
E-mail para contato: elizabete.novaes@live.estacio.br IES: ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

Autor(es): Paola Pandochi Pugina; Elizabete David Novaes

Palavra(s) Chave(s): Inclusão; deficiente intelectual; políticas públicas; dignidade humana.

Título: OS AVANÇOS JURÍDICOS E SOCIAIS A RESPEITO DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UM 
ESTUDO SOBRE PROJETOS DE LEI E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E SUA EFETIVIDADE

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Este trabalho traz como tema os avanços jurídicos e sociais referentes à inclusão das pessoas com deficiência intelectual. Segundo a Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições como as demais pessoas. A pesquisa objetiva analisar a questão da dignidade das pessoas com deficiência intelectual, a partir das 
políticas públicas no Brasil, que auxiliam na promoção da equidade e da inclusão. Para tanto, buscou-se, mais especificamente: a) analisar o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, tomado como documento que expressa grande avanço no campo em questão; b) analisar como as políticas 
públicas podem auxiliar no dia-a-dia das pessoas com deficiência intelectual; c) verificar as mudanças concretas que a Lei de Inclusão trouxe na 
vida das pessoas com deficiência; d) investigar como se efetivam os avanços das diretrizes normativas na realidade concreta, por meio da 
percepção de agentes ligados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ribeirão Preto, bem como e representantes do Poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário voltados a esta questão. A metodologia de pesquisa divide-se entre levantamento e análise documental e 
bibliográfica sobre o tema, e também pesquisa de campo, utilizando-se do método fenomenológico, voltado para a descrição da realidade tal 
como se apresenta e é interpretada pelos atores concretos. A pesquisa de campo tem caráter qualitativo, buscando conhecer de forma mais 
particular e aprofundada a realidade vivenciada pelos agentes sociais envolvidos. Para a análise dos documentos legais, foi feito um recorte 
temporal a partir de 2015, considerando, portanto, essencialmente, os reflexos da lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) no 
sistema jurídico brasileiro. Na atual fase da pesquisa, foram realizadas entrevistas semidiretivas com alguns agentes ligados à APAE (pais e 
funcionários: assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogos). Os resultados parciais permitem afirmar, com base no depoimento dos 
agentes entrevistados, que “existem muitos avanços, mas ainda persiste uma barreira em relação a deficiência intelectual”. A pesquisa tem 
demonstrado as contradições entre a legislação prevista, as diretrizes normativas, as políticas públicas e a realidade efetivamente vivenciada: “O 
respaldo do Estado tem avançado, mas existem muitos entraves burocráticos”. “Os serviços/equipes não se organizam devidamente, dificultando 
que sejam efetivados direitos que já são formalmente garantidos a essas pessoas”. Os profissionais consideram “ser essencial focar na família da 
pessoa com deficiência, pois existe uma sobrecarga familiar, sendo necessário pensar em estratégias para diminuí-la”. A respeito do preconceito 
social, observou-se que “quem mais o sente são as famílias, pois há uma dificuldade de aceitação que leva algumas famílias a se fecharem”. Além 
disto, “é muito comum a infantilização do deficiente intelectual por parte da sociedade, e devido a essas dificuldades, as famílias não querem ser 
expostas”. Portanto, permite-se concluir que as políticas públicas possuem um papel importante na realidade das pessoas com deficiência 
intelectual, não apenas na área financeira como o Benefício de Prestação Continuada – BPC, mas também por meio de leis, estatutos e projetos, 
que garantam a inclusão de tais sujeitos na educação, saúde, mercado de trabalho, enfim, que deem oportunidades para que tenham uma vida 
normal em condições de equidade social. Entretanto, muitas pessoas com deficiência intelectual e seus familiares ainda não possuem pleno 
conhecimento dos benefícios e direitos que lhe são assegurados, e muitas vezes por falta de informação e consciência, e acabam perdendo 
importantes oportunidades, que muito auxiliariam em suas vidas.
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