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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca compreender através de narrativas dos atores dos movimentos das pessoas 

com deficiência (PCD) na Baixada Santista, quais os desafios enfrentados e as conquistas obti-

das em sua trajetória na defesa por direitos, além das demandas atuais e as perspectivas do 

movimento das pessoas com deficiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva que busca conhecer a experiência de quatro pessoas com deficiência da Baixada San-

tista que participaram de movimentos por direitos deste segmento da população. Foi adotada a 

metodologia de História Oral Temática que se apoia nos conceitos de experiência e narrativa 

em que o entrevistado é um colaborador. As narrativas dessas quatro mulheres ilustram uma 

geração que participou ativamente de um tempo histórico em que se experimentou no país, 

sobretudo após a Constituição Federal de 1988, um paradigma de direitos em oposição a um 

paradigma assistencialista e caritativo em relação às PCD. Trata-se de mulheres que conquista-

ram autonomia pelo estudo, pelo trabalho como funcionárias públicas, constituíram família e 

exerceram a maternidade. Embora reconheçam um avanço na conquista de direitos, relatam 

incertezas quanto ao futuro do movimento das PCD que carece de novas lideranças e corre o 

risco de perder conquistas com o avanço das políticas neoliberais no país.  

 

 

Palavras-Chaves: Pessoas com Deficiência. Participação Social. Política Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to understand through narratives of people in the struggle for rights of pe-

ople with disabilities (PWD) in Baixada Santista, what challenges they  faced and the achieve-

ments obtained in their trajectory in the defense of rights, in addition to the current demands 

and perspectives of the movement of PWD.. This is a qualitative, exploratory and descriptive 

research that seeks to learn about the experience of four people with disabilities in Baixada 

Santista who participated in movements for the rights of this segment of the population. The-

matic Oral History methodology was adopted, based on the concepts of experience and narra-

tive in which the interviewee is a collaborator. The narratives of these four women illustrate a 

generation that actively participated in a historic time in which the country experienced, espe-

cially after the Federal Constitution of 1988, a paradigm of rights as opposed to an assistance 

and charitable paradigm in relation to the PWD. These are women who have gained autonomy 

through study, through work as civil servants, formed a family and exercised motherhood. Al-

though they recognize an advance in the conquest of rights, they report uncertainties about the 

future of the PWD’s movement that lacks new leaders and is in danger of losing conquests with 

the advance of neoliberal policies in the country. 

 

Keywords: People with Disabilities. Social Participation. Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA 

 

O percurso histórico daquilo que as sociedades - sobretudo as ocidentais - convencio-

naram chamar de deficiência tem a marca da marginalização e exclusão das pessoas marcadas 

pela diferença corporal.  Desde a antiguidade, foram legitimadas por séculos muitas crenças 

culturais e societárias excludentes. Essas crenças associavam a condição da deficiência ao cas-

tigo e à punição, sendo os indivíduos nessa condição excluídos e impedidos de participar de 

várias dimensões da vida social, sendo jogados à própria sorte e privados do direito à vida em 

certas civilizações. (PACHECO & ALVES, 2007; PEREIRA, 2017) 

Considerados como atormentados por espíritos maus e frequentemente associados a um 

determinado grau de impureza, esses sujeitos eram vistos como devedores que de alguma forma 

pagavam por algum “mal” que teriam cometido, sendo a condição de deficiência uma espécie 

de pagamento e castigo eterno. (PACHECO &ALVES, 2007; MOISES & STOCKMANN, 

2020) 

Há registros nos escritos de Platão e Aristóteles na Grécia Antiga de registros de que 

pessoas com corpos disformes não teriam nenhuma oportunidade de participação naquela soci-

edade, e seriam eliminadas por exposição, abandono, ou seriam atiradas do alto de penhascos. 

(PEREIRA, 2017). 

 Os Romanos davam tratamento semelhante ao dos Gregos em relação às pessoas com 

deficiência. Suas leis também não eram favoráveis a elas, pois davam aos pais permissão para 

matarem afogados seus filhos que apresentassem deformidades físicas, e muitas crianças eram 

abandonadas em cestos nos rios. As que sobreviviam, eram usadas como entretenimento e ob-

jeto de exposição pública, sendo também explorados pela nobreza. (MOISES & STOCK-

MANN, 2020) 

Somente após a experiência da guerra, o Império Romano começou a repensar sua pos-

tura e ação em relação aos feridos e sequelados das batalhas iniciando um sistema precário de 

cuidado para amputados. Nesse período histórico as pessoas com deficiência foram discrimina-

das, afastadas e excluídas da convivência com outras pessoas consideradas “normais”. (PE-

REIRA, 2017)   
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O advento do Cristianismo trouxe para a humanidade a concepção de homem seme-

lhante a Deus e tal concepção trouxe em um primeiro momento uma certa noção de dignidade 

e semelhança para a pessoa com deficiência em relação às demais. Porém esse novo status 

aparece ligado à uma condição onde a Igreja assume um papel de tutela e proteção. Nessa pers-

pectiva tutelar, a pessoa com deficiência adquire um status de pessoa com dignidade, mas tam-

bém de subalternidade, sendo impossibilitado de responder por si na medida em que é tutelada 

pela Igreja e objeto de suas ações caritativas (MOISES &STOCKMANN, 2020). 

  Na Revolução Industrial, a pessoa com deficiência passa a ser vista como mão de obra 

barata e disponível, que se reabilitada adequadamente poderia contribuir para o avanço da nova 

forma de construir relações trabalhistas.  Tais formas reforçaram ainda mais a desigualdade, a 

segregação e condições de trabalho precárias para todos, e as pessoas com deficiência entram 

no rol dos grupos minoritários marginalizados e excluídos, aqueles que não se adaptam aos 

novos processos e ritmos de trabalho. 

O nascimento da medicina moderna trouxe a perspectiva do enfoque no corpo biológico 

e seu funcionamento padrão refletindo a normalidade. O corpo deficiente sob a ótica biomédica 

deveria ser alinhado e reajustado para poder chegar ao nível de normalidade e funcionalidade 

do corpo padrão. E nesse processo de ajuste, as ciências positivas e os conceitos de anormali-

dade e normalidade marcaram o desenvolvimento das técnicas de reabilitação destinadas a tal 

fim. Paracelso e Cardano, médicos alquimistas foram alguns dos pioneiros que trouxeram a 

questão da deficiência para o campo da ciência e da medicina (PACHECO & ALVES, 2007).  

Na década de 1960, no Reino Unido surge o Modelo Social da Deficiência em contra-

posição às abordagens biomédicas da deficiência. Para o Modelo Social a deficiência não está 

no corpo fora da normalidade, mas nos ambientes com barreiras que oprimem as pessoas com 

deficiência e impedem sua participação. Nesse sentido, a responsabilidade das desvantagens 

enfrentadas pelas pessoas com deficiência deve ser assumida pelas instituições que devem re-

tirar as barreiras e facilitar o acesso das pessoas com deficiência. Partindo desse pressuposto a 

desvantagem viria de uma sociedade excludente e despreparada para a diversidade e não das 

condições individuais dos sujeitos com deficiência (MADRUGA, 2016).   

 

 

 

1.2 MOVIMENTOS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI-

CIÊNCIA EM ÂMBITO INTERNACIONAL. 
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Um marco internacional na defesa dos direitos das pessoas com deficiência foi a adoção 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) do Ano Internacional da Pessoa Deficiente em 

1981, que tinha como objetivo sensibilizar e dar visibilidade a suas necessidades e direitos 

(GARCIA, 2011). 

 Uma conquista importante do Ano Internacional em 1981 foi a aprovação do Programa 

de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, feita na Assembleia Geral da ONU em reali-

zada em 3 de dezembro de 1982. O Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, 

ressalta o direito da pessoa com deficiência ao acesso a oportunidades como as demais cidadãos 

e o direito de usufruir em condições de igualdade das melhorias nas condições de vida. (GU-

GEL, 2019) 

Para tal, foram estabelecidas diretrizes nas diversas áreas de atenção à população com 

deficiência como:  saúde, educação, emprego e renda, seguridade social e criação de legislações 

específicas. Através do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, foi instituído 

o Decênio das Nações Unidas para as pessoas portadoras de deficiência, que ocorreu entre os 

anos de 1983 e 1992. (GUGEL, 2019) 

Em junho de 1994, ocorreu a Conferência de Salamanca que reconhece a necessidade e 

urgência de ofertar e garantir acesso à educação para crianças, jovens e adultos com necessida-

des educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino, comprometendo-se com uma a 

educação para todos. 

 Recomendou aos governos e organizações a preservação do direito fundamental à edu-

cação de todos os indivíduos, dando a eles oportunidade de atingir e manter nível adequado de 

aprendizagem, resguardando suas características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem. (GUGEL, 2019) 

Outro marco importante foi a promulgação da Convenção Internacional da Pessoa com 

Deficiência pela ONU em 2006 (ONU,2007), um importante tratado de direitos humanos que 

assegura a autonomia da pessoa com deficiência em diversos domínios, como por exemplo, 

saúde, educação, trabalho, reconhecimento igual perante a lei, direitos civis e políticos, mobi-

lidade, acessibilidade, dentre outros. A sociedade foi convocada a olhar o indivíduo com defi-

ciência como uma pessoa que responde por si e expressa seus desejos e vontades. (GARCIA, 

2011) 

1.3 MOVIMENTOS DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI-

ÊNCIA NO BRASIL 
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Embora pode-se identificar a Constituição de 1988 como um marco crucial no reconhe-

cimento da pessoa com deficiência como sujeito de direitos, o Brasil oferece desde o século 

XIX, com a chegada da família imperial ao Brasil, ações de assistência social, educativas e de 

reabilitação às pessoas com deficiência. Nessa época foram criadas grandes instituições tutela-

res de amparo e assistência. (LANNA JR, 2010; MOISES & STOCKMANN, 2020) 

Em 1854, há a criação do Imperial Instituto de Meninos de Cegos no Brasil, conhecido 

hoje como Instituto Benjamin Constant e criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, 

que ocorreu posteriormente em 1856. Inicialmente, a criação desses institutos permitiu um pro-

cesso introdutório de validação e reconhecimento das demandas educacionais e de formação 

das pessoas com deficiência na sociedade imperial, baseando-se em políticas europeias de im-

plantação de grandes instituições para as quais a sociedade transferia a responsabilidade pelo 

atendimento às pessoas com deficiência (LANNA JR, 2010; MOISES & STOCKMANN, 

2020). 

Tratava-se de locais, em que as relações eram bastante verticalizadas com pouco ou 

quase nenhum espaço de fala para os que viviam de fato a deficiência e o ambiente de tutela e 

segregação (LANNA JR, 2010; MOISES &STOCKMANN, 2020). 

O século XX é marcado pela atenção dispensada à educação de pessoas com deficiência 

intelectual. Há destaque a para fundação de instituições voltadas a esse fim, sobretudo as for-

madas pela sociedade civil. (LANNA JR, 2010) 

Em 1932, foi criada a Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte, fundada por Helena An-

tipoff.  Anos depois, em 1954, é criada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-

nais (APAE) baseada em um modelo norte americano (LANNA JR, 2010). 

Em 1950, houve no Brasil um surto de Poliomielite e com isso um aumento na demanda 

por instituições especializadas em reabilitação. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro se 

transformaram em grandes centros de referência para essa nova modalidade de intervenção. 

(BARROS, 2008) 

Dessa forma, a sociedade brasileira se organizou para oferecer respostas assistenciais a 

esse segmento da população. Respostas vindas, ora da filantropia, ora de ações Estatais. Eram 

ações em que predominavam o modelo médico e o modelo caritativo. Prometiam a integração 

na sociedade e no mercado de trabalho caso conseguissem normalizar os corpos e comporta-

mentos da pessoa com deficiência. 
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A ideologia vigente dentro das primeiras instituições de reabilitação reafirmava que o 

indivíduo tinha o dever de “se reabilitar” buscando como referência o corpo sem deficiência. 

