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RESUMO 

 

O Comitê da ONU sobre Pessoas com Deficiência (CRPD) foi criado no corpo da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Assim, o Comitê tem como função monitorar a implementação da Convenção pelos Estados 

parte, por meio de análises de relatórios enviados regularmente pelos países signatários. O 

documento traz as diretrizes base do tratamento adequado para as pessoas com deficiência, 

buscando garantir o exercício pleno dos seus Direitos Humanos e liberdades fundamentais. A 

criança com deficiência, por sua vez, compõe um grupo atravessado por diferentes 

vulnerabilidades e demanda atenção especial em razão de suas particularidades. Para esta 

população, o artigo sétimo da Convenção assegura a tomada de medidas necessárias para 

garantir o pleno desenvolvimento das crianças e seu tratamento adequado. Contudo, a discussão 

sobre esse grupo é um tema pouco debatido dentro do contexto de Organismos Internacionais. 

A interseccionalidade entre essas duas características confere a essa população um “não-lugar” 

de invisibilidade dentro das discussões sobre os Direitos Humanos. Portanto, o presente 

documento tem como objetivo oportunizar uma discussão crítica e interligada que não se limita 

a pensar sobre a criança com deficiência, mas que também busca compreender e refletir sobre 

possíveis ações para aquelas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Para tal, serão abordados os tipos de deficiência e a linguagem inclusiva apropriada para sua 

referência. Ademais, os tópicos de educação, saúde, direito à cidade e violação de direitos serão 

abordados a partir do recorte da vulnerabilidade e do capacitismo enfrentado pelo grupo das 

crianças com deficiência. Finalmente, será realizada uma discussão relativa à acessibilidade e 

inclusão com a finalidade de incitar uma discussão sobre possíveis caminhos resolutivos para a 

problemática. 

Palavras-chave: Deficiência. Infância. Capacitismo. Direitos Humanos. Direito Internacional.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD) é um Organismo 

Internacional que tem por função monitorar a aplicação da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD), aprovada em 2006 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU). Nessa linha, seus relatórios e demais documentos contribuem para a 

efetivação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, previstos na Agenda 2030 de 2015.1 

Esse trabalho, portanto, tem como propósito guiar pesquisas relacionadas ao comitê 

em questão, bem como discutir mais a fundo o tema: “A liberdade de ser plural: a inclusão das 

crianças com deficiência em face da vulnerabilidade social e do capacitismo”. Assim, o objetivo 

central é direcionar olhares às opressões sofridas pelas crianças com deficiência, em especial 

àquelas em situação de vulnerabilidade socioambiental, e despertar preocupação com as 

sequelas do capacitismo. A justificativa para tanto é a invisibilidade a qual pessoas com 

deficiência, especialmente na infância, são sujeitas, conforme pontuado pela própria ONU.2 

Sendo assim, para desenvolver a pesquisa será aplicada uma análise bibliográfica-

documental sobre o tema como metodologia, bem como serão examinados dados de relatórios 

internacionais, tratados para além da CDPD, e fontes de Direito Internacional. Ademais, ao 

longo do trabalho são apresentados relatos de familiares, profissionais e PcD, tendo em vista os 

movimentos sociais que lutam pela causa de reivindicarem a representatividade e o respeito 

pelo local de fala de quem vive essas questões.3 Ao final, serão trabalhadas soluções possíveis 

para as problemáticas desenvolvidas ao longo do texto.  

Posto isso, a falta de pesquisas acerca das PcD é um problema que contribui para a sua 

invisibilização. No mundo, 01 a cada 07 crianças possui uma deficiência, de acordo com 

relatório de 2011 da OMS. Ademais, 80% dessas pessoas vivem em países em 

desenvolvimento, estando também mais propícias a experienciar pobreza. Em concordância à 

ONU, ter uma deficiência aumenta em até 03 vezes o custo de vida, o que é uma informação de 

 
1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU: Inclusão de pessoas com deficiência é fundamental para a 

implementação da Agenda 2030. [s. l.], 08 jul. 2016. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-inclusao-de-

pessoas-com-deficiencia-e-fundamental-para-a-implementacao-da-agenda-2030/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
2 ONU. The Invisibility of Disability. Disponível em: 

https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/infographic_statistics_2016.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
3 O local de fala consiste numa reflexão sobre como as vozes marginalizadas precisam ter espaço não só de 

emitir palavra, mas de ter espaço de pensamento e discurso. Assim, essa discussão parte da localização de poder, 

e da necessidade de pensar a partir do local de poder que se ocupa. Por outro lado, representatividade consiste 

em identificação. Cf. “O que é lugar de fala?”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=S7VQ03G2Lpw. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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extrema relevância quando observado o contexto de vulnerabilidade socioeconômica no qual 

geralmente se encontram.  

Por essas razões, a discussão é urgente. Em vias de corroborar com o 17º objetivo da 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, qual seja, aumentar a disponibilidade de 

dados confiáveis acerca da deficiência,4 o presente material tem o propósito de realizar um 

estudo científico, sério e propulsor dos debates acerca do assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 ONU. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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2 “NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS”5: HISTÓRICO INSTITUCIONAL DO COMITÊ 

DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Em um mundo onde os debates a respeito de questões que envolvem a dignidade 

humana são crescentes, se faz imprescindível analisar como essa discussão reflete na vida da 

pessoa com deficiência (PcD). Para isso, primeiramente é necessário entender a trajetória destas 

pessoas que, segundo estudos, tiveram vestígios da sua existência encontrados apenas com o 

começo das civilizações – não tendo nenhum registro em épocas primitivas, ou seja, anteriores 

às primeiras sociedades, devido à grande dificuldade de resistência ao ambiente – que já era 

desfavorável, considerando que o obstáculo com relação à obtenção de abrigo e alimento era 

muito grande, inclusive para pessoas sem deficiência.6 

Com o decorrer dos anos e a partir de fatores socioculturais, as visões sobre pessoas 

com deficiência foram modificadas. A título de exemplo, no Egito Antigo, há evidências de 

PcD em diferentes classes sociais atuantes como membros da sociedade, ao passo em que na 

Grécia Antiga havia grande rejeição, com práticas de “eliminação” relacionadas aos padrões de 

corpo normatividade presentes à época.7 Então, após períodos históricos e visões diferentes, foi 

possível chegar à perspectiva que temos hoje. 

Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) feito em 2011, as PcD 

formam um grupo de mais de um bilhão de pessoas em todo o globo. 8 Portanto, é notório que, 

apesar de serem considerados uma minoria, esse é um número expressivo, sendo imprescindível 

ressaltar como o cenário internacional é afetado ao se discutir sobre os direitos que envolvem o 

tema. 

Por isso, é preocupante ver que, até pouco tempo atrás, eles praticamente não eram 

percebidos enquanto sujeitos a serem protegidos pelo Direito Internacional do Direito 

 
5 A frase é uma tradução livre do inglês “Nothing about us, without us” e está relacionada com os ideais 

defendidos pelo Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cf. CHARLTON, James I.. Nothing about 

us, without us: disability opression and empowerment. Los Angeles: University Of California Press, 1998. 215 

p. Disponível em: http://vidaindependente.org/wp-content/uploads/2018/07/Nothing-About-Us-Without-Us-

Disability-Oppression-and-Empowerment-ilovepdf-compressed.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
6 DICHER, Marilu; TREVISAM, Elisaide. A Jornada Histórica da Pessoa com Deficiência: inclusão como 

exercício do direito à dignidade da pessoa humana. Publica Direito, [s. l.], 05 de mar. 2020. Disponível em: 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
7 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade. [s. l.], 

2007. Disponível em: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php#autor. Acesso em: 21 de mar. 

2022. 
8 WORLD HEALTH ORGANIZATION. New world report shows more than 1 billion people with 

disabilities face substantial barriers in their daily lives. [s. l.], 2011. Disponível em: 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/disabilities_20110609/en/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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Internacional. A título de exemplo, podemos notar que não estavam listados no rol de pessoas 

protegidas contra discriminação nos instrumentos de direitos humanos que compõem a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, nem mesmo na Convenção 

Europeia de Direitos Humanos (CEDH) em 1950.9 

Então, não raro, termos preconceituosos são empregados em declarações oficiais a 

nível mundial. A própria DUDH, citada acima, utiliza-se do termo “invalidez”, contudo, a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização 

Mundial da Saúde utilizou-se do termo “funcionalidade” para substituí-lo, bem como as 

palavras “deficiência”, “invalidez” e “desvantagem”10, com o intuito de abrir margem para 

percepções positivas quanto às potencialidades da pessoa com deficiência.  

Consoante ao exposto, afirma a Declaração em seu Artigo XXV11 que: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 

Ainda em 1971, foi proclamada pela AGNU, a Declaração de Direitos do Deficiente 

Mental, que abordou pontos como direito à atenção médica, à tratamento físico adequado, 

segurança econômica, vida digna, e outros, sendo, por essa razão, algo claramente importante.12 

Contudo, a partir da Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual, aprovada pela OMS 

em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o termo “deficiência 

mental” passou a ser “deficiência intelectual”,13 considerando que são coisas distintas e que 

transtornos mentais não estão necessariamente associados ao déficit intelectual. 

Então, em 1975, representando certo avanço em como as PcD eram vistas, foi aprovada 

pela Assembleia Geral da ONU a Declaração dos Direitos dos Deficientes,14 com o intuito de 

 
9 SERIES, Lucy. The development of disability rights under international law: from charity to human rights. 

Disability & Society, Brisbane, Australia, p. 1590-1591, 29 jul. 2015. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687599.2015.1066975. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
10 MPPR. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Disponível em: 

http://www.pcd.mppr.mp.br/pagina-13.html. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
11 UNITED NATIONS. Universal Declaration of Human Rights. [s. l.], 1948. Disponível em: 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
12 DIREITOS HUMANOS. Declaração de Direitos do Deficiente Mental. [s. l.], 1971. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/deficiente/lex62.htm. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
13 SASSAKI, R.K. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. In: Revista Nacional de Reabilitação, 

São Paulo, ano V, n. 24, jan./fev. 2002, p. 6-9. 
14 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Resolução 2.542 de 1975 – Declaração dos Direitos das 

Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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ser base comum de referência para a proteção do direito destas. Com ela, objetivava-se defender 

e garantir o respeito por sua dignidade, além do direito de ter suas necessidades consideradas 

no que se refere tanto ao planejamento econômico, quanto ao social. Com isso, sua importância 

enquanto evolução de perspectiva é notória, pois nos anos seguintes a ela, várias recomendações 

foram elaboradas a fim garantir um tratamento igualitário entre os cidadãos.15 

Felizmente, em 1990 entrou em vigor a Convenção dos Direitos da Criança, o 

instrumento de direitos humanos mais aceito na história.16 É importante destacar que no seu 

artigo 23, é reconhecido à criança com deficiência desfrutar de uma vida plena e decente em 

condições que garantam sua dignidade, dentre as quais, o direito de receber cuidados sociais e 

a assistência gratuita sempre que possível.17 

Ainda, é possível citar a Declaração de Sapporo, aprovada em 2002 no Japão na 6ª 

Assembleia Mundial da Disabled Peoples’ International – DPI18, que teve forte participação da 

sociedade civil do mundo todo e contou com a participação de três mil pessoas, em sua maioria, 

com deficiência. Nela, consolidou-se a oposição a qualquer tipo de opressão, além de clamar 

pela educação da sociedade como um todo; pela inclusão em todos os níveis (externos e internos 

à organização); pela afirmação do direito de ser diferente; pela vida independente e educação 

inclusiva. 

Finalmente, em 2006, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) assinou, na 

cidade de Nova York, a Convenção19 sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência20 - o 

 
15 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP CAMPUS GUARUJÁ, IV., 

2007, GUARUJÁ. O direito das pessoas portadoras de deficiência [...]. [s. l.: s. n.], 2007. Disponível em: 

https://www.unaerp.br/sici-unaerp/edicoes-anteriores/2007/secao-2-3/1017-o-direito-das-pessoas-portadoras-de-

deficiencia/file. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
16 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança: 

Instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. [s. l.], 20 de 

nov. 1989. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 21 

de mar. 2022. 
17 BRASIL. Constituição (1990). Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre 

os Direitos da Criança. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D99710.htm. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
18 DECLARAÇÃO DE SAPPORO: Uma convocação da DPI para pessoas com deficiência de todo o mundo. 

Disponível em: https://midia.atp.usp.br/plc/plc0604/impressos/plc0604_aula03_ativPres_Decl_Sapporo.pdf. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
19 “Convenção” é o termo utilizado ao se tratar de tratados multilaterais onde não há uma divergência 

propriamente dita, não devendo ser usada para designar atos bilaterais, ainda mais se estes possuírem fins 

diferentes. Já “declaração”, é a expressão que pode designar atos que estabelecem regras ou princípios jurídicos, 

ou as normas de Direito Internacional indicativas de uma posição política comum de interesse coletivo. Cf. 

MAZZUOLI, V. O. Curso de Direito Internacional Público, 2015. 
20 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=424-cartilha-

c&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 16 de mar. 2022. 
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primeiro tratado que abrangeu os direitos humanos no século XXI21 - e o seu Protocolo 

Opcional. Com 163 signatários,22 buscou-se enxergar as pessoas com deficiência como sujeitos 

de direitos, capazes de tomar decisões, retirando o estereótipo que os enxerga como 

incapacitados e colocando como objetivo, consoante o seu art. 1º, “proteger e assegurar o 

desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de 

todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade”. 

É importante salientar que o Protocolo Opcional (ou facultativo) assim é chamado 

porque não possui adesão obrigatória conjunta com a Convenção. Contudo, agrega a 

possibilidade de grupos ou indivíduos apresentarem reclamações para serem examinadas, e a 

realização de inquéritos, caso haja uma evidência forte e confiável de que houve violação.23 Ao 

assinar, se reconhece a legitimidade do comitê para a acepção de tais denúncias, sem ter que 

passar por mecanismos oficiais. 

