plano estratégico para retomada parcial dos atendimentos presenciais, com o objetivo de minimizar os impactos do novo Coronavírus e apoiar as milhares de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, que são atendidas todos os anos pela instituição, por meio de seus serviços.

“O  webinar  trouxe  o  contexto  atual  da  pandemia  na perspectiva  da  educação  inclusiva,  contando  um  pouco sobre como tem sido a relação do profissional de educação com o aluno e com a família no ensino à distância. Levamos em consideração também o fato da escola ser uma das vias de  denúncias  de  violência  e  situações  de  vulnerabilidade social, além de discutirmos sobre as formas de prevenção de violência dentro do contexto em que vivemos hoje", explicou Luiza Murakami, assistente técnica de Advocacy do IJC e mediadora do webinar.

No projeto Defensores dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes  com  Deficiência  Intelectual  -  em parceria  com  o  Fundo  Municipal  da  Criança  e  do Adolescente (FUMCAD) - os desafios têm sido inúmeros. Mesmo com uma reformulação e reestruturação em seu escopo e com o uso de novos mecanismos digitais, como as lives e webinares, para não descontinuar as ações do projeto, a equipe de trabalho teve de lidar, muitas vezes, com o acesso precário a essas ferramentas, por parte das pessoas atendidas, como ausência de internet e telefone em casa ou celulares com planos de dados limitados."Tivemos que nos fortalecer e unir esforços para criar uma rede de apoio. Passamos a utilizar  lives e webinares para troca  de  informações  e  experiências,  para  discutir  temas relevantes  que  afetavam  a  nossa  causa  e  também  para compartilhar  desafios,  dificuldades  e  conquistas  nesse período", conta Deisiane Paes, supervisora do Núcleo de Políticas Públicas e Advocacy do IJC.Pensando nisso, o IJC lançou, em setembro, seu primeiro webinar como uma ação do Projeto dos Defensores dos Direitos  sobre  “Educação  inclusiva e os desafios em tempos  de  pandemia”,  com  transmissão  online  para estudantes,  profissionais  de  educação,  pessoas  com deficiência    e  seus  familiares.  A  live  contou  com  a accesibilidade em Libras, realizada pelos intérpretes do IJC, Fernando Lino e Gabrielle Martins.O  evento  ainda  teve  a  participação  da  pedagoga  do Serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) do  IJC,  Darissa  Voigt  dos  Santos,  que  abordou  a 

experiência  do  atendimento  remoto;  da  psicóloga  do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Daniela Farias, que citou os desafios e estressores que podem chegar a uma situação de violência doméstica contra a pessoa  com  deficiência  e  de  Francisca  Gilmara Fernandes, mãe do estudante Felipe Fernandes, de 11 anos,  atendido pelo AEE na  instituição,  que  comentou sobre a perspectiva da família e a relação de assumir um novo papel em casa: o de educador.

