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Avanços ocorridos no diagnóstico das causas da deficiência
intelectual (DI) nos últimos anos possibilitaram a prevenção e o
tratamento específico em alguns casos. No entanto, ainda existem
dificuldades na inclusão de pessoas com DI em várias regiões do
mundo, incluindo nosso país.
Esta edição traz um artigo elucidativo sobre diagnóstico precoce da Atrofia Muscula Espinhal 5q (AME-5q), doença neurológica genética grave que compromete o desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento, podendo causar comorbidades, e
é a causa genética mais comum de óbito antes dos 2 anos. A triagem neonatal da AME-5q tem aumentado significativamente ao
longo dos últimos anos em virtude da aprovação dos primeiros
tratamentos que modificam o curso da doença, com impacto na
sobrevida e na qualidade de vida do paciente. O diagnóstico, que
está sendo planificado dentro do Programa de Triagem Neonatal
no Brasil, quando feito ao nascimento, promove o desenvolvimento
adequado da criança e leva à melhora da condição clínica, com
mais autonomia e independência do paciente.
Em contrapartida, infelizmente ainda são encontrados relatos
de dificuldade de inclusão das pessoas com DI, conforme abordam os artigos desta edição sobre os aspectos legais da inclusão
e outro sobre violência, além de um interessante relato das instituições residenciais de larga escala para pessoas com deficiência
na Rússia, cujo modelo de assistência sofre pressões da população
civil. A pandemia de COVID-19 tem sido aproveitada para mudar
os conceitos acerca da institucionalização naquele país e expandir
os programas-piloto de vida independente, suscitando ainda mais
a possibilidade de reforma.
Finalmente, outros artigos abordam propostas de desenho universal, telerreabilitação e uma discussão sobre a tipificação de deficiência mental relacionada a doenças psiquiátricas.
Boa leitura!
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ARTIGO

Perspectivas e
Desafios em
um Novo
Cenário para
a Atrofia
Muscular
Espinhal 5q
A implementação da triagem neonatal e o tratamento precoce
propiciarão uma vida com qualidade, mais autonomia, independência
e inclusão socioeconômica dos pacientes
Vanessa Luiza Romanelli Tavares1
Doutora em Genética pela Universidade de São Paulo. Assessora Científica no Centro de Ensino,
Pesquisa e Inovação (CEPI) do Instituto Jô Clemente.

1

Resumo
A Atrofia Muscular Espinhal 5q é uma doença genética causada pela perda de função do gene SMN1, ocasionando a
degeneração progressiva dos neurônios motores do corno anterior da medula espinhal. Os investimentos na área da
triagem neonatal da Atrofia Muscular Espinhal 5q têm aumentado significativamente ao longo dos últimos anos em virtude
do surgimento e aprovação dos primeiros tratamentos que modificam a doença, com impacto significativo na sobrevida
e na qualidade de vida do paciente. Este artigo discute o cenário do curso natural da doença, fazendo um alerta para a
identificação e o encaminhamento célere aos primeiros sinais, o desfecho esperado frente ao diagnóstico precoce e quais
são os desafios e oportunidades para o futuro da Atrofia Muscular Espinhal 5q após a implementação da triagem neonatal
no Brasil e o tratamento precoce dos pacientes.

Palavras-chave: Atrofia Muscular Espinhal 5q; Triagem Neonatal; Tratamento Precoce; PCR em Tempo Real; MLPA.
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A

Atrofia Muscular Espinhal 5q (AME-5q —

lei já aprovada incluirá a AME-5q no Programa Nacional de

MIM 253300, 253550, 253400, 271150) é

Triagem Neonatal, permitindo que centenas de bebês sejam

uma doença genética, autossômica reces-

diagnosticados precocemente, todos os anos, com a AME-5q.

siva que leva à degeneração de neurônios

Trata-se da Lei Federal nº 14.154, de 26 de maio de 2021, que

motores do corno anterior da medula espinhal. Como con-

expande para 53 o número de doenças triadas no teste do

sequência, o paciente apresenta um quadro de fraqueza

pezinho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,

e atrofia muscular com diferentes graus de comprometi-

2021). A primeira etapa proposta para o escalonamento da

mento em sua vida, dependendo da gravidade da doença

implementação inclui as seis doenças do teste básico do

(LUNN; WANG, 2008; D’AMICO et al., 2011).

pezinho, já realizadas, como as relacionadas ao excesso de

A morte dos neurônios motores é causada por alterações

fenilalanina e hemoglobinopatias e a toxoplasmose congê-

no gene de sobrevivência do neurônio motor 1, telomé-

nita; as galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo

rico (SMN1 — MIM 600354). Esse gene está localizado no

da ureia e distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos inte-

braço longo do cromossomo 5 e, por isso, o nome AME-5q.

gram a segunda etapa; as doenças lisossomais, a terceira etapa;

É importante ressaltar que existem outras atrofias muscu-

as imunodeficiências primárias, a quarta; e a AME-5q integra

lares espinhais causadas por outros genes, que não serão

a quinta etapa de escalonamento da expansão, todas com

tratadas neste artigo. Com relação à AME-5q, a deleção em

prazos ainda por serem definidos pelo Ministério da Saúde.

homozigose do éxon 7 do gene SMN1 é responsável por
aproximadamente 95–98% dos casos (WIRTH, 2000). Os
outros 3–5% são pacientes com genótipos heterozigotos com-
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HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA E A
IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

postos, ou seja, causados por variantes intragênicas em um

A AME-5q apresenta grande variabilidade clínica, podendo

dos alelos do gene SMN1 (deleções e inserções pequenas,

ser classificada de acordo com a idade de início dos sintomas

conhecidas como indels, e variantes de ponto) e deleção do

e máxima função motora alcançada (tipos 0 a IV) (LUNN;

éxon 7 no outro alelo. Variantes intragênicas em ambos os

WANG, 2008; D’AMICO et al., 2011) ou, ainda, classificada como

alelos (homozigotos) são mais raras, mas também podem

pacientes que não sentam, que sentam e andam (MERCURI

ser encontradas nos pacientes com AME-5q (PRIOR, 2010).

et al., 2018). O principal modificador fenotípico da doença

A AME-5q é a causa genética mais comum de morte

(modificador da gravidade do quadro clínico) é o número de

em crianças menores de 2 anos que é herdada de forma

cópias do gene de sobrevivência do neurônio motor 2, cen-

autossômica recessiva. A incidência de 1 a cada 6.000 com

tromérico (SMN2 — MIM 601627), que difere do gene SMN1

variação de até 1 a cada 11.800 nascidos vivos tem causa

em apenas cinco nucleotídeos, incluindo um elemento splice

atribuída a diferenças geográficas e fatores socioeconômi-

intensificador que leva à exclusão do éxon 7 na maioria dos

cos. Por se tratar de uma doença autossômica recessiva, é

transcritos de SMN2 e a consequente formação de uma pro-

importante conhecer a frequência de portadores (pessoas

teína instável rapidamente degradada. Assim, o gene SMN2

que têm a alteração no gene SMN1, em heterozigose, e por

produz apenas cerca de 10 a 20% de proteína SMN funcio-

isso não apresentam os sintomas da doença): cerca de 1

nal, gerada por intermédio de transcritos com a inclusão do

a cada 54 pessoas (SUGARMAN et al., 2012; VERHAART

éxon 7 (LEFEBVRE et al., 1995; CARTEGNI; KRAINER, 2002).

et al., 2017), o que torna extremamente alta a probabili-

O número de cópias de SMN2 está inversamente correlacio-

dade de casais em que ambos são portadores da alte-

nado à gravidade da AME: quanto maior o número de cópias,

ração. Assim, seria extremamente importante estabelecer

mais leve o quadro clínico. Contudo, essa correlação não é

caminhos para o aconselhamento genético e triagem de

absoluta e não deve ditar o tipo de AME-5q (CALUCHO et

portadores de doenças raras no sistema público de saúde.

al., 2018). Há também descrita a variante c.859G>C, presente

Embora ainda haja implicações éticas e logísticas para que

no éxon 7 do SMN2, que pode ter influência no fenótipo da

a triagem de portadores se torne uma realidade no Brasil, uma

AME-5q, bem como outras alterações genéticas e epigenéticas
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ainda por serem mais bem compreendidas (BERNAL et al.,

permanece deambulando aos 40 anos e outros evo-

2010; WIRTH et al., 2020).

luem para o uso de cadeira de rodas. A escoliose pode

De acordo com a classificação da AME-5q, pela idade de

estar presente, assim como dificuldade de deglutição,

início dos sintomas e máxima função motora alcançada pelo

tosse e hipoventilação noturna mais tardiamente,

pacientes, podem ser definidos os cinco tipos seguintes, lem-

embora sejam menos comuns que as observadas no

brando que se trata do quadro clínico no curso natural da

tipo II. Dores musculares e sintomas de uso excessivo

doença, no qual não há nenhum tipo de intervenção terapêutica:

das articulações, como fadiga, são comumente observados (FINKEL et al., 2018). A expectativa de vida dos

• AME-5q tipo 0: é a forma mais rara da doença, con-

pacientes é bem semelhante à da população geral.

gênita, com início no período pré-natal, caracterizada

• AME-5q tipo IV: forma adulta e mais branda da doença,

pela diminuição ou ausência de movimentos fetais.

tem início tardio, na segunda ou terceira década de

Os pacientes podem apresentar fraqueza profunda e

vida, e atinge menos que 5% dos casos descritos na lite-

insuficiência respiratória precoce e, alguns, alterações

ratura científica. Esse subtipo apresenta-se com com-

cardíacas e cerebrais (FINKEL et al., 2018).

prometimento motor leve, os pacientes são capazes de

• AME-5q tipo I: é o subtipo mais comum, também conhe-

andar sem ajuda e não apresentam problemas respi-

cido como doença de Werdnig-Hoffman, representando

ratórios ou gastrointestinais. A expectativa de vida dos

cerca de 60% dos casos de AME-5q descritos. Os sintomas

pacientes é muito semelhante à da população geral.

aparecem antes dos 6 meses de vida e os bebês não conseguem ficar sentados sem apoio e nunca rolam. As crianças

Na história natural da AME-5q, pacientes com o tipo I da

apresentam comprometimento do controle da cabeça e

doença podem perder mais de 95% das unidades motoras

podem apresentar respiração paradoxal; a deglutição,

nos primeiros 6 meses de vida (SWOBODA et al., 2005). Como

alimentação e manuseio da secreção oral costumam ser

visto, o quadro clínico da AME-5q pode ser bem variável e

afetados antes de 1 ano de idade. Essas crianças podem

trazer sobreposição a outras doenças neuromusculares. Por

precisar de suporte nutricional via tubo gástrico e a mor-

conta disso, a jornada do paciente costuma ser longa e com-

talidade é comumente associada à disfunção da muscula-

plexa, levando anos até o diagnóstico final. Pacientes sinto-

tura bulbar e insuficiência respiratória nos casos em que

máticos com AME-5q geralmente têm um atraso médio no

não há cuidados paliativos (FINKEL et al., 2018).

diagnóstico de 3,6, 14,3 e 43,6 meses para AME tipos I, II e

• AME-5q tipo II: também conhecida como doença de

III, respectivamente (LIN; KALB; YEH, et al., 2015), evoluindo

Dubowitz, corresponde a cerca de 29% dos casos, com

com degeneração e perda avançada de neurônios motores.

início dos sintomas entre 6 e 18 meses de vida. Os pacien-

É possível modificar significativamente a qualidade de

tes apresentam marcos motores atrasados e fraqueza de

vida do paciente e seus familiares por meio do cuidado

músculos intercostais, podendo levar à hipoventilação e

interdisciplinar. A atenção se dá por fisioterapia motora

necessidade de suporte não invasivo. Também é obser-

e respiratória, cuidados fonoaudiológicos, ortopédicos,

vado dificuldade para tossir, tremores finos, cifoescoliose

nutricionais, ósseos, psicológico e durante emergências.

e contraturas articulares. No curso natural da doença, as

O aconselhamento genético permite o planejamento de

crianças apresentam expectativa de vida reduzida em

famílias e pacientes afetados (MERCURI et al., 2018).

relação à população geral (FINKEL et al., 2018).

Portanto, ao menor sinal de hipotonia simétrica (mais

• AME-5q tipo III: ou doença de Kugelberg-Welander,

acentuada nas pernas do que nos braços), atraso no des-

representa 13% dos casos descritos, com sintomas após

envolvimento de marcos motores (dificuldades ou inabi-

os 18 meses de idade. Essas crianças alcançam mar-

lidade de mamar, sustentar a cabeça, rolar, sentar, enga-

cha independente, mas podem perder essa capaci-

tinhar, ficar em pé), diminuição ou ausência de reflexos

dade com a progressão da doença. Parte dos pacientes

tendinosos, musculatura facial e sensibilidade preservadas,
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alteração da musculatura respiratória (respiração para-

identificados por nenhuma metodologia de triagem existente.

doxal), a criança precisa ser encaminhada ao serviço

Um dos pontos críticos dessa técnica, para se obter boa acu-

especializado para investigação da AME-5q e diagnóstico

rácia do teste, foi distinguir os genes SMN1 e SMN2, já que eles

diferencial quando necessário (MERCURI et al., 2018). O

apresentam 99% de identidade. Na maioria dos estudos-pilotos,

acompanhamento do desenvolvimento dos bebês pode

o teste é realizado de maneira qualitativa, ou seja, só é possível

até mesmo ser feito anotando-se os marcos motores e

saber se a amostra é ou não homozigota para a deleção, elimi-

quaisquer dúvidas e sintomas na Caderneta de Saúde

nando a identificação de portadores. Isso se torna importante

da Criança, para acompanhamento dos pais e pediatras.

por questões éticas, principalmente em países nos quais não
se tem um serviço de aconselhamento genético estruturado.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO DA AME-5Q

O teste confirmatório, por sua vez, deve ser feito com o uso das

O teste genético da AME-5q é indicado para a confir-

técnicas de MLPA ou PCR digital em gotas (ddPCR, do inglês

mação da suspeita clínica da doença e também quando

Droplet Digital Polymerase Chain Reaction), com o objetivo

da realização do teste de triagem neonatal.

de não só confirmar a triagem, mas também de quantificar o

Quando solicitado mediante casos sintomáticos, na suspeita

número de cópias de SMN2.

clínica, o exame padrão ouro é o Amplificação Multiplex de
Sondas Dependente de Ligação (MLPA, do inglês Multiplex
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UMA NOVA ERA PARA A AME-5Q

Ligation-dependent Probe Amplification). O exame de reação

O gene SMN foi descoberto em 1995 e, em pouco menos

em cadeia da polimerase (PCR, do inglês polymerase chain

de uma década, iniciaram-se os estudos pré-clínicos, seguidos

reaction) quantitativo (qPCR) também pode ser realizado

dos estudos clínicos para tratamento da AME-5q, com molé-

(MERCURI et al., 2018), já que apresenta menor custo e pode

culas específicas (KOLB; KISSEL, 2015). Esse foi, com certeza,

ser encontrado mais facilmente em algumas regiões do Brasil.

um marco para a ciência e para a comunidade de pacientes

Uma vez que o teste detecte alteração em homozigose no

e profissionais da saúde. A partir de 2017, foi aprovada a pri-

gene SMN1, o quadro da AME-5q é conclusivo, devendo-se

meira terapia modificadora para a AME-5q, primeiramente

também acessar o número de cópias de SMN2 para indi-

pelo Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos,

cação do prognóstico da gravidade da doença. Com esses

e depois pela European Medicines Agency (EMA) e pela

testes é possível identificar cerca de 95% dos pacientes —

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil.

somente os que apresentem deleção do éxon 7 do gene

Atualmente, no Brasil, foram aprovadas três terapias modi-

SMN1. Caso haja um resultado negativo e a hipótese clínica

ficadoras de alto custo para a AME-5q: Nusinersena, um oli-

de AME-5q seja mantida, é preciso considerar a presença de

gonucleotídeo antisense, e Evrysdi, uma molécula pequena,

um heterozigoto composto ou, ainda, homozigoto com alte-

ambos capazes de alterar o processamento de splicing do

rações menores em outras regiões do gene. Nesses casos, é

gene SMN2, permitindo a inclusão do éxon 7 na proteína

necessário investigar alterações na sequência do SMN1 com

então produzida, gerando, portanto, quantidades maiores

testes como o Sequenciamento de Nova Geração (NGS, do

de proteína SMN funcional. Uma diferença importante entre

inglês Next Generation Sequencing) (MERCURI et al., 2018).

os dois tratamentos é que o Nusinersena é de administração

Em virtude do alto custo do MLPA e do NGS, a triagem neo-

intratecal, periódica, devendo ser realizada em ambiente

natal, por sua vez, encontrou espaço com testes mais econô-

hospitalar, e o Evrysdi possui administração oral diária. Foi

micos para alto rendimento, como o PCR em tempo real. A

também aprovada a terapia gênica onasemnogene abepar-

triagem é realizada com uso de sondas que investigam espe-

vovec, administrada em dose única, de forma intravenosa

cificamente a presença de deleção em homozigose do éxon

em centro especializado, que entrega uma cópia correta

7 do gene SMN1, permitindo a identificação de cerca de 95%

do gene SMN1 por meio de um vetor viral adenoassociado.

dos pacientes com AME-5q (PYATT; PRIOR, 2006; PRIOR et

Com as terapias modificadoras da AME-5q aprovadas ao

al., 2010). Contudo, cerca de 5% dos pacientes não podem ser

redor do mundo (RAMDAS; SERVAIS, 2020), e outras ainda
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por vir, esforços para se ter um diagnóstico precoce e tra-

clínico-laboratoriais, indicando suspeita ou probabilidade

tamento pré-sintomático dos pacientes aumentaram expo-

por meio do teste de triagem para cada doença. A segunda

nencialmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, a AME-5q

etapa refere-se à realização do teste confirmatório, para que

foi incluída no painel de triagem uniforme recomendado

se tenha um diagnóstico definitivo acerca de determinada

(RUSP, do inglês Recommended Uniform Screening Panel),

condição suspeita pelo teste de triagem. Na terceira etapa

e vários estados já implantaram o programa. Da mesma

faz-se a busca ativa, desempenhando papel fundamental

forma, Austrália, Alemanha, Bélgica, Taiwan, China, Japão

para a recoleta, reteste, avaliação, agendamento de consul-

e Canadá desenvolveram estudos-pilotos para a triagem da

tas e acompanhamento de comparecimento do paciente.

AME-5q e de seguimento dos pacientes identificados pre-

Por fim, a quarta etapa consiste na incorporação e uso de

cocemente (revisto em ROMANELLI TAVARES et al., 2021).

tecnologias voltadas para a promoção, prevenção e cuidado

No Brasil, um estudo compara diferentes abordagens

integral nas Redes de Atenção à Saúde (RAS). Essa etapa

para a metodologia de triagem neonatal da AME-5q, baseada

inclui tratamentos medicamentosos e fórmulas nutricionais no

em PCR em tempo real, e o levantamento dos custos asso-

âmbito do SUS, como resultado de aprovação pela Comissão

ciados para a implementação do teste. Estima-se que o teste

Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) do SUS

de triagem venha a custar entre US$ 1,68 a US$ 12,76 (equi-

e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do

valente a R$ 9,64 a R$ 73,23), se realizado in house ou adqui-

Ministério da Saúde (MS, 2021).

rido comercialmente e se feito somente para a AME-5q ou

A incorporação de medicamentos para a AME-5q no

multiplexado com alvos para outras doenças, como para a

SUS — como aconteceu com o nusinersena para AME-5q

Imunodeficiência Combinada Severa (SCID, do inglês severe

tipo I e, por ser incluído, para AME-5q tipo II — com cer-

combined immunodeficiency disease) e Agamaglobulinemia

teza abre portas para o cuidado desses pacientes. É impor-

(Agama). Uma vez que a triagem das doenças atualmente

tante considerar que dossiês de outras terapias estão sendo

incluídas no teste do pezinho, no âmbito do SUS, são rea-

ou serão submetidos para a avaliação do Conitec, como o

lizadas por meio de testes bioquímicos, os Serviços de

Evrysdi. Contudo, deverão ser revistos e/ou acrescidos aos

Referência em Triagem Neonatal (SRTN) deverão tam-

PCDTs critérios importantes para o cenário de identificação

bém investir em equipamentos para a realização de testes

de pacientes pré-sintomáticos e/ou identificados por meio

genéticos como o PCR em tempo real. Estima-se que seja

do programa de triagem neonatal. Destaca-se aqui a neces-

necessário um investimento inicial de US$ 44.817,07 a US$

sidade de olhar para casos não familiais e estudar a expe-

467.253,10 (equivalente a R$ 257.250,00 a R$ 2.682.032,78)

riência de países que já realizam a triagem da AME-5q. Por

para aquisição dos equipamentos necessários para a reali-

exemplo, a recomendação de tratamento de pacientes iden-

zação do teste, dependendo dos equipamentos de biologia

tificados por meio da triagem neonatal, que antes era para

molecular já instalados nos laboratórios e do interesse em

aqueles com até 3 cópias de SMN2 e foi alterada quando o

investir em processos de automação. Contudo, modelos de

projeto-piloto realizado na Alemanha identificou um paciente

comodato ou aluguel podem ser negociados para viabilizar

com 4 cópias de SMN2 e sinais compatíveis com AME-5q

sua implementação (ROMANELLI TAVARES et al., 2021).

tipo II aos 8 meses de vida. Tal paciente encontrava-se sem
tratamento após triagem e confirmatório positivos por conta

DESAFIOS E O FUTURO DIANTE DA
POSSIBILIDADE DO DIAGNÓSTICO PRECOCE
POR MEIO DA TRIAGEM NEONATAL DA
AME-5Q NO BRASIL

da recomendação à época. Assim, a recomendação atual,
revista por um extenso grupo de especialistas mundiais em
AME-5q, determina que todos os pacientes com até 4 cópias
de SMN2 devem ser tratados (GLASCOCK et al., 2020). Essa

A triagem neonatal pode ser dividida em quatro eta-

recomendação impõe mais um desafio para o teste confir-

pas principais. A primeira diz respeito ao diagnóstico

matório a ser realizado para a AME-5q. O MLPA é capaz de

presuntivo, que se refere à interpretação de correlações

identificar com segurança e precisão somente até 3 cópias de
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SMN2. A técnica mais indicada para a quantificação precisa

gestores e a população em geral com relação às novas

de 0 a 5 cópias de SMN2 é o ddPCR (KEMPER et al., 2018),

doenças a serem incluídas pela Lei Federal nº 14.154, de

ainda pouco difundido no Brasil.