Um corpo que deveria ser almejado e alcançado, sendo de responsabilidade do indivíduo com 

deficiência tornar-se funcional e caso isso não ocorresse, este e seus familiares deveriam arcar 

integralmente com as consequências da diferença. (NALIN, s/d).  

O processo de reabilitação tradicional era autoritário e vertical, cabendo às equipes de 

reabilitação avaliar o que era melhor para os pacientes, não levando em consideração seus con-

textos e modos de vida, restando dentro do processo reabilitacional pouca autonomia para as 

pessoas com deficiência decidirem o que era melhor para si. 

Nos anos 70 e 80, emergem movimentos sociais em prol da redemocratização do país, 

que vivia em uma ditadura cívico-militar desde 1964. Esses movimentos tiveram um papel cru-

cial na luta pelos direitos da pessoa com deficiência pois começaram a incorporar suas deman-

das e reivindicações em suas pautas.  

As reivindicações das pessoas com deficiência tinham como ponto central: o direito de 

fala e a criação de organizações geridas por elas mesmas. A abertura política da sociedade bra-

sileira permitiu a aproximação com outros movimentos de luta por direitos, como os das mu-

lheres, negros, homossexuais e demais grupos marginalizados (LANNA  JR, 2010)..  

Em 1976, a Pró Federação Nacional de Pessoas Deficientes foi responsável por organi-

zar o movimento de pessoas com deficiência em nível nacional, sendo um fato histórico pois 

até aquela época os grupos organizavam-se somente em grupos locais isolados. (LANNA JR, 

2010). 

O 1° Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes ocorreu em Brasília no 

ano de 1980. Foi organizado na base de trocas de correspondências, devido às restritas possibi-

lidades de comunicação. Antes disso, os grupos nunca haviam se encontrado pessoalmente. 

(LANNA, JR, 2010). 

O encontro presencial permitiu aos participantes perceberem o quanto suas reivindica-

ções eram semelhantes e evidenciaram as mesmas pautas, produziu-se assim um senso de visi-

bilidade e unidade na comunidade de pessoas com deficiência que pela primeira vez estavam 

reunidos discutindo quais eram seus desejos e demandas (LANNA, JR, 2010). 

O Ano Internacional das Pessoas Deficientes, foi um grande marco histórico que influ-

enciou o cenário nacional onde estavam ocorrendo as discussões do 1° Congresso Brasileiro de 

Pessoas Deficientes e 2° Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes em Recife 

(LANNA JR, 2010). 



16 

 

 

   

 

Em 1986, é constituída a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CORDE). A CORDE era uma coordenação interministerial que alinhava polí-

ticas públicas em prol dos direitos da pessoa com deficiência de forma interministerial. (CAR-

DOZO, 2017; MAIOR, s/d) 

Sua criação foi importante para o movimento porque ela era um órgão ligado à Presi-

dência da República tinha a proposta de ser uma coordenação interministerial, onde cada mi-

nistério apresentaria propostas relativas às questões relativas às pessoas com deficiência. (CAR-

DOZO, 2017; MAIOR, s/d)  

Em termos de legislação, a garantia de direitos às pessoas com deficiência efetivou-se 

na Constituição Federal de 1988, e significou a possibilidade de construção de políticas sociais 

que pudessem garantir os direitos dessas pessoas, interrompendo a trajetória de tutela e o pre-

domínio do viés caritativo. 

O ano de 1991 foi marcado pela criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CONADE). Sua criação visava a garantia da representatividade efe-

tiva das pessoas com deficiências na formulação de políticas públicas para esse segmento ins-

tituindo um elo entre a sociedade civil organizada e o poder público. 

Entre os anos 2006 e 2016, foram realizadas Conferências Nacionais dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência que foram precedidas por etapas municipais, estaduais e regionais com 

o tema dos direitos humanos e deficiência. Em 2009, a CORDE foi elevada ao status de Subse-

cretaria Nacional de Promoção dos Direitos de Pessoa com Deficiência, e em 2010 passou a ser 

Secretaria Nacional de Promoção das Pessoas com Deficiência por meio do Decreto 7.256/10. 

(BRASIL, 2010). 

Em 2009, o Brasil ratificou a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e 

seu protocolo facultativo através do Decreto 6949/09 (BRASIL, 2010) 

O Plano “Viver Sem Limites” foi elaborado a partir do Decreto Federal 7.612 de 17 de 

novembro de 2011, e consistiu em um plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência 

envolvendo diversos ministérios e com ações na esfera da Saúde, Educação, Acessibilidade e 

Inclusão Social, como instrumento de concretização das premissas da Convenção Internacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência (DEFICIÊNCIA, 2013). 

O objetivo principal do plano era aprimorar as políticas e iniciativas em benefício das 

pessoas com deficiência. Os seus principais avanços foram: a criação da Rede de Cuidados da 

Pessoa com Deficiência (RCPCD), no âmbito do Sistema Único de Saúde e as discussões sobre 

o acesso à educação; atenção à saúde; inclusão e acessibilidade 
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Diante dos fatos históricos da luta da pessoa com deficiência se tem a percepção de que 

todas as conquistas e reivindicações, se deram essencialmente pela participação dos sujeitos 

envolvidos. Esse movimento, bem como tantos outros movimentos sociais da sociedade brasi-

leira foram frutos do aflorar da participação social, e se baseavam nos laços de identidade e 

pertencimento em busca do reconhecimento da sua cidadania e autonomia.  

Partindo do reconhecimento da própria cidadania, as pessoas com deficiência passaram 

a se reconhecer como sujeitos coletivos e a constituírem espaços de participação a fim de rei-

vindicar a efetivação dos seus direitos. Participar é um ato conjunto que produz empoderamento 

e potencializa a formação de alianças políticas capazes de debater a opressão (ARAGÃO, 

2010). 

Um outro marco importante para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência no 

Brasil foi a promulgação da Lei Brasileira da Inclusão, promulgada em 06 de julho de 2015, 

também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) 

. 

1.4 MOVIMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA BAIXADA SAN-

TISTA 

 

O movimento de defesa dos direitos da pessoa com deficiência na Baixada Santista teve 

como importante espaço de nucleação e estruturação os Conselhos Municipais e Estaduais da 

Pessoa com Deficiência. 

 No Estado de São Paulo, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (CEAPcD) é 

regido pelo Decreto Estadual nº 40.495 de 29 de novembro de 1995, e desenvolve ações articu-

ladas e intersetoriais voltadas à promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência do 

Estado de São Paulo.  

As ações executadas pelo CEAPcD são de fiscalização, avaliação e proposição de polí-

ticas públicas. O Conselho também atua como órgão de controle social que promove incentivo, 

apoio e orientação para a criação de conselhos municipais; núcleos; fóruns e outros espaços de 

participação social.  

Ele é composto de 30 membros titulares eleitos a cada 2 anos, sendo: 20 representantes 

da sociedade civil; 10 representantes governamentais; 1 membro do Ministério Público de São 

Paulo e 1 membro da Defensoria Pública de São Paulo, com seus respectivos suplentes. Orga-

niza-se em núcleos regionais que são compostos por: 
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Conselhos municipais, entidades públicas e privadas, lideranças comu-

nitárias, sindicatos, associações e clubes de serviços, profissionais, pes-

soas com deficiência e interessados previamente cadastrados junto ao 

CEAPcD e eleitos pela comunidade local. (CEAPcD, 2009) 

 

Compete aos núcleos regionais a: articulação, organização e mobilização da comuni-

dade em torno de projetos e propostas aprovadas pelo CEAPcD estimulando assim a criação e 

os trabalhos dos conselhos municipais, a busca de subsídios nas comissões temáticas do CEA-

PcD e projetos de políticas públicas.  

Os núcleos regionais têm regimento próprio criado pela comissão de gestão regional e 

aprovado pela plenária do CEAPcD segundo o Art. 18 do mesmo. Têm a atuação no acompa-

nhamento da implantação de políticas e ações ligadas à pessoa com deficiência na sua região, 

procurando articular-se com os respectivos conselhos municipais.  

A Região Metropolitana da Baixada Santista compõe o núcleo X (dez), do Conselho 

Estadual da Pessoa com Deficiência. O núcleo X (dez) é constituído por pessoas com deficiên-

cia que representam seus municípios e apresentam demandas regionais em relação aos direitos 

desse segmento. As cidades que estão sob a cobertura desse núcleo são: Santos, São Vicente, 

Cubatão, Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá e Registro. 

Vale ressaltar que na Baixada Santista, o curso de Terapia Ocupacional da UNIFESP 

tem desenvolvido ações junto às pessoas com deficiência em atividades assistenciais com foco 

na promoção da participação social, busca de autonomia e defesa de direitos, e no decorrer 

desse processo foram realizadas parcerias com muitas lideranças que tiveram um papel funda-

mental na conquista por direitos em suas comunidades, e se organizaram em associações e con-

selhos locais e regionais. Considera-se que relatar e problematizar essas narrativas é papel da 

universidade pública, que deve estar enraizada em seu território local e regional, podendo con-

tribuir para o bem-viver das comunidades onde está inserida. 

 

 

2 OBJETIVO 

 

Partindo do pressuposto de que os fenômenos sociais e as trajetórias pessoais estão inter-

conectados (GONÇALVES & LISBOA, 2007), esta pesquisa buscou compreender através de 
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depoimentos de atores do movimento das pessoas com deficiência na Baixada Santista; quais 

foram os desafios enfrentados, as conquistas obtidas e as demandas e perspectivas que consi-

deram mais importantes na luta pelos direitos das pessoas com deficiência na Baixada Santista. 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva que buscou conhecer a 

experiência de pessoas com deficiência da Baixada Santista que participaram de movimentos 

sociais de busca por direitos desse segmento da população. 

Foi adotada a metodologia de História Oral Temática, que se apoia nos conceitos de 

experiência e narrativa em que o entrevistado é um colaborador. A História Oral Temática é um 

ramo do campo de estudo da História Oral que nasceu na Segunda Guerra Mundial juntamente 

com o advento de recursos tecnológicos capazes de registrar o encontro do pesquisador com o 

depoente, estando ligada ao testemunho e à abordagem de um tema específico. Ela é um recorte 

da experiência e se apoia sobre os fatos e histórias já existentes a fim de construir “novas ver-

sões” da história e assim colaborar para o preenchimento dos espaços vazios presentes nas ver-

sões anteriores. (BOM MEIHY, 1994). 

Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP e Plataforma Brasil sob 

o parecer 03691618.4.0000.5505, foi apresentado às depoentes o TCLE (Termo de Consenti-

mento Livre-Esclarecido). Foram convidadas a participar da pesquisa pessoas que atuam ou 

atuaram nos movimentos em defesa dos direitos das pessoas com deficiência da Baixada San-

tista, que também poderiam indicar outros depoentes de sua rede de contatos se julgarem im-

portante o seu relato. Foram contactadas seis pessoas, sendo cinco mulheres e um homem, e 

aceitaram participar da pesquisa quatro mulheres. 

Os relatos foram registrados tanto de forma presencial, antes das medidas de distancia-

mento social na pandemia da COVID-19, como em conversas realizadas remotamente, por 

conta dessa pandemia, sendo apensado o adendo desse novo formato de registro dos dados no 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

Em comum acordo com as depoentes, os relatos foram gravados em meio digital e en-

viados por meio de e-mail ou aplicativo de mensagens (WhatsApp®). As depoentes puderam 

optar, por manter ou não a confidencialidade de sua identidade segundo seu desejo, e mesmo 

todas autorizando sua identificação nominal na pesquisa, optamos por apresentá-las por pseu-

dônimos a fim de preservar algum grau de privacidade, pois o mais importante é o teor dos 
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relatos e a articulação entre uma trajetória singular e as pautas coletivas do movimento das 

pessoas com deficiência. 

Dessa forma, as depoentes, em virtude de suas características de liderança e protago-

nismo em suas biografias, serão identificadas pelos nomes de pedras preciosas, a saber: Esme-

ralda, Ágata, Rubi e Safira. 