Ademais, a sigla CRPD refere-se ao Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (no inglês, Committee on the Rights of Persons with Disabilities) e é 

resultado da união de 18 especialistas independentes, eleitos através de uma lista de pessoas 

indicadas pelos Estados Parte, que monitoram a aplicação da Convenção supracitada. O Comitê, 

que tem como alicerce jurídico da sua criação o art. 34, e como alicerce de sua metodologia de 

trabalho, o art. 35, foi criado para responder a preocupações de que o que se tinha referente aos 

direitos humanos ainda não englobava e impactava significativamente a vida das pessoas com 

deficiência.24 

Isto posto, todos os Estados Parte25 devem enviar ao comitê, regularmente, relatórios 

sobre como os direitos consagrados no corpo do texto estão sendo implementados,26 

 
21 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU lembra 10 anos de convenção dos direitos das pessoas 

com deficiência. [s. l.], 11 de maio. 2016. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-lembra-10-anos-de-

convencao-dos-direitos-das-pessoas-com-deficiencia/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
22 UNITED NATIONS. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). [s. l.]. Disponível em: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
23 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Committee on 

the Rights of Persons with Disabilities: Questions and Answers. [s. l.]. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/QuestionsAnswers.aspx. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
24 SERIES, Lucy. The development of disability rights under international law: from charity to human 

rights. Disability & Society, Brisbane, Australia, p. 1590-1591, 29 jul. 2015. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09687599.2015.1066975. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
25 Um Estado Parte é aquele que se obriga a cumprir tudo o que está previsto na convenção assinada, mas em 

regra, isto só é feito a partir do ato chamado de ratificação. Até lá, o país que assinou se compromete somente 

em não o violar.  Cf. A Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência Comentada. 
26 OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Committee on 

the Rights of Persons with Disabilities: Questions and Answers. [s. l.]. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/QuestionsAnswers.aspx. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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considerando que os países que aderem à Convenção comprometem-se em desenvolver e 

executar políticas, leis e medidas para garantir a efetivação desses direitos. Os Estados, então, 

apresentam o primeiro relatório dois anos após a ratificação da Convenção, e, 

subsequentemente, a cada quatro anos. De acordo com o que é enviado, será examinado e então 

surgirão as recomendações gerais pelo comitê, que as encaminha de volta aos países como 

observações finais.27 

Enfim, a Convenção vê a deficiência como uma “patologia da sociedade” numa visão 

global, pois o corpo social muitas vezes falha na inclusão de pessoas. Nesse sentido, possui uma 

série de diretrizes/princípios a serem seguidos: respeito à dignidade, autonomia individual, não 

discriminação, participação/inclusão plena e eficaz na sociedade, respeito pela diferença e 

aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana, igualdade de 

oportunidade, acessibilidade, igualdade entre homens e mulheres e, por fim, respeito pela 

evolução das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito de preservar suas 

identidades.28 

Até pouco tempo atrás, a visão que se tinha das pessoas com deficiência, era, então, 

uma visão puramente médica, e limitava a pessoa à uma condição física ou psicológica. Mas, a 

crítica a respeito desse olhar veio justamente das próprias PcD,29 já que durante um longo 

período, as pessoas acreditavam que as dificuldades passadas eram uma consequência lógica 

de sua condição, quando, na realidade, não é. 

Segundo a médica brasileira e ex-professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Izabel Maior,30 a deficiência é relacional, não é o aspecto biológico, mas o resultado 

da interação entre indivíduo e sociedade. Portanto, hoje em dia há um ativismo com maior 

evidência acerca do assunto, normalizando ainda mais o debate, no escopo de diminuir as 

dificuldades de convivência entre pessoas diferentes.  

 
27OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Committee on the 

Rights of Persons with Disabilities: Questions and Answers. [s. l.]. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/QuestionsAnswers.aspx. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
28 UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. Guiding Principles of the 

Convention.[s. l.]. Disponível em: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-

of-persons-with-disabilities/guiding-principles-of-the-convention.html. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
29 GIL, Marta. Quais são os desafios para a inclusão da pessoa com deficiência?. São Paulo, 10 de mar. 2017. 

Disponível em: https://diversa.org.br/artigos/quais-sao-desafios-inclusao-pessoa-deficiencia/. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
30 TERRA, Victor. Pessoas da UFRJ: Izabel Maior. Rio de Janeiro: Coordenadoria de Comunicação, 20 jun. 

2017. Disponível em: https://conexao.ufrj.br/2017/06/pessoas-da-ufrj-izabel-maior/. Acesso em: 22 de mar. 

2022. 
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Ademais, há a Declaração de Salamanca,31 que em 1994, em meio à Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que discutiu sobre as demandas da educação 

de crianças com deficiência no sistema regular de ensino. Ela que acredita e proclama que: 

 

• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,  

• toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas,  

• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam 

ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 

características e necessidades,  

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 

satisfazer a tais necessidades,  

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 

tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

(Declaração de Salamanca, 1994)32 

 

Contudo, não restam dúvidas de que, mesmo com todos os avanços feitos 

recentemente, as pessoas com deficiência continuam sendo um grupo marginalizado. As 

crianças com deficiência se tornam uma população ainda mais excluída com a discriminação 

diária, sendo muitas vezes impedida de exercer seus direitos à saúde, à educação, e até à 

sobrevivência.33 

No total, 150 milhões de crianças34 no mundo possuem alguma deficiência, segundo o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),35 e pelo menos 75% das 

aproximadamente cinco milhões de crianças que vivem na Europa Oriental/Central e na Ásia 

Central são privadas do direito de educação.36 Aquelas que conseguem entrar no ensino regular 

geralmente não o terminam, ou permanecem em escolas “especiais”,37 sem o direito de aprender 

 
31 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, 1994, Salamanca-Espanha. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
32 Ibidem.  
33 UNITED NATIONS. UNICEF. Disabilities. [s. l.], 13 dez. 2018. Disponível em: 

https://www.unicef.org/disabilities/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
34 Menores de 18 anos de idade. 
35 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e as Pessoas com Deficiência. [s. l.], 201-. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
36 UNITED NATIONS. UNICEF. 75 per cent of children with disabilities in Eastern and Central Europe 

and Central Asia left out of inclusive, quality education: Better access to assistive technologies could 

drastically increase number of children with disabilities in school. Geneva, 07 de mar. 2019. Disponível em: 

https://www.unicef.org/press-releases/75-cent-children-disabilities-eastern-and-central-europe-and-central-asia-

left-out. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
37 A organização de escolas especiais é bastante fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade 

imposto pela sociedade, e essa separação entre as crianças faz com que não haja a organização de um sistema de 
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em nível de igualdade com seus pares. Muitas vezes ficam de fora de suas comunidades, do 

próprio mercado de trabalho, de tomadas de decisões que lhes afetam diretamente, 

permanecendo dependentes durante toda a vida. 

As maiores barreiras enfrentadas, ao se referir às crianças, são a acessibilidade,38 a 

falta de treinamento adequado aos professores, os recursos limitados para materiais de ensino, 

a falta de dados/pesquisa e as barreiras culturais, que levam ao bullying, exclusão e até mesmo 

abuso. Dessa maneira, se já é difícil para grupos minoritários como hipossuficientes39 ou 

moradores de áreas rurais, quando se tem uma limitação física ou mental, que é outro fator 

marginalizador, torna-se ainda mais complicado.40 

 

  

 
ensino capaz de atender às necessidades de uma pessoa com deficiência, ou seja, que não haja igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola. Cf. Inclusão, Revista da Educação Especial. 
38 O termo “acessibilidade” engloba não somente ausência de barreiras físicas, mas outras como pedagógicas 

(que impeçam a plena participação dos alunos), àqueles presentes em políticas públicas (leis, decretos, etc), ou 

até mesmo a atitudinal, que se refere à percepção do outro sem preconceitos. Fonte: Instituto Inclusão Brasil. 
39 Hipossuficientes são pessoas pobres na acepção legal do termo, ou seja, que não possuem condições 

financeiras para se sustentar. Cf. Dicionário Aurélio. 
40 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e as Pessoas com Deficiência. [s. l.], 201-. Disponível em: 

https://news.un.org/pt/tags/pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
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3 “TAL COMO A DIVERSIDADE DOS SONHOS, O CORPO HUMANO TAMBÉM É 

PLURAL”41: COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DURANTE A 

INFÂNCIA 

 

No mundo, estima-se que mais de um bilhão de pessoas vive com alguma forma de 

deficiência, destas quase 93 milhões são crianças.42 Apesar deste número expressivo, grande 

parte dos países não dispõe de dados confiáveis sobre a parcela de sua população infantil que 

possui algum tipo de deficiência.43 Desse modo, a elaboração e efetivação de políticas públicas 

para este grupo populacional são afetadas, contribuindo para a invisibilização dessas crianças. 

Ressalta-se que a deficiência é um conceito abrangente e plural, que se modifica 

através dos anos. Nesse sentido, os documentos internacionais têm peso significativo sobre 

essas transformações semânticas para a deficiência. A Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD) a conceitua a partir de um paradigma social, no qual ela é reconhecida 

enquanto produto da relação entre indivíduo e ambiente, quando este não é capaz de acomodar 

suas diferenças individuais e limita ou impede sua participação social.44 

Esse paradigma substitui uma perspectiva discriminativa, em que a Pessoa com 

Deficiência era definida a partir de suas limitações individuais. Tal mudança conceitual 

transfere o foco da discussão internacional para a inclusão e acessibilidade, no lugar de 

patologizar, culpabilizar e excluir. A partir dessa perspectiva, as vulnerabilidades45 desse grupo 

não são compreendidas como “características” concernentes às PcD e sim enquanto fenômenos 

relacionados à maneira como elas são entendidas e tratadas. Ainda, a exposição a riscos não é 

igual para todas as PcD, já que esta é influenciada por outros fatores, como a incidência de 

 
41 Frase criada pelos autores. 
42 UNESCO. Educação Inclusiva no Brasil. Disponível em: https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/inclusive-

education. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
43 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 02, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
44 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 26 ago. 2009. Seção 01, p. 03. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 10 de 

fev. 2022. 
45 Este termo será melhor conceituado em capítulos seguintes. 
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aspectos socioambientais, econômicos e a variedade dos tipos e gravidades da deficiência em 

cada caso.46 

Deste modo, ao se discutir a vivência da infância da pessoa com deficiência, é 

necessário compreender o papel da sociedade na produção de ações ativas de inclusão e garantia 

de direitos. As crianças estão submetidas a uma lógica adultocêntrica, em que se hierarquizam 

as relações entre adultos e crianças/adolescentes, submetendo esses últimos a um polo de 

incapacidade para decisões, inacabamento e impossibilidade de ser “alguém que carrega 

consigo um saber”.47 

Segundo as Nações Unidas, considera-se criança qualquer pessoa com até 18 anos de 

idade.48 Nessa faixa etária, esse grupo necessita que a comunidade como um todo seja capaz de 

garantir sua proteção integral. É neste período de vida em que aspectos biológicos e 

desenvolvimentais demandam atenção especial em relação à garantia de direitos como a saúde, 

educação, esporte, lazer, cultura, dignidade e convivência social.49 

Em bebês e crianças com deficiência, a necessidade dessas garantias é ainda mais 

crucial e pode influenciar de maneira substancial no alcance de marcos neuropsicomotores,50 

como na aquisição da fala e do andar. Isso ocorre devido a características morfogênicas51 

cerebrais importantes, que são percebidas nos primeiros anos de vida: crianças com 03 anos de 

 
46 PEREIRA, B. M. S., LOPES, L. C., GOMES, T. C.  Violência contra Pessoas com Deficiência. É quase 

invisível, mas existe. [s. l.], [2014?]. Disponível em: 

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto13.pdf. Acesso em: 08 de abr. 2020. 
47 SANTOS, T. V., MOREIRA, M. C. N., GOMES, R. “Eu esqueço que sou deficiente”: interações e 

sociabilidade de adolescentes com deficiência física que praticam esportes. Cadernos de Saúde Pública 

[online]. v. 36, n. 02, e00014219. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00014219. Acesso em: 21 

de mar. 2022. 
48 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
49 MORAES, A. P. Educação infantil e os direitos da criança: por uma infância com dignidade. Dissertação 

(mestrado) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Campus Ijuí). Educação nas 

Ciências. Disponível em: 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6081/Ana%20Paula%20de%20Moraes

.pdf?sequence=1. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
50 Os marcos neuropsicomotores são avaliados através de comportamento social e pessoal, linguagem e 

habilidades motoras preconizadas como típicas do desenvolvimento. A mensuração é realizada através de testes 

utilizados internacionalmente como a escala Denver. Cf.  BRITO, C. M. L. et al. Desenvolvimento 

neuropsicomotor: o teste de Denver na triagem dos atrasos cognitivos e neuromotores de pré-escolares. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 07, p. 1403-1414, jul. 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2011000700015&lng=en&nrm=iso. Acesso 

em: 21 de mar. 2022.  
51 Conjunto das leis que presidem à produção da forma dos órgãos e da estrutura dos seres durante a evolução a 

partir do embrião. DICIONÁRIO PRIBERAM. Morfogênese. Disponível em: 

https://dicionario.priberam.org/morfog%C3%A9nese. Acesso em: 21 de mar. 2022. 

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto13.pdf
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idade têm a maioria das células cerebrais já diferenciadas, e a maturação de muitas estruturas 

acontece entre os 06 e 07 anos de idade.52, 53 

Esses fatores indicam a existência de “janelas de oportunidade”54 presentes apenas 

durante a infância. Se uma criança com deficiência não recebe atenção em saúde durante esta 

fase de sua vida, é possível que a aquisição de marcos importantes de seu desenvolvimento seja 

postergada ou nunca se concretize.55 Uma das ferramentas mais importantes utilizadas como 

maneira de maximizar o potencial de crianças com deficiência é a estimulação precoce, que 

utiliza técnicas e recursos terapêuticos capazes de estimular todos os domínios que interferem 

na maturação da criança.56 

Quando residem em territórios marcados pela pobreza, as crianças tendem a sofrer com 

precarização dos serviços públicos.57 Nesse contexto, as crianças com deficiência têm 

comparativamente menor probabilidade de usufruir de sistemas de saúde e educação, 

fundamentalmente necessários durante seus primeiros anos de vida para que ela seja capaz de 

atingir suas potencialidades.58 Como consequência, o potencial de desenvolvimento da criança 

pode ser comprometido. 

Um dos documentos internacionais que ressalta a importância do cuidado à PcD em 

suas potencialidades é a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), elaborada pela 

OMS. Importante responsável por uma mudança na concepção dos conceitos de saúde, doença 

e deficiência, a CIF prioriza o tratamento e reabilitação a partir do olhar sobre as capacidades 

individuais das pessoas com variedade em suas habilidades corporais. Além disso, inclui uma 

análise em relação a fatores contextuais que podem afetar as PcD, tanto positivamente quanto 

negativamente.59 

 

Figura 01 – Exemplo de utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade 

 
52 GLOZMAN, J. A prática neuropsicológica fundamentada em Luria e Vygotsky: avaliação, habilitação e 

reabilitação na infância. Tradução: Carla Anauate. São Paulo: Memnon, p. 09, 2014 
53 Ibid., p. 21. 
54 UNICEF. Desenvolvimento Infantil. Disponível em:  https://www.unicef.org/brazil/desenvolvimento-infantil. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
55 GLOZMAN, J., op. cit., p. 09. 
56 BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE. Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, p. 91, 2017. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_integradas_vigilancia_atencao_emergencia_saude_public

a.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
57 Estes conceitos serão definidos em capítulos seguintes. 
58 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 01, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
59 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP, 2003. 
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Fonte: Organização Mundial Da Saúde60 

 

Deste modo, é fundamental perceber o papel social no cuidado às crianças com 

deficiência e na garantia de seus direitos. Possuir limitações físicas ou habilidades corporais 

específicas não significa em si uma problemática, pois todos os corpos são únicos e plurais e 

essas características fazem parte da diversidade genética humana. Contudo, a partir do momento 

em que privações ocorrem devido à falta de acessibilidade e inclusão, faz-se necessária a 

compreensão sobre o status social de pessoas com deficiência e quanto ao conceito de 

capacitismo (do inglês, ableism). 

De acordo com Vendramin, esse tipo de discriminação acarreta uma leitura corporal 

feita em relação a pessoas com deficiência que as define como menos aptas. Da mesma maneira, 

o ato de medir a aptidão do indivíduo em decorrência de sua deficiência, assumindo que ele 

está naturalmente em desvantagem comparado aos demais, limita toda a sua história e vivência 

à sua deficiência.61 

 
60 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP, 2003. 
61 VENDRAMIN, Carla. Repensando mitos contemporâneos: O capacitismo. In: SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL REPENSANDO MITOS CONTEMPORÂNEOS SOFIA, 3., 2019, Campinas. [s. i.]. [s. l.]: 

[s. i.], 2019. p. 1-10. Disponível em: 

https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/simpac/article/download/4389/4393. Acesso em: 21 de mar. 