2021, referindo-se também à AME-5q. A capacitação de

Uma vez discutidos os critérios de inclusão para trata-

profissionais da saúde e o estabelecimento de uma rede

mento, as metodologias laboratoriais e o novo conjunto de

especializada poderá direcionar o encaminhamento e

equipamentos dos SRTN, é necessário pensar na sustenta-

acompanhamento dos pacientes nos estados e municí-

bilidade financeira da triagem, incluindo-se os testes confir-

pios. O estado de São Paulo, por exemplo, conta com pelo

matórios (MLPA ou ddPCR) e aconselhamento genético aos

menos sete centros com médicos e outros profissionais de

pacientes e famílias identificadas. Os preços dos testes não

saúde especializados em doenças neuromusculares como a

só precisam ser atualizados no SUS, como também novos

AME-5q. Os centros são capazes de receber, avaliar, orientar

valores deverão ser incluídos, com garantia de repasse de

e encaminhar os pacientes com AME-5q, além de solicitar

verba e gestão dos recursos pelos órgãos competentes.

medicamentos às farmácias de medicamentos especializa-

Outro ponto importante diz respeito à logística de amos-

dos. Apesar de ainda não publicados no Diário Oficial, são

tras, para que elas cheguem em tempo oportuno aos SRTN,

conhecidos Centros Especializados de Referência de Atrofia

garantindo a liberação do resultado de maneira que propi-

Muscular Espinhal no Estado de São Paulo (Cerame). Com

cie o encaminhamento do paciente para centros especia-

certeza é algo que pode e deve ser estabelecido em outros

lizados ainda no período pré-sintomático. Como exemplo,

estados da federação, inclusive no cenário da triagem neo-

podem ser citados bebês com 2 ou 3 cópias de SMN2, que

natal (SÃO PAULO, 2021).

iniciaram tratamento com nusinersena ou onasemnogene

Ainda que os Cerame sejam um exemplo para o enca-

com idade média de 36 dias (variação 19–40), 24 dias (15–

minhamento de pacientes com AME-5q no estado de

39) e 26,5 dias (16–37) em estudos-pilotos de Nova York,

São Paulo, as diferenças entre o número de profissionais

Alemanha e Austrália, respectivamente (KARIYAWASAM

especializados (neurologistas e geneticistas) nas cinco

et al., 2020; VILL et al., 2019; CZIBERE et al., 2020).

regiões do Brasil são enormes, com clara escassez nas

O sucesso do tratamento está fortemente relacionado

áreas mais distantes dos grandes centros urbanos. De

com a idade do paciente no início da terapia e a duração

acordo com a mais recente demografia médica no Brasil

da doença. Uma revisão dos estudos com pacientes sinto-

(SCHEFFER, 2020), a razão médico por mil habitantes é

máticos e pré-sintomáticos, em uso das principais terapias

de 1,29 na região Norte, e de 1,68 na Nordeste; as regiões

para a AME-5q, mostra claramente melhores resultados com

Sul e Centro-Oeste ocupam uma posição intermediária,

grupos tratados em fase pré-sintomática (JĘDRZEJOWSKA,

respectivamente com 2,67 e 2,74; a região Sudeste apre-

2020). Até 2025 devem ser concluídos outros estudos com

senta a taxa mais alta, 3,13. Nas regiões rurais, a razão cai

pacientes pré-sintomáticos, advindos dos estudos clínicos

para menos de 0,85, mesmo no Sudeste. Há também uma

SPR1NT (NCT03505099), com o onasemnogene abeparvo-

desproporção entre os profissionais: há 5.779 especialis-

vec-xioi, NURTURE (NCT02386553), com o nusinersena, e

tas em neurologia, mas somente 332 em genética médica

RAINBOWFISH (NCT03779334), com o Evrysdi. Os dados

em todo o país, o que representa cerca de 1 médico gene-

preliminares dos estudos SPR1NT e NURTURE são promis-

ticista para cada 640 mil habitantes.

sores quanto à sobrevida das crianças (0% de mortes) e

Para atender às pessoas com doenças raras, em 2014 o

ausência de necessidade de suporte ventilatório quando

Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção

da análise realizada. Como já citado por Govoni e colabora-

Integral às Pessoas com Doenças Raras, com o objetivo

dores (2018), “Tempo é neurônio motor”.

de “reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da

Além dessas medidas básicas, a articulação dos gover-

morbimortalidade e das manifestações secundárias e a

nos federal, estaduais e municipais poderá definir critérios

melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio

importantes para a educação de profissionais de saúde,

de ações de promoção, prevenção, detecção precoce,
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tratamento oportuno redução de incapacidade e cuidados

tem seu papel majoritariamente evidenciado em neurônios

paliativos” (BRASIL, 2014). Além dos centros de referência

motores, mas sabe-se que ela é importante também para

credenciados por essa política, outros fazem o atendimento

outros órgãos, principalmente em casos mais graves da

de pacientes com doenças raras, como a AME-5q, princi-

doença, por estar presente sistemicamente no organismo.

palmente em universidades. Nesse sentido, é importante

A triagem neonatal da AME-5q propiciará às crianças nas-

ressaltar que, embora já existam terapias modificadoras

cidas em um nova geração uma vida com qualidade, com

para a doença, os cuidados com a atenção interdisciplinar

mais autonomia, independência e inclusão socioeconô-

não podem ser deixados de lado, pois otimizam a funcio-

mica. Além disso, a implementação da triagem no Brasil

nalidade do paciente.

trará dados mais concretos sobre a incidência da AME-5q,
auxiliando gestores públicos a organizarem recursos finan-

CONCLUSÕES
Vários estudos evidenciaram os benefícios do tratamento precoce de pessoas com AME-5q. A proteína SMN

ceiros e terapêuticos, o que permitirá que se acompanhe
mais de perto a evolução clínica dos recém-nascidos diagnosticados e tratados.

REFERÊNCIAS
BERNAL, S. et al. The c.859G>C variant in the SMN2 gene is associated with types II
and III SMA and originates from a common ancestor. Journal of Medical Genetics,
v. 47, n. 9, p. 640-42, 2010.
BRASIL. Portaria nº 199, de 30 de janeiro de 2014. Institui a Política Nacional de Atenção
Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as Diretrizes para Atenção Integral
às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e institui
incentivos financeiros de custeio. Diário Oficial da União, 12 fev. 2014. Disponível
em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0199_30_01_2014.html>.
Acesso em: 7 dez. 2021.

LEFEBVRE, S. et al. Identification and characterization of a spinal muscular atrophydetermining gene. Cell, v. 80, n. 1, p. 155-65, 1995.
LIN, C.-W.; KALB, S. J.; YEH, W.-S. Delay in diagnosis of spinal muscular atrophy: A
systematic literature review. Pediatric Neurology, v. 53, n. 4, p. 293-300, 2015.
LUNN, M. R.; WANG, C. H. Spinal muscular atrophy. Lancet, v. 371, n. 9630, p. 2120–33, 2008.
MERCURI, E. et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1:
Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care.
Neuromuscular Disorders, v. 28, n. 2, p. 103-15, 2018.

BRASIL. Lei nº 14.154, de 26 de maio de 2021. Altera a lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para aperfeiçoar o Programa Nacional
de Triagem Neonatal (PNTN), por meio do estabelecimento de rol mínimo de doenças
a serem rastreadas pelo teste do pezinho; e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brsília, DF, 27 maio 2021. Edição 99, seção 1, p. 1.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Programa Nacional da Triagem Neonatal. Brasília,
DF: MS, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/programa-nacional-da-triagem-neonatal>. Acesso em: 7 dez. 2021.

CALUCHO, M. et al. Correlation between SMA type and SMN2 copy number revisited:
an analysis of 625 unrelated Spanish patients and a compilation of 2834 reported
cases. Neuromuscular Disorders, v. 28, n. 3, p. 208-15, 2018.

PRIOR, T.W. Spinal muscular atrophy: a time for screening. Current Opinion in
Pediatrics, v. 22, n. 6, p. 696-702, 2010.

CARTEGNI, L.; KRAINER, A. R. Disruption of an SF2/ASF-dependent exonic splicing
enhancer in SMN2 causes spinal muscular atrophy in the absence of SMN1. Nature
Genetics, v. 30, n. 4, p. 377-84, 2002.
CZIBERE, L. et al. High-throughput genetic newborn screening for spinal muscular
atrophy by rapid nucleic acid extraction from dried blood spots and 384-well qPCR.
European Journal of Human Genetics, v. 28, n. 1, p. 23-30, 2020.
D’AMICO, A.; MERCURI, E.; TIZIANO, F. D.; BERTINI, E. Spinal muscular atrophy.
Orphanet Journal of Rare Diseases, v. 6, n. 71, p. 1-10, 2011.
FINKEL, R. S. et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2:
Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other
organ systems; and ethics. Neuromuscular Disorders, v. 28, n. 3, p. 197-207, 2018.

PRIOR, T. W. et al. Newborn and carrier screening for spinal muscular atrophy.
American Journal of Medical Genetics Part A, v. 152A, n. 7, p. 1608-16, 2010.

PYATT, R. E.; PRIOR, T. W. A feasibility study for the newborn screening of spinal
muscular atrophy. Genetics in Medicine, v. 8, p. 428-37, 2006.
RAMDAS, S.; SERVAIS, L. New treatments in spinal muscular atrophy: An overview of
currently available data. Expert Opinion on Pharmacotherapy, v. 21, n. 3, p. 307-15, 2020.
ROMANELLI TAVARES, V. L. et al. Newborn screening for 5q spinal muscular
atrophy: Comparisons between Real-Time PCR methodologies and cost estimations
for future implementation programs. International Journal of Neonatal Screening,
v. 7, n. 3, p. 53, 2021.
SÃO PAULO (Estado). [Ofícios sobre fornecimento de medicamentos]. São
Paulo: Alesp, 2021. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/06/
Acessorio/1000373728_1000442241_Acessorio.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2021.

GLASCOCK, J. et al. Revised recommendations for the treatment of infants diagnosed
with spinal muscular atrophy via newborn screening who have 4 copies of SMN2.
Journal of Neuromuscul Diseases, v. 7, n. 2, p. 97-100, 2020.

SCHEFFER, M. (coord.). Demografia médica no Brasil 2020. São Paulo: Departamento
de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;
Conselho Federal de Medicina, 2020. Disponível em: <https://www.fm.usp.br/fmusp/
conteudo/DemografiaMedica2020_9DEZ.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2021.

GOVONI, A. et al. Time is motor neuron: Therapeutic window and its correlation with
pathogenetic mechanisms in spinal muscular atrophy. Molecular Neurobiology, v.
55, n. 8, p. 6307-18, 2018.

SUGARMAN, E. A. et al. Pan-ethnic carrier screening and prenatal diagnosis for
spinal muscular atrophy: clinical laboratory analysis of >72,400 specimens. European
Journal of Human Genetics, v. 20, n. 1, p. 27-32, 2012.

JĘDRZEJOWSKA, M. Advances in newborn screening and presymptomatic diagnosis
of spinal muscular atrophy. Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease,
v. 10, p. 39-47, 2020.

SWOBODA, K. J. et al. Natural history of denervation in SMA: relation to age, SMN2
copy number, and function. Annals of Neurology, v. 57, n. 5, p. 704–12, 2005.

KARIYAWASAM, D. S. T. et al. The implementation of newborn screening for spinal
muscular atrophy: the Australian experience. Genetics in Medicine, v. 22, n. 3, p.
557-65, 2020.
KEMPER, A. R. et al. Review of Newborn Screening Implementation for Spinal Muscular
Atrophy Final Report. The Health Resources and Services Administration (HRSA).
13 mar. 2018. Disponível em: <https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/advisorycommittees/heritable-disorders/reports-recommendations/sma-nbs-implementationreport.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2021
KOLB, S. J.; KISSEL, J. T. Spinal muscular atrophy. Neurologic Clinics, v. 33, n. 4, p.
831-46, 2015.

VERHAART, I. E. C. et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of 5q-linked
spinal muscular atrophy – a literature review. Orphanet Journal of Rare Diseases,
v. 12, n. 1, p. 1-15, 2017.
VILL, K. et al. One year of newborn screening for SMA – results of a German pilot
project. Journal of Neuromuscular Diseases, v. 6, n. 4, p. 503-15, 2019.
WIRTH, B. An update of the mutation spectrum of the survival motor neuron gene
(SMN1) in autosomal recessive spinal muscular atrophy (SMA). Human Mutation, v.
15, n. 3, p. 228-37, 2000.
WIRTH, B.; KARAKAYA, M.; KYE, M. J.; MENDOZA-FERREIRA, N. Twenty-five years of
spinal muscular atrophy research: From phenotype to genotype to therapy, and what
comes next. Annual Review of Genomics and Human Genetics, v. 21, p. 231-61, 2020.

REVISTA DI • NO 20 • 2021

9

No novo site Movimento Duchenne você encontra
informações completas e detalhadas que podem auxiliar
as pessoas com distrofia muscular de Duchenne a
continuarem a caminhada pela vida por mais tempo.
O site é também uma fonte de pesquisa para médicos e
oferece uma área restrita com diversos conteúdos
científicos por diferentes perspectivas, desde o
diagnóstico até o manejo multidisciplinar.
Acesse e conheça mais!

movimentoduchenne.com.br

R-DMD-0359 – Julho 2021 | Material destinado ao público em geral.
Esse conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

A VIDA É
MOVIMENTO...
E NÃO PODE
PARAR

ARTIGO

Deficiência e os
desafios da inclusão social
A solução mais eficaz para a necessária transformação social e
naturalização da deficiência está na educação inclusiva, compreendida
como um direito de todos os alunos e não só dos que têm deficiência
Juliana Izar Soares da Fonseca Segalla1
1
Advogada. Doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora na
Pós-Graduação em Direito Antidiscriminatório do Centro Universitário UniDomBosco (UniDBSCO). Avaliadora do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (Conpedi). Autora do livro Inclusão não é favor nem bondade (2021).
Consultora em inclusão e diversidade.

REVISTA DI • NO 20 • 2021

11

Resumo
Este estudo tem como objetivo refletir sobre os desafios da inclusão social das pessoas com deficiência. Utilizando método
descritivo, bibliográfico e dedutivo, a análise foi desenvolvida com base no modelo médico e no modelo social da deficiência,
considerando-se esse último o mais adequado para compreensão da questão. Demonstrou-se a mudança significativa
trazida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no conceito jurídico de pessoa com
deficiência. Por fim, refletiu-se sobre as barreiras enfrentadas por quem tem deficiência, em especial as conceituadas na
Lei Brasileira de Inclusão, dando destaque para as barreiras atitudinais e para o capacitismo estrutural. Concluiu-se que
a solução mais eficaz para a necessária transformação social e naturalização da deficiência está na educação inclusiva,
compreendida como um direito de todos os alunos e não só dos que têm deficiência.

Palavras-chave: Direito Constitucional; Direitos das Pessoas com Deficiência; Inclusão Social; Educação Inclusiva;
Capacitismo.

A

s pessoas com deficiência são, segundo a

ainda hoje, mas, como se verá ao longo deste texto, o

Organização das Nações Unidas (JÚNIOR,

modelo social, fruto de estudos e militância dos movimen-

2013), 15% da população mundial (cerca

tos de pessoas com deficiência, é o mais adequado para

de 1 bilhão de pessoas). Destarte, claro está

entender a questão.

que o contingente numérico é muito expressivo e, por-

O modelo médico, mais antigo, enxerga a deficiência de

tanto, ter deficiência não é algo incomum ou excepcional.

maneira individualizada e descontextualizada, entenden-

Assim, em primeiro lugar, neste artigo analisaremos

do-a como um problema da pessoa que a tem. Seu foco

as formas de enxergar a deficiência com base no modelo

é a condição corporal que se desvia de um padrão con-

médico e no modelo social.

siderado “normal”, em consonância com a concepção de

Na sequência, vamos pensar sobre a conceituação jurí-

deficiência como um “corpo fora da norma”, uma criação

dica de pessoa com deficiência e a mudança significativa

discursiva do século XVIII (DINIZ, 2012, p. 4). Assim, na

trazida pela Convenção Internacional sobre os Direitos

perspectiva desse modelo, o indivíduo com deficiência é

das Pessoas com Deficiência.

que deve se esforçar para se “normalizar”, para se “adap-

Depois iremos refletir sobre os desafios enfrentados
por esse grupo de pessoas, destacando as barreiras atitudinais e o capacitismo estrutural.

tar” à sociedade.
Não são levados em conta, no modelo médico, os fatores externos ao corpo com deficiência e, então, por meio

Por fim, como solução a alguns dos desafios da inclusão

de um olhar patológico, a responsabilidade de “cura”, “con-

social, tem-se a naturalização da convivência com a diver-

serto” e/ou adaptação é da própria pessoa com deficiência

sidade por meio da escola inclusiva, na qual se aprende

e, no máximo, de sua família. Frise-se nossa discordância

a ser e a conviver com as diferenças inerentes à espécie

em relação a essa maneira de ver a deficiência, em especial

humana e que, portanto, é direito de todos os alunos e não

porque sabemos que corpos com deficiência não precisam

só dos que têm deficiência.

de conserto, já que são expressão da diversidade humana.

Registre-se, ainda, que o método utilizado foi descritivo,

De acordo com Diniz (2012, p. 10), “para o modelo

bibliográfico e dedutivo, por meio do qual, sem a pretensão

médico, a deficiência é consequência natural da lesão de

de esgotar o tema, convidamos o leitor para refletir sobre

um corpo, e a pessoa deficiente deve ser objeto de cui-

essas questões fundamentais à humanidade.

dados biomédicos”. Logo, os saberes acerca da deficiência estariam estritamente no campo biomédico (saberes

AS DUAS FORMAS DE
ENXERGAR A DEFICIÊNCIA
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médicos, psicológicos, de reabilitação etc.).
Inegável, portanto, que foi a partir do modelo médico

Existem duas formas e enxergar a deficiência: por meio

que se popularizou no inconsciente coletivo a ideia de

do modelo médico e do modelo social. Ambas coexistem

deficiência como uma “sentença biológica de fracasso”
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ou uma “tragédia pessoal”. E, desse modo, o olhar carita-

Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro documento

tivo e assistencialista fazia sentido.

de Direitos Humanos internalizado com equivalência de

Com a evolução social e uma guindada acadêmica, origi-

norma constitucional, com o quórum qualificado do artigo

nada entre as próprias pessoas com deficiência, que a par-

5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. A Convenção

tir da década de 1960 começaram a se organizar em movi-

diz, em seu artigo 1º:

mentos políticos, construiu-se o modelo social da deficiência.
No modelo social, considera-se a deficiência como a

Pessoas com deficiência incluem aquelas que têm

soma de dois fatores inseparáveis: as condições existen-

impedimentos de longo prazo, de natureza física,

tes no corpo e as barreiras físicas, econômicas e sociais

mental, intelectual ou sensorial, as quais, em inte-

impostas pelo ambiente ao indivíduo com essas caracte-

ração com as diversas barreiras, podem obstruir

rísticas (WERNECK, 2005, p. 27).

sua participação plena e efetiva na sociedade em

Os movimentos organizados de pessoas com deficiên-

igualdade de condições com as demais pessoas.

cia, iniciados nas décadas de 1960 e 1970, provaram que a
maior parte das dificuldades enfrentadas por pessoas com

Veja-se que se prestigiou, nesse conceito, o modelo

deficiência é resultado da forma pela qual a sociedade lida

social da deficiência, na medida em que considera os fato-

com as limitações de cada indivíduo. Ora, claro está que as

res externos, além das condições corporais, para definir

condições físicas, intelectuais e sensoriais podem ser ate-

quem são as pessoas com deficiência.

nuadas ou agravadas por barreiras socioambientais e, por
isso, toda a sociedade é responsável pela inclusão social.

Essa definição de pessoa com deficiência da Convenção
trouxe uma mudança significativa, fruto da evolução na

Posteriormente, a deficiência passa a ser vista como uma

maneira de enxergar e tratar a deficiência. Ensina Fonseca

questão sociológica, retirando o controle discursivo dos sabe-

(2012, p. 19) que conceituar no texto convencional quem

res biomédicos e passando a ser estudada também pelas

é a pessoa com deficiência exigiu ampla discussão e,

áreas de Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Dessa forma,

principalmente, participação dos próprios interessados.

não há como ver a deficiência como uma “tragédia pessoal”,

Salienta-se, então, importância da “participação dos

mas sim como mais uma possibilidade das expressões cor-

próprios interessados”: os movimentos de pessoas com

porais diversas da humanidade. O ser humano é plural e a

deficiência no mundo todo têm se valido, desde o século

diversidade faz parte da essência de nossa espécie.

XX, do lema “Nada sobre nós sem nós” (“Nothing about
us without us”), demonstrando a necessidade de que seja

A limitação corpórea, sensorial ou intelectual deve

ouvida a voz dos verdadeiros peritos em sua situação

ser enxergada como uma das características do

para qualquer atitude e/ou política que lhes diga respeito.

indivíduo, mas não algo tão grande ou tão impor-

Ou seja, toda e qualquer decisão que envolva as pessoas

tante a ponto de não se conseguir ver além dela.

com deficiência deve ter a participação e a opinião das

A deficiência é uma característica (entre tantas

próprias pessoas com deficiência (SEGALLA, 2021, p. 4).

outras) da diversidade humana, e assim deve

Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI – Lei nº

ser considerada. Vale dizer, mais uma vez, que

13.146/2015), que tem como base o texto da Convenção

a deficiência não define a pessoa nem deve ser

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

notada antes dela (SEGALLA, 2021, p, 6).

também prestigiou o modelo social da deficiência, trazendo
um conceito muito semelhante ao da Convenção:

O CONCEITO JURÍDICO DE
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 2º – Considera-se pessoa com deficiência

O conceito jurídico de pessoa com deficiência foi

aquela que tem impedimento de longo prazo de

dado, no Brasil, pela Convenção Internacional sobre os

natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
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Atitudes capacitistas cotidianamente passam
despercebidas para a maioria das pessoas, pois a ideia de
deficiência como sinônimo de incapacidade/impossibilidade é
enraizada no imaginário popular.
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,

linhas, trazemos à reflexão algumas das dificuldades que

pode obstruir sua participação plena e efetiva

fazem parte da vida das pessoas com deficiência.

na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas.

As barreiras e a Lei Brasileira de Inclusão
É impossível falar dos desafios à inclusão social das

Observa-se que, apesar da semelhança, merece desta-

pessoas com deficiência sem entender os obstáculos

que na definição da LBI o fato de que não são necessárias

que esse grupo de pessoas enfrenta. Como antes dito, a

várias barreiras, mas a interação com apenas uma barreira

deficiência deve ser vista tomando como base os fatores

como fator extrínseco à condição corporal.

contextuais, quais sejam, as condições corpóreas, senso-

Note-se que a própria Convenção Internacional sobre

riais e intelectuais somadas às barreiras socioambientais.

os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu preâm-

Então, é oportuno trazer aqui os exemplos de barrei-

bulo, reconhece a deficiência como um conceito em evo-

ras conceituadas na Lei Brasileira de Inclusão:

lução, e, assim, é possível dizer que a LBI vem confirmar
esse reconhecimento.

Art. 3º – Para fins de aplicação desta Lei,
consideram-se:

DESAFIOS NA INCLUSÃO SOCIAL
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

IV – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, ati-

Avançamos bastante no que tange à inclusão social

tude ou comportamento que limite ou impeça a

das pessoas com deficiência, sobretudo em relação ao

participação social da pessoa, bem como o gozo,

ordenamento jurídico, uma vez que o Brasil tem uma das

a fruição e o exercício de seus direitos à acessibi-

legislações mais adiantadas do mundo nesse assunto.

lidade, à liberdade de movimento e de expressão,

A Constituição Federal de 1988, também chamada de

à comunicação, ao acesso à informação, à com-

Carta Cidadã, foi responsável por contemplar significa-

preensão, à circulação com segurança, entre

tivamente a proteção aos direitos das pessoas com defi-

outros, classificadas em:

ciência e de outros grupos minoritários, influenciando,

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias

incentivando e determinando as mudanças do legisla-

e nos espaços públicos e privados abertos ao

dor ordinário. No entanto, também é notório que ainda

público ou de uso coletivo;

há muito por fazer.

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edi-

Nossa sociedade ainda não lida bem com as diferenças

14

[...]

fícios públicos e privados;

e a diversidade humana, e isso só vai realmente se modi-

c) barreiras nos transportes: as existentes nos

ficar quando a educação inclusiva for incorporada efeti-

sistemas e meios de transportes;

vamente na educação escolar, como prática pedagógica

d) barreiras nas comunicações e na informação:

e transformadora, como se verá adiante.

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comporta-

Ademais, não se pode esquecer das outras barreiras

mento que dificulte ou impossibilite a expressão

impostas a quem tem deficiência e, destarte, nas próximas

ou o recebimento de mensagens e de informações
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por intermédio de sistemas de comunicação e de

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em

tecnologia da informação;

junho de 2016. Como noticiado, “a ligação entre pobreza e
deficiência é particularmente notável, pois 80% das pessoas

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comporta-

com deficiência vivem em países em desenvolvimento. Isso

mentos que impeçam ou prejudiquem a parti-

também marca a deficiência como uma questão transver-

cipação social da pessoa com deficiência em

sal significativa da nova agenda de desenvolvimento” (ONU,

igualdade de condições e oportunidades com

2016, tradução nossa). A Organização Mundial da Saúde já

as demais pessoas;

havia frisado em relatório que a “deficiência é uma questão

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou

de desenvolvimento, devido à sua relação bidirecional com

impedem o acesso da pessoa com deficiência

a pobreza: a deficiência pode aumentar o risco de pobreza,

às tecnologias;

e a pobreza pode aumentar o risco de deficiência” (WHO,

[...].

