
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

(Movimentos Sociais e Participação Social) 
 

Entrelaçados: articulando a rede de serviços para pessoas 
com deficiência no município de Limoeiro do Norte-CE. 

                            

 
Resumo: Na cidade de Limoeiro do Norte – CE, muitas entidades se engajam na luta por 
garantia de direitos e serviços acessíveis à Pessoa com Deficiência (PcD), porém há uma 
falta de articulação entre elas. O presente trabalho objetivou fortalecer essa rede de serviços 
e políticas voltadas à PcD no referido município. Metodologicamente, realizou-se 06 
encontros mensais junto a representantes dessas entidades e sociedade civil. Os encontros 
abordaram diversos temas, promovendo momentos de discussão e conhecimento. Como 
resultado foi criado um grupo de trabalho que promova formações continuadas, além de 
fortalecer os vínculos e articular os serviços na defesa de direitos. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Movimentos Sociais; Pessoas com Deficiência. 

  
Abstract: In the city of Limoeiro do Norte - CE, many entities engage in the struggle for the 
guarantee of rights and services accessible to People with Disabilities (PcD), but there is a 
lack of articulation between them. The present work aimed to strengthen this network of 
services and policies focused on PcD in this municipality. Metodologically, six monthly 
meetings were realized with representatives of entities and civil society. The meetings 
covered several themes, promoting moments of discussion and knowledge. As a result, a 
working group has been set up to promote ongoing training, strengthen links and articulate 
services in defense of rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

Trabalhar a inclusão social de pessoas com deficiência vem ao longo das décadas 

se tornando uma temática em destaque para a ampliação e consolidação dos direitos 

humanos. 

Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, adotada pela ONU, a qual permite o avanço na consolidação dos direitos 

humanos e o reconhecimento de que ainda há um longo caminho a percorrer. 
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O governo federal criou em 2009 a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, inserida na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, ao considerar a responsabilidade do governo em gerir uma política nacional 

voltada a esse segmento, priorizando um diálogo permanente com a sociedade civil para a 

elaboração de políticas públicas. 

Segundo dados do IBGE (2010), dos 190.755.799 habitantes brasileiros, 45.606.048 

(23,9%) da população têm algum tipo de deficiência sendo que visual são 18,60%; motora, 

7%; auditiva, 5,10%; e intelectual,1,40%.  

O estado do Ceará apresenta conforme dados do IBGE (2010), 27,69% de pessoas 

com pelo menos algum tipo de deficiência. Em Limoeiro do Norte, município onde foi 

realizado o estudo, do total de 56.264 habitantes, 20.337 apresenta alguma deficiência 

conforme descrito na Tabela 01. 

 

Descrição da Deficiência  Qtd. 

População residente com deficiência visual - não consegue de modo algum 184 

População residente com deficiência visual - grande dificuldade 2.277 

População residente com deficiência visual - alguma dificuldade 9.739 

População residente com deficiência auditiva - não consegue de modo algum 87 

População residente com deficiência auditiva - grande dificuldade 636 

População residente com deficiência auditiva - alguma dificuldade 2.908 

População residente com deficiência motora - não consegue de modo algum 251 

População residente com deficiência motora - grande dificuldade 997 

População residente com deficiência motora - alguma dificuldade 2.616 

População residente com mental/intelectual 642 

Total 20.337 

Tabela 01: Nº de pessoas com deficiência no município de Limoeiro do Norte-CE. 

Fonte: Dados do IBGE (2010) 

 

Em paralelo ao elevado índice de pessoas que se classificam com algum tipo de 

deficiência, também se verifica no município de Limoeiro do Norte um número significativo 

de profissionais e líderes comunitários que se envolvem na luta pela defesa dos direitos da 
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Pessoa com Deficiência (PcD). Dentre as representações existentes pode-se citar: Núcleo 

de Atendimento à Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do IFCE; 

Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE); Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE); Associação de Pessoas Surdas; e, Associação de Pessoas com 

Deficiência no município de Limoeiro do Norte (APDLN). 