2022. 
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Atitudes de violência, discriminação e privação em relação à PcD, podem ser 

caracterizadas como capacitistas. Essas ações hierarquizam sujeitos em função da adequação 

de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional.62 Como exemplo comparativo 

pode-se afirmar que, segundo Campbell,63 “o capacitismo está para o segmento da pessoa com 

deficiência o que o racismo significa para os afrodescendentes ou o machismo para as mulheres: 

vincula-se com a fabricação de poder”.64  

Outras dificuldades associadas à visão capacitista da criança com deficiência são a 

existência de visões paternalistas e o ostracismo, ambas decorrentes desse tipo de preconceito. 

O paternalismo65 ocorre quando se impõe um cuidado substitutivo66 a alguém, no lugar de 

incentivar sua independência e autonomia. Um exemplo de atitude paternalista é quando não se 

deixa uma criança com deficiência desempenhar alguma atividade por medo de que ela não seja 

capaz de realizá-la ou compreendê-la, no lugar de oferecer adaptações e instruções que a tornem 

possível. 

O ostracismo,67 por sua vez, é definido a partir da ideia de que uma criança com 

deficiência não possa participar da vida em sociedade. Esse tipo de discriminação baseada na 

 
62 MELLO, A. G. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do capacitismo ou a preeminência capacitista e 

biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro, v. 21, n. 10, p. 

3266, out.  2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232016001003265&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
63 DIAS, A. Por uma genealogia do capacitismo: da eugenia estatal a narrativa capacitista social. Anais do I 

Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência – SEDPcD. Diversitas USP Legal: São Paulo, jun. 

2013. Disponível em: https://docplayer.com.br/145111795-Por-uma-genealogia-do-capacitismo-da-eugenia-

estatal-a-narrativa-capacitista-social.html. Acesso em: 14 de maio. 2022. 
64 Ibid. 
65 Papel análogo ao do pai para com os filhos. No contexto de PcD, o termo se refere a presunção de que pessoas 

com deficiência são intrinsecamente inferiores e incapazes de tomar responsabilidade por suas próprias vidas. 

Especialmente em relações de poder, o paternalismo é utilizado como justificativa para implementar normas 

disciplinares e justificar sistemas de exploração, como no caso da institucionalização de PcD. Cf. CHARLTON, 

J. I. Nothing About Us Without Us: Disability, Oppression and Empowerment. University of California Press: 

Berkeley and Los Angeles, California, p. 53, 1998. Disponível em: http://vidaindependente.org/wp-

content/uploads/2018/07/Nothing-About-Us-Without-Us-Disability-Oppression-and-Empowerment-ilovepdf-

compressed.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
66 “Cuidado Substitutivo” é um conceito da teoria humanista de Martin Heidegger. Segundo o autor, nesse tipo 

de cuidar ocorre a "substituição" (einspringt) do outro, que pode tornar-se dependente e dominado mesmo que 

esse domínio seja silencioso e permaneça encoberto para o dominado. Cf. SANTOS, D. G., SÁ, R. N. A 

existência como "cuidado": elaborações fenomenológicas sobre a psicoterapia na contemporaneidade. Rev. 

abordagem gestalt., Goiânia, v. 19, n.1, p. 53-59, jul. 2013. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-68672013000100007&lng=pt&nrm=iso. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
67 Ostracismo denota isolamento ou exclusão, conceito advindo da Grécia antiga. 
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deficiência pode tomar corpo tanto em forma de exclusão da vida social, marginalização na 

alocação de recursos e, em casos extremos, pode levar ao infanticídio68.69 

Outros autores também citam diversas formas de capacitismo, sejam elas realizadas 

por pessoas, ou por vias materiais, como barreiras arquitetônicas ou falta de acessibilidade para 

crianças com deficiência.70 Muitas vezes, ele é gerado pelo medo, desconhecimento e 

preconceito sobre diversas formas de deficiência. A seguir, serão expostos alguns tipos de 

deficiência frequentemente presentes na infância, bem como a nomenclatura correta para cada 

uma delas. Contudo, ressalta-se a imensa diversidade desse campo de habilidades corporais 

múltiplas, síndromes raras e eventos genéticos ainda sem nomeação formal que não poderão 

ser contemplados integralmente. 

 

3.1 TIPOS DE DEFICIÊNCIA E LINGUAGEM INCLUSIVA 

 

Antes de se classificar as deficiências em grupos, é importante salientar a necessidade 

de adoção de uma linguagem não-discriminatória e inclusiva. Utiliza-se a terminologia “pessoa 

com deficiência” em lugar de outras nomeações como “pessoa portadora de necessidades 

especiais” ou “deficiente”.71 

Ainda, a deficiência sempre deve ser tratada como um adjetivo, e não enquanto 

substantivo. Desse modo, não é algo que se pode portar, como bolsas ou mochilas, e sim uma 

característica transversal ao modo de existir no mundo. A deficiência faz parte da vida de 

diversas pessoas, mas jamais deve ser definidora ou limitante de suas atividades, sonhos e 

direitos. Também se evita a utilização do termo “especial”, uma vez que esse adjetivo também 

confere um caráter segregador e capacitista sobre as PcD.72 

 
68 Infanticídio indica o ato voluntário de matar uma criança. Normalmente, o infanticídio é cometido contra um 

recém-nascido. 
69 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 02, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
70 Outros exemplos incluem o capacitismo biológico, baseado na estrutura; o capacitismo à base de cognição; o 

capacitismo com base na estrutura social, e o capacitismo inerente ao sistema econômico. Cf. WOLBRING, G. 

The Politics of Ableism. Development, v. 51, n. 02, p. 252–258, jun. 2008. Disponível em: 

https://link.springer.com/article/10.1057/dev.2008.17#:~:text=Ableism%20reflects%20the%20sentiment%20of,a

s%20empathy%2C%20compassion%20and%20kindness. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
71 MELLO, A. G., op. Cit., p. 3266. 
72 Ibid. 
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Ademais, outro cuidado importante a ser feito é em relação à Síndromes e Transtornos 

de origem genética. Os termos “mutação”, “anomalia” e “defeito” também devem ser evitados 

por carregar um teor negativo, e podem ser substituídos por “evento genético”, por exemplo.73 

Existem maneiras variadas de classificação das deficiências, a depender da localidade 

ou área de conhecimento. A seguir, será utilizada a classificação que é adotada pela legislação 

brasileira e por manuais de classificação em saúde.74 

 

3.1.1 DEFICIÊNCIA SENSORIAL 

 

As deficiências sensoriais incluem baixa visão ou cegueira, modificação da capacidade 

auditiva, parcial ou total. A diferença entre cegueira e baixa visão é mensurada através do nível 

de acuidade visual possuído. Ainda, se o campo visual for restrito, ou existir cegueira total em 

apenas um dos olhos, também se classifica como deficiência visual.75 Segundo dados da OMS: 

 

246 milhões (de pessoas) sofrem de perda moderada ou severa da visão, 90% dessas 

pessoas vivem em países em desenvolvimento. A agência calcula que 19 milhões de 

crianças com menos de 15 anos tenham problemas visuais. Desse total, 12 milhões 

sofrem de condições que poderiam ser facilmente diagnosticadas e corrigidas. A 

Organização cita que quase 1,5 milhão de menores têm o que é chamado de cegueira 

irreversível, e nunca mais voltarão a enxergar. A OMS diz que dois terços dessas 

crianças morrem até dois anos depois de ter perdido a visão.76 

 

A perda da visão também pode ser adquirida de maneira congênita, isto é, quando a 

gestante transmite algum tipo de infecção para o feto durante a gravidez ou parto. Nos primeiros 

anos de vida, a infecção por sarampo também pode levar a cegueira. A privação alimentar de 

vitamina A também pode gerar perdas irreversíveis na visão. Usualmente, essas condições 

podem ser evitadas com um pré-natal eficiente, profilaxia77, e programas assistenciais para 

 
73 MOVIMENTO DOWN. Como se referir a pessoas com Síndrome de Down? Disponível em: 

http://www.movimentodown.org.br/2012/12/como-se-referir-a-pessoas-com-sindrome-de-down/. Acesso em: 21 

de mar. 2022. 
74 BRASIL. DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 2 de dez. 2004. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
75 BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Benjamin Constant. Disponível em: 

http://www.ibc.gov.br/?itemid=94. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
76 NAÇÕES UNIDAS. OMS afirma que existem 39 milhões de cegos no mundo. Disponível em:  

 https://nacoesunidas.org/oms-afirma-que-existem-39-milhoes-de-cegos-no-mundo/. Acesso em: 21 de mar. 

2022. 
77 Utilização de procedimentos ou recursos que buscam prevenir doenças; prevenção. Cf. PROFILAXIAS. 

Dicio: Dicionário Online de Português, [entre 2009 e 2020]. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/profilaxias/. Acesso em: 21 mar. 2022. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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nutrição, mas em territórios vulneráveis o acesso a vacinas e serviços básicos de saúde são 

restritos ou inexistentes.78 

As adaptações mais importantes necessárias para crianças com dificuldade visual são 

a acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e à comunicação e 

informação nas escolas públicas de ensino regular.79 O aprendizado do Braille80 também é 

fundamental para a autonomia e acesso à informação e cultura: 

 

Sarah Arruda nasceu cega. Moradora de Samambaia, a cerca de 30 quilômetros de 

Brasília, dependia dos pais na infância e parte da adolescência para ler um texto. Mas, 

há quatro anos, aprendeu o sistema Braille e agora se sente livre. “Hoje, eu consigo 

ter mais independência, ler, escrever, me expressar, tudo; é importante para estudar e 

ter um futuro melhor”.81 

 

Em sequência à classificação das deficiências sensoriais mencionadas, a pessoa 

Surda82 ou com deficiência auditiva, possui modificação parcial, congênita ou adquirida da 

capacidade de compreender a linguagem oral por intermédio do ouvido83, e seu nível pode ser 

mensurado como ligeira, média, severa ou profunda. A ausência total de som é chamada de 

“cofose”, em termos médicos.84 Os Surdos utilizam a linguagem de sinais de seu território para 

se comunicar.  

Como toda forma de linguagem, a língua de sinais também possui características 

culturais e significados sociais, e varia a depender da localidade. Desta forma, o uso de sinais 

 
78 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Folha Informativa - Sarampo. Disponível em: 

https://www.paho.org/pt/topicos/sarampo. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
79 BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Dia Nacional do Cego: Data reafirma os direitos das pessoas com 

deficiência visual. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/58391-data-

reafirma-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-visual. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
80 Sistema de escrita e leitura em relevo, utilizado por pessoas com baixa visão ou cegueira. 
81 BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  Dia Nacional do Braille é comemorado neste 8 de abril. 

Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/47261-dia-nacional-do-braille-e-comemorado-neste-8-

de-abril. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
82 O uso da letra maiúscula na palavra “Surdos” é realizado por alguns autores como maneira de se referir a 

comunidade Surda enquanto detentora de identidade política e valores linguísticos e sociais próprios, se 

diferenciando da pessoa com deficiência auditiva, que não se identifica com essa nomenclatura. Cf. 

CAVALCANTE, T. C. Há surdos e Surdos: corpo e controvérsias no caso do implante coclear. p. 63, 2011. 82 

f. TCC (Graduação) - Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, Departamento de Antropologia, 

Brasília, 2011. 
83 LIMA, P. A., VIEIRA, T. Surdos: a(s) linguagem(ns) como sistemas de representação e organização mental. 

São Paulo: Avercamp, 2006. 
84 BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Surdez. Disponível em:  

https://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2506-surdez. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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ultrapassa os objetivos de uma simples comunicação, constituindo-se no meio pelo qual se 

expressam as subjetividades e as identidades desses indivíduos.85 

Em que pese estar institucionalmente classificada entre as deficiências, um debate 

importante em relação às pessoas Surdas diz respeito à não identificação de uma parte 

significativa dessa comunidade como PcD. Isso se deve a questões particulares, subjetivas e 

culturais que envolvem esse grupo, relacionadas não à deficiência em si, mas a experiências de 

linguagem distintas. Góes, em trabalhos com crianças Surdas, afirma que o não ouvir, enquanto 

diferença que as distingue, afeta as possibilidades usuais de experiências de linguagem.86 Diante 

disso, as principais reivindicações concernentes às pessoas Surdas se situam dentro do campo 

dos direitos linguísticos, na garantia de espaços bilíngues.  

Uma outra pauta trazida por esse grupo relaciona-se com o conceito de “audismo”, 

enquanto um modo de impor a normalização e normatização impregnada nos discursos dos 

ouvintes87, baseado numa relação de poder em que o controle e dominação perpassam até a 

ordem cultural dos grupos dominados, de maneira similar à colonização. Nessa lógica, a palavra 

“surdez” associa-se a um teor negativo, por estar relacionada a ideia da “falta” da audição como 

algo inferior.88 

A existência de intérpretes e de pessoas que utilizam a língua de sinais é fundamental 

para o exercício da socialização e aprendizado de crianças Surdas, criando um espaço cultural 

diverso. É a partir dessa identificação pela linguagem que se iniciam os movimentos Surdos, 

espaço em que o indivíduo é estimulado a agir intensamente com outras pessoas da comunidade, 

social e politicamente.89 A expressão “surdo-mudo” deve ser evitada, uma vez que mesmo 

quando a criança nasce com modificações auditivas congênitas, ela pode não ser muda.90 

As alterações auditivas congênitas podem ter diversas origens, como genética, 

herdabilidade e infecções. As causas evitáveis dessas alterações incluem o uso de 

 
85 CASTRO JÚNIOR, G. Cultura surda e identidade: estratégias de empoderamento na constituição do sujeito 

surdo. In: ALMEIDA, W. G. (Org.) Educação de Surdos: formação, estratégias e prática docente. Ilhéus, BA: 

Editus, p. 154, 2015.  
86 GÓES, M. C. F. Subjetividade, linguagem e inserção social: examinando processos de sujeitos surdos. 

Revista Ciências Humanas, Florianópolis, p. 43-59, 1999. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/24082. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
87 Aqueles que têm acesso a uma língua oral-auditiva. Cf: GÓES, M. C. F. Subjetividade, linguagem e inserção 

social: examinando processos de sujeitos surdos. Revista Ciências Humanas, Florianópolis, p. 43-59, 1999. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/24082. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
88 CASTRO JÚNIOR, G. Cultura surda e identidade: estratégias de empoderamento na constituição do sujeito 

surdo. In: ALMEIDA, W. G. (Org.) Educação de Surdos: formação, estratégias e prática docente. Ilhéus, BA: 

Editus, p. 154, 2015. 
89 Ibid.  
90 LIMA, P. A., VIEIRA, T. Surdos: a(s) linguagem(ns) como sistemas de representação e organização mental. 

p. 55, São Paulo: Avercamp, 2006. 
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medicamentos tóxicos ao ouvido. Nas gestantes, doenças como sífilis, rubéola e toxoplasmose 

também podem provocá-las nas crianças. Nesse sentido, uma forma de prevenção importante 

para deficiências sensoriais é a vacinação eficaz. Para recém-nascidos, o “teste da orelhinha” é 

o exame que permite verificar a presença de modificações auditivas.91 

 

3.1.2 DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

A deficiência física inclui a paralisação, ausência ou fraqueza de um ou mais membros 

ou partes do corpo. Além disso, o nanismo e a ostomia92 também estão inclusos dentro das 

deficiências físicas. Elas podem ser consequência de alguma alteração genética, evento 

ambiental ou sequelas de quadros clínicos.93 

Entre as deficiências físicas que acometem a criança na primeira infância, a mais 

comum é a Encefalopatia Crônica da Infância (ECI), também conhecida como Paralisia 

Cerebral (PC).94 Essa condição oferece diferentes níveis de comprometimento, dependendo da 

área da lesão no cérebro. Embora haja casos de pessoas que têm paralisia cerebral e deficiência 

intelectual, estas duas condições não acontecem necessariamente ao mesmo tempo.95 Abaixo, 

há um exemplo de uma criança que obteve acesso a redes de cuidado à saúde:  

 

Meu filho foi diagnosticado com paralisia cerebral (PC) aos 5 meses de idade. 