Após a gravação, os relatos passaram pelas etapas de transcrição, textualização e trans-

criação. Nesse sentido, a narrativa final apresentada consiste em uma reconstrução dos relatos, 

seguindo uma sequência cronológica e temática nem sempre organizada nos relatos orais. Na 

transcriação também foram incorporados alguns elementos do não dito e da atmosfera afetiva 

no momento da entrevista, além de anotações do diário de pesquisa do pesquisador (BOM 

MEIHY, RIBEIRO, 2011).  

Por fim, no processo de validação, o texto escrito foi entregue para as depoentes para 

que fosse verificado se o que foi relatado era condizente com o que a depoente narrou e ela 

pôde sugerir alterações ou supressão de trechos.   

4 NARRATIVAS 

 

As quatro depoentes, Esmeralda, Ágata, Rubi e Safira são do sexo feminino, com faixa 

etária entre 48 e 63 anos. Todas são brancas, com escolaridade superior e trabalham como fun-

cionárias públicas, sendo uma delas aposentada. Todas constituíram família, tiveram experiên-

cia com o casamento, sendo uma delas atualmente casada, três vivem atualmente sem cônjuge, 

sendo uma delas viúva. Todas são mães e uma delas já é avó. Três delas apresentam deficiências 

motoras adquiridas na infância (poliomielite, amputação de membro inferior) e uma delas apre-

senta deficiência sensorial (cegueira) adquirida na adolescência.  

 

 

 

4.1 A NARRATIVA DE ESMERALDA: “A GENTE TINHA QUE MOSTRAR 

PARA ELES QUE O MUNDO NÃO ERA DO JEITO QUE ELES TINHAM PINTADO 

OU TINHAM CONHECIDO, E QUE A GENTE PODIA SER DIFERENTE E AUTOS-

SUFICIENTE. 
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Sou Esmeralda, tenho 63 anos. Fui casada, hoje sou viúva, tenho um filho de 33 anos e 

neta de 4 anos. Conquistei tudo o que eu tenho trabalhando. Trabalho desde os 11 anos de idade, 

registrada desde os 17. Fiz uma faculdade e meia. A segunda não terminei, mas ainda penso em 

terminar a de Psicologia, gostaria de até aproveitar uma das vagas de cota da UNIFESP.  

A luta da pessoa com deficiência começou para mim com interesses diferentes. Eu era 

muito jovem e nunca tinha conhecido intimamente outras pessoas com deficiência. Eu tinha 

preconceitos, por conta da minha família. Quando pequena me diziam que eu não era deficiente 

e que não tinha que andar com esse tipo de gente. Mas eu tinha curiosidade porque sabia dentro 

de mim que as pessoas são pessoas, sentadas ou em pé. 

     Minha família falava assim porque eles confundiam os deficientes com os mendigos. 

A maioria das pessoas que mendigavam nas ruas naquela época eram pessoas que tinham algum 

tipo de deficiência ou fingiam ter. As pessoas diziam que as pessoas com deficiência não valiam 

nada, que não tinham futuro e provavelmente eram essas pessoas que meus familiares conhe-

ceram. Normalmente essas pessoas eram do interior e eram tratadas como animais, até presas 

em caixotes ou dentro de suas casas. Então minha família tinha referências ruins, que mudaram 

muito depois que eu tive que frequentar a AACD para fazer minhas órteses. Eu tinha 7 anos de 

idade e lá na AACD a gente tinha a presença das pessoas atuantes no movimento das pessoas 

com deficiência. A maioria delas com Poliomielite, ou com alterações genéticas causadas prin-

cipalmente por administração errônea de Talidomida, remédio para cólicas que foi por esse 

motivo proibido. Sou sequelada da pólio, na AACD, que era o lugar das crianças defeituosas, 

assim chamadas, fui conhecendo as pessoas com deficiência a partir do meu próprio ponto de 

vista. 

Em 1979, nessa ocasião eu já tinha carro, cursando minha primeira faculdade: artes. Lá 

meu grande lance ou sorte grande foi conhecer a K que era uma menina que tinha uma defici-

ência física extrema. Baixa estatura, com poucas vértebras e falanges, mas ela era uma pessoa 

que estava sempre comigo. Passeávamos, falávamos de namorados, de faculdades, ela fazia 

jornalismo, falávamos de leituras dos livros, ela é muito interessante, ainda hoje. K. foi sempre 

politizada, ela foi uma inspiração para mim.  

     Como mágica comecei a encontrar muitas pessoas com deficiência, fazíamos contato 

com outros politizados de diversos lugares e com conhecimento de leis que eles traziam nos 

encontros. E eram muitas pessoas com deficiência. O que eles traziam para nós era muito inte-

ressante, pois a gente não sabia que a gente podia lutar pelos nossos direitos.  
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Começamos pensando assim: “Mas pode?” “E dá?” Foi aí que a gente percebeu que a 

gente mesmo podia fazer já aqui em Santos. A partir daí, levamos um projeto de lei à prefeitura. 

Estávamos tentando aprovar nessa época com o apoio do prefeito e dos ciclistas, as ciclovias. 

Nós levamos essa ideia para o prefeito. Era um projeto de ciclovias anexadas a pequenas rampas 

de 1 metro e 20 centímetros em todas as esquinas.  

Era o sonho de adaptação e acessibilidade, uma ciclovia em que nós pudéssemos andar 

também e assim eles não precisavam mexer nas calçadas, sempre ruins como até hoje em dia. 

O nosso projeto foi aprovado pelos engenheiros que nós consultamos e foi feita uma apreciação 

do projeto pelos engenheiros da Prodesan responsáveis por cuidar das obras da cidade de San-

tos. Nós apresentamos o projeto para o prefeito em audiência e entusiasmado deu o encaminha-

mento. Aí quando nós fomos ver a resposta tivemos uma surpresa e ele teve um acesso de raiva 

e “lascou” o telefone na mesa, porque os engenheiros da Prodesan gritaram com ele e disseram 

assim: “- Cara esse projeto tá muito barato não vai dar pra gente tirar nada dele, manda encare-

cer esse projeto, tá muito barato, não tem como encarecer esse projeto não? Manda-os coloca-

rem uns faróis, algo que encareça, para que possamos tirar o nosso” Nossa esse homem ficou 

furioso, tão furioso que o C., também deficiente, disse que sairia candidato a vereador e que 

quando ele entrasse, ele iria conseguir fazer e aprovar de qualquer jeito esse projeto. 

Os ciclistas pediram para separar nossos projetos e continuaram o da ciclovia separado 

do nosso. Julgaram que não seria viável pois a frequência de cadeiras de rodas na ciclovia seria 

questionada. Uso sempre a ciclovia e ninguém reclama, mas acho perigoso. No governo se-

guinte, já com novo prefeito, C, sendo um vereador eleito, conseguiu avançar com projetos de 

acessibilidade. 

Com muitos participantes e encontros, foi surgindo a Política da Pessoa com Deficiên-

cia. A política acontecia e acontecia porque era para acontecer naturalmente.      Nós fundamos 

na mesma época uma Associação da Pessoa com Deficiência, ideia da M. Ela e o pai dela tive-

ram essa ideia para a inclusão e para união das pessoas com deficiência, um lugar onde elas 

pudessem trocar informações e aprender algum esporte. Nessa época a gente ouvia falar de 

basquete em cadeira de rodas, de Rugby, de futebol, um monte de esportes diferentes, mas ainda 

não tinha nada em Santos e aí tinha uns amigos nossos interessados em dar essas aulas de es-

porte, como o A. e o filho dele que estão com a gente até hoje.  

Essa associação ainda existe, saiu das nossas mãos e ficou só de esporte, mas na época 

tinha o intuito de agregar as pessoas e trocar informações. No início a gente começou a inves-

tigar aqui em Santos, nas favelas, no Macuco e por ali a gente foi      encontrando pessoas com 
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deficiência que não saiam de casa por vergonha e também porque elas não tinham cadeira de 

rodas, muletas, andadores, elas não tinham meios de locomoção. Nós começamos a ir de carro, 

eu e C. para buscá-los. F. também tinha carro, não me recordo se ela ia conosco, mas ela em-

prestava o carro dela para a gente fazer esse trabalho. A gente ia lá nesses lugares pegar essas 

pessoas com deficiência para participarem das reuniões.  Elas eram como eram “bichinhos” que 

nunca haviam saído de casa, nem roupa para sair tinham às vezes a gente tinha que levar uma 

roupa melhorzinha para elas e sapatos. Nenhuma delas queriam usar sapatos, não usavam seus 

pés, mas a gente dizia: “- Não... vocês têm que usar sapato, tem que andar bonitinho, tem que 

mostrar para as outras pessoas que somos gente.” Descobrimos casos cabulosos, como o de 

uma linda jovem que já tinha três filhos e eram do seu próprio pai. Anos mais tarde soube que 

ela saiu de casa e teve sua independência e os filhos ficaram com o pai. Achamos pessoas com 

deficiências escondidas mesmo, elas não saiam de casa.  

Temos conhecimento de muitos daqueles deficientes, que conseguiram sua independên-

cia e até estudaram. Tenho uma amiga daquele núcleo que conseguiu ser voluntária no Hospital 

Santa Casa, pois recebe o benefício de prestação continuada (BPC) e não quis abdicar dele. E 

como seu desejo era trabalhar, então ela é voluntária na Santa Casa na área das pessoas que têm 

câncer, trabalha vestidinha de cor de rosa igual às outras mulheres.  

Sua história é interessante, uma vez fomos passear com ela. Eu, M. e o C., fomos ao 

cinema, mas resolvemos que o dia era só das meninas, pois nós queríamos saber coisas dela e 

dispensamos o C. Era um filme muito assustador, daqueles que você assiste pondo a bolsa na 

frente dos olhos. Durante o filme, ficamos sabendo que ela era proibida de sair e que naquele 

dia ela tinha saído escondida com a gente. A mãe dela tinha ajudado a gente mentindo para o 

pai dela, por isso nós deveríamos chegar antes dele. Me lembro que falei que a gente teria que 

sair mais cedo, pois não daria tempo de chegar no horário se esperasse o fim do filme. Saímos, 

levamos ela para casa de carro, ela morava longe, só que o pai dela chegou primeiro. Ele estava 

com uma tesoura na mão e queria quebrar o vidro do nosso carro, porque a gente tinha roubado 

a filha dele. Ela não podia sair, porque segundo ele, ela era aleijada. Ela não podia sair para 

nada, quando saía era escondido junto com mãe  

Foi um grande apuro que a gente passou, tive que descer para tentar convencer o pai 

dela a não amassar meu carro, pois era o único que eu tinha. Ele dizia que o C. era um sem 

vergonha, que o C. estava querendo abusar da filha dele. Mas eu dizia que ele era aleijado 
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também, que ele não ia abusar de ninguém, consegui acalmar os ânimos. Foi um sufoco con-

vencê-lo. Para conferir se a gente estava falando a verdade, ele exigiu que eu frequentasse a 

casa dele para me conhecer melhor, mas deixou claro que não queria o C. 

Fui alguns domingos, almocei com ele e o que eu vi era que ele era um homem medroso 

mesmo, e elas mesmo escondidas dele começaram a frequentar minha casa de vez enquanto. 

Meu marido, também deficiente, consertava suas botas e muletas sempre que ela pedia. De vez 

enquanto a gente ia nas feiras, íamos na feira do Sesc, da APAE e sem o pai dela saber e assim 

elas começaram a ter uma vida normal. Já a mãe da K. era muito inteligente, professora com 

leitura, espiritualidade e superprotetora. 

     Isso sim, os nossos pais tinham, todos, medo dos nossos relacionamentos de amiza-

des e amorosos. Minha mãe, quando eu disse do meu primeiro namorado ela não acreditou. 