Para assistir a live na íntegra, acesse nosso canal no YouTubehttps://www.youtube.com/c/InstitutoJoClementeIJC
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COMO ESTAMOS ATUANDO DURANTE A PANDEMIA? 
“Nossos  atendimentos  à  distância  foram pautados  em novas metodologias  online. Oferecemos informações  para  as  famílias,  como  por  exemplo  estabelecer  uma  rotina,  criar  estratégias  de comunicação, dicas de uso de máscaras e outros acessórios de proteção, de como  lidar com a ansiedade, dentre outras orientações. Para aprimorar nosso trabalho e contato com as crianças e adolescentes, criamos grupos de trabalho para atendimento via WhatsApp, onde compartilhávamos atividades, orientações e desafios. Os materiais enviados eram em formatos diversos, como vídeos, áudios e imagens. Tivemos uma grande preocupação em relação à acessibilidade porque nem todas as famílias são alfabetizadas. Uma grande dificuldade foi despertar o interesse dos adolescentes nesse processo, por isso passamos a realizar chamadas de vídeo, como uma forma de interação para aumentar o contato entre pedagogas e alunos".
"Quando o comércio e as escolas fecharam, tivemos que nos reinventar aqui em casa, estávamos sem  perspectivas  e  nossa  rotina  mudou  bastante.  Somos  em  cinco  e  cada  um  assumiu  uma responsabilidade. A gente se manteve em casa, recebendo apoio da equipe do IJC e da escola que o meu filho estuda. Como mãe e dona de casa, me colocar no papel de um orientador durante a pandemia foi bem difícil. Meu filho precisa de bastante apoio e atenção. Um dia, ele reclamou de mim para a psicopedagoga e eu percebi que estava pegando pesado demais com ele. Foi uma experiência forte, mas positiva porque achei que estava ajudando e fazendo aquilo para o bem dele. Fiquei feliz porque percebi que ele consegue pedir ajuda, caso algo aconteça com ele lá fora. Me senti muito privilegiada porque minha família tem acesso às atividades impressas, a livros, temos espaço em casa para estudar, mas sei que, infelizmente, essa não é uma realidade de todas as famílias".
“Se você pesquisar por números de denúncias de violência durante a pandemia, vai perceber que houve uma redução em relação ao mesmo período do ano passado. É que com o fechamento das escolas, organizações sociais, redes de apoio e de suporte, os casos de violência acabam não sendo notificados, porém as crianças e adolescentes continuam a sofrer violências. A educação tem um papel  super  importante  nesse  contexto,  pois  o  professor  tem  um  contato  diário  com  a criança,  observa  situações  pode  fazer  uma  intervenção.  A  pandemia  atingiu  todas  as famílias, mas de formas desiguais, de acordo com os marcadores sociais: gênero, cor da pele, renda, etnia e  faixa etária, por exemplo. Muitas vezes, as  famílias com um membro com deficiência intelectual já acumula várias dessas discriminações. Muitos são os fatores de risco para o aumento na ocorrência da violência, como o aumento no tempo e de contato, a permanência e o  convívio dentro do mesmo  lar,  que pode  favorecer as  tensões.  É necessário  fazer ajustes  e algumas concessões para evitar os conflitos. Junta-se a isso outros fatores como preocupações com o trabalho remoto, o medo de perder o emprego, a  intensificação das atividades domésticas e as demandas escolares dos filhos, por exemplo, que os pais terão que absorver. É preciso encontrar um meio de administrar tudo isso para evitar a sobrecarga, principalmente da mãe dentro de casa, a ansiedade,  a  falta  de  paciência,  a  irritabilidade,  que  pode  desencadear  situações  de  violência psicológica, física, agressões, ameaças de abandono, maus-tratos e negligência".

DARISSA VOIGT

GILMARAFERNANDES

DANIELAFARIAS
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No dia 30 de setembro, deste ano, foi assinado pelo Governo Federal, o Decreto nº 10.502, que institui a Política Nacional de  Educação  Especial  (PNEE):  Equitativa,  Inclusiva  e  com  Aprendizado  ao  Longo  da  Vida.  De  acordo  com  o documento, fica a critério dos pais a escolha de matricular seus filhos com deficiência em escolas regulares inclusivas ou especiais, libera as escolas de manterem um professor de apoio na sala regular e, entre outras medidas, permite que instituições criem salas especiais para alunos com deficiência.

No mesmo  dia  em  que  a  PNEE  foi  anunciada  pelo  governo  federal,  reações  negativas  e  contrárias  ao  documento começaram a surgir. O Instituto Jô Clemente, por sua vez, publicou uma nota em seu site (ijc.org.br), em que se mostra indignado com a proposta do novo texto, reforçando seu posicionamento a favor da inclusão de alunos com deficiência na escola regular comum, junto aos demais estudantes sem deficiência. Um trecho da nota de repúdio diz que a nova PNEE caminha contra inúmeros dispositivos legais existentes na legislação brasileira. “O documento publicado contraria todos os esforços empreendidos por diversos grupos de pessoas com deficiência e suas famílias, bem como o de organizações de pessoas com deficiência, a fim de que em nosso país, os estudantes público alvo da Educação Especial não sofressem discriminação e violação de seus direitos, conforme a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI/2008)”.

O QUE DIZEMPOR AÍ Especialistas em educação inclusiva e instituições que defendem os direitos das pessoas com deficiência também reprovam a nova PNEE 2020.
Ana Cláudia FigueiredoCoordenadora do Grupo Nacional de Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down."O direito de pessoas com deficiência estudarem em escolas comuns foi firmado em 1988, por ocasião da nossa Constituição Federal. A Convenção Internacional sobre os direitos da pessoa  com Deficiência  que  foi  ratificada,  pelo  Brasil,  agora  em  2009,  reafirma  esse direito. O Decreto 10.502, de 2020, pretende esvaziar esse direito ao permitir que essas pessoas  sejam  encaminhadas  para  instituições  especializadas  quando  não  se beneficiarem da  inclusão.  A  inclusão  escolar  é  uma premissa  para  que  pessoas  com deficiência possam estar incluídas no mercado de trabalho e em diversos outros espaços da sociedade. Nós não podemos abrir mão desse direito sob pena de  invalidarmos o projeto que começamos de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária".*