Paralisia cerebral é uma expressão ampla que descreve danos cerebrais que podem 

ocorrer no útero, no momento do parto ou na primeira infância. Na Austrália, a PC é 

a causa mais comum de deficiência física na infância, e afeta crianças em todos os 

países, sejam ricos ou pobres. A condição afeta principalmente os movimentos e o 

tônus muscular. Owen tem PC grave: não consegue sentar, rolar, andar ou falar.96 

 

A ocorrência de PC independe de condições socioeconômicas ou culturais, e está 

presente no mundo todo. Apesar disso, o ambiente em que a criança está inserida influencia 

 
91 BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Op. cit. 
92 A Ostomia é feita cirurgicamente, quando necessário criar uma abertura alternativa do corpo para o meio 

externo. Cf. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, nov. 2009.  

Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/atencao_saude_pessoas_ostomizadas.pdf. Acesso em: 21 

de mar. 2022. 
93 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. Diferentes Deficiências e seus Conceitos. Disponível 

em: http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/diferentes_deficiencias_e_seus_conceitos.pdf. Acesso em: 21 

de mar. 2022. 
94 SÁ, S. M. P., & RABINOVICH, E. P. Compreendendo a família da criança com deficiência física. Journal of 

Human Growth and Development, v. 16, n.1, p. 68-84, 2006. Disponível em: 

http://www.periodicos.usp.br/jhgd/article/view/19782/21850. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
95 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, op. cit., p. 10. 
96 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
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diretamente sobre seu bem-estar, uma vez que terapias são necessárias durante toda a vida. 

Situações de conflito e violência, como guerras, afetam diretamente no alcance da rede de 

saúde: 

 

Eu trabalhava (...) em um dos três centros nacionais de reabilitação da Cisjordânia. 

Embora esse centro não tenha condições para lidar com as necessidades e demandas 

de Saja, uma criança com PC, conseguimos fornecer sessões de terapia para evitar a 

deterioração de sua condição. Os dois principais obstáculos que ainda impedem que 

ela seja atendida por serviços adequados de reabilitação são ausência de mecanismos 

de encaminhamento e de coordenação entre serviços prestados na Cisjordânia, e as 

restrições de deslocamento impostas aos palestinos sob ocupação. O centro de 

reabilitação especializado para essas condições situa-se em Jerusalém Oriental, mas a 

família de Saja não obteve permissão para entrar na cidade.97 

 

3.1.3 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

A deficiência intelectual (DI) teve mudanças recentes em seu diagnóstico e 

nomenclatura. Até o ano de 2014, classificava-se sua gravidade a partir do quociente de 

inteligência (QI), obtido através de instrumentos de avaliação neuropsicológica. Além dessa 

medida, a deficiência intelectual já teve diversos nomes através da história, como “retardo 

mental” e “deficiência mental”, mas esses termos não devem ser utilizados. 

Os novos critérios diagnósticos estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais (DSM-V)98 também consideram o QI, mas não estão centralizados 

nessa medida de inteligência. O nível de deficiência intelectual é mensurado a partir da 

autonomia do sujeito, isto é, sua capacidade de realizar atividades de vida diária e de 

responsabilidade individual e social, como cuidados diários de higiene e estabelecimento de 

relacionamentos, por exemplo. Desse modo, o foco passa a ser sobre seu funcionamento 

adaptativo99 e independência.100  

A deficiência intelectual pode ser consequência de uma lesão adquirida no período do 

desenvolvimento, decorrente, por exemplo, de traumatismo craniano grave101, ou por eventos 

 
97 UNICEF, 2013, op. cit., p. 38. 
98 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais. Artmed Editora, 2014. 
99 O funcionamento adaptativo diz respeito a comportamentos socioculturais, de independência pessoal e 

responsabilidade social. Segundo o DSM-V, sem apoio continuado os déficits de adaptação limitam o 

funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação social e vida independente, 

e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. Cf. AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014. Op. Cit., p. 31. 
100 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais. Artmed Editora, 2014. 
101 Lesão no crânio provocada por traumas na região da cabeça. 
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genéticos durante a gestação, como no caso da Síndrome de Down102. Com frequência, a DI 

pode acompanhar outros quadros de deficiência, em níveis de gravidade variados.  

 

3.1.4 DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA  

 

A deficiência múltipla pode ser definida como a associação de duas ou mais 

deficiências, de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento social. A 

caracterização de crianças com deficiência múltipla é realizada a partir de nível de 

desenvolvimento, possibilidades funcionais, de comunicação, interação social e de 

aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessas pessoas.103 

O desempenho e as competências dessas crianças são heterogêneos.104 Assim, é 

necessário que cada criança possua acesso a um atendimento multiprofissional, tanto para seu 

cuidado em saúde, como para adequação de possíveis adaptações em sua rotina escolar e 

atividades diárias. Um exemplo de deficiência múltipla é o caso de T.: 

 

T. possui deficiência visual severa, com acentuada microcefalia decorrente de 

toxoplasmose congênita, alteração significativa das funções neurológica, motora e 

intelectual. Não fala, não anda, mas gosta de brincar com ajuda, interage e se 

comunica por algumas expressões faciais, gestos muito simples e pelo tabuleiro de 

comunicação com objetos símbolos que foram adaptados. A escola trabalha em 

parceria com a professora especializada e com a equipe terapêutica (fisioterapeuta, 

fonoaudióloga e terapeuta ocupacional) (...) T. utiliza programas muito simples de 

informática, o que possibilita a comunicação, a expressão dos sentimentos, 

pensamentos e a construção do conhecimento. (...) Nas atividades de pátio e quadra, 

T. gosta muito de participar das brincadeiras e algazarras das outras crianças, e quase 

voa atrás delas, no seu possante andador protegido que lhe permite movimentar-se e 

correr com a ajuda de seus colegas. É feliz porque pode participar da vida e aprender 

com as outras crianças.105 

 

 
102 A Síndrome de Down é um evento genético que, em 95% dos casos, ocorre em razão da trissomia do 

cromossomo 21. Algumas de suas possíveis características são a prega palmar, olhos, nariz e boca pequenos, 

movimentos lentos (hipotonia) e deficiência intelectual associada. É relevante ressaltar que cada criança 

apresenta características únicas e dificilmente são encontrados indivíduos com todos os sinais presentes na 

Síndrome Cf. DÉA, V. H. S. D., BALDIN, A. D., DÉA, V. P. B. D. Informações gerais sobre a Síndrome de 

Down. In: DÉA, V. H. S. D., DUARTE, E. (Org.). Síndrome de Down: informações, caminhos e histórias de 

amor. São Paulo: Phorte, 2009. p. 23-42. 
103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEESP/MEC. Educação infantil: Saberes e práticas da 

inclusão - Dificuldades acentuadas de aprendizagem: Deficiência múltipla. 4. ed. Brasília: MEC, p. 11, 2006. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf. Acesso em: 16 de maio. 

2022. 
104 Ibid. 
105 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEESP/MEC. Educação infantil: Saberes e práticas da 

inclusão - Dificuldades acentuadas de aprendizagem: Deficiência múltipla. 4. ed. Brasília: MEC, p. 14, 2006. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf. Acesso em: 16 de maio. 

2022. 
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3.1.5 TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO 

 

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início nos 

primeiros anos de vida. Usualmente, manifestam-se em idade pré-escolar e por isso dependem 

fortemente do acompanhamento de profissionais da saúde e de diagnóstico precoce. 106 

Nem todos os quadros clínicos deste grupo são classificados como deficiência. O 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H) e a Dislexia107, por exemplo, não 

são classificados como deficiências, mas sim como grupos que demandam Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE).108 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), atualmente classificado como deficiência 

em alguns países, é caracterizado por dificuldades em interações sociais, padrões restritos e 

repetitivos de atividades, interesses e comportamento. Esses sinais estão presentes desde os 

primeiros anos de vida, podendo assumir diferentes níveis de intensidade a depender do período 

do desenvolvimento, com diferentes manifestações para cada criança. Por isso, utiliza-se o 

termo “espectro” para englobar transtornos anteriormente chamados de autismo de Kanner, 

transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger, entre outros.109 

Em pessoas com autismo, pode ser percebida uma hiper ou hiposensibilidade a 

diferentes estímulos sensoriais, variando de maneira individual. Todas essas características 

conferem aos bebês e crianças com autismo uma diversidade de modos de ser e interagir com 

o mundo. Emanuel é um exemplo de criança hipersensível a estímulos sonoros e hipossensível 

a estímulos luminosos, segundo relato de sua mãe: 

 

Fui notando coisas que eram diferentes. Ele não gostava de ir a lugar com barulho, ia 

a festas de aniversário e, na hora dos parabéns, tampava os ouvidos e chorava. A 

professora começou a notar também que, quando contava histórias, Emanuel estava 

andando, olhando para a parede, não participava de nada e tinha muitas rotinas. Queria 

ficar só acendendo e apagando a luz, abrindo e fechando a porta, não participava [de 

atividades e brincadeiras] com as outras crianças.110 

 
106 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION., Op. cit., p. 31.  
107 Transtorno da aprendizagem específico para dificuldades na leitura e escrita. Cf. AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION., op. cit., p. 67. 
108 FERNANDES, T. L. G., VIANA, T. V. Alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs): avaliar 

para o desenvolvimento pleno de suas capacidades. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 20, n. 43, maio/ago. 2009. 
109 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION., op. cit., p. 53. 
110 AQUINO, Y. Características do autismo são perceptíveis nos primeiros anos de vida. Agência Brasil, 

2019. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/caracteristicas-do-autismo-sao-

perceptiveis-nos-primeiros-anos-de-vida. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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4 "A CIDADE MORA EM MIM E EU NELA": CAPACITISMO E A  

VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 

É notório que a discriminação das pessoas com deficiência é um estigma que perpassou 

por diversas culturas na humanidade, impactando até os dias atuais na forma como as PcD lidam 

com a experiência que é tentar viver de maneira plena em uma sociedade que discrimina os que 

desviam do padrão corpo-normativo imposto.111 Assim, o conceito de normalidade, sob uma 

perspectiva biomédica, pode ser compreendido como um padrão de funcionamento ou de 

produtividade e adequação às normas sociais.112  

Dessa forma, a pessoa com deficiência se torna, pela visão capacitista, alguém sem 

autonomia ou vontade própria, incapaz de se inserir no mercado de trabalho, de viver sem 

assistência, ou ter uma vida amorosa, tendo sua existência resumida na busca incessante pela 

“cura” de sua deficiência ao invés de estar centrada em seu bem-estar. Tal como o capacitismo 

atua de maneira a mitigar a noção de autonomia e capacidade do sujeito com deficiência, há 

outra forma em que esse preconceito atinge as PcD: ao se deparar com o contexto neoliberal 

em que vivemos, se observa uma intensa valorização do indivíduo acima do coletivo, sendo um 

dos ideais desse cenário a crença extrema na superação dos problemas para ganhar seu espaço 

no mundo. 

Dessa maneira, ao imaginar as PcD como “super-heróis” feitos para motivar as pessoas 

a enfrentar seus problemas, essa crença cria uma admiração excessiva em relação às pessoas 

com deficiência.113 Ou seja, atos cotidianos praticados por uma criança com deficiência (por 

exemplo, ir à escola, praticar esportes ou socializar com seus pares) são tidos como atos de 

heroísmo. Nesse ínterim, o capacitismo acaba por agravar a situação de vulnerabilidade social 

vivenciada por esse grupo, que está inserido em uma sociedade estruturada para oprimi-lo e 

silenciá-lo. 

A vulnerabilidade socioambiental das pessoas com deficiência será abordada de 

maneira a abarcar interdisciplinarmente diferentes tipos de vulnerabilidades a que esse grupo 

 
111 MELLO, A. G. Op. cit, p. 3266. 
112 DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos humanos e justiça. 

Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, [s. l.], v. 6, n. 11, p.64-77, dez. 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452009000200004&lng=pt&tlng=pt. Acesso 

em: 21 de mar. 2022. 
113  DIAS, A. Por uma genealogia do capacitismo: da eugenia estatal a narrativa capacitista social. Anais do I 

Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência – SEDPcD. Diversitas USP Legal: São Paulo, jun. 

2013. Disponível em: https://docplayer.com.br/145111795-Por-uma-genealogia-do-capacitismo-da-eugenia-

estatal-a-narrativa-capacitista-social.html. Acesso em: 14 de maio. 2022. 
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pode estar sujeito. Ela pode ser definida como a sobreposição espacial de populações pobres e 

com alta privação e áreas de risco ambiental, enquanto fatores relevantes na distribuição 

espacial da pobreza no tecido urbano.114  

Dessa forma, a discussão acerca das PcD se expande para além do indivíduo, 

incorporando a dimensão ambiental de maneira contextual e geográfica, visando expor os 

conflitos socioambientais vividos por populações de baixa renda e minorias étnicas, que 

constantemente são segregadas para áreas sujeitas a inundações, com problemas de 

infraestrutura, instalações de esgoto e lixo.115    

As formas de violência contra as PcD ultrapassam a violência física, incluindo atos 

que resultam numa relação de poder, como intimidações, omissão e negligência. No entanto, 

não é a deficiência que torna as PcD mais vulneráveis às violências, essas vulnerabilidades são 

um fenômeno decorrente da forma como esse grupo social é entendido e tratado.116 Como 

indagado por Célia Leão, no documentário “Da invisibilidade à Cidadania: os caminhos da 

pessoa com deficiência”: “A deficiência está na gente, que tem deficiência, ou a deficiência está 

na sociedade ou nos equipamentos públicos?”.117 

Nesse segmento, a situação de desamparo da criança com deficiência é maior do que 

em relação ao adulto, uma vez que é na infância em que se iniciam práticas de invisibilização 

que marcam esse grupo social, sendo ostracizadas, muitas vezes, pelas próprias famílias. 

Algumas causas dessa segregação familiar se dão por motivos como a falta de recursos para 

cuidar de uma criança com deficiência, que exige um cuidado mais atento em relação a sua 

saúde, educação e inclusão social, e o estigma que ainda existe em muitas culturas ao lidar com 

crianças com deficiência, por vezes consideradas por suas famílias motivo de vergonha ou 

consequência de castigos divinos sobre os pais.  

 
114 ALVES, H, P, F. Vulnerabilidade socioambiental na metrópole paulistana: uma análise sociodemográfica 

das situações de sobreposição espacial de problemas e riscos sociais e ambientais. bras. Est. Pop., São Paulo, v. 