Falou que era mentira minha e que eu estava inventando. Agora já o meu pai não. Ele era de 

aquário, uma pessoa pra frente, ele queria que eu tivesse vida, mesmo sendo decepcionada, mas 

produtiva. Apesar que isso foi engraçado, eles não acreditavam na gente, mas no fundo acredi-

tando, já dizia uma amiga. Então, por exemplo: eles punham os apartamentos, as casas, seus 

bens nos nossos nomes. Sim,      eles achavam que a gente não ia ter futuro, não ia ter como 

trabalhar, não ia ter como estudar, casar, ter filhos….. 

Minha mãe e meu pai sempre falavam: “procure se amar primeiro, porque se ninguém 

te amar, você se garante” eles tinham medo da nossa decepção. Me lembro que quando eu falava 

alguma coisa nesse sentido quando eu era adolescente, era uma choradeira dos dois lados, mas 

o meu pai não. Meu pai dizia que o mundo gira, a terra é redonda e um dia a gente chega aonde 

a gente tem que chegar. Me dizia que não era para ficar antecipando as coisas não.  

     Vimos que os objetivos da política das pessoas com deficiência, era proporcionar 

possibilidades de protagonismo e emancipação da pessoa com deficiência e era isso que a gente 

queria. Queríamos ser donos do próprio caminho, da própria palavra, queríamos sair daquela 

proteção dos pais, não porque não éramos agradecidos, mas a gente tinha que mostrar para eles 

que o mundo não era do jeito que eles tinham pintado ou tinham conhecido, e que a gente podia 

ser diferente e auto suficiente. 

Sendo assim, eu comecei a trabalhar com os onze para ter meu dinheiro e não ter que 

pedir para os meus pais e provar para eles que eu era capaz. Aos onze anos eu dava aula de 

português, matemática, aulas de piano, mal sabia, mas ensinava o que dava e tinha aluno pra 

caramba, cobrava pouco por mês e era garantido. Um aluno falava pro outro e este chamava o 

outro, então eu nunca ficava sem aluno, até dava aula em casa. 
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A união das pessoas com deficiência que queriam autonomia começou a adquirir espaço 

na mídia e na televisão. Nós os víamos, com aquelas cores desbotadas falando de direitos e leis 

em defesa dos direitos, era magnífico. O pessoal queria estatuto, mas a gente sempre falou que 

não, pois o que queríamos eram leis e aí insistiram até que fizeram um estatuto com as leis 

existentes. E era um estatuto protecionista e paternalista igual ao do idoso e o ECA. 

E aí foi, começaram a ter adaptações nas escolas, começou a ter adaptação na rua, co-

meçou a ter algumas leis para lugares prestarem um melhor atendimento, começou a ter leis de 

apoio, começou a ceder fralda para quem precisava de fralda, começou a ceder bolsa de colos-

tomia para quem precisava de bolsa e aí foi começando a ter algumas leis que favoreciam a 

independência. 

As cadeiras de rodas eram baratas naquela época porque era a Volkswagen que cedia as 

peças e os prisioneiros que faziam as cadeiras, mas elas eram cadeiras de um padrão só, de um 

tamanho só, com rodinhas de plástico que quebravam toda a hora. 

     Começaram a surgir cadeiras melhores e algumas propagandas com interesse no con-

sumidor com deficiência. Descobriram esse mercado de consumo e surgiram as ofertas, surgi-

ram feiras de equipamentos para pessoas com deficiência com muletas diferentes, andadores. 

Passamos a sermos olhados como um público consumidor que até então ninguém via. Surgiram 

as ofertas de vagas de emprego.  

Comecei a trabalhar em um clube, com 17 anos, em 1973. Fui treinada por uma amiga 

do colegial, juntas montamos a biblioteca da escola, ela era voluntária e eu fui para lá por pe-

nitência por fugir da escola. Ela era a certinha, mas triste, por não ter liberdade para nada na 

sua vida. Seus pais confiavam nas minhas aparentes limitações, enganados, afrouxaram as re-

gras e ela começou a ter sua independência, começou a sair. Tínhamos a mesma idade e as 

mesmas marotices. Ela pediu demissão do clube em que trabalhava e me indicou como sua 

pupila, aceitaram na hora. Trabalhei onze anos lá. 

Quando eu saí eu comprei uma banca de jornal e fui autônoma por cinco anos e depois 

fui trabalhar na companhia santista de transportes coletivos. Foi vaga de cota que começou a 

ter no governo de Telma de Souza. O governo de Telma foi em 1991, mas eu continuava com 

a banca de jornal e empregava ou dividia com outras pessoas o trabalho da banca para poder 

trabalhar nos dois lugares. O C. foi quem trouxe o movimento das políticas para as pessoas com 

deficiência de São Paulo e do Rio. Eles viviam em tudo quanto era lugar, ele que teve a ideia 

de buscar essas pessoas e as que estavam presas dentro de casa e junto com a F. e comigo e o 
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pai dela a gente começou a elaborar o primeiro estatuto da primeira associação em que eu fui a 

primeira presidente. 

A F., é aposentada, é daqui de Santos mesmo, mora com o marido e o filho e quando dá 

ajuda na política, mas a ideia da associação e da dança em cadeira de rodas foram dela. F. estava 

num congresso e apresentaram uma bailarina deficiente cadeirante dançando com maestria, ela 

se encantou com aquilo e trouxe o primeiro vídeo ainda em fita cassete. 

     Na reunião do Conselho Municipal da Política para as pessoas com deficiência que 

o C. plantou no governo da Telma, os três que estavam lá se encantam com os vídeos e pediram 

para a G., que era fisioterapeuta e sabia dançar que adaptasse os passos para que a gente pudesse 

reproduzir. Foi então que ela elaborou alguns passos, um tipo de ballet de cadeira de rodas e 

funcionou, ficou bonito. Logo depois eles arranjaram uma bailarina, que era a L. 

G. se interessou pela ideia um método de dança. É um método baseado nas possibilida-

des da pessoa, aquilo que sobrou da funcionalidade das pessoas. Ela verifica o que sobrou, o 

que a pessoa é capaz de fazer dentro das possibilidades dela e faz o exercício, faz os passos. 

Então por exemplo: Cada um vai até onde consegue ir, mas tem que ser o mais artístico que 

puder dentro da sua capacidade. Ela assiste vídeos, presta atenção no que é feito lá fora, na 

Europa, então ela transforma para a nossa realidade e capacidade.  

Com a associação veio mais deficientes participando das atividades, vieram pessoas in-

teressadas na política das pessoas com deficiência, vieram sugestões de trabalho, vieram a pri-

meira possibilidade de ter um vereador deficiente e aí veio também o CONDEF, foi feito leis e 

seguiram as normas existentes da ABNT sobre as rampas de acessibilidade, sinais sonoros, 

sanitários. 

Nessa época eu tinha casado, meu marido tinha muitos problemas de saúde então eu não 

tinha como participar tanto desse processo. Eu participava só das reuniões e protestos. Naquela 

época a gente vencia as barreiras fazendo protesto, não era assim na lei não. Então, por exemplo, 

um mercado colocava um obstáculo na rampa, para ninguém roubar carrinhos. A gente empres-

tava cadeiras de roda para alguns e todo mundo junto ia ao mercado, em uns trinta. Já pensou, 

trinta cadeirantes e chamávamos o jornal A Tribuna, as pessoas responsáveis tiravam o obstá-

culo na hora.  

Outro exemplo seria quando não queriam fazer um banheiro, aí a gente começava a 

frequentar aquele lugar e perguntávamos a toda hora: “- Onde tem um banheiro? " “Onde tem 

um banheiro acessível?” A gente sabia ser persistente. No shopping Atlântico, nós nos reunimos 

em bandos, para fazer abaixo assinados e exigir visibilidade. Pedíamos por rampas, por acessos, 
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por estacionamento, tudo enfim e impactava, pois não era costume deles ver tanta gente com 

deficiência assim.  

Tínhamos também o Domingo do Deficiente. Era um domingo por mês onde a gente 

convidava palestrantes, palhaços, pipoqueiros, toda gente para fazer inclusão, alguns faziam 

um almoço para todos e era uma inclusão no meio de diversão. A gente tinha um lugar muito 

bom. Dentro do prédio do INSS, lá na Ponta da Praia e ficava junto o programa de rádio do 

grupo TAM TAM, o Centro de Fisioterapia da prefeitura, médicos e o CONDEFI 

O TAMTAM funcionava dessa forma: terapias para que as pessoas com dependência 

química, para pessoas com comprometimento intelectual, voluntários e quem estivesse usando 

o equipamento poderiam participar das suas atividades. Então unia a arte, culinária e fisiotera-

pia. Eles tinham um restaurante-escola também. 

     O Domingo da Inclusão era muito interessante, durou anos e aí nesse espaço a gente 

fazia encontros que falavam sobre saúde, sobre lei, sobre direitos, sobre avanços da medicina 

pois as mães se preocupavam muito com as crianças pequenas, que nasceram deficientes 

A gente também queria políticas para os hospitais gerais para que eles se tivessem neu-

ropediatras. Fomos conseguindo ao longo do tempo que as nossas reivindicações chegassem 

também ao campo da saúde. No começo foi assim que as políticas foram se construindo. O 

CONDEFI foi muito importante para a implantação dessas primeiras políticas porque era o 

espaço que a gente podia lançar as ideias e todo esse aparato saiu de lá e das reuniões do Do-

mingos da Inclusão. 

1988 foi ano da Constituição, foi toda ela apoiada com as nossas ideias e aí depois veio 

o Lula que às comprou, assinou leis, montou um gabinete para a pessoa com deficiência. O C., 

um amigo nosso deficiente e N. trabalhar lá juntos com ele. Ele assinou tudo que beneficiava a 

pessoa com deficiência e tem algumas que ainda não puseram em prática e estão alguns empre-

sários, brigando até hoje para que as determinações que ele assinou não sejam cumpridas, por 

exemplo essa da obrigatoriedade de elevador nos carros das companhias de ônibus. Elas seriam 

obrigadas por essa lei a ter elevadores, mas elas jogam a culpa na fábrica dizendo que não 

podem arcar com a despesa e não querem adaptar. A fábrica diz que não são eles os responsáveis 

pelas adaptações sendo assim muitos municípios ainda não tem elevadores em seus ônibus do 

transporte público. Nas linhas intermunicipais de São Paulo e em muitos outros lugares ainda 

não conseguimos adaptações, mas aqui nas nove cidades da Baixada Santista conseguimos. 
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Em resumo, a política da pessoa com deficiência sempre está aliada às ideias que surgem 

de cada um. Quando unimos nossos desejos e lutamos por eles, conseguimos tudo, sempre di-

zemos, nada por nós sem nós. Morreram algumas pessoas, mas elas deixaram nesses encontros 

sociais, de diversão, de brincadeira, de esporte as suas ideias para levarmos adiante. A política 

da pessoa com deficiência deve ser continuamente regada a novas ideias. 

Um dia encontrei com um motorista de ônibus antigo e ele falou: “- Poxa, vocês eram 

briguentos, faziam tantos protestos, batiam de frente, com os dois pés nas portas e agora vocês 

são tão calminhos, vocês vão com tanta educação, com muita diplomacia para pedir as coisas, 

o que mudou?” Aí eu falei para ele: “- Agora tem lei que nos ampare, não precisamos mais 

bater.”  

Na semana passada nós tivemos um encontro em São Vicente com um o doutor do mi-

nistério público e aí ele falou para a gente: “- Gente, vocês pensam que não, mas eu me sento 

numa cadeira de rodas, pego e vou. Tento subir a rampa, eu tento ver se é acessível mesmo, eu 

não acredito só na palavra das pessoas. Ora se vocês reclamam é que não fizeram direito, esta-

vam de má vontade, eles não quiseram fazer o que a lei e normas pedem. Então me sento na 

cadeira e eu mesmo vou lá ver.”  