2012, p. 10).
Assim, mesmo sendo amplamente reconhecida a interre-

A Lei Brasileira de Inclusão bem conceitua as barreiras

lação entre deficiência e pobreza, nem sempre se olha com

que fazem parte do cotidiano das pessoas com deficiência.

atenção para esse entendimento e para o fato de que políti-

Não há como negar que nossos espaços urbanos, nossa

cas públicas que visem à redução da desigualdade social e

arquitetura, transportes, comunicações, tecnologia e, prin-

da pobreza têm o poder de interromper esse ciclo relacional,

cipalmente, atitudes, precisam ser revistos com urgência,

quando atentas às especificidades dos pobres com deficiência.

afinal são séculos exclusão, invisibilidade e desrespeito à

Conclui, ainda, o Relatório mundial sobre a deficiência:

vida e à dignidade das pessoas com deficiência1.
Ressalta-se que a eliminação dessas barreiras, além

Lares de famílias com pessoas com deficiência

de atender à determinação legal, são fundamentais para a

apresentam maiores taxas de pobreza que os lares

inclusão social e, consequentemente, para a valorização da

onde não há membros com deficiência. Como

humanidade, que, em essência, é diversa. Somos TODOS —

grupo, e em todos os contextos, pessoas com

e não só as pessoas com deficiência — diferentes e únicos.

deficiência vivem em piores condições de vida

Não há um ser humano igual ao outro, e todos devem estar

e têm menos posses. A pobreza pode conduzir

incluídos e ser respeitos pelo que são. Conforme Arendt

à deficiência, por conta da má-nutrição, poucos

(2001, p. 16, grifo nosso): “A pluralidade é a condição da

serviços de saúde, e condições de vida e de tra-

ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é,

balho perigosas. A deficiência pode conduzir à

humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qual-

pobreza através de perda de ganhos, devido à

quer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir”.

falta de trabalho ou ao subemprego, bem como

Tudo o que impeça ou dificulte a inclusão social das pes-

através dos custos adicionais gerados pela defi-

soas com deficiência deve ser rechaçado. Por isso, é preciso

ciência, tais como gastos extras com médicos,

chamar a atenção para a questão da pobreza, já que 80%

moradia e transporte (WHO, 2012, p. 271).

das pessoas com deficiência no mundo estão em países em
desenvolvimento e 20% das pessoas mais pobres apresen-

Evidente, portanto, que a condição econômico-so-

tam alguma deficiência, conforme ficou registrado na 9ª

cial configura um dos obstáculos a ser ultrapassado

sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção

para a inclusão das pessoas com deficiência no Brasil,

Na Roma Antiga, houve época em que abandonar recém-nascidos com deficiência era prática autorizada legalmente; em Esparta e Atenas, havia
autorização legal para o assassinato daqueles que apresentassem deficiência. Assis e Pozzoli (2005, p. 63) observam que “as leis antigas demonstram
que a ação dos governos em relação às pessoas portadoras de deficiência articulava-se na linha da política de extermínio”. É bom lembrar que a Lei
das XII Tábuas determinava a morte dos “filhos defeituosos”, e no Código de Manu também havia regras de exclusão dos que tinham deficiência (em
relação à sucessão, por exemplo).

1
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ou seja, uma melhor distribuição de renda também

Nesse passo, entre as barreiras conceituadas pela Lei

deve ser objetivo de quem milita pela inclusão. A cons-

Brasileira de Inclusão merecem destaque as barreiras atitu-

trução de uma sociedade livre, justa e solidária, bem

dinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou pre-

como a redução das desigualdades, a promoção do

judiquem a participação social da pessoa com deficiência

bem de TODOS, sem preconceitos ou discriminações,

em igualdade de condições e oportunidades com as demais

como almejou a Constituinte Originária (Constituição

pessoas. Está-se aqui a falar das posturas humanas em seus

Federal, artigo 3º), deve ser compreendida não só

relacionamentos com alguém que tem deficiência.

como objetivos da República brasileira, mas como

“Nem um homem é uma ilha”, bem disse o poeta inglês

meta pessoal daqueles que têm compromisso com as

John Donne. O ser humano é eminentemente social e,

pessoas com deficiência.

desse modo, precisa ser e estar incluído na sociedade.
Isso não é diferente se a pessoa tiver alguma deficiência

O grande desafio: a mudança de paradigma
e o “capacitismo nosso de cada dia”
Por que parte das pessoas não se sente à vontade

ras atitudinais sejam as que mais causem dor e sofrimento
a quem tem deficiência.

quando está diante de alguém com deficiência? Por que ter

Como se observou, o modelo médico da deficiência aca-

deficiência não é encarado como uma natural expressão

bou por criar vieses inconscientes de que ter deficiência

da diversidade humana? Por que, apesar de boa vontade,

é como uma “sentença biológica de fracasso” e/ou como

há pessoas que cometem enganos na hora de se relacio-

uma “tragédia pessoal”, fazendo com que vejam quem tem

nar com quem tem deficiência?

deficiência sob um olhar de pena, de dó, e imaginando

A resposta para essas perguntas passa pela escola
inclusiva, uma vez que não tivemos a chance de conviver,
na mais tenra idade, com as diferenças.
16

como uma de suas características. Então, talvez as barrei-
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que a pessoa com deficiência sempre precisa de ajuda.
Esse olhar caritativo/assistencial não cabe mais na atualidade. É lógico que as pessoas com deficiência podem

precisar de ajuda (aliás, quem não precisa?), mas isso

Tal qual o racismo, o capacitismo é estrutural em nossa

não significa que sempre precisarão (e, quando precisar,

sociedade e, por fazer parte dessa estrutura, é um obstáculo

se quiser ajudar, deve-se perguntar à própria pessoa com

enorme. Atitudes comuns, como, ao assistir as paralimpíadas

deficiência como fazê-lo).

ou encontrar um profissional com deficiência de sucesso,

Além disso, por conta dessa visão médico-assistencia-

pensar/falar “que exemplos de superação!”, expressam o

lista que vem desde os séculos anteriores, são realidades

capacitismo estrutural. As pessoas com deficiência não

também o preconceito, a discriminação e os estereótipos

são nem “heróis” nem “coitados”, são apenas pessoas que

acerca das pessoas com deficiência.

têm como uma de suas muitas características a deficiência.

É preciso, então, falar que o preconceito e a discriminação

Portanto, mudar esse paradigma é o grande desafio

em relação às pessoas com deficiência têm nome: capacitismo.

dos dias de hoje para as pessoas com deficiência e seus

O conceito de capacitismo se pauta na construção social

aliados. A chave para a transformação social está na edu-

da ideia de um corpo (em tese) “perfeito”, denominado

cação escolar inclusiva, como catalizadora do processo.

“normal”, e da subestimação da capacidade e das aptidões

Em outro trabalho (SEGALLA; MARTA, 2013, p. 145),

das pessoas em virtude de suas deficiências. Mello (2016)

afirmamos que a educação inclusiva é um direito de todos

observa que o postulado da corponormatividade de nossa

e não só de quem tem deficiência porque, para aprender

estrutura social é pouco sensível à diversidade corporal.

a conviver com naturalidade em meio à diferença, é pre-

Enxergar e/ou entender a pessoa com deficiência como
incapaz significa ser capacitista.
Atitudes capacitistas cotidianamente passam despercebidas para a maioria das pessoas, pois a ideia de defi-

ciso conviver desde cedo com a diversidade, num contexto que assim favoreça a percepção do outro.
No mesmo sentido, registramos o ensinamento de
Ragazzi e Araujo (2007, p. 46-7):

ciência como sinônimo de incapacidade/impossibilidade
é enraizada no imaginário popular (aquilo a que chama-

Nós (pessoas não portadoras de deficiência) tam-

mos antes de vieses inconscientes).

bém temos o direito de poder conviver com gente

Não se pode limitar aonde qualquer pessoa vai chegar,

diferente, com problemas diferentes, para apren-

tendo ou não deficiência. É muita prepotência, ao olhar

dermos a ser mais tolerantes; saber como nos

para uma pessoa, imediatamente “sentenciá-la” como inca-

comportar diante das diferenças; saber que elas

paz de algo. Lanço a pergunta: você acha que é possível

são superáveis a partir de uma vivência afetiva

um cego ser fotógrafo profissional? Ou ainda, um surdo

e conjunta. Com um ensino segregado, tal direito

ser gênio da música? Se sua resposta foi negativa, é mel-

nos foi (a nós, a maioria) retirado e fomos impe-

hor rever seus conceitos, já que temos ao menos dois

didos de conviver com colegas de classe cegos,

exemplos de fotógrafos profissionais, o esloveno Evgen

surdos, com deficiência mental leve, etc. E a falta

Bavcar (http://www.evgenbavcar.com/) e o brasileiro João

desse convívio hoje se revela quando encontra-

Maia da Sliva (https://fotografiacega.com.br/joaomaia/),

mos alguém em cadeira de rodas, por exemplo,

que já cobriu duas paralimpíadas. A história de Ludwig

e não sabemos muito bem como nos compor-

van Beethoven, músico que teve a surdez progressiva em

tar, o que podemos fazer para ajudar, se é que

sua vida, é conhecida de todos.

eles precisam de ajuda. É a falta dessa educação

Porém, isso não significa que toda pessoa com deficiência visual ou cega possa ser fotógrafa nem que todo

inclusiva que nos faz achar sempre que a pessoa
portadora de deficiência precisa de ajuda [....].

surdo possa ser músico, afinal, já ressaltamos que todo ser
humano é único e essa individualidade se forma a partir

Cabe lembrar que o artigo 24 da Convenção Internacional

de características próprias, do conjunto de capacidades

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o qual deter-

e limitações, inerentes a todo ser humano.

mina que o ensino deve ser inclusivo em todos os níveis,

prevê como alguns dos objetivos da educação: o pleno

CONSIDERAÇÕES FINAIS

desenvolvimento do potencial humano e do senso de dig-

Restou claro que evoluímos muito, mas que também

nidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito

há ainda muito a ser feito e que essa responsabilidade é

pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais

um pacto coletivo.

e pela diversidade humana; o máximo desenvolvimento

A deficiência deve ser entendida com base em seu

possível da personalidade e dos talentos e da criatividade

modelo social, em detrimento do modelo médico, que é

das pessoas com deficiência, assim como de suas habi-

arcaico e descontextualizado.

lidades físicas e intelectuais; e a participação efetiva das

Muitas são as barreiras enfrentadas pelas pessoas com

pessoas com deficiência em uma sociedade livre. Somado

deficiência, entre as quais ressaltam-se as barreiras atitudi-

a esse artigo, que tem equivalência de norma constitucio-

nais, em face da necessidade (e direito) de inclusão social

nal, tem-se o artigo 205 da Constituição Federal, dispondo

todo ser humano, já que somos inerentemente seres sociais.

sobre os objetivos da educação, que são o pleno desen-

O capacitismo é um exemplo de barreira atitudinal

volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

que merece atenção, pois é estrutural em nossa socie-

cidadania e sua qualificação para o trabalho.

dade. Portanto, não julgue a capacidade/incapacidade

Pergunta-se, então: Como atender a esses objetivos

de alguém sem conhecê-lo.

fora de uma escola que receba a todos? Como é possível

A naturalidade no tratar a deficiência como manifes-

se desenvolver plenamente como pessoa sem perceber/

tação da diversidade humana, enxergando-a como mais

compreender o outro e a diversidade humana?

uma das muitas características que a pessoa possa ter,

É certo que não é possível atender a esses objetivos

além da boa vontade em aprender/acertar, é fundamen-

fora da escola inclusiva. Reforça-se, uma vez mais, que a

tal para que as atitudes não asseverem a deficiência de

educação inclusiva é direito dos alunos com e dos alunos

quem a possui ou faça com que quem tenha deficiência

sem deficiência. A escola, além do conteúdo programá-

se sinta excluído.

tico, ensina a ser e a conviver.

Em análise última, para que os desafios na inclusão

Por isso, é importante ter consciência de que para ven-

social das pessoas com deficiência sejam vencidos, é

cer “o capacitismo nosso de cada dia”, que faz parte da

imperativo começar pela educação inclusiva, como dire-

estrutura social, é necessário começar pela educação. Só

ito de TODOS. Assim se naturaliza a convivência com as

assim a diversidade humana (e a deficiência como uma

diferenças e poderemos construir um mundo onde todos

expressão dela) será enxergada e tratada com naturalidade.

caibam e sejam respeitados pelo que são.
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ARTIGO

A Tipificação
da Deficiência
Mental na
Legislação
Brasileira
A falta de conceitos objetivos pode esvaziar as ações afirmativas
de inclusão social, por englobar um grande grupo de pessoas
Flávio Gonzalez1
Psicólogo. Executivo de negócios sociais do Instituto Jô Clemente. Doutorando em
Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP).

1

Nota dos Editores: Deficiência mental, termo que o autor associa a transtornos mentais graves, é a denominação antiga de Deficiência Intelectual,
cuja definição atual, reconhecida internacionalmente, é da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD), a saber:
“Deficiência Intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas do dia a dia. Esta inabilidade se origina antes da idade dos 18 anos”
(AAIDD, 2010).
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Resumo
A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPcD) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) trouxeram a
possibilidade de tipificar pessoas com transtornos mentais na categoria deficiência, o que permite a essa população o acesso
a diversos direitos. No entanto, não definiram objetivamente quem são essas pessoas, o que, se por um lado traz abertura
para o atendimento a esse público, por outro pode esvaziar as ações afirmativas de inclusão social, pois engloba um grande
grupo de pessoas, já que, por exemplo, todos os critérios diagnósticos e códigos previstos no Manual de Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5), estão elencados como transtornos mentais. O objetivo deste trabalho
é discutir esse tema, visando identificar o(s) critério(s) norteador(es) da definição de deficiência mental na perspectiva da
CDPcD e da LBI. Adotou-se a abordagem qualitativa, com análise de fontes documentais que caracterizam essa deficiência,
incluindo a CDPcD, a LBI, as leis nº 10.216/2001 e nº 12.435/2011 e o Decreto nº 5.296/2004, bem como as Políticas Nacionais
de Educação Especial de 2008 e 2020, entre outros, e pesquisa bibliográfica de documentos internacionais referentes
à deficiência. Os resultados apontam que não há referências que possam estabelecer com segurança essa tipificação,
sendo este um aspecto que necessita ser mais bem regulamentado. No entanto, embora não encerre a questão, a análise
das leis vigentes aponta fatores que podem ser indicativos para essa caracterização: que seja um impedimento de longo
prazo, entendido como aquele que incapacita a pessoa para a vida independente por no mínimo dois anos; que seja um
impedimento mental que, em interação com diversas barreiras, possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.

Palavras-chave: Deficiência Mental; Deficiência Intelectual; Direito; Educação; Inclusão.

É

necessário, antes de tudo, sublinhar que no

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 também se

âmbito deste artigo os termos deficiência men-

expressa nesse sentido, afirmando: “Educação, direito de

tal e Deficiência Intelectual, como se verá, não

todos” (BRASIL, 1988). O mesmo se dá em relação ao tra-

se confundem e são tratados de formas distin-

balho, sendo este um direito previsto na legislação brasi-

tas. Essa primeira afirmação se faz necessária, uma vez

leira, sobretudo no artigo 93 da Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991).

que mudanças conceituais ocorridas nos últimos anos,

Entretanto, a violação de direitos em relação a grupos espe-

que justamente serão aqui discutidas, levam à frequente

cíficos no campo da educação, trabalho ou outros exige

confusão entre essas duas nomenclaturas, seja no âmbito

ações afirmativas, respaldadas em legislação específica,

jurídico, seja no técnico.

para a garantia da isonomia.

A deficiência mental é reconhecida pela legislação

Essa necessidade se assenta na constatação dessas

brasileira como alvo de políticas afirmativas não apenas

violações, única forma de se justificar a “discriminação

no campo da educação especial na perspectiva da edu-

positiva” que visa à equidade diante das desigualdades

cação inclusiva, como também na inclusão profissional,

sociais, culturais, econômicas e de oportunidades. Para

entre outras. No entanto, ela não está especificamente defi-

deixar o conceito mais claro, discriminações positivas

nida na legislação em vigor. O objetivo deste trabalho é
discutir esse tema visando identificar o(s) critério(s) nor-

consistem em políticas públicas ou programas pri-

teador(es) da definição de deficiência mental na pers-

vados desenvolvidos com a finalidade de reduzir

pectiva da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com

as desigualdades decorrentes de discriminações

Deficiência (CDPcD) (BRASIL, 2007) e Lei Brasileira de

ou de uma hipossuficiência, econômica ou física,

Inclusão (LBI) (BRASIL, 2015).

por meio da concessão de algum tipo de vantagem

A educação é um direito de todas as pessoas, indepen-

compensatória de tais condições (CERA, 2021).

dentemente das características que as diferenciem. O artigo
26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma

No entanto, essa necessidade não deixa de ter contra-

que “todo ser humano tem direito à instrução” (ONU, 1948).

dições. Lopes (2011, p. 7) afirma que “o Direito [...] sofre,
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na atualidade, uma profunda e crescente crise. O abismo

A mesma dificuldade se dá no campo da deficiência.

entre teoria e realidade, a defasagem entre a norma e sua

Uma das discussões sobre esse tema se referiu, por exem-

aplicação é cada vez maior”.

plo, à dúvida se a visão monocular seria tipificada como

O abismo entre teoria e realidade, norma e apli-

deficiência, uma vez que essa condição contradizia decre-

cação, faz com que sejam necessários “remédios”,

tos que estabeleciam a mensuração da acuidade, “no mel-

como as políticas afirmativas, na busca da equidade,

hor olho, com a melhor correção”, conforme o Decreto nº

justamente porque o Estado não tem conseguido a

5.296 (BRASIL, 2004). O tema também foi objeto de ações

garantia dos direitos para todos. No entanto, quando

no Superior Tribunal de Justiça, conforme descrito na

um grupo é categorizado, a definição obrigatoriamente

Súmula 377 (STJ, 2013).

precisa reconhecer quem faz ou não parte desse grupo,

Entre os exemplos de políticas afirmativas para pes-

o que não deixa de significar a inclusão de algumas

soas com deficiência, pode-se citar a Lei nº 12.711 (BRASIL,

pessoas e a exclusão de outras. O problema é que as

2012a), regulamentada pela Lei nº 13.409 (BRASIL, 2016),

diferenças que compõem a diversidade humana são

que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com

de difícil delimitação. A Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014),

deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior

por exemplo, que estabelece a reserva de vagas em

das instituições federais de ensino. Mas, se consideramos

concursos públicos para pessoas negras, já foi alvo de

a deficiência mental como parte do público-alvo dessa

ação no Supremo Tribunal Federal que, entre outras

lei, quem são as pessoas que podem se candidatar a

coisas, discutiu a “comprovação da condição de negro”

essas vagas, uma vez que a lei não define essa condição

(STF, 2017, p. 11).

de vulnerabilidade?
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Os projetos de lei em tramitação que visam tipificar os
transtornos mentais como deficiência podem, ao contrário do
que se supõe, demolir as políticas afirmativas para pessoas com
deficiência, dando margem para que pessoas sem qualquer
impedimento de longo prazo sejam reconhecidas como pessoas
com deficiência

MÉTODO
Adotou-se neste artigo a abordagem qualitativa, com

a deficiência mental, já que ela aparecerá em nossa legislação mais tarde, somente em 2006, na CDPcD.

análise de fontes documentais que caracterizam a defi-

Nos decretos anteriores à CDPcD, nº 3.298 (BRASIL, 1999)

ciência. No que se refere à legislação, optou-se por ana-

e nº 5.296 (BRASIL, 2004), a deficiência mental, portanto,

lisar leis e decretos que definam as diversas deficiências

ainda aparece como sinônimo de Deficiência Intelectual.

e estejam em vigor, além de projetos de lei em tramitação

Foi a Convenção (BRASIL, 2007) que definiu em seu artigo

no Congresso Nacional, razão pela qual a abrangência

1º que “[...] pessoas com deficiência são aquelas que têm

temporal está relacionada principalmente às últimas

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,

duas décadas.

intelectual ou sensorial” (grifos nossos). Verifica-se, portanto, essa distinção como categorias diversas, o que se

RESULTADOS E DISCUSSÃO

reproduz também na LBI.

A LBI, em seu artigo 2º, considera pessoa com defi-

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva

ciência “aquela que tem impedimento de longo prazo

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) também reproduz

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o

a definição da CDPcD, mas não a detalha, embora sublinhe

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode

que “[...] as definições do público-alvo devem ser contextua-

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade

lizadas e não se esgotam na mera categorização e especi-

em igualdade de condições com as demais pessoas”.

ficações atribuídas a um quadro de deficiência, transtor-

A definição de impedimento de longo prazo, por sua

nos, distúrbios e aptidões”. Já o Decreto nº 10.502 (BRASIL,

vez, se encontra na Lei nº 12.435 (BRASIL, 2011), que

2020a), o qual trata da Política Nacional de Educação

dispõe sobre a organização da Assistência Social e,

Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo

em seu artigo 20, considera “impedimentos de longo

da Vida, evitou definições, reportando-se à LBI e à Lei nº

prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiên-

12.764 (BRASIL, 2012b), que tratou especificamente do

cia para a vida independente e para o trabalho pelo

Transtorno do Espectro Autista (TEA), muito embora, no

prazo mínimo de 2 (dois) anos”.

documento mais amplo que apresenta a política (BRASIL,

O Relatório Mundial da Deficiência (OMS, 2011, p. 21)

2020b), a deficiência mental seja definida

evita definições, afirmando que “[...] a deficiência, uma
complexa experiência multidimensional, impõe inúme-

como impedimento referente aos transtornos

ros desafios de mensuração”.

mentais (psicológicos ou psiquiátricos) que jus-

As deficiências física, intelectual ou sensorial encon-

tifique a oferta de serviços de atendimento edu-

tram caracterizações relativamente objetivas no artigo 5º

cacional especializado, considerada a possibili-

do Decreto nº 5.296 (BRASIL, 2004), o que não ocorre com

dade de articulação dos sistemas de ensino com
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a área da saúde e outras que se fizerem neces-

Psiquiátrica. O que se propõe, expresso basicamente no

sárias (BRASIL, 2020a, p. 58).

primeiro desses decretos, é, conforme parágrafo 1º, que
a pessoa com transtorno mental seja considerada pessoa

Em um documento de 2014 da então Secretaria Nacional

com deficiência, para todos os efeitos legais. No entanto,

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência

nem a Lei 10.216/2001 nem os projetos de lei que preten-

(SNPD) intitulado Novos Comentários à Convenção sobre

dem modificá-la tentam conceituar, do ponto de vista legal,

os Direitos das Pessoas com Deficiência, há um relevante

o que seja transtorno mental.

comentário, do qual se destaca o seguinte:

Os critérios internacionais, por sua vez, como a
Classificação Internacional de Doenças – CID 10 (OMS,

[...] um ponto que merece atenção é a inclusão de

1989) e o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos

dois termos que, à primeira vista, podem pare-

Mentais, 5ª edição, ou DSM-5 (AAP, 2014), que são, em tese,

cer sinônimos. Trata-se de mental e intelectual. A

referências seguras para a definição dos transtornos men-

sociedade internacional pleiteou (SCRPD, 2021,

tais, incluem, em seu conjunto, uma gama muito ampla de

citado no texto original) a substituição da termi-

situações muitas das quais, se tomarmos as definições

nologia mental para intelectual, [...] no intuito de

de deficiência presentes na CDPcD e na LBI, não podem

diferenciar [...] a deficiência mental da doença

ser caracterizadas como deficiência. Apenas a título de

mental. [...] Pleiteou também a inclusão do termo

exemplo, o capítulo V da CID 10, que abrange os transtor-

psicossocial no conceito de pessoas com defi-

nos mentais e comportamentais (F00-F99), tipifica a dis-

ciência [...]. Para o Brasil e alguns outros países,

função sexual de caráter não orgânico (F52) como trans-

concordar com a inclusão de transtornos psicos-

torno mental, assim como o DSM-5 caracteriza uma série

sociais como uma das hipóteses de deficiência

de transtornos alimentares como transtornos mentais.

poderia dificultar o processo de ratificação da

Tais exemplos, muito embora sejam situações que trazem

Convenção, já que tratamos de forma distinta em

sofrimento mental, por si sós não atendem aos critérios

nossa legislação a deficiência e a saúde mental,

de impedimentos de longo prazo que, em interação com

com públicos diferenciados [...]. Diante da difi-

diversas barreiras, possam obstruir a participação plena

culdade de consenso sobre a inclusão explícita

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com

do segmento no conceito de pessoas com defi-

as demais pessoas.

ciência, o que se pactuou foi a manutenção do

A chamada deficiência mental pode englobar um

termo mental e a inclusão da expressão intelec-

amplo espectro de condições, o que tem gerado dúvidas

tual, a fim de permitir que cada país pudesse ter

quanto à sua tipificação legal, pois inúmeros quadros de

certa margem de negociação interna, para que

doenças ou transtornos mentais, definidos na CID 10 e

na regulamentação objetiva do conceito [...] fosse

no DSM-5, não podem ser reconhecidos nessa caracteri-

possível decidir se as pessoas com transtornos

zação por englobarem uma variada gama de condições

psicossociais também seriam contempladas com

psíquicas que não atendem ao critério geral da LBI de

os direitos previstos na Convenção. As discussões

serem impedimentos de longo prazo, os quais, em inte-

nacionais desse conceito ainda geram calorosos

ração com uma ou mais barreiras, possam obstruir sua

debates (SNPD, 2014, p. 29-30).