23, n. 1, p. 43-59, jan./jun. 2006.  Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v23n1/v23n1a04.pdf. Acesso 

em: 21 de mar. 2022. 
115 GIRALDI, Débora. Do estigma social à invisibilidade: a pessoa com deficiência nas políticas públicas 

voltadas para a redução de desastres. 2010. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Ufscar, São 

Carlos, 2010. Disponível em: 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/6720/3299.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 21 

de mar. 2022. 
116 PEREIRA, B. M. S., LOPES, L. C., GOMES, T. C. Violência contra Pessoas com Deficiência. É quase 

invisível, mas existe. [s. l.], [2014?]. Disponível em: 

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto13.pdf. Acesso em: 19 de abr. 2020. 
117 SEDPcd. “DA INVISIBILIDADE À CIDADANIA: OS CAMINHOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA” - LIBRAS - PARTE 1. 2015. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=bN44QENPWBA. Acesso em: 21 de mar. 2022. 

 

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto13.pdf
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Dessa forma, ao ingressar na vida escolar, a criança com deficiência pode se deparar 

com um ambiente hostil e que não está apto a lidar com suas demandas. Fatores como falta de 

acessibilidade, inexistência de rampas e elevadores, despreparo do corpo de professores e 

funcionários, são alguns exemplos de barreiras que impactam na educação dessas crianças e 

jovens. 

Como relatado por José Roberto Amorim, no documentário “Da invisibilidade à 

Cidadania: os caminhos da pessoa com deficiência”: “eu não conseguia escola de jeito nenhum. 

As escolas públicas, municipais e estaduais nem pensavam em atender uma pessoa com 

deficiência, a gente passa na porta da escola e diziam – hoje não tem trocado aqui não”.118 

Outro ponto crucial a ser abordado é a vulnerabilidade da criança com deficiência em 

relação a violências de natureza sexual. A probabilidade dessa minoria sofrer abusos é muito 

maior do que crianças sem deficiência e, ainda, a possibilidade de identificá-los e realizar 

denúncias é menor. Segundo dados trazidos pelo relatório da Situação Mundial da Infância 

2013 editado pela UNICEF: “Um levantamento nacional realizado na Noruega com adultos 

surdos verificou que meninas têm probabilidade duas vezes mais alta de sofrer abusos sexuais 

– e meninos, três vezes mais alta – do que seus pares sem deficiência”, já as meninas com 

deficiência, em muitos países são obrigadas a fazer procedimentos como a esterilização e o 

aborto.119   

Além de serem vulneráveis à violência sexual, muitas crianças são submetidas à 

violência das instituições nas quais são internadas – na maioria dos casos, após abandono 

familiar. Em algumas situações, instituições de longa permanência para PcD possuem poucos 

recursos e práticas de má gestão, e não são capazes de amparar, reabilitar ou incluir seus 

pacientes, deixando-os em situações subumanas, com complicações médicas, longe de suas 

famílias e da interação social como um todo.120  

É importante ressaltar que os principais pontos aqui retratados, decorrentes da 

vulnerabilidade social que a criança com deficiência está suscetível, serão abordados com mais 

profundidade e detalhamento posteriormente neste guia, para uma maior compreensão de tais 

problemáticas. 

 
118 SEDPcd. “DA INVISIBILIDADE À CIDADANIA: OS CAMINHOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” - 

LIBRAS - PARTE 1. 2015. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=bN44QENPWBA. Acesso em: 

21 de mar. 2022. 
119 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 02, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
120 Ibid. 
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4.1 O DIREITO À CIDADE NÃO DEIXA DE SER O ACESSO A TUDO 

 

A fim de entender como o direito à cidade é fundamental, é preciso partir de 

pressupostos teóricos e históricos que remetem à configuração desses espaços. O espaço urbano 

é planejado a partir de uma lógica de produção capitalista e tendência neoliberal, na qual a 

qualidade da vida na cidade torna-se mercadoria e os espaços não são democráticos. Assim, 

cria-se uma falsa sensação de liberdade para aqueles que possuem dinheiro para pagá-la. Urge 

compreender que o direito à cidade precisa ser um direito coletivo antes de individual, além de 

ser necessariamente vinculado a um pensamento político e crítico.121 

Ademais, para a construção de uma cidade que promova a inclusão de todos os 

habitantes de forma igualitária, é preciso concretizar o direito à moradia e ao acesso 

democrático a todos os serviços públicos de qualidade, assim como a existência de espaços 

públicos que incentivem as interações sociais, com acessibilidade, segurança e cumprindo sua 

função social e ecológica.122 

No tocante à temática das PcD em questão, é necessário perceber como essa discussão 

é significativa, tendo em vista que o território em que uma pessoa vive pode inviabilizar ou 

proporcionar o acesso à serviços e direitos.123 Dentre as dificuldades vivenciadas pela pessoa 

com deficiência ao longo de seu desenvolvimento, uma delas é a ausência de acessibilidade, 

sendo fundamental reconhecer a importância desta para a garantia dos direitos humanos e das 

liberdades individuais. Quando se compromete a ocupação dos espaços, a garantia de outros 

direitos como educação e lazer são perdidos.124 

 
121 HARVEY, David. O direito à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, p.73-89, dez. 2012. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/caracteristicas-do-autismo-sao-perceptiveis-nos-

primeiros-anos-de-vida. Acesso em: 16 de maio. 2022. 
122 HABITAT III. Nova Agenda Urbana. Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos humanos 

sustentáveis para todos. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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Outrossim, toda criança deve ser assegurada de seu direito à liberdade, o qual envolve 

o direito de brincar, praticar esportes e se divertir, o que contribui para o acesso à interação 

social de qualidade e um desenvolvimento saudável.125 Crianças com deficiência são 

constantemente afastadas desse ideal de infância, seja pela vulnerabilidade social, pelo 

capacitismo ou pela negligência do Estado.126 

No cerne do aparato normativo internacional, a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência127 postula acerca da acessibilidade: 

 

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e 

participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as 

medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação 

e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, 

bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto 

na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a 

eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: 

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, 

inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; 

b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e 

serviços de emergência.  

 

Como observado, a norma expõe que, para participar de todos os aspectos da vida, a 

acessibilidade é um ponto crucial e se relaciona a vários outros direitos, como moradia e 

transporte. Além disso, a Convenção também insta que os Estados parte monitorem a 

implementação de normas para acessibilidade em ambientes de uso público, tanto de caráter 

físico como informacional, oferecendo, por exemplo, assistência humana capacitada. 

Infelizmente, a parcela da população que possui deficiências enfrenta o cerceamento 

desse direito, o que os restringe também no tocante à saúde, educação e lazer. Em situações de 

vulnerabilidade socioeconômica, a problemática se agrava, tendo em vista que muitas vezes os 

serviços públicos não são acessíveis, o que torna a PcD dependente do auxílio de terceiros.128 

 
125 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos da Criança, 1959. 

Disponível em:  

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1069.html. Acesso em: 21 mar. 2022. 
126 UNICEF. Situação mundial da infância 2013: crianças com deficiência, passim. UNICEF: Nova York, 

2013. Disponível em: 

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso em: 16 

de maio. 2022. 
127 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Op. cit, p. 24. 
128 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 26 ago. 2009. Seção 01, p. 03. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
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Neste viés, é necessária a efetivação de estratégias para um progresso na acessibilidade 

dos países. Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência129, publicado pela Organização 

Mundial da Saúde em 2011: 

 

Os pré-requisitos para o progresso na acessibilidade são: criação de uma “cultura de 

acessibilidade”, a aplicação efetiva de leis e normas; e uma melhor informação sobre 

os ambientes e sua acessibilidade. Para terem sucesso, as iniciativas de acessibilidade 

precisam levar em conta a exequibilidade, a disponibilidade de tecnologia, o 

conhecimento, as diferenças culturais, e o nível de desenvolvimento. Soluções que 

funcionam em ambientes tecnologicamente sofisticados podem ser ineficazes em 

locais com poucos recursos. A melhor estratégia para alcançar a acessibilidade 

geralmente é a melhora incremental. Os esforços iniciais deveriam focar a remoção 

de barreiras ambientais básicas. Uma vez que o conceito de acessibilidade estiver 

enraizado, havendo mais recursos disponíveis fica mais fácil elevar os padrões e 

alcançar um maior nível de desenho universal. 

 

Por fim, é preciso trazer à tona o paradigma social da deficiência, corrente teórica e 

política que não enxerga esta como um problema individual, mas como um erro na estrutura 

social, que não se ajusta às diversidades. Dessa forma, a teoria prega que a lesão representa uma 

característica corporal e biológica, mas a deficiência em si está relacionada à forma que a 

sociedade oprime e exclui uma pessoa devido à sua diferença. Assim, é necessário analisar 

como a cidade funciona para receber e incluir essas pessoas: se os espaços são adaptados a 

todos, ninguém se torna limitado e incapaz pela ausência de acessibilidade.130 

 

4.2 A SAÚDE DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E AS IMPLICAÇÕES PARA SUA 

EFETIVAÇÃO PLENA   

 

O artigo 24131 da CDC (Convenção Sobre os Direitos das Crianças), estabelece como 

dever do Estado reconhecer o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde. 

Como declarado pelo Relatório Mundial Sobre Deficiência:132  

 
129 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, v. 504, 2012. Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=29C46D7A379C740

C24B1B137CB8E60EB?sequence=4. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
130 BAMPI, Luciana Neves da Silva; GUILHEM, Dirce; ALVES, Elioenai Dornelles. Modelo social: uma nova 

abordagem para o tema deficiência. Revista Latino-americana de Enfermagem, Brasília, v. 04, n. 18, p.01-09, 

abr. 2010. 
131 BRASIL. Constituição (1990). Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre 

os Direitos da Criança. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D99710.htm. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
132 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, v. 504, 2012. Disponível em: 
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Saúde pode ser definida como “um estado de bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de doença”. Boa saúde é um pré-requisito para a participação em 

uma ampla gama de atividades, incluindo educação e emprego.  

 

Nesse sentido, a criança com deficiência possui o mesmo direito de usufruir em 

plenitude de um padrão elevado de cuidado com sua saúde, com a imunização, nutrição 

adequada, tratamentos preventivos para doenças, terapia para traumas e acesso a serviços 

básicos de higiene, fato esse que, na prática, não acontece.133  

No relatório Situação Mundial da Infância 2013, produzido pela UNICEF, a 

imunização e a nutrição são colocadas como componentes fundamentais no processo da 

manutenção da saúde da criança com deficiência. O primeiro se mostra com um grande 

potencial para diminuir os níveis de morbidade e mortalidade, principalmente para crianças 

abaixo de 05 anos de idade, reduzindo em uma taxa de 350 mil casos registrados em 1988 para 

221, em 2012, doenças como a poliomielite, que pode causar paralisia muscular permanente. 

Dessa forma, o esforço para a inclusão de crianças com deficiência na imunização é, não 

somente ético, como também imperativo para a saúde pública e a equidade.134 

Dando seguimento, quanto à nutrição da criança com deficiência, dados alarmantes 

apontam que existam aproximadamente 870 milhões de pessoas subnutridas no mundo todo, 

dentre as quais, 165 milhões são menores de 05 anos, que apresentam atraso no crescimento ou 

desnutrição crônica. As causas dessa desnutrição podem se relacionar com a baixa renda que 

impera em grande parte das famílias com crianças com deficiência e a falta de acesso à 

informação de muitos pais. Já as consequências vão de carência de vitaminas e minerais, até 

problemas sérios como complicações físicas, sensoriais e intelectuais.135  

Contudo, o cuidado com as crianças com deficiência não pode ser pautado apenas na 

adoção de medidas de caráter reabilitativo visando somente a saúde delas, pois, considerando 

todas as vulnerabilidades a que elas estão sujeitas, o cuidado com esse grupo também deve focar 

na promoção da integração e participação social, sendo necessária uma ação conjunta da equipe 

de saúde com a família, a comunidade e os equipamentos sociais disponíveis.136 

 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=29C46D7A379C740

C24B1B137CB8E60EB?sequence=4. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
133 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 02, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 SCHULTZ, Thaís Giudice; ALONSO, Carolina M. do C. Cuidado da criança com deficiência na atenção 

primária à saúde. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFRJ, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 611-619, 2016. 
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Consoante ao exposto, existem vários obstáculos que influenciam na efetivação dos 

direitos das crianças com deficiência, não sendo diferente com o direito à saúde, mesmo em 

países com sistemas de saúde pública que oferecem cobertura universal: falta de políticas ou 

leis inadequadas, que discriminam ou obstruem o fornecimento de assistência médica às PcD; 

falta de instrução para lidar com pessoas com deficiência, ausência de conscientização e 

compreensão por parte de trabalhadores da área de saúde; e barreiras econômicas, físicas e 

geográficas são fatores que dificultam a implementação plena do direito à saúde das crianças e 

adultos com deficiência.137 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência138 elenca algumas áreas 

de atuação para a melhoria da disponibilização da assistência médica às PcD. Primeiramente, a 

promoção da acessibilidade, acabando com a discriminação contra esse grupo social, facilitando 

o acesso a serviços de saúde, alimentação e seguro de vida. Em segundo lugar, vem a 

disponibilidade, garantindo que as pessoas com deficiências tenham à disposição a mesma 

variedade, qualidade e padrão de assistência médica que os seus pares sem deficiência.139 

Nesse segmento, há também a facilidade de acesso, que diz respeito à localização que 

as unidades de pronto-atendimento e tratamento se encontram, que necessitam ter posições 

geográficas estratégicas, promovendo a acessibilidade das PcD a esses lugares. Por fim, vem a 

qualidade do tratamento, que deve garantir que os trabalhadores da área da saúde mantenham o 

mesmo padrão de assistência em relação aos demais. 

 

4.3 OS DESAFIOS DA EFETIVAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA 

TODOS 

 

A Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência assegura o direito 

a uma educação de qualidade, em igualdade de condições, sem discriminação e com o apoio e 

 
Editora Cubo. Disponível em: http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/0104-4931.ctoRE0697. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
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adaptações necessárias, na qual não haja exclusão sob alegação de deficiência. Além disso, as 

escolas devem promover conhecimentos específicos que implicam desenvolvimento social, 

como a linguagem em braille, linguagem de sinais e habilidades de orientação e mobilidade. A 

Convenção também convoca os Estados Parte para cumprir o objetivo de, com a educação 

inclusiva, desenvolver as potencialidades das PcD, incrementando suas habilidades físicas e 

intelectuais.140 

Apesar dos direitos garantidos por lei, estatisticamente, crianças com deficiência têm 

menor probabilidade de começar e terminar a escola; tomando como referência os países de 

baixa renda, percebe-se que essa probabilidade é diminuída.141 Isso porque, em situações de 

vulnerabilidade social, o acesso aos serviços acaba sendo mais precário e as consequências 

desse cenário são a marginalização e exclusão dessas pessoas.142  

 

Figura 02 – Gráfico da proporção de crianças com 6-11 anos e 12-17 anos com ou sem deficiência que 

estão na escola, em diferentes países

 
Fonte: Relatório Mundial sobre Deficiência, publicado pela OMS em 2011. 

 

 
140 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 ago. 2009. Seção 01, p. 03. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
141 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, v. 504, 2012. Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=29C46D7A379C740

C24B1B137CB8E60EB?sequence=4. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
142 BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A Saúde e seus Determinantes sociais. Physis: Rev. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 01, n. 17, p.77-93, mar. 2007. 
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O gráfico apresentado acima expõe a diferença entre a proporção entre crianças e 

adolescentes sem deficiência e com deficiência que vão à escola, em determinados países. É 

possível perceber, evidentemente, que pessoas sem deficiência têm uma probabilidade maior 

de ocupar esses espaços. 