Em 2015, em um evento promovido pelo NAPNE do IFCE – Campus Limoeiro do 

Norte que contou com a participação de representantes destas entidades, os mesmos 

demonstraram o desejo e a necessidade de existir uma maior articulação entre os serviços 

de apoio à PcD para que ganhassem maior espaço e força em suas reivindicações. 

Assim, aproveitando a abertura de edital do Programa Institucional de Apoio a 

Projetos de Extensão (PAPEX) do IFCE, a coordenação do NAPNE – Campus Limoeiro do 

Norte enviou o projeto intitulado Entrelaçados, que apresentou como proposta de 

intervenção a realização de oficinas socioeducativas que fortalecessem a rede de serviços e 

políticas voltadas para a PcD, junto a lideranças comunitárias e profissionais.  

O Projeto Entrelaçados, desta forma, surgiu com o objetivo de articular serviços e 

pessoas, ir além dos muros de nossas instituições particularizadas. Integrar-se. Já que a 

luta é por um objetivo em comum – A inclusão social das Pessoas com Deficiência. 

Dentre os objetivos específicos estavam: Ampliar conhecimentos construindo uma 

ação reflexiva e consciente; Despertar nos atores envolvidos o desejo pelo desenvolvimento 

de trabalho em parceria; Difundir os direitos das PcD no município em relação as políticas 

de educação, trabalho, assistência, saúde e arquitetura urbana e Desenvolver ações 

afirmativas de direitos para as Pessoas com Deficiência. 

 

2. UMA VISITA AO MARCO HISTÓRICO E LEGAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

 

Historicamente, pessoas com deficiência foram excluídas da sociedade. Esse 

processo de exclusão era decorrente de concepções da sociedade, período histórico e da 

cultura dos povos. 

O Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (AIPD) foi o ano da 

“conscientização”, tendo sido organizadas várias manifestações para despertar a sociedade 

sobre a questão da deficiência e os direitos da pessoa com deficiência.  

Devido a movimentos nacionais e internacionais em defesa da garantia de direitos à 

pessoa com deficiência alguns documentos foram assinados, sendo estes: 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): adotada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, nela, são enumerados os direitos que 

todos os seres humanos possuem. Portanto, no século XX, os indivíduos com deficiências 

começaram a serem considerados cidadãos com seus direitos e deveres de participação na 

sociedade; no entanto, ainda numa abordagem assistencial. Com o surgimento da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, iniciam-se os primeiros movimentos 

organizados por familiares desses indivíduos. Esses movimentos eram norteados pelas 

críticas à discriminação. 

 A Declaração de Salamanca é o resultado de uma Conferência realizada na 

Espanha, em Junho de 1994, com mais de trezentos representantes de noventa e dois 

países e vinte e cinco organizações internacionais. A Declaração expressa o princípio de 

integração e a preocupação com a garantia de escola para todos, conforme estabelecido em 

1990 na Conferencia Mundial de Educação Para Todos. Para tanto foi produzido um Plano 

de Ação para satisfazer as necessidades básicas de Aprendizagem, cujo objetivo é servir de 

referência e guia a governos, organismos internacionais, instituições de cooperação 

bilateral, ONGs e a todos os envolvidos com a meta de Educação Para Todos. 

 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) aprovada pelo 

decreto de nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 reconhecendo que a deficiência é um conceito 

em evolução e que ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 

devidas às atitudes e ao ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, define em 

seu artigo 1 que: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 Através dos movimentos sociais, a sociedade civil se reconstrói e apropria-se de 

espaços públicos, tornando notáveis os interesses populares.  Segundo Dagnino e all (2000, 

p. 33)  

“… essas novas esferas públicas de representação, negociação e 
interlocução representam um campo democrático em construção que 
assinala pelo menos a possibilidade de repensar e expandir os parâmetros 
da democracia brasileira realmente existente”.  
 