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas. Reconhecê-los

24

Há dois projetos de lei em trâmite no momento, que são

estabelecendo simplesmente os transtornos mentais em

complementares. Trata-se do PL nº 5.907 (BRASIL, 2016) e

geral como sinônimos de deficiência poderia esvaziar o

do PL nº 4.918 (BRASIL, 2019), cujo escopo é alterar a Lei

direito das pessoas com deficiência, o que compromete-

nº 10.216 (BRASIL, 2001), conhecida como Lei da Reforma

ria o espírito da LBI. A Convenção sobre os Direitos da
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Pessoa com Deficiência (CDPcD) (BRASIL, 2007) e a LBI

Longa tem sido a luta das pessoas com deficiência

(BRASIL, 2015) estabeleceram sim uma oportuna dis-

pelos seus direitos no Brasil. Desde o final da década de

tinção entre deficiência intelectual e deficiência mental,

1970, com destaque para o ano de 1981, proclamado o

deixando margem para que seja possível incluir pessoas

“Ano Internacional das Pessoas Deficientes” pelas Nações

com transtorno mental no ordenamento jurídico que

Unidas, até 2015, quando é instituída a Lei Brasileira de

visa garantir os direitos das pessoas com deficiência.

Inclusão da Pessoa com Deficiência, foram décadas de

No entanto, faz-se necessária a regulamentação dessa

esforço. Ainda sob o regime militar, o então deputado Thales

tipificação, pois, se por um lado ela abre campo para a

Ramalho, ele próprio uma pessoa com deficiência física, foi

inclusão de pessoas com essa vulnerabilidade social,

autor da proposta que criou a Emenda Constitucional nº

por outro, sem tal tipificação legal, pode ter o efeito con-

12, de 1978, aprovada pelo Congresso Nacional em 17 de

trário de diluir os direitos conquistados pelas pessoas

outubro daquele ano. Em seu artigo único, essa emenda

com deficiência, uma vez que o espectro dos transtor-

estabelecia que

nos mentais é muito variado e afeta hoje, segundo a
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), pelo menos

“é assegurado aos deficientes a melhoria de sua

30% da população brasileira (AGÊNCIA SAÚDE, 2021).

condição social e econômica especialmente

São pessoas que precisam de apoios, não há dúvida, mas

mediante:

sua inclusão em leis já existentes, destinadas a pessoas

I – educação especial e gratuita;

com deficiência, como reserva de vagas nas universida-

II – assistência, reabilitação e reinserção na vida

des, teria como efeito suplantar o público principal, alvo

econômica e social do país;

dessas leis e políticas, que acabaria preterido e prejudi-

III – proibição de discriminação, inclusive quanto

cado. É, portanto, imprescindível a adoção de critérios

à admissão ao trabalho ou ao serviço público e

os mais objetivos possíveis para essa caracterização, o

a salários;

que não é tarefa simples.

IV – possibilidade de acesso a edifícios e logra-

Os projetos de lei em tramitação que visam tipificar os

douros públicos”.

transtornos mentais como deficiência, por mais que tenham boa intenção, não resolvem essa questão e podem,

Hoje, passados 44 anos, mesmo com a Constituição

ao contrário do que se supõe, demolir as políticas afirma-

Cidadã de 1988, a redemocratização do país, a Convenção

tivas para pessoas com deficiência, dando margem para

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, como

que pessoas sem qualquer impedimento de longo prazo

Emenda Constitucional, e a Lei Brasileira de Inclusão,

sejam reconhecidas como pessoas com deficiência.

pode-se dizer que avançamos, mas muito menos do que

Pelo levantamento aqui realizado, com base nos parâ-

deveríamos. Ainda hoje esses direitos são discutidos nos

metros que temos em vigor, identificam-se ao menos dois

tribunais. Os esforços de tantos anos, no entanto, não

critérios que, caso adotados, poderão servir de norteado-

foram em vão. Os direitos estão positivados na lei, e a

res, incompletos talvez, mas com alguma objetividade, que

sociedade luta para que sejam garantidos e se conver-

acenam na direção de uma melhor definição: (1) que seja

tam em sólidas e perseverantes políticas públicas que

um impedimento de longo prazo, entendido como aquele

aperfeiçoarão a nossa democracia e a justiça social em

que incapacita a pessoa para a vida independente por

nosso país. Em respeito, entretanto, a tantas lutas, não

no mínimo dois anos, conforme previsto na Lei nº 12.435

se pode deixar de zelar pela tutela desses direitos e tra-

(BRASIL, 2011); (2) que seja um impedimento mental que,

balhar para seus avanços, o que requer de todos nós no

em interação com diversas barreiras, possa obstruir a par-

mínimo o cuidado para que, por omissões ou fragilida-

ticipação plena e efetiva na sociedade em igualdade de

des em novos regramentos, não se faça um retrocesso,

condições com as demais pessoas.

não se esvazie o sentido profundo que esses direitos
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carregam, de correção das nossas desigualdades e

Não se pode
comprometer lutas
históricas e de
extrema importância
social, como é a
luta pelos direitos
das pessoas com
deficiência, sob a pena
de violar o princípio
da progressividade na
busca pela melhoria
das condições de vida
de todos

injustiças. Não se discute o mérito de tantas outras
lutas, não menos relevantes e de tantos problemas
como os assombrosos índices de transtornos mentais no mundo e em nosso meio.
Quando um indivíduo adoece, há que se perguntar por que ele adoeceu, mas, quando uma sociedade inteira sofre, há que se perguntar o que há
de errado nessa sociedade, na forma como ela se
organiza e nos valores e prioridades que carrega.
O reconhecimento desse contexto, que é de todos
nós, exige, sem dúvida, inúmeras medidas que passam necessariamente por políticas públicas, por
esforços conjuntos de todas as pessoas e instituições.
No entanto, não se pode, em nome disso, comprometer lutas específicas, históricas e de extrema
importância social, como é a luta pelos direitos das
pessoas com deficiência, sob a pena de violar o
princípio da progressividade na busca pela melhoria das condições de vida de todos, sobretudo dos
mais vulnerabilizados pelas nossas desigualdades
sociais, cronificando um quadro de exclusão que
persiste há séculos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho evidentemente não esgota a complexidade do problema levantado. Antes, sugere
aprofundamentos, necessários para que o direito
à educação, ao trabalho, entre outros, como políticas afirmativas, seja garantido às pessoas com
deficiência. Em contrapartida, a relevância desses
aprofundamentos está no fato de que eles contribuirão para que quadros graves de transtornos
mentais sejam considerados deficiência, o que se
faz necessário, mas também para que pessoas com
deficiência em geral não percam direitos conquistados que ainda esperam sua concretização, com
a inclusão de grupos cada vez mais abrangentes,
o que teria como consequência a subtração de
oportunidades específicas, criadas como forma de
combate à discriminação, destinadas a um público
também específico.
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Resumo
As pessoas com deficiência são mais suscetíveis a situações de violência, e as crenças dos profissionais das redes de proteção
em relação à deficiência podem influenciar a qualidade do cuidado prestado a elas. Este trabalho avaliou os efeitos de um
curso de capacitação voltado a profissionais da rede de proteção na mudança das crenças sobre a violência contra pessoas
com deficiência. Participaram da pesquisa 99 profissionais de quatro municípios participantes do Programa Todos pelos
Direitos. Foram utilizados o Questionário sobre violência contra pessoas com deficiência e o Questionário sobre crenças a
respeito da violência contra pessoas com deficiência (pré- e pós-teste). A capacitação consistiu em quatro módulos, que
abordaram os conceitos sobre violência contra pessoas com deficiência e as possibilidades de ação. Os resultados indicaram
que a maioria dos participantes não havia assistido a ou suspeitado de casos de violência contra pessoas com deficiência
no ambiente de trabalho; entre as respostas que afirmaram já terem suspeitado/presenciado alguma situação, a conduta
escolhida foi conversar com o superior hierárquico ou a família da vítima e notificar a situação em órgãos de proteção de
crianças e adolescentes. Especialmente em um dos quatro municípios, foi observado diferenças na concordância pré- e
pós-teste em seis afirmações do questionário sobre as crenças, indicando a validade desse tipo de iniciativa.

Palavras-chave: Violência; Deficiência; Prevenção.

C

om base em uma análise histórica da defi-

por exemplo). Nesse sentido, Strickler (2001) apresenta

ciência, podem-se identificar a construção

fatores enumerados por Nosek, Howland e Young (1997

e a consolidação de processos de exclusão

apud Strickler) que poderiam aumentar a vulnerabilidade:

social, segregação, preconceito e estigmati-

• maior dependência de outras pessoas para cuidados

zação de indivíduos que apresentam diferenças biológi-

a longo prazo;

cas ou psicológicas, percebidas como desvios da norma-

• negação de direitos humanos, o que reflete em uma

lidade e indicações de menor valia social (WANDERER;

percepção de ausência de poder tanto pela vítima

PEDROZA, 2015). Tais processos reforçam as barreiras

quanto pelo agressor;

de acesso de pessoas com deficiência a serviços básicos,
como os de saúde, educação, emprego, transporte e infor-

• percepção pelo agressor de formas de violência de
menor risco de ser descoberta;

saúde, níveis mais baixos de escolaridade, participação

• falta de credibilidade no relato da vítima;
• menor conhecimento pela vítima do que é adequado

econômica menor e taxas de pobreza mais elevadas, em

ou inadequado no que diz respeito à sexualidade;

mação, levando-as a apresentarem piores perspectivas de

comparação com as sem deficiência (OMS, 2011).
Além das consequências diretas dessas desigualdades, tal contexto se expressa como um conjunto de fatores de risco que tornam essa população mais vulnerável a

• isolamento social, aumento do risco de ser manipulado
por outros;

• maior potencial para desamparo e vulnerabilidade
em locais públicos;

situações de violência. O fenômeno da violência é complexo

• valores e atitudes de profissionais na área de educação

e multifatorial. A Organização Mundial da Saúde (OMS)

especial em relação à inclusão, sem considerar a capa-

define violência como uso intencional da força física ou

cidade de autoproteção do indivíduo; e

do poder — real ou em ameaça — contra si próprio, outra

• falta de independência econômica de grande parte

pessoa, grupo ou comunidade, resultando ou podendo

dos indivíduos portadores de deficiência intelectual.

resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002).

Dados sobre a prevalência da violência contra pessoas

A maior vulnerabilidade para as pessoas com deficiên-

com deficiência confirmam a maior vulnerabilidade desse

cia é, segundo Williams (2003), o que marca uma assi-

grupo da população. Nos Estados Unidos, as pessoas com

metria das relações de poder, que se agrava conforme a

deficiência têm um risco de 4 a 10 vezes maior de sofre-

severidade da deficiência e a possibilidade de o indivíduo

rem episódios de violência do que as sem deficiência

pertencer a outro grupo de risco (mulheres e crianças,

(OMS, 2011). A prevalência de abuso sexual, praticado por
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parceiros íntimos e contra adolescentes, também foi maior

com deficiência, que se refletem em crenças, por exemplo,

para homens e mulheres com deficiência intelectual (OMS,

de que a vítima de violência ou abuso com comprometi-

2011). No Brasil, não existem dados oficiais sobre a magni-

mento de desenvolvimento ou intelectual não teria capaci-

tude do problema. No entanto, Lima e D’Affonseca (2020),

dade para compreender a situação vivida e, assim, o fato

com base no levantamento dos dados do Disque 100 do

não lhe causaria danos (WANDERER; PEDROZA, 2015).

governo federal, oferecem números relevantes para a com-

Em relação à condução dos atendimentos a essa popu-

preensão dos casos denunciados por meio desse canal. Foi

lação, verifica-se a tendência em desacreditar o testemunho de

verificado um aumento expressivo do número de denún-

pessoas com deficiência e, quando a revelação da violência é

cias de violências sofridas por pessoas com deficiência ao

reconhecida, os encaminhamentos mais frequentes são para o

longo dos últimos anos, com um aumento médio de 300%

cuidado médico, em detrimento de medidas de apoio emocio-

dos casos de 2011 a 2017. A maior parcela de casos denun-

nal, protetivas e de responsabilização dos agressores. Moreira

ciados foi de negligência (35,8%), seguida de violência psico-

et al. (2014) investigaram as narrativas de conselheiros tutela-

lógica (25,5%), física (17,7%), abuso financeiro (13,3%), outros

res sobre sua função na proteção de crianças e adolescentes

tipos de violação (5,0%) e violência sexual (2,7%). A maio-

com deficiência e identificaram sentidos que tratavam essa

ria dos suspeitos eram pessoas da família da vítima (57,5%),

população como “especial”, o que acabava por reforçar sua

sendo que 44% eram pessoas da família nuclear (irmãos,

invisibilidade, não especificando dados que poderiam gerar

filhos, mãe ou pai), e os episódios de violência ocorreram

políticas e campanhas sintonizadas com o enfrentamento da

com maior frequência na casa da própria vítima (64,8%).

violência. Os autores atribuem esse resultado a um acúmulo

A maioria das vítimas era mulher (52,8%), com deficiência

de carências, como a do repertório técnico dos profissionais,

intelectual (65,8%), seguida das deficiências física (22,1%),

agravado por sobrecarga de trabalho, falhas na formação e

visual (4,9%) e auditiva (3%). Em relação à idade, 29% tinham

ausência de formas adequadas de registro.

entre 18 e 30 anos; 24% entre 31 e 40 anos; 23,9% de 41 a 50

Um modo de minimizar as carências seria a capacitação

anos; e 20,2% de 51 a 60 anos (LIMA; D’AFFONSECA, 2020).

dos profissionais que atuam na rede de proteção das pessoas

Além desses fatores de risco, Wanderer e Pedroza (2015)

com deficiência com o intuito de instrumentalizá-los sobre o

apontam a precariedade na detecção, denúncia e intervenções

conhecimento da violência contra essa população e, conse-

adequadas diante das situações de violência, como resultado,

quentemente, elevar a qualidade dos atendimentos prestados.

em parte, da insuficiente formação profissional acerca dessa

D’Affonseca, Cabral e Paes (2019) descrevem uma proposta

temática. Portanto, intervenções sobre o fenômeno devem,

de um programa de formação de profissionais da rede de

além de compreender o caráter processual da violência, ins-

proteção para prevenção de violência às pessoas com defi-

trumentalizar profissionais para reconhecerem e atribuírem

ciência. O programa nasceu da identificação de violações de

significado às situações de violência contra pessoas com defi-

direitos das pessoas com deficiência intelectual e das famílias

ciência, ampliando as possibilidades de suporte, notificação,

atendidas na instituição e visa tirar o tema da pessoa com

apuração, responsabilização dos autores e efetivação de medi-

deficiência da invisibilidade e incidir em políticas públicas,

das de proteção (WANDERER; PEDROZA, 2015).

visando à proteção, promoção e garantia dos direitos.

Um desafio a ser ultrapassado nessa forma de inter-

As primeiras formações realizadas pela equipe não

venção refere-se à crença dos próprios profissionais sobre

priorizaram a avaliação dos resultados das intervenções

as pessoas com deficiência e a violência sofrida por elas.

realizadas, o que compromete a identificação da proposta

Estudos sobre violência intrafamiliar indicam que as

como uma alternativa viável para atingir as metas alme-

crenças dos profissionais interferem na maneira de lidar

jadas. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar os

com as vítimas e influenciam na qualidade do cuidado

efeitos de um curso de capacitação voltado a profissionais

prestado (FERRARI; PRIOLO FILHO; BRINO, 2016). A isso

da rede de proteção na mudança das crenças em relação

somem-se o estigma e o preconceito em relação à pessoa

à violência contra pessoas com deficiência.
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MÉTODO

Instrumentos
1. Questionário sobre violência contra pessoas com

Participantes
Participaram da pesquisa gestores e técnicos dos

deficiência, adaptado pelos pesquisadores com base no
instrumento de Giusto (2013) para avaliar:

órgãos da assistência social, saúde, educação, segu-

• o conhecimento dos profissionais acerca dos sinais

rança pública, justiça, esporte, lazer e cultura, habi-

que podem indicar a ocorrência da violência prati-

tação, obras, direitos humanos, conselhos de direitos e

cada contra pessoas com deficiência;

outras organizações congêneres de quatro municípios
selecionados para participar do Programa Todos pelos
Direitos. Os municípios foram selecionados de acordo
com os seguintes critérios:

• participação em ações anteriores realizadas pela
equipe;

• possíveis consequências para as vítimas e para os
familiares;

• consequências pessoais e profissionais ao notificar a
violência; e

• discussão sobre violência contra pessoas com deficiência na formação profissional.

• população acima de 100 mil habitantes e número
significativo de pessoas com alguma deficiência, de

2. Questionário sobre crenças a respeito da violência

acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto

contra pessoas com deficiência, adaptado de Giusto (2013).

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Crenças são ideias ou esquemas que as pessoas desenvol-

• empenho e dedicação de cada secretaria para o bom
andamento do projeto; e

• proximidade geográfica com a capital paulista.

vem desde a infância sobre si mesmas, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. É por meio de suas interações com
o ambiente e com outros sujeitos que uma pessoa elabora
determinados entendimentos e aprendizagens, e, de acordo

Dos 373 profissionais que participaram da capaci-

com a teoria cognitiva, as crenças influenciam os comporta-

tação nos quatro municípios, 99 responderam a todos

mentos dos indivíduos (BECK, 2021). O questionário continha

os instrumentos no pré- e pós-teste (16 do Município 1;

36 afirmações a respeito da violência contra pessoas com

25 do Município 2; 36 do Município 3; e 22 do Município

deficiência e o participante deveria selecionar uma opção na

4). A idade dos participantes variou de 20 a 69 anos

escala likert de quatro pontos (1– discordo totalmente; 2– dis-

(M=43,6; DP=9,53). A maioria dos participantes (93,8%)

cordo; 3– concordo; 4– concordo totalmente). As afirmações

era do gênero feminino, não possuía deficiência (92,2%)

apresentavam-se divididas em: violência geral; violência

e tinha ensino superior completo (89,1%). Quanto à for-

física; violência psicológica; violência sexual; e negligência.

mação profissional, 44,4% tinham formação inicial ou

O presente questionário obteve um valor de alfa de 0,617.

continuada na área de educação (pedagogia e psicopedagogia); 20,6% na área de saúde (psicologia, tera-

Procedimentos

pia ocupacional, fonoaudiologia e enfermagem); 17,5%

Após a seleção dos municípios, foi realizado um mapea-

na área de assistência social; 3,2% justiça (direito); 6,3%

mento de suas redes, agendadas reuniões para apresen-

eram estudantes (técnicos e de graduação); e 7,9% tin-

tação do projeto aos atores-chave da rede de defesa e

ham outras formações. Quase metade dos participantes

garantia de direitos em cada município e realizado o pro-

era da área de educação (49,2%); 20,6% da assistência

grama de capacitação, organizado por município, com qua-

social; 12,7% da saúde; 4,8% do Conselho Tutelar; 3,2% da

tro módulos teóricos e práticos de quatro horas (Tabela 1).

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

No primeiro encontro da capacitação, os participantes

do município; 3,2% do Conselho Municipal da Pessoa

foram convidados a participar da pesquisa. Os que concor-

com Deficiência; 3,2% da área de segurança; 1,6% da

daram em participar assinaram o Termo de Consentimento

vigilância socioassitencial; e 1,6% da mobilidade urbana.

Livre e Esclarecido (TCLE), que apresentava os objetivos
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da pesquisa, o tipo de dado que seria coletado e a forma

abuso sexual; 71% para violência psicológica; 61% para

de participação.

negligência; e 61% para violência física). Entre as respostas
que afirmaram já terem suspeitado/presenciado alguma

Análise dos dados

situação, a maioria indicou a ocorrência em mais de uma

Os dados obtidos foram tabulados no software estatístico SPSS e analisados por estatística descritiva (média,

vez (74% para violência física; 71% para negligência; 58%
para violência psicológica; e 52% para abuso sexual).

desvio padrão e frequência). Para comparar os resultados

Entre os participantes que indicaram resposta afirmativa

dos participantes no questionário sobre crenças aplicado

sobre terem suspeitado ou visto alguma situação de violên-

pré- e pós-teste, foi utilizado o teste de Wilcoxon.

cia, foi questionado qual atitude tomaram diante do ocorrido.
Para todos os tipos de violência, os participantes indicaram

Aspectos éticos

com maior frequência que optaram por “Conversar com

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê

o chefe imediato” (39% para negligência; 38% para violên-

de Pesquisa com Seres Humanos da Universidade

cia física; 34% para violência psicológica; e 27% para abuso

Federal de São Carlos (UFSCar) e aprovado (CAAE

sexual). Também foi frequentemente escolhida pelos par-

03116818.2.0000.5504).

ticipantes a opção “Conversou com o pai/mãe da vítima”
(32% para negligência; 30% para abuso sexual; 30% para

RESULTADOS

violência psicológica; e 27% para violência física).

A maioria das respostas indicou que os participantes

A notificação da situação de violência a algum órgão

não haviam suspeitado ou visto nenhuma ocorrência de

responsável foi feita, na maioria das situações, para todos

violência contra pessoas com deficiência no local de tra-

os tipos de violência. Para os casos de abuso sexual,

balho, independentemente do tipo de violência (72% para

todos os participantes indicaram que notificaram órgãos

Tabela 1. Módulos do Programa de Capacitação “Articulação e Mobilização”.
Módulo

Tema da aula

Conteúdo

Deficiência.

Histórico da deficiência; Definição de deficiência; Tipos de barreiras; Convenção da
ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência; Novos paradigmas e inclusão.

Legislação.

Direitos da pessoa com deficiência; Lei Brasileira de Inclusão e outras legislações
pertinentes.

Violação de direitos contra pessoas com
deficiência.

Direitos Humanos; Definição/conceito de violência; Violência estrutural; Tipos de
violência; Violação de direitos contra pessoa com deficiência (do nascimento ao
envelhecimento).

Prevenção à violência contra pessoas
com deficiência e suas famílias.

Atenção ao cuidador/família; Deficiência e gênero; Vulnerabilidade da pessoa com
deficiência e suas famílias; Estratégias de prevenção à violência.

Trabalho em rede — enfrentamento e
prevenção.

Conceito e definição do trabalho em rede; Atuação em rede como forma de
prevenção e enfrentamento à violência; Fluxograma das redes de promoção, defesa
e garantia de direitos municipais; Serviços e programas municipais de atendimento
à pessoa com deficiência no município.

Fluxo de encaminhamento em casos de
violência.

Elaboração conjunta de uma proposta de fluxo de encaminhamento em casos de
violência contra pessoa com deficiência.

Introdução à política pública.

Reflexões sobre o conceito; Surgimento; A quem se destina; Os critérios para a
elaboração de uma política pública; Políticas públicas para pessoas com deficiência;
Quem executa; Quem fiscaliza.

Termo de Compromisso para garantia
de direitos das pessoas com deficiência.

Levantamento e sistematização das demandas prioritárias no município e
elaboração conjunta do Termo de Compromisso.

1

2

3

4

• Apresentação institucional;
Seminário
Municipal

• Assinatura de Termo de Compromisso para garantia de direitos das pessoas com deficiência, pelo poder público de cada município;
• Apresentação ou fortalecimento do fluxo de encaminhamento para casos de violência no município;
• Palestra sobre estratégias de como colocar em prática as demandas e efetivar políticas públicas.
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responsáveis. A mesma conduta foi adotada em 77% dos
casos relativos à violência física, 74% à negligência e 61%
à violência psicológica.

Distribuição das respostas dos participantes (%) quanto à afirmação
Q21 do Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência

A conduta de “Acompanhar a situação da vítima” após

Discordo

a notificação foi a mais frequentemente apontada pelos

Concordo

profissionais para os casos de abuso sexual (93%), violên-

14,8

Discordo totalmente

33,3

0

Com os profissionais que indicaram nunca ter visto ou suspeitado de situação de violência contra pessoas com deficiência

40,7

11,1
5

10

15

Pós-Teste

de violência física, metade dos profissionais indicaram
que “Nunca mais viu a vítima” após a notificação (50%).

37

29,6

Concordo totalmente 0

cia psicológica (92%) e negligência (77%). Já para os casos

33,3

20

25

30

35

40

45

Pré-Teste

Gráfico 1. Distribuição das respostas dos profissionais
do Município 3 nas medidas pré e pós-teste para a Q21 do
Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência.

em seu local de trabalho, foi investigado quais condutas tomariam caso testemunhassem ou suspeitassem de algum caso
de violência. Para todos os tipos de violência, a conduta mais
frequentemente indicada pelos profissionais foi “Conversar
com o chefe imediato” (violência física: 95%; abuso sexual: 76%;
violência psicológica: 73%; negligência: 54%). A segunda opção
mais frequentemente escolhida foi “Conversar com o(a) pai/
mãe da vítima” (negligência: 31%; violência psicológica: 18%;
abuso sexual: 16%; violência física: 5%).
Em relação à possibilidade de notificar a um órgão responsável, caso suspeitasse ou presenciasse algum caso
de violência, os profissionais indicaram com frequência que realizariam a notificação, para todos os tipos de

Distribuição das respostas dos participantes (%) quanto à afirmação
Q24 do Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência
Discordo totalmente

7,4

14,8

Discordo
14,8

Concordo
Concordo totalmente
0

66,7

51,9
37

3,7
3,7
10

20
Pós-Teste

30

40

50

60

70

Pré-Teste

Gráfico 2. Distribuição das respostas dos profissionais do
Município 3 nas medidas pré- e pós-teste para a Q24 do
Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência.

violência (violência psicológica: 85%; violência física: 83%;
abuso sexual: 82%; negligência: 80%). Entre os profissionais
que indicaram que não realizariam a notificação, foram
investigadas as razões, sendo o desconhecimento sobre
como fazê-la a mais frequente (violência psicológica: 70%;
negligência: 70%; violência física: 69%; abuso sexual: 69%).