As barreiras que impedem as crianças com deficiência de adentrarem no sistema 

educacional e neste permanecerem são de ordem política e escolar. No tocante à política, 

podemos mencionar a ausência de incentivos financeiros em uma educação inclusiva e de 

qualidade. Nas escolas, os problemas estão voltados a profissionais não capacitados para lidar 

com essas questões e dar o suporte necessário, barreiras físicas e abordagens não adaptadas.143  

Acerca da acessibilidade nas escolas, o depoimento de Heba, disponível no Relatório 

Mundial sobre a Deficiência, ajuda a entender a importância desse tópico para a permanência 

das crianças com deficiência nas instituições escolares: 

 

Eu frequentei uma escola regular perto de minha casa para ter acesso mais fácil. 

Embora pudesse ir para a escola na minha cadeira de rodas, e voltar para casa se 

surgisse alguma necessidade, dentro da escola não havia qualquer tipo de facilidade. 

Havia escadas em todo lugar e nenhum outro acesso às salas de aula que não fosse 

pelas escadas. A melhor coisa que podia ser feita era colocar minha sala de aula no 

térreo, o que significava que eu ainda tinha 15 degraus para entrar e sair. Para tanto, 

duas pessoas precisavam me carregar todos os dias para cima e para baixo. Para tornar 

as coisas ainda piores, não havia banheiros acessíveis. Ou seja, eu tinha que escolher 

entre não usar o banheiro o dia todo, ou voltar para casa e perder minhas aulas naquele 

dia.144 

 

Na perspectiva do professor, as dificuldades encontradas relacionam-se à falta de 

capacitação para lidar com as diferenças em sala de aula. Assim, a falta de apoio e de preparo 

refletem em um desconhecimento acerca da educação inclusiva, o que pode resultar em um 

tratamento inadequado e capacitista.  

É importante lembrar que uma educação inclusiva beneficia todos os alunos, 

produzindo olhares menos preconceituosos e a “desmistificação” do normal. Por isso, as escolas 

precisam dispor de professores capacitados e oportunidades de compartilhar esses 

 
143 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, v. 504, 2012. Disponível em: 
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C24B1B137CB8E60EB?sequence=4. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
144 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, v. 504, 2012. Disponível em: 
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conhecimentos com o corpo estudantil, a fim de que toda rede escolar possa oferecer o apoio 

necessário para as crianças com deficiência.145 

 

Tenho 10 anos. Vou a uma escola regular; estou no 4º ano. Temos uma professora 

maravilhosa e ela faz tudo para que eu me sinta confortável. Uso uma cadeira de rodas 

para rodar por aí e tenho uma carteira especial e uma cadeira de rodas especial na 

escola. Quando não havia elevador na escola, minha mãe me ajudava a subir as 

escadas. Agora há um elevador e posso subir sozinha e gosto muito disso. Também 

temos um professor que usa cadeira de rodas, como eu.146  

 

Dessa forma, é importante entender que, para construir uma educação inclusiva para 

todos, as instituições escolares precisam se adaptar às necessidades dos alunos, eliminando 

barreiras discriminatórias e ambientais. O aluno não é a origem do problema e não precisa se 

adequar a padrões de “normalidade” para ter garantido seu direito à educação de qualidade.147 

  

 
145 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 02, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
146  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, v. 504, 2012. Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=29C46D7A379C740

C24B1B137CB8E60EB?sequence=4. Acesso em: 21 de mar. 2022.  
147 DÍAZ, Féliz; BORDAS, Miguel; GALVÃO, Nelma; MIRANDA, Theresinha (org.). Educação inclusiva, 

deficiência e contexto social: questões contemporâneas. Salvador: Edufba, 2009. Disponível em: 
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5 “SER ALEGRE E TAGARELA, PODER TAMBÉM DIZER NÃO!”: 

EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA E ABUSO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 

Em primeiro lugar, é imprescindível definir do que tratam os termos exploração, 

violência e abuso. Nessa linha, de acordo com a OMS, violência consiste em usar a força ou 

poder de maneira intencional, resultando em um dano não necessariamente físico, contra uma 

pessoa, grupo ou comunidade.148 Quanto ao abuso, no sentido geral da palavra, ele se refere a 

um comportamento que se assenta em uma relação de poder. Em sentido estrito, nesse trabalho 

será compreendido como abuso sexual, o qual será melhor definido adiante. Enfim, a 

exploração também é um termo polissêmico, e de maneira geral pode ser o ato de se beneficiar 

do trabalho (legítimo ou não) de outrem. Igualmente, nessa pesquisa serão abordados conceitos 

estritos de exploração financeira e sexual. 

Como já foi amplamente demonstrado ao longo do estudo, pessoas com deficiência 

enfrentam uma larga rede de opressões, em função da não adaptação da sociedade às suas 

demandas.149 Entretanto, é insuficiente pensar nesse grupo como universal e considerar suas 

demandas como unas, quando a realidade traz consigo diversas outras formas de opressão 

experienciadas em conjunto.150 Isto é, as vivências de gênero, raça, classe social, sexualidade e 

geração operam em conjunto, fazendo com que a construção de vida das pessoas com 

deficiência seja diferenciada a depender de quais desses fatores permeiam suas histórias.151  

Nessa lógica, crianças com deficiência ocupam um local de grande vulnerabilidade 

socioambiental. Isso se dá pelo fato de que a dependência que já lhes é imposta pela simples 

condição de criança é aumentada no contexto que fala de deficiências: muitas famílias sequer 

registram a existência da criança – a qual cresce sem documento de identidade, e sem acesso 

aos serviços públicos que lhes são de direito.152  

 
148 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; KRUG, Etienne G. Relatório mundial sobre violência e saúde. 

Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2002.Disponível em: http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-

content/uploads/2019/04/14142032-relatorio-mundial-sobre-violencia-e-saude.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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152  UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013. Disponível em: 
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Sendo assim, esse grupo vivencia formas de violência, como o uso de eletrochoques e 

medicamentos nocivos. Ainda, é importante pontuar novamente que fatores como gênero 

influenciam fortemente em como as violações serão enfrentadas; a dizer, meninas sofrem 

agressões particulares ao gênero, como no caso de esterilizações compulsórias.153  

Nessa linha, crianças com deficiência possuem três ou quatro vezes mais chances de 

serem vítimas de violência.154 Para além, crianças surdas, cegas, com autismo ou com 

deficiência intelectual estão mais vulneráveis a sofrer algum tipo de agressão.155 Por essa razão, 

a CDPD traz consigo obrigações de cuidado específicas às crianças. Ademais, adota um 

princípio que discorre sobre a necessidade de promover adaptações adequadas, para que as 

crianças possam viver em situação de equidade.  

 

Figura 03 – Violência sexual contra jovens com deficiência

 
Fonte: Fundo De População Das Nações Unidas.156 

 

5.1 EXPLORAÇÃO FINANCEIRA  

 

O artigo 16 da CDPD trata da proteção da pessoa com deficiência contra os abusos e 

violências, que ainda ocorrem com frequência. Desse modo, além da violência física, 

psicológica e sexual, a criança com deficiência também enfrenta a exploração financeira. Tal 

 
153 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
154 Ibid. 
155 UNITED NATIONS POPULATION FUND (New York). Five things you didn’t know about disability 

and sexual violence. Disponível em: https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-

and-sexual-violence. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
156 Importante observar que os dados são referentes à violência sexual em geral, incluindo casos de abuso e 

exploração sexual.  
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modo de abuso consiste no uso da pessoa de forma a extrair alguma quantia financeira dela, por 

meio do trabalho ou programas governamentais.157 

Quando uma criança com deficiência nasce, ela pode sofrer a negação por parte dos 

pais, pela vinda de um filho que não era o “esperado” e isso pode levar aos casos de rejeição, 

abusos e negligências, até chegar à fase da aceitação. Deve-se salientar que um 

acompanhamento psicológico para a família de PcD é um fator que ajuda a coibir os casos de 

abuso intrafamiliar, além da maior inclusão social durante a infância. Nesse sentido, a criança 

passa a ser mais aceita pela família ao atender às expectativas de evolução do seu 

desenvolvimento, devido ao aspecto financeiro, quando é possível extrair uma renda dela para 

uso próprio.158 

O que se verifica, em determinadas ocorrências, é o desvio dos benefícios e da renda 

da criança com deficiência para o uso próprio das famílias – sem o consentimento ou 

conhecimento dela – que a deixam com o mínimo necessário para sobreviver, em situação de 

desprezo, abandono e maus tratos, sem os cuidados requeridos. Portanto, esse uso indevido da 

renda da PcD consiste na exploração financeira, que pode ocorrer tanto no ambiente familiar, 

quanto em instituições de assistência social.159 

Historicamente, em situação de extrema pobreza, os jovens com deficiência são 

expostos a situações ainda mais degradantes. Como ainda existem pessoas em situação de rua, 

por ineficiência do Estado em garantir o bem-estar social à toda a população, crianças com 

deficiência também são submetidas a isso.160  

Desse modo, com a finalidade de comover as pessoas, elas podem ser usadas pelas 

famílias para a mendicância. Vale ressaltar que o tal ato pode ser usado como um último recurso 

de sobrevivência ou mesmo de forma intencional, para gerar renda, mas ambas as situações são 

 
157 DE PAIVA VITAL, Flavia Maria. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Comentada. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-digital/convencao-direitos-

pessoas-deficiencia-comentada.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
158 DE SÃO, Claudiana Tavares Silva Apae; DO IVAÍ, Pedro. O papel da pessoa com deficiência na família e 

como beneficiária do BPC. Disponível em:  http://www.apaeciencia.org.br/index.php/revista/article/view/17. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
159 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022.  
160 DE MENEZES, Joyceane Bezerra; DE MENEZES, Herika Janaynna Bezerra; DE MENEZES, Abraão 

Bezerra. A abordagem da deficiência em face da expansão dos direitos humanos. Revista de Direitos e 

Garantias Fundamentais, v. 17, n. 2, p. 551-572, 2016. Disponível em: 

http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/860/316. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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caracterizadas como exploração do trabalho infantil, já que a criança é privada de um tratamento 

adequado e de uma educação para, de certo modo, trabalhar nas ruas.161 

Também é comum ocorrer casos de mendicância envolvendo crianças com deficiência 

em países com conflitos armados e guerras, onde os ex-combatentes infantis ficam em uma 

situação ainda mais vulnerável e degradante, lançados à própria sorte, como ocorreu em Serra 

Leoa e na Sibéria. Esses casos são ainda mais críticos, pois a economia desses países fica 

arrasada após as guerras e faltam recursos para prover programas de assistência social a todos 

os civis atingidos direta ou indiretamente.162 

Isso posto, a CDPD discorre, em seus artigos, acerca da necessidade de proteger os 

direitos desse grupo social, com uma atenção especial aos jovens com deficiência. Mais 

especificamente, como abordado acima, o artigo 16 trata da necessidade de proteção, pelos 

Estados Parte, contra os diversos tipos de violência sofridas pelas crianças com deficiência. 

Entretanto, tal documento não aborda, explicitamente, a questão da exploração financeira, ainda 

que ela ocorra em vários países do mundo, restringindo-se apenas a generalizar todos os tipos 

de violências, abusos e explorações.163 

 

5.2 EXPLORAÇÃO SEXUAL  

 

Acerca deste tópico, é preciso definir o que se compreende por exploração sexual, e 

diferenciá-la do abuso sexual. Sendo assim, de acordo com as Nações Unidas, exploração 

sexual é um ato motivado por propósitos sexuais que se vale da existência de uma situação de 

vulnerabilidade entre o agente e a vítima, bem como permite que o explorador se beneficie 

dessa relação de alguma maneira.164 Ademais, esse é um termo amplo, o qual inclui a realização 

de atividade sexual em troca de dinheiro e/ou vínculo empregatício, e também relacionamentos 

 
161 CRUZ, Daniel Marinho Cezar da; SILVA, Juliana Testa; ALVES, Heliana Castro. Evidências sobre violência 

e deficiência: implicações para futuras pesquisas. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 13, n. 1, p. 131-

146, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382007000100009&script=sci_arttext. 

Acesso em: 21 de mar. 2022. 
162 Cf. UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
163 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 26 ago. 2009. Seção 1, p. 3. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
164 UNIC RIO. ONU recebeu 259 acusações de exploração e abuso sexual em 2018. Disponível em: 

https://unicrio.org.br/onu-recebeu-259-acusacoes-de-exploracao-e-abuso-sexual-em-2018/. Acesso em: 16 de 
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baseados em exploração sexual, atividade que o Glossário da ONU nomeou “relacionamento 

explorador”.165  

Por outro lado, o abuso sexual consiste na ameaça ou efetivação de intrusão física de 

natureza sexual, sustentada por força, coerção ou situação de desigualdade. Sendo assim, para 

que seja abuso sexual não é necessário que haja o benefício do agressor sobre o ato.166  Ressalte-

se ainda que, de acordo com a ONU, toda atividade sexual praticada com crianças consiste em 

abuso – visto que parte obrigatoriamente da condição de vulnerável a qual estas estão 

submetidas.167  

Frente a isso, a deficiência aumenta o risco de crianças e jovens serem sujeitos ao 

tráfico sexual ou para outros trabalhos forçados. Em verdade, há uma crença de que as crianças 

com deficiência serão mais passivas e amigáveis com outras pessoas, o que faz com que os 

agressores as entendam como vulneráveis.168 Diante disso, uma das principais vias de 

exploração sexual é o tráfico para fins de prostituição, o qual atinge especialmente meninas. 