Banco. Para! Bancos são horríveis! Eles relutam para serem acessíveis. Outro tormento, 

são calçadas quebradas, reclamamos para quem? o morador ou é a prefeitura? Até em casos de 

processos fica confuso na hora da indenização do lesado. Uma situação parecida aconteceu com 

uma cadeirante. Ela entrou em buraco da calçada e caiu e caiu o marido por cima dela. Ela 

quebrou a perna, quebrou nariz, quebrou óculos e se feriu toda e seu marido ficou cheio de 

hematomas e com dores. Ela entrou com um processo que durou uma eternidade e ficavam 

nesse jogo de empurrar da prefeitura para os condôminos, que eram idosos aposentados e po-

bres. 

Ela dizia: “- Eu não quero compaixão, eu quero ter direito de andar em uma calçada 

inteira.” ela decidiu assim: aceitou a indenização da parte da prefeitura e deixou a parte dos 

idosos para eles fazerem a reforma e manutenção da calçada. Fizeram-na se sentir mal, dizendo 

que ela estava explorando os idosos, achavam que ela foi uma exploradora, que tinha feito de 

propósito, mas era verdade tudo o que tinha acontecido e ela tinha se machucado muito mesmo 

e teve muitas despesas médicas e seu marido também, tendo até que ficar afastado do trabalho 

por algumas semanas. 

     Considero que as principais conquista do movimento de pessoas com deficiência são 

as leis. A maioria das causas de deficiência no Brasil são por doenças e acidentes de transportes. 
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Elas acham que poderiam ter sido evitadas as suas deficiências, se o governo tivesse mais e 

melhores campanhas com propagandas para prevenção. Nós sabemos que muitos estão em cam-

panhas contra as vacinas e não fazem esclarecimento para esses grupos, deveriam ser mais cla-

ros e objetivos. 

No ano que eu fiquei doente (poliomielite), não havia vacinação pública, nossos médi-

cos não deixavam as crianças serem vacinadas se estivessem febris. Nossos pais pouco sabiam 

da importância da vacina e do tamanho da doença, da gravidade, nem os médicos do interior. 

Todas as deficiências têm uma política particular daquela deficiência, não devo opinar pelo meu 

achismo, tenho que perguntar para aquele segmento o que eles querem e o que é melhor para 

eles, todos temos opiniões, mas a quem interessa é a que vale. 

 

4.2 A NARRATIVA DE ÁGATA “VIA COMO NORMAL, TODA ESSA DIFI-

CULDADE PARA VIVER. SEMPRE ME ENSINARAM QUE TINHA QUE ME ES-

FORÇAR SE QUISESSE VIVER NO MUNDO. DEVIA ME ADAPTAR AO MÁXIMO 

E DE PREFERÊNCIA NÃO DAR TRABALHO.” 

 

Sou Ágata, tenho 54 anos, vou contar um pouco sobre minha vida e o meu engajamento 

no movimento de luta por direitos da pessoa com deficiência. Nasci em Santos, em um período 

em que aconteceu um grande surto de Poliomielite no Brasil. Eu era de uma família muito 

pobre, morava no Guarujá e aos seis meses fui acometida com a Poliomielite. 

 Começou com uma febre forte. Minha mãe me levou ao médico que disse se tratar de 

uma simples gripe e mandou retornar para casa. Contudo mesmo com medicação a febre não 

baixava e ela me levou então na farmácia para consultar um farmacêutico, o que um costume 

comum na época.  

O farmacêutico disse que iria aplicar uma injeção e se eu não melhorasse da febre era 

para me levar em um hospital em Santos pois provavelmente estava com um quadro de Paralisia 

Infantil. Como a febre não baixou minha mãe me levou para Santos no Hospital Infantil Gon-

zaga e lá fui diagnosticada como infectada com o vírus da Poliomielite. 

Assim que cheguei fui levada ao isolamento e minha mãe ficou muito aflita pois ficou 

uma semana sem me ver. Quando ela conseguiu me ver ficou ainda mais aflita pois estava em 

isolamento em uma incubadora só com a cabecinha para fora e o médico disse que se eu não 

morresse ficaria aleijada. Naquela época os médicos eram bem diretos com as palavras.  
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Não sei quanto tempo fiquei internada. Voltei para casa e minhas pernas não mexiam e 

eu não ficava nem sentada sozinha. Minha mãe contava que me colocava de barriga para cima 

e eu ficava, de barriga para baixo e eu ficava. Não virava de um lado para o outro. Não virava 

para lado nenhum. 

Minha mãe sofreu muito e teve que se adaptar à nova situação. Ela não sabia o que fazer 

pois não sabia nem o que era ter sequela de Poliomielite. Onde nós morávamos não tinha água 

encanada, esgoto, luz elétrica, não tinha nada. Não sabia o que fazer comigo, ficou meio deses-

perada um tempo e durante este tempo algumas pessoas perguntavam: “- Mas você não deu 

vacina...?” 

Bem, na época a vacina que eles aplicavam era a Salk. Uma vacina norte-americana que 

não podia ser aplicada quando a criança apresentava algum quadro gripal. Descobri esta questão 

das vacinas já depois de adulta. As duas vezes que minha mãe me levou para tomar a vacina 

não aplicaram porque eu sempre estava com algum quadro que impedia a aplicação. 

Então fui infectada com o vírus Poliomielite e aos seis meses fui diagnosticada com 

sequela de Poliomielite. Sou filha de uma família carente e morava em uma cidade pobre tam-

bém. Porque o Guarujá em 1970 apresentava altos índices de vulnerabilidade social e pobreza, 

como continua até hoje em dia. 

 Minha mãe teve que buscar recursos para cuidar de mim em outras cidades. Descobriu 

em Santos, a Casa da Esperança quando eu tinha um ou dois anos. Lá recebi alguns atendimen-

tos. Por volta dos 3 anos de idade fiz minha primeira cirurgia nas pernas e fiquei usando gesso 

da cintura para baixo.  

Não lembro exatamente de todos os detalhes, mas lembro que o médico foi tirar o gesso 

e cortou um pouquinho a minha perna. Lembro da minha mãe me carregando para cima e pra 

baixo e atravessando a barquinha pequena de Vicente de Carvalho...  Mas tirando isso não tenho 

grandes lembranças, assim até os 5, 6 anos.  

Eu engatinhava em casa no chão e brincava na rua engatinhando também. Sabia que 

tinha uma deficiência, mas achava assim que quando ficasse maiorzinha iria aparecer um mé-

dico com algum tratamento e iria andar. Pensava também que só não andava porque era pobre 

e não tinha dinheiro para pagar o tratamento necessário. Eu tinha essa ideia e não sei se a minha 

mãe tinha essa mesma ideia, mas eu tinha.  

Quando fiz 7 anos, minha mãe descobriu uma escola no Guarujá, uma escola especial. 

Era o CRPI, o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil que existe até hoje. Para mim o 

CRPI, foi um marco na minha vida porque foi lá que aprendi a ser gente.  
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Minha mãe não tinha a mínima condição de me colocar em uma escola, nem de pagar o 

aparelho de reabilitação, nem cadeira de roda, nada disso. Nem condições mínimas até de so-

brevivência mesmo.  

Eu tinha vários irmãos, mas na verdade não eram irmãos. Eram tios porque fui criada 

pela minha vó. Esses irmãos eram os que me carregavam para cima e para baixo e me ajudavam 

e ajudavam ela a cuidar de mim pois trabalhava muito. 

     Quando entrei no CRPI, tinha 7 anos de idade e foi lá que fui descobrir o mundo da 

pessoa com deficiência. Porque até então não tinha conhecido nenhuma criança deficiente, só 

eu. No bairro onde morava até essa idade todas as crianças eram normais, fisicamente normais... 

A única que tinha deficiência era eu. Mas me virava bem com a molecada do bairro. Lembro 

que participava das brincadeiras na medida do possível e brincava de amarelinha, pulando a 

amarelinha com as mãos e aí as minhas pernas apagavam a amarelinha toda.  

Se a gente tinha que brincar em um lugar que era mais longe, a molecada me levava nas 

costas ou fazia aquelas cadeirinhas com os braços e me levavam. Ninguém nunca me maltratou 

porque eu era deficiente. Os meus amigos de infância não lembro de alguém ter feito bullying 

comigo. Mas teve uma vez que aconteceu. Acho que foi porque eu tinha uns brinquedos. Tinha 

mais brinquedos que as meninas do bairro onde morava e onde eu morava era um bairro muito 

carente.  

Como eu era a caçula de todos os meus irmãos, ganhava bastante brinquedo. Talvez as 

meninas não fizessem bullying comigo porque eu tinha brinquedo e elas queriam brincar co-

migo por causa disso. Mas teve uma vez que, é uma história que eu conto até hoje... A gente foi 

brincar de casinha e cada uma levava uma comidinha. Levava doce para fazer de comidinha e 

tudo. E aí falei que queria ser a mamãe porque gostava de ficar na cozinha pois comia mais. 

Então a menina que estava brincando comigo falou que eu não poderia ser a mãe porque não 

ficava em pé. Lembro que quando escutei aquilo não me abalei e falei assim: “- O brinquedo é 

meu! E se eu não for a mamãe ninguém brinca...” (risos). Resolvi o negócio assim, e num ins-

tante virei a mamãe.  

Então não tenho traumas e lembranças de alguém ter me maltratado na infância. Na 

verdade, tinha um pouco de vergonha de ser deficiente e de engatinhar no chão. Tinha gente 

que falava que eu parecia um bichinho, uma cobrinha no chão que era muito ágil e andava por 

tudo. Minha mãe chegava a esfregar meu joelho com bombril porque meu joelho era muito 

encardido de andar na terra. O lugar onde eu morava era uma área rural.  
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Lembro que tive uma infância muito divertida. Comecei a estudar no CRPI aos 7 anos 

e lá, conheci outras crianças com deficiência. Também conheci lá o que era escrever e ler e 

passava o dia inteiro lá. Foi lá que fizeram meu primeiro aparelho ortopédico e meu sonho era 

andar com aquilo. Aquilo iria me deixar em pé e então poderia andar para todo lado em pé e 

não me sujar. Podia usar vestidos. Fiquei numa expectativa muito grande de receber meu pri-

meiro aparelho.  

Nesta escola tinha cadeira de rodas e eu achava legal porque com ela não precisava me 

arrastar no chão. Mas em casa não tinha cadeira de rodas. Era muito caro para minha mãe com-

prar e os profissionais do CRPI incentivaram a usar somente o aparelho ortopédico. A orienta-

ção médica da época era que não importava como, mas a pessoa tinha que ficar em pé e andar. 

Eu usava o aparelho, mas não gostava pois me machucava e era pesado arrastar o corpo todo 

amarrado. Só usava para ir para a escola e sair. Em casa continuava engatinhando pelo chão. 

Eu amava a equipe do CRPI. Saía de casa às 7 horas da manhã. O transporte passava e 

chegávamos às 8 horas. Tomávamos café e estudávamos até meio dia, depois almoçávamos. A 

comida não era muito farta não pois éramos muitas crianças. Mas era ótima. 

 À tarde brincávamos e fazíamos Fisioterapia. E era feita em grupo, porque lá não tinha 

fisioterapeutas suficientes para atender todo mundo. Aliás, muitas das meninas que nos aten-

diam não tinham formação acadêmica.  

Era a dona Steff Eleonor Arch, a presidente fundadora da instituição que ensinava os 

exercícios para elas, e elas faziam os exercícios com a gente. Às 17 horas voltávamos felizes 

para casa. E foi assim, dos meus 7 anos aos 17 anos com algumas interrupções devido às tenta-

tivas constantes de mudança da minha mãe para seu estado de origem: Santa Catarina. Todas 

elas frustradas. 

Quando eu tinha 11 anos, fui cursar a 4ª série em Santa Catarina. Em uma escola dita 

normal. Lá senti bastante preconceito das pessoas e dos alunos. As crianças quase não falavam 

comigo e isso foi difícil para mim. O período que passei lá foram seis meses. Nem a professora 

acreditava que eu iria acompanhar a turma da classe. Acho que ela achava que eu tinha algum 

déficit intelectual.  