Distribuição das respostas dos participantes (%) quanto à afirmação
Q31 do Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência
Discordo
8,3
Concordo

50

Concordo totalmente

50

0

Crenças sobre a violência
contra pessoas com deficiência
Os Gráficos 1 a 6 apresentam as respostas às questões em
que se obtiveram diferenças estatisticamente significativas
entre as medidas pré- e pós-teste nas crenças dos participantes.

Violência geral
A avaliação de aspectos gerais da violência contra pessoas com deficiência foi abrangida por 10 questões do ques-

25
10

20
Pós-Teste

30

40

50

66,7

60

70

Pré-Teste

Gráfico 3. Distribuição das respostas dos profissionais
do Município 4 nas medidas pré- e pós-teste para a Q31 do
Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência.

(Q21), as respostas dos participantes do Município 3 demonstraram diferença estatisticamente significativa na avaliação
pré- e pós-teste (Z=2,543, p<0,01) (Gráfico 1).

tionário. Para a afirmação “Em alguns casos a demonstração

Como pode ser observado, na avaliação realizada após

de afeto de uma família é expressa pelo uso da violência”

a capacitação, os profissionais do Município 3 indicaram,
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com maior frequência, que concordavam parcialmente
(40,7%) ou totalmente (11,1%) com a afirmação apresentada.

Violência Física

Distribuição das respostas dos participantes (%) quanto à afirmação
Q32 do Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência
45,5

Concordo

36,4

Esse item foi avaliado por meio de oito afirmações do
questionário. Entre os profissionais do Município 3, houve

54,4

Concordo totalmente

diferença estatisticamente significativa (Z=2,138; p<0,05)

63,3

0

10

para a afirmação “Uma família que defende uma disciplina
severa e tem expectativas excessivamente irreais de seus
filhos não apresenta características de família na qual a
violência física possa estar presente” (Q24) (Gráfico 2).

20
Pós-Teste

30

40

50

60

70

Pré-Teste

Gráfico 4. Distribuição das respostas dos profissionais
do Município 1 nas medidas pré- e pós-teste para a Q32 do
Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência.

Como se pode observar, os profissionais indicaram
com maior frequência discordância parcial (66,7%)
ou total (14,8%) da afirmação apresentada, de acordo
com as respostas assinaladas na avaliação após a
capacitação.

Violência Sexual
A violência sexual foi abordada em seis questões
do questionário. Para os profissionais do Município 4,

Distribuição das respostas dos participantes (%) quanto à
afirmação Q18 do Questionário sobre crenças a respeito da
violência contra pessoas com deficiência
Discordo totalmente
Discordo
Concordo
Concordo totalmente

p<0,05) para a afirmação “Uma pessoa que sofreu violência sexual pode apresentar sintomas como: ideias ou
tentativas de suicídios e/ou sentimento de culpa” (Q31)
(Gráfico 3).
Como demostrado no Gráfico 3, após a capacitação as
respostas dos profissionais se dividiram igualmente (50%)
entre as opções “Concordo” e “Concordo totalmente”, indicando concordarem com maior frequência com a afirmação apresentada.

Violência Psicológica

tão ameaçador quanto o abuso físico” (Q32) (Gráfico 4).
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Gráfico 5. Distribuição das respostas dos profissionais dos
Municípios 3 e 1 nas medidas pré- e pós-teste para a Q18 do
Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência.
Distribuição das respostas dos participantes (%) quanto à afirmação
Q23 do Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência
18,2
18,2

Discordo

Concordo

0

54,5

18,2
27,3

Concordo totalmente

tões. Em suas respostas, os profissionais do Município 1 aprep<0,016) para a afirmação “O abuso psicológico pode ser

66,7

45,5

0

A violência psicológica foi contemplada por quatro quessentaram diferença estatisticamente significativa (Z=2,40;

11,1
3,7
7,4

Discordo totalmente
Discordo
Concordo totalmente

houve diferença estatisticamente significativa (Z=2,00;

51,9
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Gráfico 6. Distribuição das respostas dos profissionais
do Município 1 nas medidas pré- e pós-teste para a Q23 do
Questionário sobre crenças a respeito da violência contra
pessoas com deficiência.

As respostas dos participantes se distribuíram entre as
opções “Concordo” e “Concordo totalmente”. Pode-se notar
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Negligência

que houve um aumento na porcentagem de respostas na

A negligência foi examinada em cinco questões. Para duas

primeira opção (36,4% para 45,5%) e uma diminuição na

delas (Q18 e Q23), houve diferença estatisticamente signifi-

segunda opção (63,6% para 54,5%), após a capacitação.

cativa entre as respostas dos profissionais para a afirmação
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“Não dar os medicamentos necessários, deixar de seguir as

verificaram que aproximadamente metade dos casos de

prescrições médicas e não oferecer os cuidados apropriados

abuso sexual (47,4%), quando notificados, já eram crôni-

não se caracteriza como uma situação de negligência” (Q18). A

cos. Nesse sentido, Marra e Costa (2018) identificaram que,

diferença entre as medidas foi significativa para os Municípios

em média, o abuso ocorrera 13 meses antes da revelação

3 (Z=2,435; p<0,05) e 1 (Z=2,12; p<0,05) (Gráfico 5).

e o tempo até a denúncia era de aproximadamente de 7

Como pode ser observado, para o Município 3, os pro-

meses. A violência física e a negligência podem ser os

fissionais indicaram discordar com maior frequência da

tipos de violência mais identificados pelos profissionais

afirmação na avaliação pós-teste (Discordo: 22,2%; Discordo

porque seus sinais, como marcas físicas ou o uso inade-

totalmente: 66,7%). Já os profissionais do Município 1, na

quado das roupas, são reconhecidos mais facilmente; por

medida pós-teste, indicaram mais frequentemente menor

sua vez, a ausência de marcas físicas dificulta a identifi-

discordância, diminuindo as repostas na opção “Discordo

cação do abuso sexual (ZAMBON et al., 2012).

totalmente” (45,5%) e aumentando as nas opções “Discordo”
(45,5%) e “Concordo totalmente” (9,1%).

As respostas aos questionários indicaram que a atitude
mais frequente diante da identificação dos casos era con-

A segunda questão na qual foi identificada uma dife-

versar com o profissional hierarquicamente superior e, em

rença estatisticamente significativa apresentava a afirmação

segundo lugar, com o pai ou mãe da vítima. É interessante

“Se uma pessoa com deficiência frequentemente se veste

notar que mesmo os participantes que indicaram não ter

com roupas não adequadas ao clima/tempo e desleixada

identificado casos de violência destacaram atitudes seme-

quanto aos cuidados pessoais e de higiene, pode-se sus-

lhantes, se reconhecessem essas situações. Conversar com

peitar de negligência” (Q23). A diferença ocorreu apenas

o chefe imediato parece refletir uma atuação de discus-

para o Município 1 (Z=2,00; p<0,05) (Gráfico 6).

são dos casos na equipe, o que pode contribuir para uma

Como mostrado no Gráfico 6, pode-se notar que os

ação da instituição para lidar com os casos de violência

profissionais indicaram com maior frequência a opção

identificados. Em vista da complexidade desses casos,

“Concordo” (54,5%), diminuindo a frequência de respos-

comunicar a situação à equipe e fazer a notificação nos

tas, quando comparada com a medida pré-teste, na opção

órgãos competentes (por exemplo, o Conselho Tutelar, no

“Concordo totalmente” (de 63,6% para 27,3%).

caso de crianças e adolescentes) seriam as atitudes mais
indicadas (BRINO et al., 2011).

DISCUSSÃO

Inversamente, conversar com o pai ou mãe da vítima

Os resultados indicaram obstáculos ao enfrentamento

não é uma atitude indicada. Como a maioria dos suspeitos

à violência contra pessoas com deficiência. Como a maio-

de violência contra pessoas com deficiência notificadas

ria dos participantes relatou não ter suspeitado ou visto

no Disque 100 eram pessoas da família da vítima (57,5%) e

nenhuma ocorrência de violência contra pessoas com

quase metade (44%) era algum membro da família nuclear

deficiência durante suas atividades profissionais, questio-

(irmão, filhos, mãe e pai) (LIMA; D’AFFONSECA, 2020), a

na-se se essa não identificação poderia resultar da dificul-

comunicação poderia implicar possível ameaça ao pro-

dade em reconhecer os sinais e sintomas da violência ou

fissional ou a impossibilidade de encaminhar a pessoa

de concepções equivocadas sobre essa população, como

aos órgãos de proteção, já que os supostos agressores e

acreditar que pessoas com deficiência não têm risco de

familiares ficariam cientes de que poderiam ser denun-

sofrer violência, já que seriam supervisionadas 24 horas

ciados e se mudariam ou interromperiam o atendimento

por dia e, portanto, nunca estariam sujeitas à violência.

nas instituições em que os profissionais trabalham (BRINO

A maioria dos participantes que identificou violência

et al., 2011). Destaca-se, portanto, a importância dos profis-

contra pessoas com deficiência indicou que se tratava de

sionais na condução desses casos, uma vez que fornecer

casos recorrentes, com mais de um episódio de violência,

um cuidado adequado e compreensível pode minimizar as

geralmente a física ou a negligência. Zambon et al. (2012)

consequências da violência a curto, médio e longo prazos
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(LÓPEZ; LEFÈVRE, 2019). A maioria dos participantes do

diante de situações de violência. Outra limitação deste

estudo indicou que notificariam os casos e acompanha-

estudo se refere à condução da formação nos municí-

vam com mais frequência ocorrências de abuso sexual

pios, cujas dinâmicas e procedimentos foram distintas

e violência psicológica. Os casos de violência física eram

em virtude de questões logísticas, o que pode ter con-

menos acompanhados pela equipe, e em metade deles os

tribuído para o resultado, com poucas mudanças pré- e

profissionais indicaram que, após a notificação, perderam

pós-intervenção e nos diferentes municípios. Pesquisas

o contato com a vítima. Muitas famílias, quando notifica-

futuras com formação de profissionais poderiam garan-

das, podem se mudar de casa, de cidade ou de serviço

tir condições mínimas de condução, tempo de duração,

(BRINO et al., 2011), o que dificulta o acompanhamento do

facilitador da intervenção e tempo entre os encontros,

profissional. Entre os que disseram que não identificaram

de modo que fosse possível garantir maior uniformidade

casos na sua prática profissional, a maioria notificaria, e,

e favorecer a identificação de variáveis que pudessem

entre os que não, o argumento apresentado foi o desco-

interferir em uma maior/menor mudança.

nhecimento dos caminhos que deveriam ser seguidos.

Outro ponto que merece destaque é o número de

Como o objetivo da pesquisa era avaliar os efeitos de

participantes que aceitou participar da pesquisa e efeti-

um curso de capacitação voltado a profissionais da rede

vamente respondeu aos instrumentos antes e depois do

de proteção na mudança das crenças em relação à violên-

curso. Dos 373 participantes, apenas 26,5% participaram

cia contra pessoas com deficiência, verificaram-se poucas

da pesquisa. Tal dado parece refletir a dificuldade de con-

mudanças estatisticamente significativas. As mudanças

tar com a participação dos profissionais em pesquisas e

significativas ocorreram com uma frequência maior no

sugere a importância de uma amostra inicial maior e de

Município 3.

maior motivação e/ou condições de participação.

Cumpre destacar que o instrumento de crenças uti-

A despeito das limitações, esta pesquisa contribui para

lizado foi elaborado para uso nesta pesquisa e tinha

lançar luz à necessidade de formação inicial/continuada

limitações quanto à confiabilidade e validade, tornando

dos profissionais sobre a violência contra pessoas com

importantes estudos para elaboração de instrumentos

deficiência como uma importante iniciativa para identifi-

de mensuração de crenças e atitudes de profissionais

cação e prevenção desse fenômeno.
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Resumo
Este artigo descreve a implementação de um planejamento de atividades curriculares elaborado com base na perspectiva
do Desenho Universal para Aprendizagem na Educação Infantil. Participaram duas turmas da Educação Infantil de duas
instituições públicas de um município da Região Metropolitana de Curitiba, respectivamente com 20 e 27 crianças. Foi
realizada uma avaliação inicial do repertório da criança (linha de base), por meio da aplicação de um protocolo de habilidades
básicas, que possibilitou determinar as condutas que seriam ensinadas no programa de aquisição de habilidades básicas.
Para verificar as mudanças no repertório comportamental, foram utilizados um Protocolo de Observações, o Protocolo
de Registro de Aprendizagem, a Escala Colaborativa Rabelo e o Inventário Portage Operacionalizado. Também foram
elaborados e implementados os Programas Educacionais Curriculares para o Desenho Universal para Aprendizagem I, II e
III. Foi aplicado o delineamento AB com controle experimental. Observou-se que o Desenho Universal para Aprendizagem
favorece o planejamento de atividades curriculares e contribui para o desenvolvimento de crianças da Educação Infantil.
Além disso, proporciona aos educadores novas estratégias de ensino e possibilidades de contemplar as crianças com as
mais diversas formas de acesso ao conhecimento.

Palavras-chave: Desenho Universal para Aprendizagem; Educação Especial; Educação Infantil; Práticas Inclusivas.

A

o analisar as políticas públicas brasileiras,

demonstrar suas aprendizagens por meio de atividades

é possível encontrar leis sobre Educação

de produção escrita, construção de objetos, ações físicas,

Especial, como a Constituição Federal

entre outros (ZERBATO; MENDES, 2018).

(BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e

As redes afetivas relacionam-se com o interesse e a

do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), a Lei de Diretrizes

motivação, avaliam padrões, atribuem significados emo-

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a Política

cionais e envolvem as tarefas e a aprendizagem — são o

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação

“porquê” da aprendizagem. As redes do reconhecimento

Inclusiva (BRASIL, 2008), a Resolução CNE/CEB nº 20

proporcionam a identificação, a compreensão e o proces-

(BRASIL, 2009) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa

samento dos conceitos e informações — são o “quê” da

com Deficiência (LBI) (BRASIL, 2015).

aprendizagem. Já as redes estratégicas permitem a exe-

Os documentos legais compreendem como direito de

cução e o monitoramento das ações e habilidades, reali-

todo cidadão a Educação Especial e Inclusiva de qualidade

zam o processamento sensorial, motor e cognitivo — são o

e favorável a todos. Nesse sentido, o Desenho Universal de

“como” da aprendizagem (ALVES; RIBEIRO; SIMÕES, 2013).

Aprendizagem (DUA) favorece o acesso ao ensino-apren-

Estudos brasileiros indicam que o DUA é uma ferramenta

dizagem ao envolver todos os agentes do processo e não

positiva para a construção de aprendizagens, ao universa-

apenas um público específico.

lizar a aprendizagem e diminuir barreiras no processo de

Elaborada no contexto mundial, o DUA está articulado com

ensino (ZERBATO, 2018). É também um recurso vantajoso

a educação, psicologia do desenvolvimento, neurociências

para os estudantes, por garantir a aprendizagem (ZERBATO,

e ciências cognitivas (NUNES; MADUREIRA, 2015). Seus três

2018), uma vez que o DUA busca o atendimento das necessi-

princípios, com base na neurociência, são as redes afetivas, as

dades individuais, permitindo o uso de recursos e condições

redes do reconhecimento e as redes estratégicas (Figura 1).

para a aprendizagem e eliminando entraves no processo de

Como mostrado na Figura 1, o princípio 1 do DUA
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escolarização (BOCK; GESSER; NUERNBERG, 2018, p. 144).

remete às redes afetivas e avalia as formas de envolver e

É importante indicar que Zerbato (2018) ressalta que o

motivar o aluno; o princípio 2 envolve as redes de recon-

DUA é uma abordagem promissora e necessita de novas

hecimento, por meio das quais o docente se posiciona

pesquisas que possam ampliar sua validade. Desse modo,

de forma universal e elabora estratégias para auxiliar a

esta pesquisa buscou analisar e descrever a implementação

aprendizagem dos alunos; já o princípio 3, ligado à ação

de um planejamento de atividades curriculares elaborado

e expressão, relaciona-se às estratégias para o aluno

com base na perspectiva do DUA na Educação Infantil.
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Princípios do
Desenho Universal
da Aprendizagem

1. Proporcionar múltiplos
meios de envolvimento

Estimular o interesse dos
alunos e motivá-los para a
aprendizagem recorrendo a
múltiplas formas

2. Proporcionar múltiplos
meios de representação

Apresentar a informação
e o conteúdo em
múltiplos formatos para
que todos tenham acesso

3. Proporcionar múltiplos
meios de ação e expressão

Permitir formas alternativas de
expressão e de demonstração
das aprendizagens, por parte
dos alunos

Fonte: Nunes e Madureira (2015).

Figura 1. Princípios do Desenho Universal da Aprendizagem.

MÉTODO

As crianças não precisavam de apoio para ir ao banheiro, procuravam resolver sozinhas as situações novas,

Participantes

raramente solicitando apoio, dedicavam pouco tempo aos

Participaram da pesquisa 47 crianças (31 meninos e 16

brinquedos, jogos e brincadeiras e exigiam que o ritmo

meninas) na faixa etária de 4 a 5 anos de duas turmas de

das atividades propostas pelos educadores fosse mais

Educação Infantil de dois Centros Municipais de Educação

rápido (CORTEZE, 2018).

Infantil (CMEI) da Região Metropolitana de Curitiba. A

As educadoras permitiam às crianças liberdade para inte-

turma do primeiro centro (CMEI 1) era formada por 22

ragir entre si e manusear os brinquedos e jogos, mas preci-

crianças, mas apenas 20 participaram do estudo (14 meni-

savam relembrar com frequência a rotina e as regras de con-

nos e 6 meninas), e a do CMEI 2 contava com 27 crianças

vivência em sala de aula previamente combinadas. No CMEI

(17 meninos e 10 meninas). O CMEI 1 foi considerado grupo

1, a educadora (E1), formada em magistério e graduada em

experimental e o CMEI 2 designado grupo controle, por

artes plásticas, atuava havia 10 anos na prefeitura do municí-

indicação da Secretaria Municipal de Educação, que

pio como professora e diretora de CMEI. As outras três eram

selecionou as duas instituições por atenderem estudan-

estagiárias: duas de sala, a primeira (E2) era estudante do

tes público-alvo da Educação Especial (PAEE) e da faixa

segundo ano do curso de pedagogia e trabalhava no período

etária desejada para o estudo. Participaram também sete

da manhã, e a segunda (E3) era estudante do segundo ano

profissionais da Educação com atuação em sala de aula.

de pedagogia e trabalhava à tarde; e uma (E4) de inclusão.

O Quadro 1 apresenta as características dos alunos

As crianças do CMEI 2 também apresentavam boa

PAEE do CMEI 1, identificados como Criança D e Criança I.

interação entre si e com os profissionais de sala. Eram

A Criança D apresenta suspeita de Transtorno de Oposição

participativas, concentravam-se e se interessavam pelas

Desafiador (TOD) e demonstrou boa interação com os pro-

atividades pedagógicas propostas, gostavam de ajudar

fissionais que o acompanhavam nas atividades. A criança

as educadoras e iam ao banheiro sem apoio (Quadro 2).

I nasceu com hidrocefalia e apresenta deficiência intelec-

A professora (E1) era formada em magistério e graduada

tual e dificuldades motoras.

em letras, a estagiária de sala (E2) cursava o último ano de
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Quadro 1. Características dos alunos público-alvo da Educação Especial – Centro Municipal de Educação Infantil 1.
Participante

Criança D

Diagnóstico

Transtorno
de Oposição
Desafiante (em
andamento)

Criança I

Idade
(anos)

4

5

Hidrocefalia

Sexo

Ingresso na
Educação Infantil
(ano)

Características Observadas pela Pesquisadora
(Corteze, 2018)

2017

Agressivo; não consegue brincar com os colegas, que
às vezes preferem se afastar; não aceita orientações
dos educadores; não sabe esperar sua vez e, quando o
faz, é com muita dificuldade; não se concentra para as
atividades; sem paciência.

2018

Conhece seu diagnóstico e se utiliza disso para obter o
que deseja; tem dificuldade motora, mas gosta de tentar
fazer as coisas sozinho; não segue “ordens”; belisca e
morde os colegas; gosta de fazer o que quer.

M

M

M: masculino.
Fonte: Corteze (2018).

Quadro 2. Características dos alunos público-alvo da Educação Especial – Centro Municipal de Educação Infantil 2.
Participante

Diagnóstico

Criança Q

Transtorno do
Espectro Autista
(em andamento)

Criança Z

Transtorno do
Espectro Autista
(em andamento)

Idade
(anos)

5

4

Sexo

Ingresso na Educação
Infantil (ano)

Características Observadas pela Pesquisadora
(Corteze, 2018)

2017

Tranquilo; interage muito pouco com os colegas;
sabe aguardar sua vez nas atividades propostas,
participando de todas; tem dificuldade de comunicação
oral e fala muito pouco.

2017

Agitado e agressivo; tem dificuldade de comunicação
oral, mas procura outras estratégias para ser atendido,
sempre buscando atenção dos educadores; não segue
“ordens” quando algo não sai como deseja.

M

M

M: masculino;
Fonte: Corteze (2018).

pedagogia e trabalhava no turno da manhã, a estagiária

O registro era feito todos os dias de observação, durante

de inclusão (E3) cursava magistério e atuava no turno

a linha de base e em todas as intervenções realizadas.

da tarde, e outra estagiária (E4) cursava magistério, nível
médio, e trabalhava no período da manhã.

O Protocolo de Registro de Aprendizagem esteve
articulado com os resultados obtidos no Protocolo de
Observação e trouxe a oportunidade de uma abordagem

Coleta e Análise de Dados
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quantitativa. Com os dados levantados de forma qualita-

Os instrumentos metodológicos utilizados nesta pes-

tiva com o Protocolo de Observação, cada resposta rece-

quisa foram o Protocolo de Observação, o Protocolo de

beu uma escala de 0 a 3, na qual o zero representava não

Registro de Aprendizagem, a Escala Colaborativa Rabelo,

ocorrência da atividade e três indicava sua ocorrência de

o Inventário Portage Operacionalizado (IPO) (WILLIAMS;

forma satisfatória e planejada.

AIELLO, 2001), os Programas Educacionais Curriculares

A Escala Colaborativa Rabelo adaptada avaliou o tra-

para o Desenho Universal para Aprendizagem (PEC-

balho de um professor de sala de referência comum e de

DUA) I, II e III e o Questionário de Validade Social, des-

um professor de Educação Especial (MENDES; VILARONGA;

critos a seguir.

ZERBATO, 2014; CORTEZE, 2018).