Em certos casos, meninas são abusadas ao ponto de terem alguma deficiência como 

consequência da violência – muitas vezes, propositalmente.169 

Nesse ínterim, a deficiência aumenta os riscos de crianças e jovens serem vendidos 

por suas famílias para o tráfico sexual ou outros tipos de trabalho forçado. Dentre diversas 

razões para essa prática, se encontra a fetichização dos corpos infantis – especialmente de 

meninas. Na realidade, o estereótipo de que meninas e mulheres com deficiência são virgens, 

somado à crença de que fazer sexo com virgens é cura para a AIDS as coloca na mira do tráfico 

sexual.170 

 
165 UNITED NATIONS. Glossary on Sexual Exploitation and Abuse: Thematic Glossary of current 

terminology related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the context of the United Nations. [s.l]: Un, 

2017. Disponível em: 
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Entretanto, é muito mais complexo o sistema que desenha o tráfico de meninas e 

mulheres com deficiência para a prostituição. De acordo com o Gabinete das Nações Unidas, 

são quatro os principais fatores de risco para que haja a ocorrência do tráfico: pobreza, 

ignorância, ser uma minoria e ser do gênero feminino. Ainda, em áreas rurais e campos de 

refugiados as condições de vulnerabilidade aumentam.171  

Em um cenário geral, a maioria das crianças é encaminhada para trabalhos forçados 

(50%), outros 27% são vítimas de exploração sexual; porém, quando se separa a análise por 

gênero, 72% das meninas traficadas foram enviadas para o trabalho sexual forçado. Sendo 

assim, crianças estão suscetíveis a virarem alvos desse meio, estando as mulheres e meninas na 

posição mais vulnerável do grupo. Ademais, com relação às áreas que mais sofrem com a triste 

realidade da exploração sexual, a América Central e a região Caribenha são as mais perigosas 

para meninas.172 

Infelizmente, dados referentes à situação específica de crianças com deficiência são 

escassos, especialmente em se tratando de meninos – contudo, um relatório realizado em junho 

de 2019 pelos Estados Unidos traz informações específicas acerca do tráfico de pessoas em 

diversos países do mundo, sendo possível encontrar informações direcionadas neste 

documento.173 Em um rápido levantamento, países da América Central e do Sul, China, Canadá, 

África Subsaariana e regiões de conflito apresentam condições preocupantes a esse grupo 

vulnerável.174  

Enfim, a CDPD traz um rol de diretrizes reconhecendo a vulnerabilidade a qual 

crianças com deficiência estão submetidas. Especialmente, em seu artigo 16 o documento põe 

em face dos Estados a obrigação em trazer legislações tratando da exploração, violência e abuso 

contra pessoas com deficiência, bem como em seu artigo 6º reconhece as crianças como um 

grupo que precisa de um olhar direcionado.175 Por conseguinte, embora não aborde o problema 

em específico, por construção é possível dizer que a Convenção é capaz de ser utilizada em face 

 
171 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Report of the Special Rapporteur on violence against 

women, its causes and consequences. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.67.227.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
172 Ibid. 
173 Cf. United States. Trafficking in Persons Report [s. l.]: Department Of State, 2019. Disponível em: 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
174 Cf. United States. Trafficking in Persons Report [s. l.]: Department Of State, 2019. Disponível em: 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
175 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
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de nações as quais não cumprem com seu dever de assistir crianças em situação de exploração 

sexual. 

 

5.3 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 

A institucionalização consiste no internamento de crianças e adolescentes com 

deficiência por longos períodos, quando o cuidado especializado não pode ser oferecido por 

suas famílias. No entanto, por um déficit financeiro ou estrutural, essas organizações podem 

não oferecer cuidados de qualidade, o que afeta o desenvolvimento das PcD 

institucionalizadas.176  

Nesse sentido, podem ocorrer superlotações nessas instituições, o que impossibilita a 

realização de um atendimento individualizado, medicamentos apropriados, alimentação 

adequada e acompanhamentos multiprofissionais. Dessa forma, essa situação propicia o 

aparecimento de doenças, ineficácia de tratamentos e afeta o desenvolvimento das crianças 

institucionalizadas.177 

O relatório da Situação Mundial da Infância de 2013 explicita que, no caso de 

institucionalizações inadequadas, o tratamento indevido não propicia o estímulo físico e 

cognitivo necessário, além de tratamentos degradantes e precários, configurando maus tratos, 

abusos e violências nos seus níveis mais desumanos.178 

Nessa perspectiva, o relatório compara, também, o desenvolvimento de crianças com 

deficiência nos ambientes familiares e nas instituições de amparo. No primeiro caso, a evolução 

educacional delas é muito maior, pois têm acesso ao ensino fundamental, ao cuidado voltado 

especialmente para si e a um maior acolhimento, em oposição ao verificado nas instituições, 

que restringem o acesso à escola e limitam a inclusão social, aumentando ainda mais as 

situações de vulnerabilidade.179 

Dessa maneira, em algumas instituições, são aplicados métodos que violam a 

dignidade humana das crianças com deficiência, como tratamentos de eletrochoque, uso 

 
176 HUMAN RIGHTS WATCH. "Eles ficam até morrer": Uma vida de isolamento e negligência em 

instituições para pessoas com deficiência no Brasil. [s. l.]: [s. n.], 2018. 92 p. Disponível em: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/brazil0518port.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
177 Ibid. 
178 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
179 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
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exacerbado de medicamentos, além do fato delas terem membros amarrados às camas ou 

berços, impedindo sua locomoção – o que agrava as deficiências físicas e pode provocar a 

amputação de partes do corpo – criando ainda mais impactos psicológicos a elas.  

Apesar dos Estados Parte terem assinado a CDPD, e possuírem legislação própria 

sobre a proteção aos direitos das crianças, verifica-se uma clara violação dessas garantias, 

manifestada de diferentes formas, contudo, atingindo sempre os direitos humanos e os direitos 

fundamentais das PcD.180 

No relatório do UNICEF, cita-se vários exemplos de violações, algumas delas 

constatadas pela Disability Rights International (DRI)181, como casos de pessoas que 

permanecem acamadas durante 11 anos, sem possibilidade de locomoção.182 Esses relatos são 

problemas rotineiros frequentes, principalmente em instituições localizadas em países pobres, 

ou que possuem conflitos armados em curso.  

Desse modo, é importante ressaltar que os jovens com deficiência podem ser 

internados por parentes, sem reconhecimento da sua autonomia legal e sem o seu 

consentimento, configurando a restrição indevida da liberdade; uma afronta direta ao artigo 12 

da CDPD, que reconhece as PcD iguais a todas as outras pessoas como legalmente capazes de 

tomar suas próprias decisões.183 

Nesse sentido, quando é declarada a incapacidade legal de uma pessoa, ela fica sob os 

cuidados de terceiros, possivelmente de parentes próximos, ou de alguém determinado pelo 

Poder Judiciário. Ainda, há situações em que a curatela do jovem com deficiência é do 

responsável pela instituição na qual ele está internado, logo, esse dirigente fica incumbido de 

administrar os bens do jovem, como os benefícios que ele recebe. A CDPD, novamente, 

determina que as decisões do curador devem respeitar os interesses, necessidades e direitos da 

PcD, havendo uma revisão do órgão judiciário.184 

 
180 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 
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 No entanto, em um abrigo com dezenas de PcD sob as responsabilidades da diretoria, 

o que ocorre é a exploração financeira dessas pessoas, a partir da alegação dos seus cuidados, 

quando eles claramente não têm suas vontades respeitadas e sua renda é desviada para o uso da 

instituição, restando-lhes o pior tipo de tratamento.185 

Portanto, deve-se salientar que não há, regularmente, a inspeção dos órgãos judiciários, 

o que inviabiliza a garantia dos direitos das crianças com deficiência e permite que elas fiquem 

sob internação por um período maior que o necessário, durante anos, apenas gerando renda para 

algum abrigo e sendo deixadas ao cuidado mais básico e precário possível.186 Em síntese, a 

institucionalização prejudica todo o desenvolvimento cognitivo e físico da criança com 

deficiência, além de inviabilizar, também, a sua inclusão social e colocá-la, em muitos casos, 

numa situação extremamente desumana e degradante.187 

 

5.4 VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS 

 

Pensar sobre deficiência envolve interseccionalidade188, e é nessa perspectiva que a 

violência contra meninas com deficiência passa a ser um assunto de extrema relevância. Assim, 

existem pesquisas apontando a maior dificuldade que meninas com deficiência enfrentam para 

acessar serviços como educação e saúde, para terem uma formação profissional e adentrarem o 

mercado de trabalho.189  

Em determinados casos, a situação é tão crítica que famílias pobres acabam por 

demorar mais tempo para comprar medicamentos necessários ao tratamento da deficiência de 

filhas, do que de filhos. De acordo com um estudo realizado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) em seis países da Ásia, muito embora existam mais mulheres com algum tipo 
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instituições para pessoas com deficiência no Brasil. [s. l.]: [s. n.], 2018. 92 p. Disponível em: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/brazil0518port.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
186 Ibid. 
187 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013, p. 34, 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
188 A interseccionalidade é uma forma de análise que permite observar como duas ou mais opressões operam 

juntas. Assim, consiste nos pontos em que as categorias de análise (gênero, deficiência e idade, por exemplo) se 

encontram, e na percepção de quais consequências decorrem disso. Cf. CRENSHAW, Kimberlé. "Mapeando as 

margens: interseccionalidade, políticas de identidade e violência contra mulheres não-brancas” de Kimberle 

Crenshaw — Parte 1/4. 2017. Disponível em: https://www.geledes.org.br/mapeando-as-margens-

interseccionalidade-politicas-de-identidade-e-violencia-contra-mulheres-nao-brancas-de-kimberle-

crenshaw%E2%80%8A-%E2%80%8Aparte-1-4/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
189 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
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de deficiência, o índice de sobrevivência dos homens é mais alto – evidenciando a negligência 

para com meninas, jovens e mulheres com deficiência.190 

Nesse contexto, meninas com deficiência são vítimas de todas as formas de abuso 

contra crianças com deficiência, acrescidas daquelas decorrentes do gênero. Dessa forma, 

procedimentos de controle da fertilidade de jovens mulheres são uma das formas de violência 

praticadas recorrentemente. De acordo com dados da Humans Rights Watch (HRW) a 

esterilização compulsória191 tem sido realizada em um número alarmante de mulheres e jovens 

com deficiência, o que representa um ato de violência e de controle da sexualidade e vida dessas 

mulheres.192  

Além disso, as razões para essas práticas são ainda mais chocantes: partem desde 

justificativas eugenistas até a esquiva do ciclo menstrual, passando pela limitação das próprias 

escolhas contraceptivas, gestação, relacionamentos e vida sexual.193 Ainda assim, diversos 

países mantêm essa prática comumente, pautados em explicações capacitistas, disfarçadas do 

que se denomina “melhor interesse” das mulheres e meninas com deficiência.194 

Ademais, crianças com deficiência têm aproximadamente três vezes mais chance de 

sofrerem violência sexual, estando as meninas numa posição de maior risco.195 Dito isso, os 

riscos podem aumentar quando a garota está inserida em uma situação de vulnerabilidade que 

lhe retira da proteção familiar e a das estruturas sociais, como ocorre em casos de conflitos 

(guerras) e desastres, por exemplo.196 Em consonância a um estudo realizado na Austrália, cerca 

de 62% das mulheres com deficiência com idade abaixo de 50 anos haviam sofrido violência 

sexual desde os 15 anos – três vezes mais do que suas companheiras sem deficiência.197 Assim, 

 
190 GROCE, Nora Ellen. Adolescents and youth with disability: Issues and challenges. Asia Pacific Disability 

Rehabilitation Journal, v. 15, n. 2, p. 13-32, 2004. Disponível em: 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/15132/1/15132.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
191 A esterilização compulsória é um procedimento médico que torna um indivíduo incapaz de reprodução 

sexual, realizado sem o consentimento da pessoa esterilizada.  
192 HUMAN RIGHTS WATCH. Sterilization of Women and Girls with Disabilities. Disponível em: 

https://www.hrw.org/news/2011/11/10/sterilization-women-and-girls-disabilities. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
193 Ibid. 
194 HUMAN RIGHTS WATCH. Sterilization of Women and Girls with Disabilities. Disponível em: 

https://www.hrw.org/news/2011/11/10/sterilization-women-and-girls-disabilities. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
195  UNITED NATIONS POPULATION FUND (New York). Five things you didn’t know about disability 

and sexual violence. Disponível em: https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-

and-sexual-violence. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
196 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_deficiencia.pdf. Acesso 

em: 16 de maio. 2022. 
197 UNITED NATIONS POPULATION FUND (New York). Five things you didn’t know about disability 

and sexual violence. Disponível em: https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-

and-sexual-violence. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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é imperativo perceber que mulheres com deficiência estão mais propensas a sofrerem esse tipo 

de violação.  

De maneira geral, é possível notar como meninas estão em uma situação delicada. As 

violências contra elas podem advir dos pais, educadores, assistentes sociais, cuidadores ou do 

Estado – em essência, de todas as parcelas da sociedade. Somado a isso, também podem tomar 

diversas formas: como bullying na escola, violência física, crimes contra a autonomia sexual e 

reprodutiva e tantas outras.198  

Outrossim, embora o local mais perigoso para crianças com deficiência seja a escola 

– de acordo com um estudo realizado em Uganda – quando se trata de meninas, o risco maior 

está do lado de fora, porque são vítimas de abusos sexuais por parte de seus pares, familiares, 

vizinhos ou conhecidos.199 

Por fim, é preciso ressaltar que meninas situadas em contextos envolvendo mais de 

uma discriminação: por raça/etnia, vulnerabilidade socioeconômica, residentes em locais de 

conflito ou pós-conflito, sexualidade ou identidade de gênero, estão mais expostas às múltiplas 

formas de violência.200 Por essa razão, é preciso ter cuidado ao olhar para as vivências de 

meninas com deficiência, a fim de observar todas as problemáticas aqui apresentadas e 

compreender em totalidade a quais sistemas de violência elas estão expostas. 

 

 

 

  

 
198 UNITED NATIONS POPULATION FUND (New York). Five things you didn’t know about disability 

and sexual violence. Disponível em: https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-

and-sexual-violence. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
199 Ibid. 
200 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Report of the Special Rapporteur on violence against 

women, its causes and consequences. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.67.227.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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6 “PARA QUE PRECISO DE PÉS QUANDO TENHO ASAS PARA VOAR?”201: 

PRÁTICAS PARA EFETIVAR A INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
 

De acordo com a CDPD, os Estados Parte devem assegurar medidas para garantir total 

igualdade de direitos e oportunidades para crianças com deficiência, permitindo iguais chances 

de realização de seus mais diversos sonhos.202 

Esses objetivos podem ser alcançados mediante práticas inclusivas e acessíveis, e se 

atentando também aos mais diversos tipos de deficiência. Afinal, suas diferentes manifestações 

exigem cuidados diferentes. Por exemplo, deficiências associadas à linguagem devem ser 

abordadas mais cedo, no intuito de estimular habilidades de comunicação.203Ainda, é conhecido 

que o melhor período para desenvolver a linguagem, o comportamento e a aprendizagem na 

vida de um indivíduo ocorre até os seis anos de idade.204 Isso porque, neste meio tempo, o 

cérebro vive um período único de neuroplasticidade205, onde os processos de desenvolvimento 

das habilidades motoras e cognitivas estão em seu ápice.206 

Em grande parte das vezes, a inclusão se materializa por meio de atitudes do 

reconhecimento do corpo humano como plural e do tratamento justo e sem preconceitos. Dentro 

do contexto do ensino primário, a falta de informação pode levar a crenças irreais como 

acreditar que uma deficiência possa ser transmissível, por exemplo, dificultando práticas de 

inclusão.207 Nesse ínterim, a informação prova-se uma ferramenta excelente para criar 

ambientes sociais mais inclusivos. 

 
201 CORNETTE, Jean-luc. Frida Kahlo: para que preciso de pés quando tenho asas para voar? [s. L.]: Nemo, 

2016. 128 p. 
202 PCD LEGAL. Convenção ONU, 2014. Vitória, Espírito Santo: Ministério Público do Trabalho. Disponível 

em: http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-

content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
203 BRIGGS, H. Cientistas descobrem por que crianças têm facilidade de aprender mais de uma língua. 

BBC NEWS BRASIL, 09 out. 2013. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131009_linguagem_infancia_an. Acesso em: 21 de mar. 

2022. 
204 FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL. Neurociência para a educação na primeira infância: 

progressos e obstáculos, 22 de nov. 2016. Disponível em: https://www.fmcsv.org.br/pt-

BR/biblioteca/neurociencia-educacao-primeira-infancia-progressos-obstaculos/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
205 A neuroplasticidade dentre suas muitas definições pode ser a capacidade de adaptação do sistema nervoso, 

especialmente a dos neurônios, às mudanças nas condições do ambiente que ocorrem diariamente na vida dos 

indivíduos. Disponível em: 

https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/download/8577/6111/36086, p. 01. Acesso em: 13 

de maio. 2022. 
206 CONCOCE / CONDICE. Desenvolvimento da neuroplasticidade em crianças mal nutridas, p. 01, 2010. 