Depois disso voltamos para Santos de novo pois não deu certo lá em Santa Catarina. 

Terminei a 4ª série e aí quando chegou a 5 série, tive que estudar numa escola normal pois no 

CRPI só cursava da 1ª à 4ª série. O CRPI era um lugar seguro. Porque todas as crianças lá 

tinham alguma deficiência. Éramos iguais, nos divertíamos e brincávamos. Era uma bagunça 

divertida. Éramos bem cuidados, bem tratados. Era como nosso segundo lar.  
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A puberdade chegou quando eu tinha entre 12 e 13 anos. A pré-adolescência chegou e 

junto com ela o desafio de estudar em escola normal. Fiquei receosa porque já tinha a experi-

ência de Santa Catarina, mas não fui sozinha para essa escola. Outras meninas com deficiência 

também foram comigo.  

Quando tinha 13 anos, foi o momento que descobri que a Poliomielite não tinha cura. 

Olha o quanto demorei para saber disso. Estava na fisioterapia e a técnica que estava comigo 

perguntou: “-Você sabe como se pega a Pólio?” E falei: “- Não.”  Ela falou assim: “A Pólio é 

um vírus, que vem pelo ar e entra na corrente sanguínea. Percorre todo o corpo e se instala na 

medula. Onde se instalar é como se ela cortasse a comunicação do cérebro interrompendo o 

comando dos outros membros. Então se ela se instalar alto na coluna, você fica sem mexer o 

braço. Se instalar mais embaixo, pega só da cintura para baixo. Se ela se instalar mais baixo 

ainda fica só com uma perna com deficiência…”  

E aí, a moça falou a frase chave: “- E ela não tem cura... É como se fosse um cabo 

telefônico que um machado cortou ali naquele meio. Não tem mais comunicação do cérebro e 

as pernas” 

Fiquei em choque. Em pânico. Muito triste, mas não deixei transparecer. Foi uma desi-

lusão total porque tinha certeza de que quando ficasse maior e adulta ia encontrar um médico 

que iria me fazer andar. Tanto é que quando a minha mãe me levava ao hospital por causa de 

alguma coisa, sempre tive problema de dor de garganta. Quando eu via o médico, me lembro 

que ficava nervosa.  

Suava quando via um médico porque achava que o médico era a pessoa mais importante 

da vida das pessoas e iria ter um que olharia para mim e diria: “- Não, vamos lá... Vou te levar 

para uma cirurgia e você vai andar…”  Para mim isso foi muito difícil. Dali para frente, percebi 

que iria ter que viver uma vida como deficiente mesmo.  

 Tinha a questão da religiosidade também. Minha mãe andava por tudo o quanto era 

lugar comigo para ver se me curavam. Na época, recordo que tinha um tal de pastor J. que 

curava as pessoas. Ele tinha um óleo sagrado, um óleo bento que passava e a pessoa ficava 

curada. Minha mãe tinha muita vontade que de repente acontecesse um milagre e vivia me 

levando em cultos, orações e centro espíritas.  

Fomos neste pastor J., eu tinha acho que uns 7 anos. Criei aquela esperança, aquela 

expectativa: “- Hoje, ele vai fazer eu andar…” Ele ficou lá fazendo oração e as pessoas passa-

vam para ele orar. Cheguei lá.  Ele orou, orou, orou e eu não andei. Falou que não andei porque 
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não tinha o óleo bento e tinha que ter. O óleo tinha acabado. Fiquei tão triste com aquilo e tão 

decepcionada que até desacreditei da fé.  

Fiquei afastada de Deus por um bom tempo porque fiquei revoltada. Pensava e me ques-

tionava o porquê Deus tinha feito eu ficar com deficiência. Então estava meio revoltada com 

Deus. Lembro do dia em que tentei ficar em pé com as minhas muletas e sair andando como se 

Jesus tivesse me curado. Mas caí e quase me machuquei toda. Eu era meio revoltada.  

Achava que Deus não gostava de mim porque todas as crianças andavam e eu não. A 

minha conciliação com a minha espiritualidade foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo. Fiquei 

decepcionada quando descobri que não iria andar mais e que não teria cura para a minha defi-

ciência. Mas foi bom esse choque de realidade porque também dali para frente comecei a pla-

nejar a minha vida já sabendo que eu ia ser uma pessoa com deficiência para a vida inteira. 

Estudei até a 4ª série em uma escola especial. Da 5ª a 8ª série fiz em escola normal com 

algumas outras crianças com deficiência junto comigo. O colegial foi em uma escola “normal”.  

     Meu único contato com pessoas com deficiência era no CRPI. Não entendia nada de 

direitos e não pensava em lutas por direitos. Via como normal toda essa dificuldade para viver. 

Sempre me ensinaram que tinha que me esforçar se quisesse viver no mundo. Devia me adaptar 

ao máximo, e de preferência não dar trabalho. A gente não tinha ônibus adaptado e éramos 

tratados como pessoas diferentes mesmo então não tinha essa visão que eu tenho hoje sobre 

direitos. 

Fiz a 5ª série na Base Aérea de Santos, uma escola militar que ficava em Vicente de 

Carvalho. O CRPI intermediava essa inclusão. Eles tinham um cuidado com a gente em todos 

os sentidos.  

Para lá, fomos eu, L., R., C. B, e a S. A. Todas com deficiência. Ficávamos fazendo 

companhia umas para as outras. Nos adaptamos bem com o pessoal da escola e o pessoal da 

escola com a gente, então foi bem bacana. Foi ali que aconteceu o primeiro beijo, primeiro 

namoro, primeira fuga da escola, a primeira advertência.  

Entrando na adolescência, a aceitação do corpo foi bem difícil. Porque você começa a 

olhar os meninos e os meninos começam a te olhar e os meninos não se sentem atraídos por 

você e você fica com medo de não conseguir arrumar nenhum namorado. Começamos então a 

não aceitar o próprio corpo do jeito que ele era. É uma fase bem difícil. A adolescência é difícil 

para qualquer pessoa e para uma pessoa com deficiência não é diferente. 

Não saíamos muito porque não tinha para onde sair nem com quem. E nossas mães 

também não deixavam. Minha mãe mesmo, por exemplo, não deixava. O máximo que eu podia 
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ir era para casa das minhas amigas nos finais de semana, que também eram meninas com defi-

ciência.  

Íamos à praia. Não era um processo fácil pois era longe tinha que ir de ônibus. Era uma 

maratona, mas a vontade de ir era sempre maior. À noite íamos à pracinha sempre com aquele 

desejo de arrumar um namorado e o medo de alguém não querer ou não gostar e ser rejeitado. 

Apesar do medo da rejeição deu tudo certo. Foi um período muito gostoso. Sempre aparecia 

uma paquera, um beijo na boca e muitas risadas.  

Começou então o desejo de trabalhar, querer ganhar dinheiro e ter uma vida. Esse desejo 

veio porque minha mãe teve uma vida muito difícil. Com 17 anos eu conheci o meu marido. 

Foi aquela história de amor e tal, as idealizações, as carências e nessa época eu já estava no 

colegial.  

Fiz colegial técnico no Guarujá. Foi difícil estar nesse colegial porque o pessoal que 

estudava lá era um pessoal de uma classe social melhor, então a aceitação foi meio difícil e me 

sentia sozinha naquela escola. O nome da escola era 1° de Maio e fiz Técnico em Administra-

ção. A escola era bem rígida. Era a primeira escola municipal com ensino técnico e era cheia 

de regras. Lembro que tinha uma rampa enorme que tinha que subir todos os dias. O chão era 

liso. Muito liso.  As pessoas que cuidavam da limpeza enceravam aquele chão e eu tinha medo 

da minha muleta escorregar ali nos dias de chuva.  

     Lembro que tinha que andar muito desde a entrada da escola até a sala de aula e isso 

era muito cansativo para mim, porque eu usava aparelho. Meu aparelho era um tutor longo 

bilateral e eu usava bengalas canadenses e o chão que era muito liso não ajudava. Lá para mim, 

era bem puxado. Bem puxado mesmo.        

Quando fiz 19 para 20 anos, a própria presidente lá do CRPI conseguiu um emprego 

para mim em uma concessionária de motos no Guarujá. Comecei a trabalhar como telefonista 

na Guarujá Veículos. Trabalhava no 1° andar e para acessar meu local de trabalho tinha que 

subir e descer uma escala enorme em caracol todos os dias. Ela era perigosíssima e me recordo 

que fiquei trabalhando lá em cima por mais de 6 meses. Trabalhei no 1° andar até o momento 

que não sei o motivo, eles tiveram a ideia de descer a sala. Mas nos meses que fiquei no 1º 

andar, subia e descia a aquela escada e era um perigo danado. 

     Um belo dia em 1985 ou 1986 não tenho certeza, teve um evento em Santos. Foi um 

evento muito grande de reunião das pessoas com deficiência. O objetivo dessas pessoas era 

participar da escrita de uma carta com tópicos exigindo direitos para que eles fossem incorpo-

rados na Constituição que o Congresso Nacional estava formulando.  
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Foi o primeiro grande movimento que participei. Foram três dias. Me lembro que o 

CRPI nos levou de ônibus e éramos adolescentes. Foi impactante para mim ver tantas pessoas 

com deficiência. Foi lá que eu conheci o L.  

Eu vi o L. M., e fiquei impressionada com a capacidade dele de organização e as pessoas 

que tinha em torno dele que organizaram aquele evento gigantesco. A abertura do evento foi 

em uma sexta-feira e teve apresentações artísticas.  

Para falar a verdade não lembro muito o que vi. Mas o que me impressionou foi que 

conheci outras pessoas com deficiência que não eram só as crianças do CRPI e quando isso 

aconteceu já tinha 17 para 18 anos. Foi ali que conheci essa história de exigir direitos e de 

querer direitos e nos reunir para lutar por alguma coisa. Ou seja, querer alguma coisa. Porque 

até então lá no CRPI éramos tão protegidos que não nos preocupávamos com questões de lutas 

por direitos.  

Lembro de observar uma moça linda com deficiência e o quanto aquilo me surpreendeu. 

O fato dela ser bonita e ser deficiente. Eu não me achava bonita, na verdade demorou bastante 

para chegar esse momento de encontrar beleza em mim como mulher.   

No sábado houve grupos temáticos de discussão sobre os direitos e sobre o que se iria 

colocar na carta de reivindicações que ia para o Congresso e as reivindicações. Eu lembro que 

o jornal A Tribuna fez uma matéria em relação a isso e tirou foto. Saí na foto. Uma amiga me 

mostrou a matéria e foi tão legal ter saído no jornal. Perdi essa matéria infelizmente. Dessa 

época, por exemplo, não tenho foto nenhuma. Mas foi bem legal porque vi o quão amplo é esse 

trabalho de luta por direitos. 

Terminei o colegial. Comecei a trabalhar e trabalhei por um ano e meio nessa Guarujá 

Veículos. Era um emprego que pagava muito pouco. Eu entrava às 8h da manhã e saía às 18h 

e tinha duas horas de almoço, mas não podia ir para casa porque era muito longe. Então ficava 

presa lá dentro o dia inteiro usando aparelho ortopédico que me machucavam e causavam bo-

lhas. Usava aquele aparelho de segunda a sexta ganhando salário-mínimo. Comecei a perceber 

que aquilo não estava sendo muito vantajoso. Aquela situação ao longo dos meses foi ficando 

cansativa para mim e fui desanimando com o trabalho.  

Nessa época já era casada. Meu marido ganhava pouco, ganhava uma miséria na ver-

dade. Naquele período dos anos 80 havia muito desemprego e os salários eram muito baixos. 