A concepção ampliada de cidadania, que leva à quebra do monopólio do Estado na 

definição da agenda de prioridades, possibilita a constituição de cidadãos como sujeitos 

sociais ativos na busca da conquista do interesse público. 

Na perspectiva de Gohn, 
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[...] a construção de uma nova concepção de sociedade civil é resultado das 
lutas sociais nas décadas anteriores (aos anos 90), que reivindicaram 
direitos e espaços de participação social. Essa nova concepção construiu 
uma visão ampliada da relação Estado-sociedade, que reconhece como 
legitima a existência de um espaço ocupado por uma série de instituições 
situadas entre o mercado e o Estado, exercendo o papel de mediação entre 
coletivos de indivíduos organizados e as instituições do sistema 
governamental (2007, p. 301). 
 

Assim, desloca-se de um conceito mais tradicional de cidadania (com a garantia de 

apenas direitos civis e políticos) para adentrar no conceito de uma cidadania coletiva, na 

qual são estabelecidas rede de relações, práticas conjuntas entre a sociedade e o Estado, 

considerando que é na esfera pública estatal onde se asseguram os direitos. (Gonh, 2005) 

No âmbito federal, para construir um sistema educacional inclusivo, o Brasil precisou 

fazer mudanças na sua legislação e elaborar diretrizes nacionais para essa modalidade de 

educação podendo tais alterações ser verificadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia as ações voltadas para a 

Educação Inclusiva teve início através do Programa TEC NEP - Educação, Tecnologia e 

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, instituído 

pelo MEC/SETEC-SEESP que visa à inserção das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas nos cursos de formação inicial e continuada, de nível técnico e 

tecnológico nas Instituições Federais de Educação Tecnológica, em parceria com os 

sistemas estaduais e municipais e com o segmento comunitário. 

A partir deste programa, o IFCE implantou em seus campi os Núcleos de 

Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE com o 

objetivo de criar na instituição a cultura da “educação para a convivência”, a aceitação da 

diversidade, a eliminação de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais, incluindo 

socialmente a todos através da educação. 

No IFCE-campus Limoeiro do Norte, o NAPNE foi instituído pela portaria de nº 

14/GDG, no dia 15 de junho de 2012. Atualmente, o NAPNE é composto por uma equipe 

interdisciplinar com a participação de Assistente Social, Psicólogo, Docente, Intérprete em 

Libras e Pedagoga. Dentre as atribuições a serem desenvolvidas tem-se: analise de 

barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais; realização de atendimento e 

acompanhamento de pessoas com necessidades educacionais específicas no campus; 

promoção de eventos que envolvam a sensibilização e capacitação de servidores e 

comunidade em geral; aquisição de equipamentos, software e material didático-pedagógico; 

e, fornecer orientações sobre adaptações curriculares e/ou didáticas pedagógicas. 
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3. METODOLOGIA 

O presente projeto de extensão foi realizado no período de julho a dezembro de 

2016, com realização de encontros mensais, com duração de quatro horas, sendo 

executado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFCE) - campus de 

Limoeiro do Norte pela Equipe do NAPNE. 

O público alvo foi formado por pessoas que estavam desenvolvendo trabalhos 

voltados para a temática da Inclusão social de Pessoas com Deficiência vinculadas a uma 

representação social ou governamental. 

Utilizou-se a pesquisa qualitativa, descrevendo e analisando as ações realizadas 

durante a execução do projeto de extensão. 

Segundo Chizzoti (2006, p.79), 

(...)a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. 

 

Os procedimentos teórico-metodológicos foram: pesquisa bibliográfica buscando 

aprofundar o conhecimento sobre a inclusão social de pessoas com deficiência; e pesquisa 

ação, pois se buscou refletir sobre as temáticas e desenvolver estratégias em busca do 

melhoramento da politica de inclusão no município.  

Dentre as técnicas utilizadas, trabalhou-se com visitas institucionais nas 

entidades/instituições para lançamento de convite e estabelecimento de parcerias; e, 

realização de palestras e oficinas temáticas sobre as Políticas Públicas para Pessoas com 

Deficiência.  