No Protocolo de Observação, os pesquisadores preen-

O IPO permitiu avaliar as atividades de estimulação e

chiam itens como identificação do CMEI, descrição do muni-

o planejamento das professoras da Educação Infantil, com

cípio, horários de observações e nome completo do obser-

o intuito de “construir um parecer posterior intervenção

vador e dos profissionais que atuavam com as crianças.

no ambiente natural da criança avaliada” (BARCELLOS et
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al., 2013). As observações e aplicações do IPO começa-

a uma pesquisa, o delineamento AB estrutura-se em duas

ram após o registro do projeto de pesquisa na Secretaria

etapas: Linha de Base, na fase inicial (A), como forma de

de Educação do município onde a pesquisa foi feita. Em

se avaliar os efeitos se nenhuma intervenção for feita; na

seguida, a equipe responsável pela execução do estudo

etapa de Intervenção (B) ocorre a implementação, com

elaborou as atividades a serem desenvolvidas com base

dois grupos, o experimental, que recebe a intervenção,

no DUA na sala de referência.

e o controle, sem intervenção. A etapa de observações,

Um dos instrumentos utilizados com esse propósito foi

realizadas por dois pesquisadores, permite uma ava-

o PEC-DUA. Elaborado pelo Laboratório de Intervenção e

liação fidedigna se ocorrer alta concordância entre os

Atenção Precoce de Bebês e pelo Laboratório de Pesquisas

dois (COZBY, 2003).

em Educação sobre o Desenvolvimento Humano (LABEBÊ/
LAPEEDH) da Universidade Federal do Paraná (UFPR),

RESULTADOS E DISCUSSÃO

esse instrumento conta com três partes e contempla três

A aplicação do IPO com o grupo experimental CMEI

frentes: Educação Infantil; Educação Especial; e DUA. O

1 necessitou de adaptações, por se tratar de crianças de

PEC-DUA I propõe-se a criar propostas de atividades curri-

4 a 5 anos. A Criança D correspondeu satisfatoriamente

culares para a Educação Infantil e Educação Especial no

às áreas de habilidades de socialização, cognição, lingua-

município escolhido para a pesquisa, além de oferecer

gem e autocuidados. No entanto, para as crianças F e G, foi

um referencial teórico sobre o DUA. O PEC-DUA II facilita

necessário a aplicação de uma faixa etária anterior para

a elaboração do planejamento de atividades em conjunto

avaliar os autocuidados. Também com a Criança M, foi

com a equipe pedagógica, considerando as peculiarida-

aplicado o IPO de 3 a 4 anos para avaliar as habilidades

des do PAEE. Por fim, o PEC-DUA III apoia a elaboração

socialização, linguagem e autocuidados. Para a Criança

de atividades pedagógicas atendendo aos princípios do

O foi preciso aplicar a idade de 3 a 4 anos nas áreas de

DUA e aos critérios da proposta pedagógica curricular

cognição e linguagem. Para a Criança I, a faixa etária que

para Educação Infantil do município.

correspondeu de forma satisfatória às habilidades propos-

O Questionário de Validade Social, com 14 questões

tas foi a de 2 a 3 anos (WILLIAMS; AIELLO, 2001).

fechadas, avaliou o grau de satisfação com a pesquisa,

A Figura 2 mostra o progresso das crianças antes e

correspondendo a pontuação máxima a 5 (Excelente)

depois das intervenções respaldadas no DUA. Nas crianças

para todos os itens sobre a importância da educadora da

que não apresentaram progresso ocorreu uma estabili-

sala de referência na qual ocorreram as atividades curri-

dade no comportamento avaliado, antes e depois do teste.

culares com base na perspectiva do DUA.

Como mostrado na Figura 2, a cognição foi a habili-

A análise dos dados foi feita por meio do Protocolo

dade em que os alunos demonstraram mais progresso.

de Registro de Aprendizagem, IPO e Escala Colaborativa

A Criança D apresentou 19% de desenvolvimento motor,

Rabelo, partindo das interpretações dos dados quantitati-

7% em autocuidados e 4% de cognição, em comparação

vos e padronizando a análise estatística para alcançar os

com a primeira avaliação; os avanços podem ser estar

principais aspectos e as emoções dos participantes, além

associados ao bom desempenho motor e ao fato de ela

de sua interação com as outras crianças. Respaldando-se

gostar de atividades que desafiem sua coordenação e

em Sampieri, Collado e Lucio (2013), por apresentar os

tenham movimento. O aumento na área de autocuidados

dados de forma escrita, visual, verbal e não verbal e se

pode ser visto como resultado do incentivo à autonomia,

concentrar nas vivências dos participantes da pesquisa,

por meio de autocuidados básicos, como assoar o nariz

professoras e crianças, avaliadas por meio de observação,

quando necessário. Esse resultado da criança D indica

revisão de documentos, entrevistas e interação com gru-

uma resposta satisfatória ao processo realizado, pois

pos ou comunidades, o processo de análise dos dados foi

crianças com TOD são questionadoras, desafiam regras e

verificado também por meio do delineamento AB. Aplicado

culpam os demais por seus erros e mau comportamento
REVISTA DI • NO 20 • 2021
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Fonte: Corteze (2018).

Figura 2. Resultados Inventário Portage

A prática colaborativa e o DUA fortalecem o trabalho
pedagógico com os alunos PAEE e todos os outros,
formando-se assim um currículo equitativo.
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(APA, 2014). Pôde-se observar, porém, que ela compreen-

A linha de base, na primeira a terceira observação

deu os desafios e participou das atividades propostas

no grupo experimental onde ouve a implementação do

(CORTEZE, 2018). O DUA, como uma abordagem curricu-

DUA, com a utilização do Protocolo de Observação, indica

lar, busca encurtar questões pedagógicas que podem difi-

que a educadora manteve um comportamento constante

cultar o processo de ensino e aprendizagem, garantindo

variando de 37% a 39% e as crianças, na primeira obser-

o ingresso, a participação e o avanço de todos os alunos

vação, iniciam com pontuação de 25%, apresentando um

(NUNES; MADUREIRA, 2015).

acréscimo na segunda e terceira observação, de 33%, fina-

Algumas crianças alcançaram 100% nas habilidades,

lizando esta etapa do processo com 58% e, só a partir da

como a G em autocuidados, a I na socialização, a P no

implementação do DUA, a educadora passou a realizar

desenvolvimento motor e a S na linguagem. O DUA está

o planejamento de forma colaborativa.

intrinsecamente relacionado a esse processo, por promo-

Para o grupo controle, que apresenta apenas a fase A,

ver o envolvimento, a representação, e a ação e expressão

pois neste CMEI não ocorreram às intervenções, no gráfico

(ALVES; RIBEIRO; SIMÕES, 2013).

do Protocolo de Observações, percebe-se que os resulta-

A Figura 3 elenca os resultados da aplicação do Protocolo

dos são constantes para a educadora na maior parte do

de Observação, do Protocolo de Registro de Aprendizagem

processo, apresentando um início com 29% e finalizando

e da Escala Colaborativa Rabelo.

com 53%, variando durante a pesquisa em 24%.
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CONCLUSÕES

Fazendo uma articulação entre o grupo experimental
no qual ouve a implementação do DUA e o grupo con-

Os resultados convergem para a perspectiva do DUA

trole onde não ocorreram as intervenções, verifica-se

pontuada por Zerbato (2018) de um maior desenvolvi-

que na fase A do grupo controle, o gráfico do Protocolo

mento global dos alunos antes e depois das intervenções.

de Observações registra resultados geralmente cons-

A análise dos resultados, por meio do delineamento AB

tantes para a educadora. Já no gráfico do Protocolo de

e dos dois protocolos e da Escala Colaborativa Rabelo,

Registro de Aprendizagem os percentuais foram mais

facilitou a verificação da implementação do planeja-

elevados nos comportamentos que não se realizam

mento de atividades curriculares levando em conta a

e/ou não são observados, bem como o baixo percen-

perspectiva do DUA, como apresentado na Figura 3, na

tual para o processo final. Para entender o que pode

qual se evidencia que no grupo experimental houve

ter influenciado as mudanças da educadora, Zerbato

maior aprendizagem dos estudantes de forma inclusiva

(2018) argumenta que o ensino colaborativo favorece

com a implementação das práticas colaborativas e o DUA

a reflexão entre os professores sobre o que, como, por

pelos professores.

que ensinar, de modo a favorecer a aprendizagem de

Os resultados reiteram a possibilidade de mudanças

todos os alunos.

por meio do ensino colaborativo, cujo objetivo é “buscar
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Figura 3. Resultados do Protocolo de Observações (esquerda) e do Protocolo de Registro de Aprendizagem (direita).

alternativas para que o aluno com deficiência possa

Nesta pesquisa houve a aplicação do IPO com 12 crianças,

participar efetivamente do contexto da sala de referên-

das quais 2 eram PAEE, para descrever a implementação

cia comum” (MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2014). A

de um planejamento de atividades curriculares elaborado

prática colaborativa, que favorece a inclusão, e o DUA,

com base na perspectiva do DUA na Educação Infantil; as

que propõe um currículo acessível a todos, fortalecem

principais habilidades a serem trabalhadas foram as que

o trabalho pedagógico não somente para com os alunos

os estudantes demonstraram mais necessidade de apoios

PAEE, mas com todos os outros, formando-se assim um

e constituíram os ponto de partida para a intervenção eram

currículo equitativo.

cognição, linguagem e autocuidados desenvolvidas.
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Benefícios da Telerreabilitação
Cognitiva para Adultos e Idosos
com Deficiência Intelectual
Atividades com apoio das plataformas digitais e planejamento
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precoce das pessoas com Deficiência Intelectual
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Resumo
Este estudo consiste em uma revisão da literatura científica sobre telerreabilitação cognitiva para adultos e idosos com Deficiência
Intelectual. A telerreabilitação é a prestação de serviços de reabilitação a diferentes grupos populacionais por meio das
Tecnologias da Informação e Comunicação, como telefones e videoconferências, que se tornaram ainda mais importantes com
o isolamento e o distanciamento social decorrentes da pandemia de COVID-19. Vários programas de computador, plataformas
digitais e aplicativos desenvolvidos na última década atendem às necessidades das pessoas com Deficiência Intelectual, com
recomendações para as diferentes fases da vida. As tecnologias cognitivas aplicadas à telerreabilitação contribuem para
melhorar a performance cognitiva e funcional, promover a inclusão no mercado de trabalho, a independência, a produtividade,
a reserva cognitiva e a qualidade de vida. Portanto, estudar, descrever e aplicar essa técnica é de extrema relevância para
as pessoas com Deficiência Intelectual, para a comunidade científica e para a população em geral.

Palavras-chave: Telerreabilitação Cognitiva; Deficiência Intelectual; Adulto; Idoso; Tecnologias da Informação e Comunicação.
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O

isolamento e o distanciamento social

produtividade, da reserva cognitiva e promove a qualidade

durante a pandemia da COVID-19 trans-

de vida (WEHMEYER et al., 2012; RIVAS-COSTA et al., 2014;

formaram a prestação de serviços ofer-

REICHENBERG, 2016; SELICK et al., 2021;). Portanto, estudar,

tados para todos, inclusive a realidade

descrever e aplicar essa técnica é de extrema relevância

da prestação de cuidados para adultos e idosos com

para a comunidade científica e para a população em geral.

Deficiência Intelectual (DI) (FRIEDMAN, 2021). Além
das mudanças ocorridas na área de cuidados em

MÉTODO

saúde, a pessoa com DI precisou ausentar-se das ins-

Este artigo consiste em uma revisão da literatura científica

tituições frequentadas por longos anos e afastar-se de

sobre o teleatendimento por meio da telerreabilitação cog-

rotinas preestabelecidas.

nitiva a pessoas adultas e idosas com DI como uma maneira

A necessidade de ficar em casa, de ausentar-se das

eficaz, eficiente, cientificamente aceita e comprovada de

atividades de interação social e de usar máscaras e luvas,

intervenção. O acompanhamento da tecnologia pela área da

a ruptura drástica da convivência diária com colegas e

saúde permite a ampliação do escopo e das possibilidades

a manutenção dos rituais de cuidados preventivos em

de atendimento, sempre visando à promoção da qualidade

saúde exigiram uma mudança no modelo de prestação

de vida e prevenção e tratamento de doenças capazes de

de serviços ofertados exclusivamente na modalidade pre-

prejudicar a funcionalidade do indivíduo. Portanto, a análise

sencial (MARESCA et al., 2020). Dessa forma, a assistên-

sobre essa temática objetiva evidenciar modelos de atendi-

cia em saúde, as instituições e os profissionais envolvidos

mento que podem e devem ser aplicados na prática clínica.

no atendimento a esse público precisaram reinventar-se
e ajustar-se a essa nova possibilidade de interação e con-

RESULTADOS

vivência: a vida on-line (OUDSHOORN et al., 2020).
No entanto, incluir pessoas com DI em serviços ofertados
na modalidade on-line foi e ainda é um desafio. Pessoas com
DI normalmente têm um histórico de exclusão social e de

Telerreabilitação cognitiva para adultos e
idosos com Deficiência Intelectual:
recomendações sobre o teleatendimento

limitações cognitivas no uso das Tecnologias da Informação

A telerreabilitação é a prestação de serviços de rea-

e Comunicação (TICs) (RAMIREZ-MONTOYA et al., 2021).

bilitação a diferentes grupos populacionais realizada por

Como outras pessoas, elas têm direito ao acesso a essas

meio das TICs. A comunicação entre a pessoa atendida e o

tecnologias, incluindo a internet, mas ainda existe uma

profissional de reabilitação pode ocorrer mediante uso de

lacuna entre a garantia ao uso e ao acesso a elas (LOUGH;

telefones e por videoconferência em plataformas digitais.

FISCHER, 2016; WERNER; SHPIGELMAN, 2019).

O atendimento em telerreabilitação compreende desde

Na última década, foram desenvolvidos vários pro-

avaliação, diagnóstico e execução do plano de intervenção.

gramas de computador (softwares), plataformas digitais

Toda e qualquer intervenção em reabilitação cognitiva

e aplicativos para atender às necessidades das pessoas

deve considerar os três pilares norteadores de intervenção

com DI (RAMSTEN et al., 2020), com recomendações de

propostos por Otero e Scheitler (2001): restauração, com o

uso de tecnologias para os diferentes ciclos de vida. Para

aperfeiçoamento e aprimoramento das habilidades cogniti-

Wehmeyer et al. (2012), a demanda usual e a facilidade de

vas; compensação, com a otimização das funções cognitivas,

acesso às tecnologias móveis avançadas podem potenciali-

por meio do treino das habilidades e funções preservadas;

zar as habilidades das pessoas com DI e das com autismo.

e substituição, mediante estimulação ou treino de novas

O campo das tecnologias cognitivas aplicadas à telerrea-

habilidades que favoreçam a autonomia e a independência.

bilitação contribui para melhora da performance cognitiva

A intervenção em telerreabilitação cognitiva para adul-

e funcional, promove a inclusão da pessoa com DI no mer-

tos e idosos deve preceder o conhecimento prévio do pro-

cado de trabalho, favorece o aumento da independência, da

fissional que atua nesse segmento. Conhecer os aspectos
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teóricos envolvidos nos processos cognitivos, na reabili-

Ajustar o tom da fala, a entonação, fazer uso de pausas, dar

tação cognitiva e na aprendizagem da pessoa com DI é

ênfase nos gestos, diminuir ou acelerar a velocidade da fala

uma prerrogativa fundamental.

e expressões faciais, por exemplo, são imprescindíveis para

A avaliação cognitiva prévia é indispensável antes da

a qualidade e a eficácia do atendimento (SILAGI et al., 2017).

elaboração da proposta de intervenção. Conhecer o perfil

A dificuldade auditiva e a presbiopia são um diferencial

cognitivo da pessoa com DI contribuirá para o estabeleci-

na telerreabilitação das pessoas idosas com DI (KRINSKY-

mento das metas de curto, médio e longo prazo. Ao ana-

MCHALE et al., 2012). A perda auditiva é comum nessa

lisar os dados obtidos na avaliação cognitiva, o profissio-

etapa da vida (PICCIOTTI et al., 2017) e pode impactar

nal deve ficar atento à aplicabilidade dos instrumentos

diretamente o atendimento proposto. Se possível, devem

utilizados, uma vez que a maioria ainda não foi adaptada

ser solicitados exames de acuidade auditiva e visual antes

e padronizada para adultos e idosos com DI no Brasil. A

de iniciar o tratamento. Caso a pessoa atendida apresente

avaliação que precede a telerreabilitação deve ser rea-

perda auditiva e visual, sugere-se o uso de próteses audi-

lizada de maneira criteriosa e por profissionais especia-

tivas e de óculos durante a telerreabilitação.

listas em DI (CHARD et al., 2014; LUNDQVIST et al., 2020).

A capacidade de alcançar e manter a atenção nas

O atendimento pode ser feito individualmente ou em

atividades é um desafio para adultos e idosos com DI. A

grupo (CARVALHO; BRAM, 2021). Para o segundo, sugere-se

atenção sustentada deve ser mantida ao máximo possível

a formação de grupos com até quatro pessoas e sessões

para que a pessoa atendida possa se beneficiar das estra-

com duração máxima de 45 minutos, preferencialmente

tégias utilizadas (STAUB et al., 2013). O profissional deve

duas vezes por semana. O atendimento individual deve

ficar atento aos primeiros sinais de desatenção e se neces-

seguir as mesmas regras de frequência e duração.

sário intervir, alterando e/ou trocando o estímulo proposto.

A elaboração do plano de intervenção é uma etapa

O teleatendimento deve ser realizado por meio de dis-

importante da telerreabilitação. Nessa etapa, o profissional

positivos tecnológicos e plataformas digitais com Health

precisa estabelecer objetivos claros, baseados no raciocínio

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). As

clínico e nas queixas da pessoa atendida. Na população com

informações das pessoas atendidas precisam estar prote-

DI, nem sempre a queixa do paciente é clara e partilhada

gidas e o sigilo deve ser mantido. Plataformas como Skype

com o profissional da telerreabilitação cognitiva. Por isso,

gratuito, Facebook Messenger, WhatsApp e Zoom gratuito

para complementar as informações, sugere-se a análise da

não devem ser utilizados, uma vez que não estão incluí-

percepção do cuidador e/ou familiar sobre as reais neces-

dos na HIPAA (MAYA et al., 2021).

sidades do indivíduo (CARVALHO; BRAM, 2021).
As atividades propostas ocupam um espaço especial no

esclarecido devem ser explicados antes do início do aten-

plano de intervenção. Adultos e idosos com DI normalmente

dimento. Todos os pacientes atendidos via telerreabilitação

necessitam da adaptação das atividades clássicas utiliza-

devem consentir e assinar um termo autorizando o uso de

das na reabilitação cognitiva. Os casos com baixa reserva

imagem, vídeo e áudio. O termo deve ser mantido no arquivo

cognitiva necessitam de intervenções funcionais, focadas

da pessoa atendida. O atendimento deve ser gravado (caso

na vida diária, enquanto os com maior reserva cognitiva

haja necessidade e concordância do cliente) e mantido em

e com DI leve devem receber estímulos mais intensos, que

formato de arquivo digital (VALVERDE et al., 2021).

explorem e ampliem as habilidades de leitura e escrita.

48

Os preceitos éticos e o termo de consentimento livre e

No primeiro teleatendimento o profissional deve apli-

O grau da DI pode comprometer a compreensão oral

car um checklist (CARVALHO et al., 2021) para avaliar as

durante as atividades. Por isso, conhecer o perfil de comu-

habilidades do uso das tecnologias no dia a dia. Esse ras-

nicação e linguagem da pessoa atendida torna-se uma pre-

treio fornecerá informações que poderão ser utilizadas

rrogativa importante durante a interação. O profissional deve

como recurso terapêutico, além de mapear as habilidades

ajustar sua comunicação de acordo com a necessidade.

no uso dos recursos tecnológicos. O mapeamento prévio
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delimitará o grau e tipo de apoio necessários durante o

A telerreabilitação cognitiva é indicada para adultos

teleatendimento. Caso o paciente tenha dificuldades para

com DI em qualquer momento de vida. Mesmo os incluídos

se manter independente durante o teleatendimento, o fami-

no mercado de trabalho necessitam de intervenção para

liar e/ou cuidador pode ser acionado para dar suporte,

aumentar a performance cognitiva. Os com declínio cogni-

desde que sua autonomia seja promovida.

tivo e funcional (KUSKE et al., 2017) também podem beneficiar-se dessa abordagem (TORRES-CARRIÓN et al., 2019).

Indicação e aplicabilidade da
telerreabilitação na vida adulta

A intervenção em telerreabilitação nesse grupo populacional deve considerar os aspectos teóricos para intervenção

A vida adulta compreende a faixa etária de 18 a 45

em reabilitação cognitiva propostos por Wilson (2013), mas

anos. Para pessoas sem DI, é uma fase de conquistas, nas

é importante ressaltar que se trata de um público com com-

quais são comuns a formação acadêmica, independência

prometimento cognitivo. Portanto, o conceito clássico da

financeira, a aquisição de bens e a constituição familiar

recuperação das funções cognitivas perdidas durante uma

(MOSQUERA; STOBÄUS, 1982). Para a maioria das pes-

lesão adquirida não se aplica ao público com DI adulto, que,

soas com DI, no entanto, as conquistas da vida adulta são

mesmo independente, pode apresentar dificuldades para

raras. É comum ocorrer uma ruptura nessa fase da vida,

aprender, compreender situações complexas e desenvol-

predispondo o adulto à maior exclusão social, menor par-

ver as atividades da telerreabilitação comuns às pessoas

ticipação em atividades coletivas e redução da funciona-

da mesma faixa etária sem DI (BOND et al., 2020).

lidade (POWNALL; WILSON; JAHODA, 2020).
Os adultos com DI apresentam geralmente três esti-

A pessoa com DI apresenta alterações nas funções
cognitivas, que geralmente são congênitas, ou seja, não

los de vida:

haverá modificação plena das funções cognitivas mesmo

1. Os incluídos no mercado de trabalho, que usufruem,

com telerreabilitação. Uma abordagem bem delineada

mesmo com limitações, algumas conquistas, entre elas

pode, porém, maximizar as funções cognitivas e minimi-

a financeira. Tendem, porém, a sofrer discriminação

zar os déficits, possibilitando à pessoa com DI o convívio

no ambiente de trabalho, por inabilidade na execução

com suas incapacidades e/ou limitações.

das atividades laborais e dificuldade de comunicação
2. Os que nunca vivenciaram a fase das conquistas em razão

Telerreabilitação para idosos com Deficiência
Intelectual: indicação e recomendações

da falta de oportunidade ou pelo comprometimento cogni-

A longevidade na pessoa com DI resulta de ações

tivo e funcional. Normalmente vivem excluídos socialmente

de profissionais da saúde, da educação, das instituições

ou com participação social restrita, não sendo aproveita-

especializadas, da família e da sociedade em geral. A

dos no mercado de trabalho (GARCÍA et al., 2020).

expectativa de vida de pessoas com DI leve a moderada

com os colegas (NEVALA et al., 2019).

3. Os com DI moderada a grave e declínio cognitivo e

acompanha a da população geral, com exceção das com

funcional em virtude do envelhecimento precoce

síndrome de Down e deficiência grave (COPPUS, 2013;

(COPPUS, 2013; LIAOI et al., 2021).

DONZE et al., 2020; DEKKER et al., 2021).
Ainda não se sabe como essas pessoas gerenciam a

Além do estilo de vida, outras barreiras dificultam a

vida na velhice e qual o impacto na senilidade em deter-

inclusão social e laboral do adulto com DI (RYAN et al.,

minados grupos populacionais, mas, independentemente

2014). Independentemente do perfil, esse público pode e

das limitações teóricas e práticas, é possível promover o

deve beneficiar-se da intervenção em telerreabilitação,

envelhecimento ativo e intervir no envelhecimento pato-

considerando sua necessidade de estimulação, habili-

lógico (FROUNFELKER; BARTONE, 2020).

tação, treino e reabilitação precoce focadas na cognição,
comunicação e linguagem.

O envelhecimento ocorre de maneira diferenciada
em todas as pessoas, inclusive nas com DI. Pessoas com
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autismo ou síndromes de Down e de William, entre outras,

perfil cognitivo e funcional de cada participante. É impor-

têm diferentes perfis de envelhecimento. Esse fato deve

tante também conhecer as queixas e alterações comporta-

ser levado em consideração quando se pensa em estra-

mentais dos familiares nos últimos cinco anos. Relacionar

tégias de reabilitação cognitiva (MCCARRON et al., 2017;

essas informações com o grau de DI e seu impacto na com-

DODD et al., 2018).

preensão auditiva das pessoas a serem atendidas pode

Para intervir em telerreabilitação nas pessoas idosas

ajudar a direcionar o plano de ações.

com DI, é importante conhecer suas comorbidades e os

Antes de iniciar o teleatendimento, recomenda-se per-

processos senis precoces. A demência pode desenvolver-se

guntar sobre o uso de próteses auditivas e óculos, para

com maior prevalência, em especial nas com síndrome

que o programa de telerreabilitação possa ser adaptado

de Down (WATCHMAN et al., 2017), tornando-se uma

conforme as necessidades individuais. Em relação ao

das comorbidades com maior prevalência nesses casos.

tempo de atendimento, é necessário considerar a dificul-

A telerreabilitação cognitiva pode contribuir para

dade de concentração. Portanto, sugere-se empregar um

reduzir o declínio cognitivo e funcional precoce, já eviden-

tempo máximo de 45 minutos em vez de uma hora, como

ciado por Kuske et al. (2017). Apesar da escassez de estu-

é costume na maioria da população. Na elaboração das

dos em intervenção cognitiva com idosos com DI, já existe

estratégias, é importante que o terapeuta utilize comandos

comprovação dos benefícios da terapia não farmacológica

simples e objetivos claros. O material utilizado na aborda-

como medida protetiva (TORRES-CARRIÓN et al., 2019).

gem usualmente precisa ser adaptado de acordo com o

Qualquer proposta de intervenção cognitiva com pes-

nível de escolaridade e grau de deficiência.

soas idosas com DI requer uma anamnese detalhada e uma
avaliação do perfil cognitivo. Após a avaliação cognitiva, o
plano de intervenção deve ser implementado levando em

Técnicas de intervenção recomendadas para
adultos e idosos com Deficiência Intelectual

consideração os resultados obtidos. Antes da implemen-

Existem diferentes técnicas que podem ser utilizadas

tação do plano de intervenção, recomenda-se a avaliação

durante a intervenção em telerreabilitação do adulto e do

dos sistemas sensoriais. Dependendo do tipo de DI, as per-

idoso com DI. Algumas, descritas a seguir, já foram utiliza-

das sensoriais ocorrem ainda no início da idade adulta

das no atendimento a esse público.

e a maioria delas não são diagnosticadas precocemente.