Era muito difícil de viver. Então fiquei com vontade de sair do emprego na concessionária 

porque pensei: “- Se eu sair e vender bala na porta da minha casa, eu vou ganhar mais dinheiro 

do que ficar vindo trabalhar aqui.”   
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A loja era bonita e quem frequentava lá era gente bonita. Eu tinha que viver bem arru-

mada porque era um lugar bonito. Mas o dinheiro que recebia como salário não pagava nem as 

roupas que eu tinha que usar lá e aquilo estava me cansando. Recordo que pedi um aumento 

para o meu patrão e ele falou que iria pensar. Então eles desceram a sala e trabalhei um ano e 

meio e engravidei. Quando saí do trabalho dei graças a Deus e fui ser uma dona de casa. Estava 

sendo muito cansativo para mim trabalhar. Mas antes de engravidar e estando trabalhando na 

Guarujá Veículos fui procurada por um amigo do CRPI. O nome dele era S. B.  

S. me disse que queria montar uma associação. Queria montar uma associação de defi-

cientes do Guarujá e aí nós marcamos um encontro. Marcamos esse encontro com todos os 

antigos alunos do CRPI. Foi em uma pizzaria no centro de Vicente de Carvalho. Nós nos reu-

nimos, e ali começou a ideia de lutar por direitos na cidade do Guarujá. 

  Na verdade, estávamos ali mais pelos amigos. Para estar junto, rever e matar a saudade 

porque depois que todo mundo terminou o ginásio ou colegial cada um foi viver a sua vida. 

Poucos de nós, um ou dois foi fazer faculdade, pois faculdade naquela época era coisa de quem 

tinha dinheiro. Quem era pobre terminava o 2° grau, casava ou ia arrumar qualquer servicinho 

e ia viver sua vida.  

     Para as pessoas com deficiência não existia ainda as leis de cotas para poder trabalhar 

ou estudar. Eu mesma só arrumei esse emprego porque foi um emprego arranjado. Então acre-

dito que a gente se reuniu naquela época com saudade na verdade, da época da escola e aquela 

ideia de fazer associação era uma ideia legal. 

  O S. B. era o mentor de tudo. Um rapaz muito íntegro e inteligente. Organizado, tinha 

realmente o desejo de montar uma associação e assim foi indo. Nós fazíamos reunião no Centro 

Comunitário, Policlínica que naquela época, era Centro de Saúde. 

Fazíamos reuniões em vários lugares e através dessas reuniões o S. foi montando o es-

tatuto, o regimento interno e a diretoria e assim foi organizada a ADISA, Associação dos Defi-

cientes Físicos da Ilha de Santo Amaro, que existe até os dias de hoje.  

  A ADISA hoje tem sede própria. Me sinto honrada em ter feito parte da fundação desta 

instituição. O L. deu suporte também, o S. era ferrenho e determinado e foi dando forma e 

contorno a existência deste núcleo de união e luta.  

Tivemos vários atores envolvidos tão dedicados quanto. Uma turma muito legal. Con-

tudo sua existência na época era só jurídica. Não havia sede e nada de concreto a não ser um 

grupo de jovens com deficiência querendo viver e ter direitos. 
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Nesse meio tempo me casei e engravidei, saí do serviço e aí me afastei de tudo. Porque 

na gravidez engordei e parei de usar o aparelho e acabei ficando mais na cadeira de rodas presa 

porque tinha um bebê para cuidar e não existia transporte público adaptado para sair de casa.  

Então fui ficando isolada dentro de casa. Me lembro que comecei a sair de novo só 

quando minha filha tinha uns 3 anos. A ADISA foi tomando forma concreta de existir assim 

como eu.  

Nessa época entrou o T. como presidente da ADISA. Ele conseguiu junto a alguns ve-

readores do Guarujá uma verba para o aluguel de uma casa em Vicente de Carvalho, lugar onde 

foi a primeira sede da ADISA. 

 O T. também conseguiu junto ao Pró Vida, a doação de computador e de várias coisas 

para a associação. Parece que além disso também a ADISA recebia uma verba para comprar 

alimento.  

     Por volta de 1996, a ADISA auxiliou muitas pessoas com deficiência a receber o 

Benefício de Prestação Continuada que o Governo oferecia a pessoas com deficiência carentes 

e também encaminhou muitas pessoas ao mercado de trabalho. Foi um período de muitas con-

quistas e diversão. Fazíamos excursões, passeios e encontros.  

Quando eu estava morando e trabalhando em Santos já estava separada, mas não con-

segui cortar o vínculo com o Guarujá foi uma época muito produtiva, divertida e a ADISA era 

nossa segunda casa. Um refúgio de amizade. 

Não existia ônibus adaptado na cidade. A ADISA conseguiu junto a Viação Guarujá, 

uma van que ficava disponível para associação para levar e buscar os deficientes para onde eles 

precisassem ir.  Depois do T., o S. B. voltou a ser presidente e conseguiu junto a empresa Gua-

rujá Veículos a construção da sede em um terreno doado pela prefeitura do Guarujá, no bairro 

da Vila Áurea.  

Me recordo do dia da inauguração da sede. Um sonho sonhado em uma pizzaria se tor-

nava grande e estruturado. Foi com a união e colaboração de cada um. Éramos só felicidade. 

Tivemos anos maravilhosos e dias memoráveis. Conseguimos também subvenção junto a pre-

feitura para comprar alimentos. Tínhamos até mesmo funcionários subsidiados. Era uma asso-

ciação organizada e administrada por pessoas com deficiência que recebia verba e desenvolvia 

trabalhos. Era um local de encontros, de trocas, conversas e passeios.   

A Viação Guarujá continuava nos ofertando a van porque ainda não tinha ônibus adap-

tado na cidade e não existia uma lei que exigisse isso. Nós é que tínhamos que ficar pedindo e 
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com tempo algumas linhas de ônibus foram surgindo na cidade, mas a dependência era maior 

da van.  

Por outro lado, essa van também nos impedia de exigir mais porque iríamos confrontar 

e se lutássemos pelo direito dos ônibus porque eles iriam tirar a van. O que nos era uma ajuda 

estava se tornando um entrave. E aos poucos isso foi percebido por todos. Não me recordo 

como, mas perdemos o direito da van. Mais linhas de ônibus foram surgindo, mas de forma 

bem precária, como ainda é atualmente.  

Fiquei frequentando a ADISA até 1999. Logo após me afastei por questões familiares e 

o S. saiu da presidência. Cada um que lá frequentava foi também seguindo seu caminho.  Em 

1996, passei em um concurso na prefeitura de Santos. Com o surgimento da Lei de Cotas para 

o trabalho a configuração mudou e muitos de nós conseguimos entrar no mercado de trabalho, 

inclusive eu.    

Neste período tivemos também o direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

O BPC é um direito que assegura um salário-mínimo à pessoa com deficiência carente.  Me 

pergunto até hoje se eu tivesse recebido este benefício antes de conseguir passar no concurso, 

se teria me acomodado. Mas que bom, que não aconteceu. 

Mudei para Santos sozinha e viúva quando minha filha tinha 7 anos de idade. Ao vir 

para Santos morei de favor na casa de uma irmã até me estabelecer e conseguir comprar um 

lugar para mim. Me desvinculei do movimento no Guarujá, e o movimento também perdeu a 

força a partir do ano 2000.  

     Hoje a ADISA tem sua estrutura, mas poucos deficientes atuantes. O Conselho de 

Direito é inexpressivo. O CRPI continua com sua missão de reabilitação e assistência traba-

lhando mais com deficientes intelectuais.  

  Do ano de 2000 até 2015, ano em que foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão e 

tivemos de forma homogênea no país muitas ações governamentais para propiciar qualidade de 

vida e alavancar o direito à cidadania da pessoa com deficiência. 

     O Governo Federal finalmente colocou na agenda ações e verbas para isso. Vivi a 

falta, a ausência e a inexistência da ideia de direitos. Vivi também o processo de ver sendo 

cumpridas as leis de acessibilidade, educação inclusiva e cidadania. Coisas que para mim eram 

inimagináveis. 

 Aos poucos, mas a olhos nus esse cenário foi mudando. E embora fossem alertados o 

movimento das pessoas com deficiência não se mobilizou e hoje percebo que as leis existem 

somente pró forma e se quiser fazer valer tem que partir para a judicialização do direito. 
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  As associações de pessoas com deficiência perderam a força, o entusiasmo e a objeti-

vidade. Os conselhos encontram-se esvaziados de líderes com deficiência e vejo um retorno de 

pais e mães a esses lugares onde antes as pessoas com deficiência eram protagonistas. 

 No mês de março de 2020 assisti uma cena muito triste e deprimente. A sede do CON-

DEF de Santos sendo desmontada para uma mudança e sendo colocada em uma sala empres-

tada, sem previsão de retorno devido a pandemia de COVID 19. 

 O CONDEF Santos sempre foi uma referência para as demais cidades com sua capaci-

dade de reivindicação e articulação. Contudo já a alguns anos tem sido negligenciado pelas 

autoridades competentes. Nesta última eleição a maioria das cadeiras foram preenchidas por 

mães e entidades assistencialistas. Não os acho ruins, contudo, me pergunto: “- Onde foi parar 

os cidadãos com deficiência?” 

      Os Conselhos de Direitos da Baixada Santista estão inoperantes, inativos ou funcio-

nam pró-forma. O próprio sistema político administrativo das cidades se apropriou e manipula 

de forma velada o que deveria ser um instrumento de controle social. 

  Sou do século passado e sei que não fiz muito e que poderia ter atuado mais. Hoje sou 

presidente da Associação dos Deficientes Físicos de São Vicente e de verdade não vejo bons 

prognósticos para dias futuros. Parece que a própria associação perdeu seu papel pois não con-

segue mobilizar e trazer as pessoas. Como tornar legitima sua existência? – me pergunto. 

Percebo que durante essa trajetória do movimento existiu muita luta de egos dos atores 

envolvidos. O que causou o afastamento de alguns, a extinção ou a perda da perspectiva inicial 

do movimento. Para uma possível mudança desta realidade adormecida vejo que seria necessá-

ria uma união maior e troca de informações de todos os movimentos de pessoas com deficiência 

da Baixada Santista. Sem egos e sem julgamentos. É necessário que os jovens com deficiência 

venham estar juntos participando e criando possibilidades. 

Embora vivamos em tempos de Lei Brasileira de Inclusão e todo um arsenal de leis e 

conselhos de direito já instituídos, de minha humilde, mas experiente visão percebo um descaso 

por parte dos governantes em fazer valer esses direitos.  

Percebo também uma desmobilização das pessoas com deficiência que deixam o prota-

gonismo delegado a terceiros como familiares ou sociedade civil o que causa um enfraqueci-

mento e retrocesso em tudo o que já foi conquistado.  

As vezes tenho a impressão de que toda essa luta foi em vão, o retrocesso é visível e 

ninguém se preocupa. Os que participaram da luta no passado não tão distante como eu se 
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encontram cansados e sem esperanças percebendo um iminente encarceramento pelo assisten-

cialismo pragmático, ao qual toda sociedade está caminhando. 

 

4.3 NARRATIVA DE RUBI: “ATÉ OS 17 ANOS, 16 ANOS NÃO TIVE CON-

TATO COM OUTRAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. E ISSO É MUITO SÉRIO 

NÉ?”  

 

Meu nome é Rubi, tenho 48 anos e moro na cidade de São Vicente. Sou nascida em 

Santos e moro desde pequena em São Vicente. Fiquei deficiente aos 7 anos após um acidente 

de trânsito. Fui atropelada por um ônibus e a partir daquele momento nunca mais consegui me 

reabilitar. 

 Aos 12 anos amputei a perna por conta de infecções hospitalares graves.  Amputei a 

perna abaixo do joelho e foi feita uma prótese para mim. Com 7 anos estava no primeiro ano 

da escola e minha vida escolar parou naquele momento.  

Voltei à escola aos 13 anos quando fiz uma prova no estado. Conseguiram que houvesse 

uma reclassificação e consegui ingressar na 3ª série. Entrei na 3ª série e a minha alfabetização 

se deu naquele período.  