Disponível em: http://congressos.cbce.org.br/index.php/4concoce/4concoce/paper/viewFile/2504/1149. Acesso 

em: 21 de mar. 2022. 
207 VAZ, S., WILSON, N., FALKMER, M., SIM, A., SCOTT,M., CORDIER,R. FALKMER T. Factors 

Associated with Primary School Teachers’ Attitudes Towards the Inclusion of Students with Disabilities. 

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4552744/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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Decerto, a infância é marcada por ser uma fase de descobrimento. Desse modo, o 

cuidado e aceitação nessa época requerem atenção especial. Sem dúvida, as interações sociais 

das crianças irão acompanhá-las por vários anos e serão usadas como base para suas futuras 

relações. Dentre tais interações, destaca-se o convívio no ambiente escolar e no ambiente 

familiar, com base na frequência e qualidade das relações estabelecidas pela criança nesses 

âmbitos.208 

Notadamente, a desinformação recorrente quanto às PcD favorece a estabilização de 

estigmas sociais, contribuindo para práticas excludentes, sendo a mais comum o bullying. 

Embora dados sobre bullying com crianças com deficiência não sejam universais, em parte 

graças às diferenças culturais, é possível afirmar que este grupo é mais propenso a sofrê-lo do 

que as demais.209 Considerando tais informações, é apenas sensata a preocupação com a saúde 

mental desse público infantil. 

Ainda, no ambiente escolar é importante o diálogo entre a escola e o aluno com 

deficiência juntamente de sua família, uma vez que conhecer as particularidades, necessidades 

e preferências deste aluno ajudará a gestão da escola em como portar-se e abordar situações que 

o envolvam. 

Ademais, a busca para melhorar a vivência e garantir boa qualidade social e 

educacional para a criança com deficiência é otimizada ao colocar o aluno com deficiência no 

centro das discussões, dando papel de protagonista ao jovem, ao invés de telespectador. “O 

combate à discriminação de pessoas com deficiência no espaço escolar só será possível através 

de ações pedagógicas participativas que privilegiem as vozes daqueles que as experienciam: os 

próprios estudantes e suas famílias”.210 

Deve-se lembrar também que além da interação no âmbito escolar, a interação em casa 

com a família possui igual notoriedade. Em qualquer criação, a influência e participação dos 

pais nos primeiros anos de vida são de extrema importância, geralmente sendo eles os 

provedores primários de afeto, empatia e aceitação.211 

 
208 ALVES, M. A Importância das Interações Sociais no Desenvolvimento das Competências Sociais. 

Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21858/1/TFM_M%C3%B3nica%20Alves.pdf, p. 30. 

Acesso em: 13 de maio. 2022. 
209 PAMPEL, F. Bullying and Disability - An Overview of the Research Literature. Disponível em: 

http://coddc.org/Documents/Bullying%20and%20Disability%20-

%20An%20Overview%20of%20the%20Research%20Literature.pdf. Acesso em: 16 de maio. 2022. 
210 FAVERO, O., FERREIRA, W., IRELAND, T., BARREIROS, D. Tornar a educação inclusiva. UNESCO, 

set. 2009. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184683. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
211 BRASIL, MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Criança Feliz - A Primeira Infância. Disponível em: 

http://mds.gov.br/assuntos/crianca-feliz/crianca-feliz/a-primeira-infancia. Acesso em: 14 de maio. 2022. 
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São diversos os casos nos quais pais abandonam seu filho ou sua filha com deficiência, 

seja por preconceito ou desconhecimento. Na Armênia, por exemplo, das 638 crianças vivendo 

em orfanatos, 471 viviam com alguma deficiência, representando cerca de 74% do contingente, 

de acordo com pesquisa feita em 2019.212 Além do mais, ainda na Armênia, nos anos de 2017 

a 2019, 130 crianças retornaram para suas famílias originais e 105 foram adotadas, das quais 

apenas 09 e 15, respectivamente, convivem com alguma deficiência, representando apenas 

6,9% e 14,3%, respectivamente.213 

As PcD são mais propensas a serem excluídas de um ambiente familiar do que as 

demais. Andando lado a lado com o tópico de inclusão, existe a acessibilidade.214 Afinal, não 

seria possível incluir um colega com deficiência em uma prática esportiva se não existirem os 

meios para tal. São exemplos de acessibilidade: criar uma bola que faça barulho, permitindo 

um jovem com deficiência visual acessar o ambiente esportivo com totalidade e jogar bola com 

seus colegas; salas de cinema com rampas, garantindo acesso por parte dos cadeirantes. 

Nesse ínterim, possuindo conhecimento sobre a carência de acessibilidade existente 

nos espaços da cidade, deve-se trabalhar para identificar onde e como melhorar a acessibilidade. 

Tal tarefa, paralelamente ao ambiente escolar, só é possível após ouvir a voz daqueles que 

experienciam as dificuldades de acesso: as PcD. Tratando especificamente do acesso urbano, é 

necessário aprender mais sobre as cidades e quem as integra, tirar as instituições e a sociedade 

do “analfabetismo urbanístico” e criar consciência da dimensão dos problemas que estão sendo 

produzidos por um crescimento urbano sem regulação pública e socialmente desigual.215 

Ademais, fora aspectos físicos e urbanos, deve-se atentar também aos meios 

tecnológicos tratados pela acessibilidade digital216. A internet nem sempre se preocupou com 

acessibilidade, fazendo sites e aplicativos desconsiderando as diversidades corporais. 

Por este motivo, a World Wide Web Consortium (W3C), organização responsável por 

delimitar padrões a serem usados em todo conteúdo existente na internet, lançou, em 1997, a 

 
212 YEREVAN, S. M. Armenia’s children with disabilities often abandoned, rarely adopted. JAM News, 20 

jan. 2020. Disponível em: https://jam-news.net/armenias-children-with-disabilities-often-abandoned-rarely-

adopted/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
213 Ibid. 
214 Pode-se definir acessibilidade como o conjunto de condições e possibilidades de alcance para utilização com 

segurança e autonomia de espaços e edificações, sejam eles públicos ou privados. Disponível em: 

https://iparadigma.org.br/wp-content/uploads/Ed-Inclusiva-2.pdf, p. 05. Acesso em: 21 de mar. 2022.  
215 MARICATO, E. Dimensões da Tragédia Urbana, 2002. Disponível em: 

https://silo.tips/download/dimensoes-da-tragedia-urbana-1. Acesso em: 16 de maio. 2022. 
216 Acessibilidade Digital é a eliminação de barreiras na Web. O conceito pressupõe que os sites e portais sejam 

projetados de modo que todas as pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de maneira efetiva com 

as páginas. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-digital. Acesso em: 13 de 

maio. 2022. 
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Web Accessibility Initiative (WAI), a fim de melhorar a experiência do usuário com 

deficiência.217 Seguindo estes eventos, uma série de orientações foram definidas para tornar a 

internet acessível, resultando no que se conhece como a Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG).218 

Deste ponto em diante, a conscientização dentro do meio tecnológico aumentou muito, 

trazendo mudanças e criações positivas para a acessibilidade. A quantidade de ambientes 

acessíveis para a PcD aumenta gradativamente, variando entre o mais simples dos aplicativos 

até o mais complexo dos dispositivos e estruturas219. 

Uma biblioteca que disponibiliza todos seus livros digitalmente em um aplicativo, 

torna-se acessível a uma PcD que não possua os recursos para acessá-la fisicamente. Uma 

tecnologia capaz de converter áudio e texto em Libras, torna-se acessível à uma pessoa Surda 

em qualquer momento.220 Assim, as inovações tecnológicas detêm imenso potencial de solução 

para variadas problemáticas. 

Em 2008 e 2018 foram criadas novas versões da WCAG, intituladas WCAG 2.0 e 

WCAG 2.1, respectivamente, incluindo as orientações anteriores, além de adicionar novas.221 

Contudo, relatórios indicam que em torno de apenas 1% dos sites estão em conformidade com 

as recomendações estipuladas pelo WCAG.222 Nesse ínterim, muitas justificativas para tal 

giram em torno da baixa quantidade de usuários que se beneficiaram com esforços tão grandes, 

ou até mesmo argumentam quanto ao baixo preparo dos desenvolvedores de software. Porém, 

algumas pesquisas conseguem contra-argumentar, como a realizada pela empresa Google: 

 

 
217 DARDAILLER, D. WAI Early Days. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/history. Acesso em: 13 de 

maio. 2022. 
218 BUREAU OF INTERNET ACCESSIBILITY. History of the Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG). Disponível em: https://www.boia.org/blog/history-of-the-web-content-accessibility-guidelines-wcag. 

Acesso em: 13 de maio. 2022. 
219 STARTUPI. Como a Tecnologia está Mudando a Vida de Pessoas com Deficiência no Brasil. Disponível 

em: https://startupi.com.br/2018/04/como-a-tecnologia-esta-mudando-a-vida-de-pessoas-com-deficiencia-no-

brasil/. Acesso em: 14 de maio. 2022. 
220 Cf. INTERACTIVE ACCESSIBILITY. SignAloud Gloves. Disponível em: 

https://www.interactiveaccessibility.com/news/signaloud-gloves#.XpzC6CPPzcd. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
221 W3C. WCAG Overview. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/. Acesso em: 

21 de mar. 2022. 
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21 de mar. 2022. 
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Figura 04 – O Mito do Usuário Minoria

 
Fonte: Interactive Accessibility223 

 

Portanto, quando analisados numa escala global, usuários com deficiência despontam 

em números muito grandes, provando-se a necessidade da implantação de práticas de 

acessibilidade. Em relação aos indivíduos Surdos ou com deficiência auditiva, adicionar 

recursos visuais e versões escritas para os áudios podem ajudar, por exemplo.  

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, qualquer pessoa 

com deficiência deve ter as mesmas condições de acesso a serviços que uma pessoa sem 

deficiência, e o responsável por assegurá-las é o Estado.224 

Em suma, conjuntamente com a educação, políticas de inclusão e acessibilidade 

funcionam como ferramentas de efeito duradouro para tais problemáticas abordadas. Por meio 

das mudanças de concepção quanto às deficiências e através de oportunidades, essa população 

pode alcançar dignidade e reconhecimento social. 

 

6.1 NOÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS (AGENDA 2030) 

 

 
223 INTERACTIVE ACCESSIBILITY. Accessibility Statistics. Disponível em: 

https://www.interactiveaccessibility.com/accessibility-statistics. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
224 PCD LEGAL. Convenção ONU, 2014. Disponível em: http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-

content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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Em setembro de 2015, diversos chefes de Estado e de Governo e altos representantes 

se reuniram na sede das Nações Unidas em Nova York para decidirem sobre os novos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais. Com o enfoque em desenvolvimento 

sustentável, eliminação das desigualdades e criação de um mundo mais justo e igualitário, foi 

resolvida a criação de 17 ODS, as quais devem ser cumpridas até o ano de 2030.225 O plano de 

ações criado nessa reunião é o que se conhece como Agenda 2030. 

 

Figura 05 – Os 17 ODS definidos para a Agenda 2030. 

 
Fonte: Agenda 2030.226 

 

Considerando o objetivo 04, com foco na educação de qualidade, é de se esperar uma 

preocupação acerca do aprendizado e capacitação do aluno com deficiência. O Brasil, como um 

dos países-membros, compromete-se a garantir igualdade de acesso a todos os níveis de 

educação e formação profissional para os mais vulneráveis, obviamente incluindo as crianças 

com deficiência.227 Nessa visão, a construção e viabilização de acessos, considerando os 

diversos tipos de deficiências, deve ser efetivada. 

Sobre o objetivo 10, referente a redução das desigualdades, é conhecido que muitas 

vezes a participação política da PcD é dificultada e, algumas vezes, até mesmo vetada. No 

Brasil, existem relatos sobre pessoas em cadeira de rodas que foram instruídas a se retirarem 

do local de voto e justificar ausência, por inexistência de rampas ou elevadores em 

funcionamento.228 Considerando a tecnologia como meio de solução, pode-se pensar no 

desenvolvimento de uma forma de aprimorar a acessibilidade à votação em situações similares, 

como, por exemplo, o voto on-line. 

Distribuídos nos demais objetivos, asseguram-se também preocupações acerca da 

mobilidade urbana e facilidade de acesso nos mais diversos locais para as PcD, considerando 

 
225 NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

13 out. 2013. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
228 ESSI, T. Dobra o percentual de eleitores com deficiência, de acordo com TSE. Congresso em Foco, Uol, 

11 ago. 2018. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/dobra-o-percentual-de-eleitores-com-

deficiencia-de-acordo-com-tse/. Acesso em: 21 de mar. 2022. 
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também a locomoção por meio de veículos públicos e pessoais. Por exemplo, políticas de 

redução de custos na venda de carros para pessoas com deficiência constituem uma medida em 

prol destes objetivos. 

As noções de inclusão e acessibilidade trazidas pela Agenda 2030 prometem mudar 

drasticamente a forma de interação das PcD com os demais membros da sociedade. Não apenas 

as ODS com foco no indivíduo com deficiência em si, mas também as com foco na infância, 

irão impactar fortemente no tema definido para o Comitê sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência.
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7 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma compreensão aprofundada 

sobre a vivência de crianças com deficiência em situação de vulnerabilidade social, tendo como 

norteadores os organismos internacionais e normativos que versam sobre a temática. A 

discussão sobre a infância de Pessoas com Deficiência ainda é incipiente, e usualmente restrita 

a discussões dentro do âmbito da pedagogia e da medicina.  

Contudo, faz-se necessário ter um olhar amplo, global e transdisciplinar sobre as 

políticas voltadas para essas crianças, especialmente dentro de comitês das Nações Unidas. Ao 

se problematizar a infância, é fulcral debruçar-se sobre a necessidade de uma garantia ativa de 

direitos e proteção integral, concretizada universalmente. 

A realização desta pesquisa evidenciou a especificidade do desenvolvimento infantil 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica dentro de áreas como a educação e saúde. 

Ademais, as interlocuções entre o direito à cidade e o grupo estudado também ressaltam a 

problemática entre o funcionamento desses espaços e a asseguração dos direitos dessas 

crianças. 

 Os determinantes sociais de gênero e situações de graves violências em relação a 

meninas também foram abordados, embora a literatura produzida sobre estes tópicos ainda seja 

escassa, especialmente a nível mundial. Ademais, situações de institucionalização extensiva e 

exploração financeira também são pouco debatidas, uma vez que as vozes da infância atingidas 

por essas situações são frequentemente silenciadas e necessitam de ações externas para que seus 

direitos sejam assegurados. 

Por fim, a resposta para a problemática em forma de tecnologias inclusivas e ações de 

acessibilidade tem se mostrado efetiva, e também se apoia nos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, com enfoque no Objetivo 03 (Saúde e bem-estar), Objetivo 04 (Educação de 

qualidade) e Objetivo 10 (Redução das desigualdades). No entanto, há um impasse entre a 

criação de novos recursos e o seu acesso por crianças em situações de vulnerabilidade 

socioambiental, o que torna urgente a tomada de decisão, responsabilidade e articulação por 

parte de governantes locais e representantes do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos de 

Pessoas com Deficiência.  
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