Para ler o posicionamento na íntegra, acesse: https://cutt.ly/lhKaqUQ

Leia o decreto na íntegra aqui: https://cutt.ly/QhKadYs
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O QUE DIZEMPOR AÍ Especialistas em educação inclusiva e instituições que defendem os direitos das pessoas com deficiência também reprovam a nova PNEE 2020.
Luiza CorreaCoordenadora de advocacy do Instituto Rodrigo Mendes.“A nova PNEE representa um retrocesso em 30 anos de luta pela inclusão. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva depende da convivência com a diversidade e a escola regular cumpre esse papel. Tanto a Constituição Federal quanto a Convenção pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status constitucional, orientam que os alunos público-alvo da educação especial sejam matriculados na escola comum. Essa também é a diretriz da ONU”.**
Antonio Carlos SestaroPresidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD).“Propor escolas e classes especializadas é um retorno à exclusão. Como há dificuldades para acesso à educação regular, o governo culpa o aluno e não o sistema educacional. É uma sutil retomada das escolas especiais, cedendo à pressão de instituições que atuam nesse segmento e querem dinheiro do Fundeb”.**
Carolina VideiraIdealizadora da Turma do Jiló.“A  PNEE  2008,  que  está  sendo  duramente  atacada,  buscava  assegurar  a milhares  de crianças  e  adolescentes  o  seu  lugar  entre  os  pares  de  sua  geração.  Uma  ferramenta essencial  no  combate  à  segregação  e  à  violência  que  os  jovens  com  deficiência  são expostos diariamente em nosso País. Para ficar claro, o primeiro modelo existente foi o de exclusão, quando não era dado o direito à educação, depois passou para a segregação, em que as crianças podem estudar, mas de forma apartada. O que vivemos hoje é um modelo em  que  elas  estão  inseridas, mas  não  incluídas  de  fato.  As modificações  impostas  à PNEEPEI/2008 sugerem um modelo de segregação, a volta de escolas especiais e de sala especial dentro de escolas regulares, que não concordamos”.**

*Trecho de depoimento retirado do vídeo #Inclusão sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, publicado pelo Instituto Jô Clemente, em seu perfil no Instagram, em 02/12/2020.**Trechos de entrevistas retiradas da reportagem “Especialistas em inclusão escolar reprovam nova Política de Educação Especial e pedem revogação de decreto” do blog Vencer Limites, para o Estadão, de 01/10/2020.
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Desde 2010, com o encerramento das atividades da escola especial do Instituto Jô Clemente, a organização oferece o Atendimento  Educacional  Especializado  (AEE),  com  o objetivo  de  identificar,  elaborar  e  organizar  recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras e  garantam  a  plena  participação  dos  alunos  no  ensino comum.  É  importante  lembrar  que  as  prát icas desenvolvidas no AEE são diferentes das realizadas em sala de  aula  comum,  por  isso  o  serviço  não  é  substitutivo  à escolarização e dever ocorrer no contraturno escolar. Além do apoio aos alunos, a Organização promove capacitação aos educadores das escolas municipais. O Instituto Jô Clemente conta também com o Serviço de Socioeducação, que tem como objetivo preparar e apoiar jovens  e  adultos  com  deficiência  intelectual  para  a  vida social. As ações socioeducativas desenvolvidas no espaço de  convivência  favorecem  o  desenvolvimento  das competências e habilidades para promoção da autogestão e  autonomia  da  pessoa  com  deficiência  intelectual.  Os jovens passam por um processo de elaboração do Plano Individualizado de Atendimento (PIA), que leva em conta 

suas  potencialidades,  limitações  e  subjetividades.  Esse plano  é  construído  pela  pessoa  com  deficiência  e  sua família, em conjunto com a equipe técnica, que irá nortear o trabalho a ser desenvolvido. O PIA parte da avaliação da equipe  do  Instituto  Jô  Clemente  para  a  definição  dos objetivos  singulares  de  cada  jovem  ou  adulto  com deficiência  intelectual,  contudo,  ele  é  constantemente atual izado,   considerando  o  a lcance  das  metas estabelecidas.Atualmente,  são  realizadas  oficinas  de  esportes,  artes plásticas, dança,  teatro e musicalização. Essas atividades fortalecem a identidade pessoal, cultural e social de cada indivíduo, contribuindo para o convívio social,  reflexão e exercício  da  cidadania.  A  equipe  da  organização  é formada  por  educadores  sociais  com  formação  em Educação  Física,  Teatro,  Dança,  Artes  Plásticas  e Música, com o apoio técnico de profissionais das áreas de  Psicologia,  Terapia  Ocupacional,  Pedagogia  e Serviço Social.