•

A perda da saúde auditiva e visual não diagnosticada e

forem aplicadas visando a mudanças de comportamen-

sem tratamento pode impactar diretamente na estimu-

tos notadas mediante aumento da participação social

lação, no treino e na reabilitação cognitiva.

e melhora da autonomia e independência (PONTES;
HÜBNER, 2008).

A telerreabilitação cognitiva é recomendada como
medida de promoção do envelhecimento ativo e para os

•

Estimulação cognitiva: deve focar na capacidade de

casos de declínio cognitivo leve. Pessoas idosas com DI

adaptação e na plasticidade cerebral individual (ALI et

e demência sem conhecimento de plataformas digitais

al., 2018). Por isso, conhecer a etiologia da DI e o perfil

podem não se beneficiar desse tipo de intervenção.

cognitivo e funcional das pessoas a serem atendidas

A telerreabilitação com as pessoas idosas com DI pode

é muito importante antes de propor um plano de esti-

ser individual, no caso das com envelhecimento precoce

mulação cognitiva. Essa abordagem deve potencializar

comprovado por meio de avaliação cognitiva e funcio-

as habilidades cognitivas preservadas, compensar as

nal. Nesses casos, é fundamental o atendimento familiar

habilidades perdidas e estimular novas.

e suporte para os cuidadores. Portanto, o planejamento
deve incluir sessões para intervenção conjunta.

50

Técnicas comportamentais: serão mais eficientes se

•

Treino cognitivo: é um conjunto de técnicas aplicadas
por um especialista que visa ao ensino e ao aprimo-

Atenção especial deve ser dada à elaboração e orga-

ramento das habilidades cognitivas específicas, como

nização dos grupos de teleatendimento, analisando-se o

atenção, funções executivas, memória, percepção,
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•

•

•

praxia e linguagem. Essa abordagem precisa ser pla-

De maneira ampla, são cinco as habilidades cognitivas

nejada com objetivos claros. Para adultos e idosos com

mais conhecidas: percepção, atenção, memória, funções

DI, recomenda-se o planejamento de 12 sessões sema-

executivas e linguagem. No entanto, cada habilidade/

nais de 90 minutos (GARCÍA-ALBA et al., 2020).

domínio pode ter subclassificações e apresentar nomen-

Reabilitação cognitiva: proposta de intervenção realizada

claturas diferentes, conforme autoria e correntes teóricas.

por profissional especialista e elaborada com o paciente e

O livro Telerreabilitação cognitiva no Brasil: cenário atual

seu familiar, com o propósito de minimizar o impacto dos

e perspectivas futuras (ABUHAMAD, 2021) aborda algumas

déficits cognitivos e funcionais. As estratégias adotadas

atividades para adultos e idosos com DI, como a “Oficina

devem preconizar a promoção da autonomia e da inde-

on-line: eu decido!”. Ela visa à estimulação e ao treino cog-

pendência em todas as áreas da vida, incluindo a saúde

nitivo das funções executivas e planejamento do discurso

física, emocional, comunicativa e cognitiva (WILSON,

para favorecer a tomada de decisão. Essa atividade consiste

2004, p. 345-66; WILSON; FERGUS, 2009).

em utilizar apresentação de slides com as frases necessárias

Reminiscências: essa técnica possibilita a estimulação

para a tomada de decisão apoiada (Eu decido com quem

cognitiva por meio das habilidades de linguagem, aces-

devo conversar; Eu decido onde e com quem quero trabal-

sando memórias recorrendo-se à história de vida. Para

har; Eu decido com quem quero fazer amizades; Eu decido

pessoas com DI, essa estratégia é de suma importân-

em quem quero votar nas eleições; Eu decido contar para os

cia, mas é necessário adaptar a linguagem do tera-

profissionais de saúde como estou me sentindo). Cada etapa

peuta para facilitar a compreensão oral da pessoa

da atividade possibilita a participação da pessoa com DI na

atendida. Essa estratégia pode ser desenvolvida por

fala e na discussão sobre tomada de decisão e questões de

meio de conversas, ordenação cronológica dos fatos

sua vida diária (CARVALHO; BRAM, 2021, p. 155-6).

(tempo), repertório musical, fotos, álbuns de família e

Outras atividades valorizam a estratificação de níveis

filmes (HUANG et al., 2000; DEMPSEY et al., 2014; DURU

de gravidade de DI e alterações nos domínios conceituais,

AŞIERET; KUPUCU, 2016).

sociais e práticos. Como pessoas com grau leve de defi-

Terapia de orientação para a realidade: pode ser signi-

ciência têm dificuldades no domínio conceitual de leitura,

ficante principalmente nos casos de maior prejuízo fun-

escrita, cálculo, orientação temporal, atividades de vida

cional. As estratégias para o uso dessa técnica podem ser

instrumentais, pensamento abstrato e memória de curto

adaptadas de acordo com o nível cognitivo e de lingua-

prazo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), as

gem (ZANETTI et al., 1995; ONIEVA-ZAFRA et al., 2018).

atividades devem ser realizadas de modo que possa suavizar as perdas congênitas, muitas vezes presentes desde o

Sugestões de atividades de telerreabilitação
cognitiva para adultos e idosos com
Deficiência Intelectual

nascimento, e promover maior funcionalidade, de acordo
com as possibilidades físicas e mentais de cada indivíduo.
Nesse caso, uma possibilidade de atividade pode reme-

As funções cognitivas prejudicadas em comprometi-

ter ao desenvolvimento das habilidades de leitura, com a

mentos cognitivos congênitos, para além dos adquiridos,

introdução de frases curtas e menos complexas, descri-

dependem diretamente das alterações fisiopatológicas do

tas em trechos de textos com informações atualizadas,

sistema nervoso central. Ou seja, dependem do impacto que

com acontecimentos do país e do mundo. Nesse sentido,

geram no cérebro e das regiões afetadas. Dessa maneira,

trabalhar a técnica Preview, Question, Read, Summarize

cada caso deve ser examinado individualmente e o clí-

and Test (PQRST) (AHUJA; AHUJA, 2007), por exemplo,

nico/terapeuta deve apropriar-se das modificações neu-

permitirá ao indivíduo estar conectado ao mundo atual,

roanatomopatológicas para atribuir as atividades corretas

além de trabalhar habilidades que apresentam baixo tônus

para cada situação. Assim sendo, os exercícios poderão

para o quadro clínico apresentado. As atividades devem

diferir conforme a causa de DI, por exemplo.

trazer informações leves, que possibilitem envolvimento
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emocional e possam ser compreendidas sem esforço,

de intervenção precoce que esse grupo da população

ampliando assim os benefícios para a pessoa atendida.

requer.

O cálculo para manuseio de dinheiro é outra atividade

O adulto e o idoso com DI impõem uma demanda adicio-

possível. Neste caso, pode-se trazer um ambiente real

nal pela atenção, cuidados e serviços de saúde especializados,

para o atendimento, usando panfletos de mercados com

com foco na diminuição do impacto das comorbidades e ações

os valores de cada item ou fotos de itens em slides com

preventivas do envelhecimento precoce. A prestação conti-

seus valores. Várias estratégias podem ser desenvolvidas.

nuada do atendimento em saúde é um dos maiores desafios

Uma delas é oferecer a lista de preços e pedir que a pes-

enfrentados atualmente pela pessoa com DI, seus familiares,

soa atendida faça os cálculos, prestando atenção em que

instituições especializadas e profissionais da saúde.

está comprando e verificando se todos os itens poderão

Frente a esses desafios, a telerreabilitação cognitiva apre-

ser realmente adquiridos, caso tenha um limite para gastar.

senta-se como um recurso que pode favorecer a prestação

Outra possibilidade é aumentar a complexidade da ativi-

remota de serviços de teleatendimento por meio das TICs,

dade, requerendo que o indivíduo crie a lista de compras

promovendo a estimulação, o treino e a reabilitação das

e calcule quanto gastará, também com base em um limite.

funções cognitivas do adulto e do idoso com DI, de modo

Atividades que trabalhem com a regulação de emoções

a atender a uma demanda central do envelhecimento pre-

e o comportamento social adequados para a idade também

coce, o declínio cognitivo e funcional (HUNG; MA, 2021).

podem e devem ser realizadas. Nesse sentido, o envolvi-

Para implementação da telerreabilitação cognitiva

mento de recompensas é muito válido. Algumas técnicas

na DI, é imprescindível considerar a história de exclusão

de mudanças de pensamentos disfuncionais são válidas

social e digital da maioria dessas pessoas. O distancia-

para alterar a percepção da própria pessoa em relação

mento digital se traduz em um sentimento de exclusão

a ela mesma. Atividades autoinstrucionais e técnicas de

chamado fosso digital (WEHMEYER et al., 2008). Ainda

respiração geralmente também são bem aceitas.

que a inclusão digital e a participação do adulto e do idoso

É ampla a possibilidade de aplicação de exercícios,

com DI nas redes e mídias sociais brasileiras não seja

atividades e técnicas para esse público. A base da tele-

uma realidade tão visível, é crescente nessa população

rreabilitação é a mesma, independentemente do quadro

o número de usuários de tablets, smartphones ou outros

clínico, e, portanto, deve seguir as premissas desse modelo

dispositivos similares, computadores, laptops e câmeras

de atendimento para pessoas com DI. O que facilita o des-

de vídeo (LUSSIER-DESROCHERS et al., 2017).

envolvimento das atividades é compreender as alterações

Esse crescimento se apoia em iniciativas como a Carta

clínicas que ocorrem na pessoa com DI e como elas afe-

para Inclusão Digital de Pessoas com DI, lançada em 2016

tam seu dia a dia. Os terapeutas que seguirem essa linha

com o objetivo de reduzir a lacuna entre elas e os demais cida-

de raciocínio para desenvolver seu plano de ação com

dãos conectados. Após a divulgação desse documento, novos

metas de curto, médio e longo prazo para cada domínio

movimentos têm surgido em prol da inclusão e da promoção

que pretende reabilitar terão ótimos resultados durante

da acessibilidade à tecnologia para essas pessoas. Essa nova

a prática clínica da telerreabilitação cognitiva e encon-

realidade, porém, lança novos desafios para o cotidiano da

trarão facilidade ao criar e buscar atividades específicas.

pessoa com DI, seus familiares, profissionais de saúde, serviços especializados e, principalmente, a sociedade em geral.

CONCLUSÕES
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Diante disso, é possível concluir que a telerreabilitação

O aumento significativo da expectativa de vida das

cognitiva é uma medida que atende à escassez de serviços

pessoas com DI é uma das principais conquistas no

especializados, como a intervenção precoce como foco na

cenário da deficiência nas últimas décadas. No entanto,

estimulação, treino e reabilitação cognitiva, além de contribuir

a prestação de serviços de saúde brasileira para o

diretamente para a tão preconizada ampliação da acessibi-

público idoso muitas vezes não atende às necessidades

lidade e da inclusão digital da pessoa com DI adulta e idosa.
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Instituições residenciais:
negociando a reforma na Rússia
Organizações não governamentais têm questionado as formas de
funcionamento das cerca de 600 instituições psiconeurológicas russas,
que mantêm mais de 155.000 residentes
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Resumo
O artigo oferece uma visão geral dos esforços de organizações não governamentais e outros da sociedade civil para
reformar o sistema de instituições de grande escala para pessoas com deficiência na Rússia. Existem atualmente cerca de
600 instituições psiconeurológicas na Rússia, com mais de 155.000 residentes. O sistema das instituições psiconeurológicas
tem sido alvo de coalizões de reforma compostas de grupos de pais e organizações não governamentais ativas em áreas
temáticas, como cuidados paliativos, cuidados a idosos e deficiência. No entanto, a reforma continua lenta. Em casas
residenciais para crianças sem deficiência em que a reforma foi priorizada, as crianças com deficiência foram deixadas
para trás e os adultos com deficiência ainda mais. O artigo mostra como as organizações da sociedade civil em campanha
pela reforma negociam suas relações com as instituições psiconeurológicas e o governo. Considera-se a pandemia de
COVID-19 particularmente uma oportunidade adicional de mudar as narrativas em torno da institucionalização e expandir
os programas-piloto de vida independente, demonstrando ainda mais a possibilidade de reforma.

Palavras-chave: Instituições Psiconeurológicas; Deficiências; Organizações não Governamentais; Sociedade Civil; Rússia.

N

a entrada do lar das crianças, havia um

com parentes vivos imediatos. Em russo, essas crianças são

mapa da região. Fotos de crianças espalha-

chamadas de “órfãos sociais”. Nesse lar de crianças, às vezes há

das por ele, fixadas com pinos em diferentes

pessoas que gostariam de manter um relacionamento social.

cidades e vilarejos. Aparentemente, o mapa

Um tio, uma avó, uma tia. Um avô vem à mente. Eu estava

e as fotos deveriam construir o senso de identidade indi-

caminhando alguns quilômetros até o lar das crianças e o vi

vidual das crianças, tantas vezes apagado em contextos

caminhando na outra direção com a neta empoleirada em

institucionais. Talvez elas pretendessem falar de história

seus ombros. Vestido com o uniforme do exército, ele tinha

pessoal, lugar e um sentimento de pertencer a uma história

um rádio portátil preso por uma alça no peito. Ele cantarolava

familiar. Olhando para elas, considerei os tempos de via-

canções enquanto eles quicavam pela estrada de terra batida,

gem. A casa das crianças ficava em uma pequena aldeia

ladeada por arbustos altos e árvores baixas. Sua neta estava

a cerca de meia hora de carro da cidade mais próxima

perto o suficiente para estender as mãos para as folhas e brin-

com uma estação ferroviária. O táxi era normalmente a

car com as sombras em seus braços. O avô disse que tentava

única maneira de fazer a viagem. Caso contrário, o lar das

vê-la diariamente, queria obter permissão para levá-la para

crianças tinha seu próprio ônibus. Amarelo brilhante, com

morar com ele: “Servi no Afeganistão. Não deixamos os nos-

a palavra “Crianças” estampada, o ônibus transportava os

sos para trás”. Mas foi difícil. Ele estava lutando para chegar ao

funcionários da cidade para a aldeia para seus turnos. Uma

lar das crianças; a viagem foi longa e exaustiva. Eu perguntei

viagem para a zona rural, e não para a cidade. Mas poucas

de onde ele estava vindo. Era, relativamente, de um daqueles

crianças vieram daquela cidade local. Digamos que alguém

pinos do mapa mais próximos.

queira ir da localidade marcada no mapa com o pino A
até o lar das crianças. Primeiramente, tem de conseguir
um carro para ir da vila à cidade mais próxima. Depois,

LEGADOS DAS POLÍTICAS
SOVIÉTICAS SOBRE DEFICIÊNCIA

o trem com paradas, por cerca de quatro ou cinco horas.

O mapa tornou visíveis vínculos fragmentados. Mostrou

E outro carro da cidade até a aldeia onde moram as crianças.

a dificuldade de manter a conexão com o lugar e qualquer

Para voltar, um carro, talvez uma noite em uma pousada na

comunidade mais ampla por trás do pino e da fotografia

cidade antes do trem no dia seguinte. Calcule o custo do

individual. É um exemplo de como a institucionalização

trem, táxis, um lugar para dormir, o tempo de folga do tra-

rompe esses vínculos. O distanciamento físico de insti-

balho. Mais que pertencimento, o mapa revelava ruptura.

tuições para pessoas com deficiência — crianças e adul-

A maioria das crianças tinha parentes vivos. Kulmala e An

tos — não é por acaso. Durante minha pesquisa com fun-

(2020) observaram que a Rússia tem uma proporção maior

cionários de organizações não governamentais (ONGs),

que a média internacional de crianças sob cuidados do Estado

ativistas e outros membros de grupos e movimentos da
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sociedade civil, ouvi repetidas vezes a afirmação de que o

Politicamente, na Rússia de hoje os legados soviéticos

afastamento das instituições era uma estratégia deliberada.

combinam-se com a neoliberalização para criar um duplo

Em São Petersburgo, em particular, ativistas e trabalha-

vínculo excludente (MLADENOV, 2017). Por um lado, a

dores de ONGs se referiram a uma ordem soviética de que

neoliberalização impulsionou a:

as instituições fossem estabelecidas fora da cidade. Contra
o projeto soviético de modernidade e transformação, até

redução do apoio à deficiência por meio de des-

mesmo por meio de um culto à ciência (TAMÁS, 2011, p.

centralização, austeridade e workfare [bem-estar

21-45), controle corporal (STARKS, 2008) e “quase fetichização

em troca de trabalho ou contrapartida]; estigmati-

da força, funcionamento e capacidade corporal” (RASELL;

zação da “dependência” por meio do discurso da

IARSKAIA-SMIRNOVA, 2014, p. 5), a deficiência era uma falha

“dependência previdenciária”; [e a] responsabili-

individual, clinicamente definida e tratada com exclusão e

zação das pessoas com deficiência (MLADENOV,

apagamento. Uma citação resume a situação; questionado

2017, p. 104).

se a URSS participaria dos Jogos Paraolímpicos inaugurais,
um oficial respondeu: “Não há pessoas com deficiência na
URSS!” (FEFELOV, 1986 apud PHILLIPS, 2009).

Por outro lado, os legados soviéticos garantem a “prestação segregada de serviços; compreensão produtivista

Ainda hoje, os discursos que cercam as pessoas com defi-

médica da deficiência para fins de avaliação; negação da

ciência na Rússia incluem o contágio e a ameaça a uma norma

deficiência no nível diário” (MLADENOV, 2017, p. 104). Esse

dominante de não deficientes (KONDAKOV, 2018). Desviar-se

legado é visto no sistema de instituições psiconeurológicas

da norma é ser inferior e, portanto, sujeito à correção para

de grande escala (psikhonevrologicheskii internat, PNI).

reintegrar essa norma (LILJA; VINTHAGEN, 2014). Isso está
subjacente à estigmatização das pessoas com deficiência
e sua remoção da esfera pública (ROMANOV; IARSKAIA-
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SMIRNOVA, 2010; IARSKAIA-SMIRNOVA; ROMANOV;

PNIs são instituições residenciais para adultos com defi-

YARSKAYA, 2015; VERBILOVICH, 2017). A rejeição é parti-

ciência. Existem atualmente cerca de 600 PNIs na Rússia,

cularmente marcada quando as pessoas com deficiência

abrigando um total acumulado de mais de 155.000 residentes

desobedecem ou excedem os limites de como os outros

(MEDUZA, 2020). Pouco mais de 70% dos residentes das PNIs

esperam que a deficiência seja promulgada. As formas

não têm capacidade legal (KOMMERSANT, 2019). Muitos de

aceitas de ter deficiência incluem “superá-la” para reinte-

seus residentes viviam em lares de crianças e foram trans-

grar as normas (HARTBLAY, 2014), incorporando um alvo

feridos para instituições para adultos aos 18 anos. Alguns

digno de piedade e caridade e sendo confundido com “pro-

viviam com parentes ou de forma independente antes de

blemas” sociais (VERBILOVICH, 2013).

irem para as PNIs, após luto, doença ou mudança de situação.

Como observou um funcionário de uma ONG, trabal-

Novamente, a falta de opções de vida independente significa

har com pessoas com deficiência “é uma espécie de ima-

que permanecer em casa muitas vezes depende do trabalho

gem politicamente confortável na Rússia para mostrar

de membros da família. Se houver uma ruptura no apoio

como somos bons, [para mostrar] que existe algum tipo

familiar, com relativamente poucas opções administradas

de responsabilidade social no país”. A utilidade da defi-

por ONGs para uma vida sustentada em menor escala, as

ciência nesse caso é baseada em seu reconhecimento

PNIs costumam ser o único lugar a quem recorrer.

incorreto. Pessoas com deficiência são “úteis” onde são

Essas instituições têm como objetivo fornecer atendi-

vítimas, não agentes e não ameaçadoras de uma tragédia

mento abrangente para os residentes. Em Moscou, visitei

pessoal lamentável. Caso contrário, elas são comumente

uma instituição com mais recursos, com piscina, ativida-

excluídas da sociedade; a institucionalização é apenas

des esportivas e instalações de tratamento médico, tudo no

uma manifestação disso.

local. No entanto, muitas PNIs não possuem tais instalações.
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Os residentes raramente são informados de seus diagnósticos
ou tratamentos. Seus documentos pessoais são normalmente
mantidos pelo diretor da PNI, que também é o guardião legal dos
residentes sem capacidade legal.
Em outros lugares, cenas de degradação têm sido comu-

para não permitir que os residentes saiam do local, isso

mente documentadas por inspeções do Estado, da socie-

por não reconhecerem outras necessidades, incluindo

dade civil e de jornalistas (MEDUZA, 2019, 2020). Nyuta

liberdade de movimento, diversidade de passatempos e

Federmesser, chefe do Centro de Cuidados Paliativos de

escolha individual. Além disso, o acesso a esses serviços

Moscou e fundadora de uma organização que dá apoio

é altamente restrito. Tomando um clube de arte ou música

a hospices (estabelecimentos especialmente construídos

como exemplo, a equipe da PNI pode bloquear o acesso ao

para receber pacientes que irão morrer em um tempo

clube com base na deficiência de um residente, alegando

não muito distante), está longe de ser a única a descrever

que ele não se beneficiaria com a atividade ou que sua

as PNIs como gulags, os campos de trabalho forçado da

presença exigiria muito trabalho da equipe. O acesso a

ex-União Soviética (MEDUZA, 2019).

esses serviços também pode ser negado como forma de

Os residentes costumam dormir em dormitórios aper-

punição por recusa em seguir os regulamentos da PNI.

tados, com pouca privacidade ou espaço para seus per-

Quando atividades esportivas podem levar os residen-

tences. A PNI regula fortemente a vida diária, desde a hora

tes da PNI para competir fora das instituições, as viagens

das refeições até a hora de dormir e os medicamentos. Os

organizadas geralmente permanecem dentro de grupos

residentes raramente são informados de seus diagnósticos

isolados da sociedade em geral.

ou tratamentos. Seus documentos pessoais, incluindo pas-

Eles não desenvolvem habilidades para a vida diária,

saporte, são normalmente mantidos pelo diretor da PNI,

como planejar uma rota e usar o transporte público. Até

que geralmente também é o guardião legal dos residentes

a cantina é limitante. Recebendo alimentos pré-prepara-

considerados incapazes. Isso cria dificuldades para fazer

dos, os residentes não têm oportunidade ou apoio para

reclamações. Além do mais, novamente nas instituições

aprender a planejar refeições, comprar alimentos e cozin-

nas quais os residentes não têm capacidade legal, o dire-

har. Uma ONG sediada em Moscou tem um programa cujo

tor controla os benefícios estatais mensais deles. Histórias

nome reflete esse isolamento da sociedade em geral e as

de extorsão, pressão para desistir de acomodações herda-

habilidades necessárias para uma vida independente.

das, aborto e esterilização forçados e violência surgiram

Com o objetivo de desenvolver essas habilidades, a Life

repetidamente em relatos jornalísticos e da sociedade civil

Route executa o “The Onion and the Escalator”. O nome

(KOMMERSANT, 2019; FOMINA; BOCHAROVA, 2020), bem

do projeto vem das interações da ONG com os residen-

como em minhas próprias entrevistas.

tes da PNI. Ao pegar o metrô, os moradores da PNI não

No entanto, mesmo a rara PNI com bons recursos con-

sabiam usar a escada rolante. Quando apresentados a

tinua sendo uma instituição. A falta de individualização e

uma cebola inteira crua, eles não sabiam o que era. Antes,

apoio de independência e atuação ainda assim se apre-

eles só viam cebola cozida.

sentam extremamente problemáticos. A muito elogiada

As instituições para adultos com deficiência foram ana-

disponibilidade de serviços no local é, por si só, um exem-

lisadas de forma convincente como “instituições totais”. Esse

plo disso. Em primeiro lugar, a definição de quais serviços

conceito, inicialmente desenvolvido por Erving Goffman (1961),

são necessários é amplamente realizada de cima para

refere-se a um lugar fechado no qual muitas pessoas vivem

baixo e não é feita em consulta com os residentes. Em

por um longo tempo, segregadas da sociedade em geral e

segundo lugar, esse recurso é usado como uma justificativa

com aspectos amplos de sua vida formalmente administrados
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por outros. Nesses ambientes, as pessoas não são tratadas