Para a realização das palestras e oficinas definimos uma sequência com as 

seguintes temática: 

 1ª oficina: Noções conceituais sobre deficiência. 

 2ª oficina: Política de Educação. 

 3ª oficina: Política de Saúde. 

 4ª oficina: Tecnologias Assistivas para Deficientes Visuais. 

 5ª oficina: Acessibilidade e Arquitetura urbana. 

 6º oficina: Fechamento do projeto, avaliação e elaboração de plano de ação para dar 

continuidade às ações articuladas entre a rede de serviços no município. 
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Com o objetivo de proporcionar uma maior integração e envolvimento dos 

participantes, estabeleceram-se entre os executores do projeto que em cada momento de 

encontro seriam definidas etapas de dinâmicas, contextualização teórica sobre os temas a 

ser abordados, depoimentos de práticas dos participantes e finalização com cofee break.  

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A concretização do Projeto Entrelaçados trouxe discussões sobre conceitos, políticas 

e legislações referentes ao tema proposto, destacando avanços e dificuldades na 

implementação de direitos, além de diagnosticar os desafios e as lutas que precisam ser 

travadas, estimulando o fortalecimento da sociedade civil e de profissionais envolvidos com 

a temática. 

Trabalhar as políticas públicas e suas relações com a questão da inclusão social de 

PcD possibilitou compreender que lutas ainda precisam ser travadas para a garantia efetiva 

de direitos, além da necessidade de uma rede de serviços interligada, trabalhado em 

conjunto e trocando saberes. 

Na primeira oficina de noções conceituais, o Núcleo de Acessibilidade as Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), ao estabelecer parceiras com a 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, consegui 50 exemplares da Lei Brasileira de 

Inclusão que foi aprovada no ano de 2015, podendo assim oferecer um material recém-

publicado em defesa dos direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

Figura 01: Entrega da Lei de Inclusão Brasileira. 

Fonte: Arquivo particular, 2016. 
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Assim, em cada temática trabalhada, relacionaram-se os conhecimentos teóricos 

com a realidade cotidiana vivida pelos participantes do projeto em suas experiências 

pessoais e/ou profissionais.  

Diante desta proposta percebeu-se que o projeto foi carregado de subjetividade e 

envolvimento de todos os participantes, sendo isto observado a partir da interação entre os 

envolvidos e da presença constante nos encontros, tendo cada oficina uma média de 50 

participantes. 

  

Figura 02: Curso de Áudio-descrição 

Fonte: Arquivo particular, 2016. 

 

Um aspecto de grande destaque observado durante a execução deste projeto foi 

vislumbrar o interesse pelo fortalecimento da rede de serviço já existente no município de 

Limoeiro do Norte, porém de forma fragmentada. Conhecer-se se torna o primeiro passa 

para criação de vínculos e promoção de reflexões sobre a realidade social. 

 

 

Figura 02: Apresentação dos integrantes em uma das primeiras oficinas 

Fonte: Arquivo particular, 2016. 
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Como afirma Gohn (2003, p. 37) sobre a participação da sociedade civil nos espaços 

públicos: 

(...) a importância da participação da sociedade civil se faz não apenas para 
ocupar espaços nas novas esferas públicas, antes dominadas por 
representantes de interesses econômicos, encravados no Estado e seus 
aparelhos. A importância se faz para democratizar a gestão da coisa 
pública, para se ter controle social e inverter as prioridades das 
administrações(...).  

 

Desta forma, despertar nos atores envolvidos neste projeto o poder da articulação 

que deve existir entre Sociedade Civil e Estado, para a criação de uma agenda de políticas 

e serviço que venham ao encontro das necessidades reais vividas pela categoria de pessoa 

com deficiência existente no município, favorece a construção do conceito de Estado 

ampliado, definido por Gramsci. 