VOCÊ SABIA?

EM CONTRAPARTIDA
Em novembro, o Instituto Jô Clemente realizou o webinar "Por  que  defendemos  a  educação  inclusiva?",  como ação do projeto Defensores dos Direitos das Crianças e dos  Adolescentes  com  Deficiência  Intelectual,  em parceria  com  o  Fundo  Municipal  da  Criança  e  do Adolescente (FUMCAD). O evento online contou com a participação da supervisora do Serviço Educacional do IJC, Roseli Olher; da psicóloga e 

doutora em Psicologia Social, Carla Biancha Angelucci e da  palestrante  e  voluntária  do  IJC,  Leonilda  Silva.  A transmissão foi realizada para estudantes, profissionais de educação, pessoas com deficiência e seus familiares, com acessibilidade  em  Libras,  por  meio  dos  intérpretes Fernando Lino e Gabrielle Martins e mediação de Luiza Murakami, assistente técnica de Advocacy do IJC.
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É no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e não em escolas  especiais  que  os  estudantes  com  deficiência, transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  com  altas habilidades ou superdotação recebem, quando necessário, recursos específicos para eliminar barreiras encontradas no dia a dia. Esse trabalho é essencial e deve ser realizado em conjunto com professores da sala de aula comum, para que todos estejam preparados para implementar as estratégias e recursos necessários ao desenvolvimento de cada aluno. Deve-se,  portanto,  pensar  em  soluções  para  reforçar  e expandir AEE para todo o país, preparando profissionais e ambientes para tal missão, em consonância com a LBI.Com a nova política de educação especial, escolas comuns poderão  negar  matrículas  a  pessoas  com  deficiência, provocando ainda mais exclusão. Vale, ainda, ressaltar que discriminação é crime e situações como essas podem gerar um grave problema jurídico e social.

O Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que "institui a  Política  Nacional  de  Educação  Especial:  Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida", determina a criação  de  centros  de  referência  em  ensino  especial. Segundo  o  texto,  os  pais  poderão  decidir  se  o  filho  com deficiência deve estudar em uma escola comum ou especial. O texto, porém, segue na direção contrária à Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que dá o direito e garante o acesso de todas as pessoas com deficiência à educação regular comum.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como imprescindível ao pleno desenvolvimento da pessoa. Partindo disso, é necessário, portanto, que se crie oportunidades para que todos os cidadãos tenham acesso à educação  de  qualidade.  A  escola  regular  inclusiva  visa atender essa determinação, adaptando-se às necessidades de  cada  estudante,  especialmente  aos  alunos  com deficiência, a fim de proporcionar um ambiente adequado ao  desenvolvimento  de  cada  um  não  apenas  pelos conteúdos pedagógicos, mas também pela convivência entre pessoas com e sem deficiência.

Cabe  ressaltar  que  o  direito  à  educação  e  a  um  sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e  com  igualdade  de  oportunidades,  foi  reconhecido  pela Convenção  sobre os Direitos das Pessoas  com Deficiência (art. 24). Está também em consonância plena com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que esclarece que a educação especial é a “(...) modalidade de  educação  escolar oferecida preferencialmente na  rede regular  de  ensino,  para  educandos  com  deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (art. 58). Uma pesquisa realizada pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação  (CEPI)  do  Instituto  Jô  Clemente  mostra  que  a educação inclusiva promove a autonomia de crianças com deficiência  intelectual. Os alunos  incluídos demonstram e expressam seus desejos e maior interesse pelas atividades propostas,  mostrando-se  questionadores  em  alguns momentos  das  aulas.  Além  disso,  a  maioria  consegue 

transmitir suas ideias e se fazer entender por meio de gestos ou  imagens, mesmo  quando  ainda  não  há  comunicação oral.  No  caso  das  crianças  matriculadas  em  escolas especiais,  foram  identificados  poucos  avanços  quanto  à autonomia,  aprendizagem  e  comportamento  social.  Os alunos  permanecem  com  atitudes  infantilizadas  e comportamentos  inadequados,  resultado  decorrente  da falta  de  convivência  com  crianças  sem  deficiência,  o  que impede um aprendizado mais amplo.

Texto: Roseli OlherSupervisora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Instituto Jô Clemente.
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