Em minha própria pesquisa, um ativista comentou que seu

como indivíduos e os regulamentos são impostos de cima.

trabalho visava a explicitamente modelar diferentes for-

Em ambientes fechados com relações de poder fortemente

mas de se relacionar com os residentes da PNI e, assim,

desequilibradas, não é chocante que surjam abusos.

mudar os padrões de trabalho dessa equipe. A presença
de voluntários, portanto, desafia internamente a regula-

SOCIEDADE CIVIL VERSUS SISTEMA
INSTITUIÇÕES PSICONEUROLÓGICAS

mentação da instituição total.
Ainda assim, as diferenças de abordagem geralmente

Consequentemente, as críticas ao sistema de PNIs e aos

permanecem. Mesmo onde os funcionários da PNI desejam

abusos dentro de instituições específicas vieram de advo-

mudar a forma como trabalham, pressões institucionais e outras

gados, ONGs e grupos de base, jornalistas e acadêmicos.

impedem isso. Klepikova identificou algumas barreiras, que

Algumas pessoas estão simultaneamente envolvidas em

incluem a contratação de funcionários sem compreensão de

vários fóruns. Existem, por exemplo, advogados que cola-

deficiência ou deficiências específicas, a falta de preparação

boram com ONGs e jornalistas que fundaram ONGs. A

profissional básica, apoio psicológico, tempo suficiente para

reforma da PNI é uma área de interesse comum entre ONGs

completar tarefas e grande número de residentes atribuídos

com diversos compromissos temáticos. Além de ONGs de

a qualquer pessoa por turno. Ela considera que isso significa

pessoas com deficiência, organizações que trabalham em

que os trabalhadores se relacionam com a criança como um

cuidados paliativos e lares de idosos, às vezes amalgama-

objeto de certas tarefas sanitárias que devem ser concluídas,

dos com PNIs, também falaram sobre a necessidade de

e não como um ser humano (NAZAROVA, 2018).

reformar o sistema. Os grupos de pais da mesma forma têm

Em minha pesquisa, os residentes descreveram expe-

sido atores notáveis nessas campanhas, em alguns casos

riências de interação com voluntários de ONGs e funcio-

abrindo residências ou pequenos grupos de lares para

nários da PNI de maneira diferente, mesmo quando se

seus próprios filhos. As ONGs têm trabalhado diretamente

engajavam em atividades que poderiam ser consideradas

com as PNIs, desenvolvendo programas educacionais e

amplamente semelhantes. Por exemplo, os residentes con-

criativos com o objetivo de desenvolver habilidades para

taram sobre os clubes de arte que frequentavam dentro da

uma vida independente e administrar programas dentro e

instituição, descrevendo tanto os geridos pela PNI como por

fora das PNIs. As empresas sociais com o objetivo de criar

uma ONG. A estes últimos, eles associam “escolha”, “cordia-

oportunidades de emprego para pessoas com deficiência

lidade”, “família” e “cuidado”. Os primeiros, no entanto, foram

também tentaram envolver esses residentes.

caracterizados como uma imposição, em que eles são “ins-

Anna Klepikova, antropóloga e voluntária de longa data

truídos sobre o que fazer”. Outro funcionário de uma ONG

de uma ONG em São Petersburgo, escreveu sobre a dis-

relatou como eles tentaram treinar a PNI e os empregados

junção na forma como os voluntários da ONG e a equipe

domésticos sobre como realizar as tarefas de cuidados bási-

institucional se relacionam com os residentes. Por exem-

cos de crianças de uma maneira mais humana; no entanto,

plo, a equipe deve garantir que eles comam, se lavem e

disseram que os funcionários que tentavam pôr essas abor-

se preparem para dormir em horários apertados. Esse

dagens em prática normalmente acabavam demitidos por

modelo prioriza a velocidade na conclusão de uma tarefa

causar problemas e não concluir as tarefas no prazo.

e exclui abordagens que podem ser mais lentas, mas respeitam o conforto dos residentes, a individualidade e o
desenvolvimento de suas habilidades. Essa conduta, no
entanto, promove a desindividualização e a falta de inde-
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COMO ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS NEGOCIAM
COM INSTITUIÇÕES

pendência. Em contraste, Klepikova (2018) descreve como

Em minhas entrevistas, funcionários de ONGs, volun-

os voluntários das ONGs priorizam relacionamentos indi-

tários em grupos de base e advogados também falaram

vidualizados, muitas vezes em detrimento da velocidade.

sobre como andar na linha tênue em seus relacionamentos
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com as PNIs. Alguns afirmaram alterar a forma como

relações com PNIs individualmente, equilibrando entre pre-

apresentam seu trabalho para tirar a ênfase de qualquer

servar as relações e manter as responsabilidades com os

intenção de proteger direitos. Em vez disso, enfatizam ati-

residentes. Essas tensões fizeram com que julgassem mais

vidades sociais e criativas porque “qualquer tentativa de

fácil fazer campanha em um nível estrutural e despersona-

declarar diretamente [que eles fazem] trabalho de defesa

lizado que abordasse o Estado, em vez de apontar abusos

de direitos em uma instituição residencial [...] é, tipo, um

e déficits em PNIs específicas. Assim declararam:

adeus”. Ainda assim, ativistas sublinharam que esse trabalho visa criar instituições “um pouco mais transparentes”

muitas vezes temos problemas com o trabalho

e, assim, tentar se protegerem contra abusos, bem como

jurídico [com indivíduos dentro da PNI] [...] porque

dar a oportunidade de discutir direitos com os residentes.

a instituição manda lá. Eles podem criar algum

Alguns advogados realizam treinamentos com resi-

tipo de condição ruim para nossos funcionários.

dentes para falar dos direitos deles. No entanto, aqui

No fim das contas, é claro, são as pessoas que

novamente surgem problemas. As instituições podem

moram lá que sofrem, mas isso muitas vezes não

bloquear totalmente as reuniões ou impedir os residen-

incomoda a instituição. Por exemplo, por isso não

tes de comparecer. Mesmo se um deles frequenta uma

podemos tomar algum tipo de medida ativa con-

reunião e posteriormente decide fazer uma reclamação,

tra ela, mesmo que haja fundamento legal para

a equipe da PNI pode pressioná-lo a retirá-la. Quando as

uma reclamação. Sempre precisamos pensar se

atividades acontecem fora da PNI, os residentes precisam

nossos tutelados ficarão em pior situação.

de autorização para deixar o local. A permissão para sair
é, portanto, controlada e pode ser negada pela instituição;

Frequentemente, defender os direitos de um indivíduo,

as equipes das ONGs mencionam casos em que os resi-

em vez de agir no nível estrutural ou estatal, é visto como

dentes ficaram fora mais tarde do que os horários decla-

menos conflituoso, uma vez que muitas vezes se envolve,

rados de sua atividade ou ainda punição para os residen-

caso a caso, com direitos que tecnicamente já existem

tes que se recusaram a seguir os regulamentos internos

na lei. No entanto, essa dinâmica muda ao trabalhar com

das instituições. Recentemente, nas redes sociais, um

PNIs. Nesse contexto, há um retorno a um patamar estru-

funcionário de uma ONG descreveu como um residente

tural e não individualizado para evitar o confronto direto

interessado em trabalhar em seu café inclusivo não teve

com a PNI em casos específicos. Para manter esse relacio-

permissão para sair da instituição para uma entrevista.

namento, as ONGs podem preferir um trabalho de defesa

Como observou a fundadora do movimento “Stop PNI”,

mais generalizado e devem administrar um ato de equilí-

Maria Sisneva, “Todo o poder está nas mãos da adminis-

brio cuidadoso entre os interesses dos residentes indivi-

tração” (BBC, 2021).

dualmente e sua relação com uma PNI.

Além da punição a um indivíduo ou mesmo apenas a

O envolvimento prático e direto nas PNIs desempenha

escolha de restringir a liberdade e assim minimizar o tra-

um duplo papel. As ONGs evitam confrontos abertos para

balho na PNI, a permissão para sair pode ser negada em

evitar criar problemas para os residentes ou perder o

resposta a qualquer conflito na relação entre ONG e insti-

acesso às instituições, mas mantêm alguma supervisão

tuição. Para manter o acesso, as ONGs sentiram a necessi-

dentro da PNI e ao mesmo tempo ganham legitimidade

dade de permanecer aparentemente em conformidade e

aos olhos do Estado. O advogado que entrevistei comentou

reconhecer que a PNI é, em grande parte, quem define os

que a ONG atua “pela reputação da organização e pelo fato

termos de qualquer relacionamento. Um trabalhador de

de não haver apenas a defesa de direitos, apoio jurídico,

uma ONG descreveu ser cuidadoso porque tinha “medo

mas a maior parte da ação é na verdade trabalho social”.

fundamental de ser separado” das pessoas com quem tra-

Essa experiência prática e direta dentro das insti-

balhava. Um advogado relatou sobre como a ONG negociou

tuições assinala as ONGs como especialistas. Tanto o
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conhecimento técnico quanto a especialização constroem

na infância como parte da construção da nação russa, o

uma alavancagem e mantêm alguma independência vis-

que motivou a reforma de lares infantis para pessoas sem

à-vis ao Estado (BATLEY; ROSE, 2011). Isso se alinha com a

deficiência (KULMALA; AN, 2020). O sistema de assistên-

promoção estatal de ONGs como atores legítimos no papel

cia russo divide as crianças com deficiência e sem defi-

de prestação de serviços e serviços sociais (FRÖHLICH;

ciência em residências separadas, diferenciando assim

SKOKOVA, 2020). Os próprios atuantes das ONGs afirma-

seus direitos ou a facilidade com que podem ser rei-

ram que se veem cada vez mais reconhecidos como ato-

vindicados. Embora existam longas listas de espera, as

res legítimos do bem-estar pelos funcionários públicos e

pessoas sem deficiência que vivem sob os cuidados do

membros do governo.

Estado geralmente reivindicam moradia pública aos 18

No entanto, as reivindicações sobre a importância
crescente das ONGs devem ser moderadas. A reforma do

anos, pois elas não permanecem em espaços institucionais após os 18 anos.

sistema PNI, há muito almejada pela sociedade civil, tem

Em contraste, embora as crianças com deficiência pos-

demorado a acontecer. Atores da sociedade civil descre-

sam, em teoria, reivindicar moradia pública aos 18 anos, na

veram como o aparente apoio dos funcionários do Estado

prática elas têm maior probabilidade de permanecer em

pode ser seguido por ações que contradizem diretamente

ambientes institucionais como adultos. O acesso ao dire-

os princípios de uma vida independente. Uma pessoa de

ito à moradia requer tanto capacidade legal, que a maio-

uma ONG descreveu como os funcionários públicos e ofi-

ria dos residentes da PNI não possui, quanto a aprovação

ciais do governo podem ir a uma reunião com eles em uma

de uma comissão para reconhecê-los como capazes de

semana e concordar que as PNIs devem ser reformadas,

viver por conta própria. Algumas ONGs apoiam os resi-

mas agir de forma completamente contraditória na semana

dentes da PNI na preparação e aprovação desse comitê.

seguinte. Em 2019, houve uma situação exatamente assim:

Depois de uma infância institucionalizada, sem uma pre-

apesar dos sinais do governo de que pretendia reformar

paração sob medida, é quase impossível para uma pessoa

o sistema PNI, um concurso foi anunciado na região de

com deficiência ser reconhecida como capaz de viver de

Khabarovsk, para uma nova instituição para 400 mulheres.

forma independente. A reforma do sistema de acolhimento

O projeto custaria 1,2 bilhões de rublos (KOMMERSANT,

residencial para crianças sem deficiência, portanto, diz

2019). Nesse caso, o clamor da sociedade civil foi imediato.

respeito principalmente à reforma do sistema até que as

Posteriormente, o governo anunciou que não havia nen-

crianças completem 18 anos. Em contraste, para os adul-

huma nova PNI no orçamento de 2020, embora as que já

tos com deficiência, existe um sistema de residência ins-

estavam em construção seriam concluídas (ASI, 2019).

titucional vitalícia que deve ser desmontado. As crianças

A influência da sociedade civil é clara, mas não inevitá-

com deficiência foram menos incluídas nos esforços de

vel. Apesar da intenção há muito declarada de reforma

reforma e os adultos com deficiência foram ainda mais

e crescimento de consenso do governo em torno dessa

deixados para trás (RANKIN, 2012). A exclusão estrutural

necessidade, o enorme sistema de PNIs continua de pé.

na diferenciação entre ambientes institucionais para pes-

Com isso, vêm os conflitos de interesse entre os que são

soas com e sem deficiência interage com a estigmatização

empregados ou lucram com o sistema e o medo e a des-

e o apagamento das pessoas com deficiência.

confiança do público em geral sobre a inclusão de pessoas
com deficiência na sociedade. Sem pressão da sociedade
civil, o sistema PNI se mantém.
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INSTRUMENTALIZANDO A PANDEMIA
COVID-19 PARA IMPULSIONAR A REFORMA?

Os esforços de reforma voltados para o atendimento

Nesse contexto, as organizações da sociedade civil usa-

institucionalizado têm se concentrado amplamente em

ram a pandemia de COVID-19 para impulsionar a reforma

lares para crianças sem deficiência. Pessoas com deficiên-

institucional. As ONGs em Moscou e São Petersburgo

cia não foram incluídas na retórica em torno da proteção

aproveitaram a oportunidade produzida pela pandemia
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para fazer o governo declarar as instituições residenciais

apatia e inação. No entanto, embora quaisquer resultados

de grande escala como locais de maior risco. A emissora

em longo prazo em uma escala mais sistemática perma-

inglesa BBC fez um documentário sobre o ocorrido. Nele,

neçam obscuros, a campanha demonstra um enquadra-

Maria Ostrovskaya, a presidente da ONG Perspectives

mento inovador e sensível ao contexto para impulsionar

explica: “Graças a Nyuta Federmesser e à ONF [Frente

a desinstitucionalização. Na prática, essa diretriz gerou

Popular de toda a Rússia, da qual Federmesser é mem-

uma mudança imediata para os adultos que se transfe-

bro], conseguimos uma reunião virtual com Kotyakov

riram para ambientes residenciais com apoio e para as

— ministro do Trabalho e Proteção Social — e milagrosa-

crianças que foram adotadas. O cenário em longo prazo

mente conseguimos convencê-lo de que as instituições

é confuso. Usando o enquadramento da crise da pande-

realmente são locais de alto risco”. Ostrovskaya usou o

mia, a ONG Life Path conseguiu arrecadar dinheiro para

argumento de que os funcionários que trabalhavam lá

continuar a alugar os apartamentos necessários para um

já estavam adoecendo e continuariam a adoecer, poten-

amplo programa de moradia apoiada. Quando o docu-

cialmente colocando em risco a vida dos residentes. Ela

mentário da BBC foi lançado, em fevereiro de 2021, a Life

chamou as conclusões do ministro de uma “virada revo-

Path não havia levado nenhum residente de volta às PNIs

lucionária”. Uma carta, coassinada por quatro ministérios,

e esperava receber planos do orçamento do Estado para

foi publicada recomendando que as pessoas da PNI fos-

continuar o projeto expandido.

sem levadas para casa ou para uma vida com apoio. As

Quanto à Perspectives, das 26 pessoas evacuadas,

ONGs conseguiram, assim, retirar alguns residentes das

21 categoricamente não quiseram regressar à PNI. No

instituições como parte de um projeto denominado “eva-

entanto, apenas seis puderam permanecer com a ONG.

cuação temporária de pessoas de locais de maior risco

No documentário da BBC, Ostrovskaya descreve como

para locais com melhores condições”.

foi difícil enviar os residentes de volta para a instituição

Crianças que moravam em residências também foram

e como essas pessoas continuam a telefonar para per-

alvos de campanhas de ONGs durante a pandemia. A

guntar se podem deixar a PNI e voltar para a casa onde

Lighthouse Foundation, que trabalha principalmente no

moravam. A diretora da Lighthouse Foundation, Lida

fornecimento de cuidados paliativos em Moscou e sua

Moniava, cuidou pessoalmente de uma criança com

região, mobilizou-se para organizar um orfanato para

deficiência e incentivou a equipe da ONG e outras pes-

algumas crianças com o mesmo argumento. Embora as

soas a fazê-lo; essas crianças continuam a viver fora das

instituições tenham sido classificadas pelas ONGs como

instituições e Moniava documenta nas redes sociais as

inseguras e restritivas antes da pandemia, esta forneceu

grandes mudanças apresentadas pelas crianças que

ferramentas adicionais para promover esse argumento.

foram retiradas dos cuidados institucionais e acolhidas

As ONGs usaram um enquadramento de crise para pres-

durante a campanha da pandemia. Vivendo em famílias

sionar o governo a simplificar o processo de remoção de

há mais de um ano, a transformação na vida, na saúde

um residente da PNI ou de lares infantis. O mesmo argu-

e no desenvolvimento das crianças é impressionante.

mento foi usado para arrecadar dinheiro da população

As PNIs são um sistema entrincheirado de institu-

geral para expandir a provisão de subsistência. As ONGs

cionalização, exigindo enormes esforços para ser refor-

também instrumentalizaram a pandemia para demonstrar

mado. No entanto, essas instituições fechadas estão cada

o conceito de vida sustentada, com o objetivo de mudança

vez mais sendo submetidas ao escrutínio por organi-

imediata do sistema PNI e obter apoio mais amplo para

zações de direitos humanos, ONGs, jornalistas e, na ver-

seu desenvolvimento.

dade, por seus próprios funcionários. Também entre as

O enquadramento da crise às vezes é contraprodu-

autoridades estatais há um consenso crescente de que

cente. Enfatizar a emergência pode sugerir que a tarefa de

a reforma deva ocorrer. Em 2019, a diretora adjunta

alcançar a mudança do sistema é tão grande que produz

do Departamento de Assuntos de Deficiência, Natalia
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Shtangei, enfatizou que, no programa estatal de “Meio

pessoas do lar infantil aos 18 anos. Finalmente, esse lar

Ambiente Acessível” para 2021-2025, as regiões serão

agora se recusou a enviar seus residentes para uma PNI

financiadas para desenvolver uma vida sustentada (ASI,

quando completarem 18 anos. Agora ele faz parte de um

2019). A pressão contínua da sociedade civil é neces-

projeto-piloto estatal com um pequeno grupo de lares

sária para garantir que a institucionalização não seja

em que os jovens adultos que cresceram no lar infantil

simplesmente recriada em outras formas. Tal como acon-

continuam morando juntos. No passado, trabalhávamos

tece com a campanha da sociedade civil contra a cons-

com crianças e jovens por anos em uma série de acam-

trução da nova PNI e a definição da agenda das ONGs

pamentos apenas para vê-los engolidos aos 18 anos por

que trabalham com os residentes, vimos sua influência

PNIs em toda a região. Estas ficavam longe de suas casas

em lentamente mudar a conversa.

e eram de difícil acesso. Agora, em vez de outra ruptura,

De volta ao lar infantil no qual fui voluntária, aquela

posso continuar a ver meus amigos em uma pequena

criança foi finalmente adotada por seu avô. Em uma aldeia

casa logo adiante. Se a desinstitucionalização significa

próxima, outra ONG foi uma das primeiras a desenvol-

liberdade e pertencimento à comunidade, esse é um

ver um projeto de moradia apoiada que recebe algumas

pequeno passo na direção certa.
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?
DI RESPONDE
Perguntas enviadas por meio das redes sociais: facebook.com/institutojoclemente | twitter.com/instjoclemente

1. Meu filho tem 10 anos e não sabe ler, está no
4º ano, reconhece as letras, mas não consegue
ler e diz que é muito difícil. Sua autoestima também é baixa. O que devo fazer?

2. Muitas vezes, parece que minha filha está
cansada e não sente vontade de fazer as lições.
O que posso caracterizar como preguiça ou
como dificuldade de aprendizagem?

Ao ser identificada a dificuldade de aprendizagem
para a leitura, é importante que a criança seja encaminhada para uma avaliação multidisciplinar, com equipe
constituída por neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e neurologista infantil. A equipe deverá atuar de
forma integrada para uma investigação com maior precisão no diagnóstico. É de extrema importância que a
equipe compartilhe os resultados de suas avaliações
com a família e a escola para orientá-las de maneira mais
eficaz, de modo que possam realizar as intervenções
levando em consideração seus conhecimentos
e competências.
É importante também cuidar da autoestima baixa
do seu filho, pois às vezes questões emocionais comprometem o aprendizado. Seu filho não se resume
apenas a essas dificuldades relatadas por você e se
faz necessário enxergar suas potencialidades, habilidades e interesses, que com certeza são inúmeras
e variadas.

Preguiça, cansaço e falta de vontade de estudar em crianças e adolescentes podem ser sintomas ou pistas para se chegar ao verdadeiro diagnóstico. Ou seja, pode ser um alerta de
diversos problemas, entre ele o distúrbio de aprendizagem.
A família deve manter constante observação e, se os sintomas forem recorrentes, os pais e/ou responsáveis devem
buscar ajuda profissional e, assim, iniciar a investigação.
Ressalta-se que, independentemente da especialidade médica
que atenda a criança ou o adolescente, o profissional saberá
quais os outros encaminhamentos que deverão ser realizados para atender às suas necessidades.
Não há uma solução única para todos os casos e a
família deve procurar ajuda com especialistas da área o
mais breve possível. Deve ser observado também o contexto em que a criança vive. Orienta-se que a família vá
até a escola para entender as dificuldades que ela apresenta em sala de aula e inicie os seguimentos orientados
o mais breve possível, pois, quanto mais precoce as estimulações forem, melhor a evolução da criança.
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3. O médico encaminhou meu filho para uma
avaliação psicopedagógica. Como esse profissional pode contribuir para as dificuldades de aprendizagem de meu filho? É um reforço escolar?
Na avaliação psicopedagógica será avaliado e
observado o que a criança e/ou adolescente sabe
fazer, suas potencialidades, seus desempenhos com
relação aos aspectos orais e escritos, raciocínio lógico
matemático e testes projetivos.
Nesse processo serão aplicados testes apropriados à idade cronológica e escolar da criança, possibilitando que ela mostre o que consegue fazer.
Após a aplicação dos testes, é feito um relatório descritivo do que foi avaliado e dos resultados. Em
seguida, a família será chamada e informada dos
re s u l t a d o s d a s ava l i a ç õ e s . S e a c r i a n ç a e /o u
64
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adolescente for elegível para o atendimento especializado, serão feitos encaminhamentos para atendimento fonoaudiológico, psicológico e de terapia
ocupacional, entre outros.
No atendimento psicopedagógico não são trabalhados conteúdos abordados em sala de aula. Por isso, não
se trata de reforço escolar, mas de uma abordagem das
maiores dificuldades do aluno. Um exemplo é a alfabetização, em que o psicopedagogo não tem por objetivo
alfabetizar a criança, e sim trabalhar estratégias e jogos
que favoreçam a alfabetização, trazendo para a criança
uma maneira diferente de entender os mecanismos
que envolvem a escrita alfabética. O psicopedagogo
sempre irá trabalhar com a aprendizagem e com a
emoção da criança, ajudando a criar mecanismos diferentes de assimilação de novas habilidades.

Nós precisamos de Você!
Dedicamos constante e totalmente à inclusão social plena
das pessoas com deficiência intelectual!

Nós, do Instituto Jô Clemente, atuamos há mais de 60
anos no atendimento de pessoas e seus familiares com
deficiência intelectual, TEA, com serviços de saúde,
defesa e garantia de direitos e inclusão social, sempre
orientados pela ciência e inovação.
Mas com a pandemia, nossos recursos estão cada vez
mais escassos, perdemos muitos doadores nesses tempos
difíceis, porém, nosso trabalho não pode parar. Por isso
estamos aqui e convidamos você a fazer parte dessa
corrente que contribui para um mundo melhor e mais
inclusivo, promovendo a equidade em todos as esferas.
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condeca@sp.gov.br

Após a doação, basta preencher e assinar
a carta de direcionamento para o fundo
escolhido com as informações do projeto
que será beneficiado por sua doação. Você
pode encontrar o modelo da carta em nosso
site, no endereço:
https://www.ijc.org.br/pt-br/como-ajudar/
pessoa-fisica/Paginas/direcionamento-do
-imposto-de-renda

Para mais informações entre em contato com Fabio Rubson.
(11) 5080-7180 ou fabio.silva@ijc.org.br

e clique
em novo.

No menu esquerdo, em Seção
Imprimir, selecione a opção
DARF – doações diretamente
na declaração - ECA e realize
o pagamento do DARF.
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UM NOVO CENÁRIO PARA A
ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL 5Q

A implementação da triagem neonatal e o tratamento precoce propiciarão uma vida com
qualidade, mais autonomia, independência e inclusão socioeconômica dos pacientes