É valido destacar ainda que, a realização de tal projeto proporcionou também uma 

capacitação interna dos responsáveis pela execução do mesmo, além de despertar na 

própria instituição promotora e de seus servidores um olhar diferenciado sobre a temática da 

inclusão de pessoas com deficiência, por provocar um maior contato dentro do espaço 

educacional do IFCE-Campus Limoeiro com os participantes/atores desta política de 

inclusão no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Equipe executora do Projeto Entrelaçados 

Fonte: Arquivo particular, 2016. 

 

Assim, aproximar atores internos do espaço acadêmico com a comunidade externa 

possibilitou uma melhor compreensão das potencialidades e fraquezas dos serviços 
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oferecidos no município de limoeiro do norte-CE, além de demonstrar o quanto à 

compartimentalização dos serviços contribui para tais fraquezas, reiterando assim a 

importância do trabalho conjunto entre as entidades/instituições e sociedade civil. 

  De acordo com Bragança (2009, p. 22):  

Uma sociedade só será inclusiva quando qualquer cidadão for respeitado e 
valorizado por sua pessoa e não por seu físico ou condição social. No 
entanto, para podermos realmente caminhar nessa direção, devemos 

primeiro combater os tabus e os preconceitos mais escondidos.  

 

Com o projeto entrelaçados, foram desenvolvidas pela equipe interdisciplinar do 

NAPNE, estudos e eventos de sensibilização junto à comunidade acadêmica do IFCE – 

campus Limoeiro do Norte para a promoção de práticas que visem à quebra de barreiras à 

inclusão social e educacional plena das pessoas com deficiência. 

Ao debaterem-se questões sobre parcerias entre as instituições e como uma poderia 

dar suporte à outra, tivemos como fruto interno deste projeto entrelaçados a elaboração de 

proposta junto a Coordenação dos cursos de Licenciatura em Educação Física e 

Bacharelado em Nutrição do IFCE – campus limoeiro do norte para desenvolverem ações 

junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de limoeiro do norte, que sofre com 

a carência de recursos financeiros e profissionais para atender seus alunos. 

Ao fim do projeto, sugeriu-se a criação de um Grupo de Trabalho com a finalidade de 

continuar a promover momentos de discussão e mobilização entre a rede pública de 

serviços e a sociedade civil. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado deste projeto foi verificado a necessidade permanente de ações que 

promovam a formação destes profissionais em relação à temática da inclusão de pessoas 

com deficiência, considerando que esta ainda representa um desafio a ser enfrentado 

cotidianamente em todos os espaços sociais.  

Aproximar os sujeitos do município que lutam cotidianamente pela implementação 

desta proposta de inclusão torna-se um passo valioso. Conforme afirma Freire (1999, p. 90), 

o processo de mudança se inicia no diálogo “em que se vai desafiando o grupo popular a 

pensar sua história social como a experiência igualmente social de seus membros, vai 

revelando a necessidade de superar certos saberes que, desnudados, vão mostrando sua 

“incompetência” para explicar os fatos”.  
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Assim, os saberes se constroem e estão a todo instante em processo de mudança 

quando educadores se permitem a descobrir com o outro um novo aprendizado, sendo 

assim educador e educando ao mesmo tempo. 

Dagnino sustenta que “... essas novas esferas públicas de representação, 

negociação e interlocução representam um campo democrático em construção que assinala 

pelo menos a possibilidade de repensar e expandir os parâmetros da democracia brasileira 

realmente existente.” (Dagnino,2000, p.43) 

É neste sentido que a sociedade civil pode contribuir para a construção de um 

projeto democrático. O Estado ampliado possibilita sua participação na construção de 

políticas que favoreceram o desenvolvimento da cidadania, a democratização da sociedade 

através da inclusão de setores até então inseridos em relações sociais de exclusão. 

O Projeto Entrelaçados foi apenas um pequeno passo diante de tantos outros que 

ainda precisam ser dados para termos políticas públicas e uma rede de serviços para a 

pessoa com deficiência, realmente interligada, que consiga unir Estado e sociedade sob a 

mesma bandeira da inclusão. 
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