Não tenho muitas recordações, mas acho que no primeiro ano já sabia ler. Quando saí 

da escola por causa do acidente durante o tempo em que fiquei internada, me recordo que tive 

estímulo para continuar a estudar no hospital em que fiquei em São Paulo.  

Lá tinha uma médica que fazia rodas de leitura e então as pessoas começaram a me dar 

muitos livros e gibis. Minha mãe também comprava muitos gibis. Teve uma parte da minha 

vida que fiquei internada em São Paulo e a minha família morava aqui. Minha mãe nos criou 

sozinha com ajuda dos meus avós então o vínculo que eu tinha com ela era quando vinha me 

visitar. Ela levava gibis da Turma da Mônica, Pateta e do Mickey, e esse foi o vínculo que tive 

com a minha mãe.  

Todo fim de semana esperava ela chegar com as revistas e daí fui me alfabetizando 

sozinha por meio das leituras porque as revistas e histórias em quadrinho eram a minha com-

panhia durante o período que estava internada. 

Em 1979, os recursos de controle de infecções hospitalares acredito que eram muito 

pobres e por causa disso, tive infecções gravíssimas na perna direita. Essa perna nunca serviu 

mais e não teve recuperação. Talvez hoje com essa medicina e com aquele Ilizarov talvez ti-

vessem mais condições de recuperá-la.  
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Na perna esquerda quebrei o fêmur em várias partes e quebrei o pé. Tive rompimento 

de várias coisas quando engessaram meu pé engessaram de forma errada e por muito tempo. 

Por conta disso a infecção que devia estar no sangue danificou o tornozelo, danificou a muscu-

latura, enfim…  

Hoje tenho pé esquerdo pléxico e equino por conta disso. Foi feita a cirurgia, mas não 

voltou. Até 2003, tinha intenção de investir em um tratamento na AACD e me colocar a serviço 

da medicina para que eles que mexessem. Minha intenção era que arrumassem aqui, arrumas-

sem ali e colocasse Ilizarov e tal. Mas quando levei um tombo em 2003, fiquei um tempo sem 

conseguir andar e me machuquei muito e de lá para cá eu falei: “- Chega, não vai dar mais para 

mim.”  

Após isso voltei a fazer o tratamento aqui na Baixada Santista porque lá em São Paulo 

os médicos queriam amputar a minha perna e minha mãe não aceitou. Terminei o tratamento 

procurando um especialista por aqui. Quando o encontramos, ele falou que realmente era ne-

cessário amputar. Então amputei a perna e coloquei uma prótese que era abaixo do joelho. De-

pois da prótese estudei dos treze aos dezoito anos. Aos dezoito anos tive outras complicações 

que alcançaram o meu joelho e era a articulação que ainda tinha preservada. Um médico da 

época disse que era melhor tirar o joelho também pois assim evitava que a infecção continuasse 

subindo. 

 Disse que era Osteomielite e que eu poderia colocar uma prótese desarticulada de joe-

lho e tal e que tinha vários joelhos modernos. Enfim fiz isso, retirei o joelho aos meus dezoito 

anos, mas nunca consegui usar a prótese desarticulada de joelho. 

Com o tempo eu ainda ficava de pé em casa. Andava de muleta, mas o corpo foi can-

sando pois tenho deficiência no braço e outros problemas que hoje me impedem de usar muleta. 

Fui para a cadeira e a cadeira se tornou meu meio de transporte e estou satisfeita com isso.  

Em 2003 tive que fazer uma cirurgia de retirada da vesícula e me sentei na cadeira de 

rodas porque teria que ficar uns dois meses sem andar pois não podia fazer esforço por causa 

da cirurgia. Fiz a cirurgia e esse foi o momento que não consegui mais andar. Então desde 2003, 

uso cadeira de rodas.                   

     Conheci o movimento em defesa dos direitos das pessoas com deficiência aos 17 

anos quando amputei o joelho e fui fazer reabilitação. Me recordo que fui encaminhada para 

fazer reabilitação e fisioterapia lá em Santos porque tinha a esperança de que ia conseguir me 

adaptar para poder colocar a prótese, enfaixar o coto e o deixar preparado para isso. 
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 Conheci no Centro de Reabilitação Profissional, o movimento de pessoas com defici-

ência. Ali era um centro de reabilitação municipal que tinha atendimentos médicos e lá funcio-

nava o CONDEFI, na época era M., o presidente. Eu tinha entre 17 e 18 anos quando isso 

aconteceu. Ia como visitante e era atendida lá. Fazia fisioterapia, atendimento com psicóloga.  

Então fui apresentada aos deficientes e foi lá que comecei a ver outras pessoas que ti-

nham deficiência. Nessa época ainda não participava ativamente dos movimentos, mas comecei 

a participar de algumas reuniões. Esse foi o meu primeiro contato. 

Depois fui fazendo amizade com a C., com o L. e outras pessoas que não sei precisar 

em que data que entraram no movimento. A A., N., enfim eu comecei a fazer parte da progra-

mação que eles faziam. Me recordo que eles faziam o Dia da Convivência, um dia muito legal. 

Um dia de interação entre as pessoas com deficiência aonde cada um trazia alguém novo e era 

feito uma pré-inscrição para as atividades. Tinha cinema, refeição, atividades plásticas, então 

era um dia inteiro de convivência, tinha atividades esportivas e aí você via o que te interessava 

e participava.  

Eu adorava esses movimentos. Não me lembro se era uma vez por mês ou se era de dois 

em dois meses. Eram momentos planejados para promover a participação das pessoas com de-

ficiência nos espaços e fazer conhecer o que se tinha de direito. Conhecer que tinha um grupo 

já mobilizado que tinha um movimento que precisava ter força e voz. 

Anteriormente a isso, a primeira pessoa que eu conheci com deficiência, que é minha 

amiga até hoje, foi a M., que é de São Vicente também. Conheci a M. através de um primo dela 

que era conhecido da minha mãe. Ele foi uma vez em casa levar uma coisa para minha mãe, e 

a M. estava no carro. 

 M. tem Poliomielite e mora na Praia Grande, mas a conheci no movimento de pessoas 

com deficiência de São Vicente. Através dela conheci a Associação de Deficientes Físicos que 

era na casa do G. que foi um dos presidentes e fundadores. A M. não é sócia-fundadora, mas o 

marido dela é o R. A. E aí a associação de deficiente funcionava em reuniões na casa do G. 

Tinha também outras lideranças, muitos nomes que não estão entre nós mais. Mas posso citar 

o R. R., E. L., o A. P. um dos fundadores, o A. T. que já não está entre nós. Conheci essas 

pessoas com deficiência através da M.  

Comecei a fazer parte desse grupo de São Vicente e ir às reuniões. Também ia nos 

eventos que tinham em Santos, mas como era muito jovem posso dizer que não tinha muito 

vínculo. Eu não sabia muito da importância de estar participando daqueles movimentos. Era 
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mais a interação de estar entre os iguais. Mas foi muito importante para mim porque precisava 

ter contato. 

 Até os 16 anos, 17 anos, não tive contato com outras pessoas com deficiência. E isso é 

muito sério né? Vou dizer que a minha família me protegia, mas também a gente tinha poucos 

recursos. Não tínhamos carro e não tinha como ir e vir de um lugar para outro.  

Então foi muito importante para mim esse encontro com outras pessoas com deficiência. 

Isso ocorreu quase no mesmo momento que comecei o meu tratamento e conheci a M. Acho 

que conheci M. antes porque quando a conheci ainda usava perna mecânica. Acredito que co-

nheci a M. antes dos 17 anos. 

 Em 1989, fui num ônibus para Brasília junto com o pessoal do movimento e com cer-

teza alguém vai citar nesse momento aí em alguma entrevista. O que fomos fazer em Brasília 

naquela época, não me lembro. Mas fui no ônibus com H., C., L. e a mãe da C. Lembro que 

pediram permissão para minha mãe para que pudessem me levar porque eu era menor de idade.  

Assim fui participar da grande mobilização das pessoas com deficiência por causa da 

Constituição. Não sei se nós fomos manifestar ou reivindicar alguma coisa... 

Na verdade, não sei explicar o que eu fui fazer lá, mas, sei que estava lá no movimento. 

Fizemos uma viagem de bate e volta e quando chegamos em uma praça tinha vários 

deficientes do Brasil inteiro acampados. Pessoas de movimentos sociais e dos partidos e nós 

estávamos lá. Foi uma viagem bem cansativa por ter sido bate e volta. Não fui para manifesta-

ções com eles e não sei o porquê não me levaram e fiquei com a mãe da C...  

 Sei que na hora de almoçar fomos almoçar no Ministério. Mas nos movimentos não 

lembro o porquê não me levaram. Mas participei desse momento histórico embora não estivesse 

lá, consciente militando..., mas eu estava lá.   

Na época que conheci o movimento de Santos e logo depois o de São Vicente. Comecei 

a ir para as reuniões. Nas reuniões que aconteciam na casa do G. que era um dos fundadores da 

Associação de Deficientes Físicos de São Vicente fundada em 1989 e que hoje tem 31 anos. 

Fui presidente da associação também durante um quadriênio. 

A reivindicação naquela época era mobilizar as pessoas com deficiência de São Vicente 

e fazer valer toda aquela ebulição por causa das questões e discussões na Constituição de 1988. 

Creio que foi esse grupo que fundou a associação e era aquele que estava militando aqui em 

São Vicente. O movimento das pessoas com deficiência de Santos existe há muito mais tempo 

e é muito mais organizado. Mas os deficientes que fundaram a associação aqui de São Vicente, 

eram mais velhos em idade. Acredito que foi aquele ano que começou a dar o comichão nas 
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pessoas. Na verdade, foi bem anterior, mas aquele ano de 1989, foi o ano em que aconteceu 

muita coisa aqui na Baixada Santista. Aconteceu nossa ida para Brasília e a fundação da Asso-

ciação de Deficientes Físicos de São Vicente.  

As reivindicações da associação eram mobilizar aquele grupo para que se tivesse uma 

sede própria. As reivindicações da região da Baixada Santista eram que fossemos ouvidos, que 

nossos direitos fossem respeitados e que se criassem políticas públicas que atendessem às pes-

soas com deficiência na sua diversidade.  

Naquela época ainda prevalecia uma visão assistencialista sobre a pessoa com deficiên-

cia e não se tinha a visão de equidade, de oferecer condições. Se tinha a visão do deficiente 

físico como coitado e até nós, os próprios deficientes físicos queríamos mesmo ser encaminha-

dos pelo sistema. A gente não queria ter direito, ou melhor a gente só queria ter direito e não 

via a possibilidade de ter deveres, né?  

Era sempre assistencial e essa era a visão que se tinha na época e era isso a nossa parti-

cipação. A nossa reivindicação em São Vicente era mobilizar as pessoas a trazer mais deficien-

tes e em Santos, isso já estava mais avançado. Quando a associação comprou o terreno que foi 

construída a sede, ou melhor não comprou o terreno, uma pessoa que fazia parte daquelas reu-

niões na casa dos fundadores doou esse terreno para a associação.  

Na verdade, ele não doou e até hoje existe um litígio por conta disso, e não está forma-

lizado judicialmente. Um problema porque essa pessoa também já fez a passagem (faleceu). 

Ele era paciente de uma psicóloga que fazia parte desse grupo de fundadores da associ-

ação. Ela o levou, porque tinha perdido o filho recentemente e estava de luto. Ainda estava 

aceitando a forma como o filho morreu. Parece que quando o filho morreu, a relação deles não 

era muito boa.  

Ela o trouxe para esse grupo para mostrar para ele que existia vida, tipo: “- Olha lá...  

aquelas pessoas nas cadeiras de rodas. Eles militam, se reúnem, querem ter direitos, vão às ruas, 

fazem passeatas, eles fazem…”  A gente fazia muita coisa naquela época, até mesmo pedágio 

para conseguir verba. Então acredito que o intuito dela foi esse, trazer ele para que pudesse ver 

que havia vida após a deficiência e que poderia tirar a força daquelas pessoas para poder superar 

o luto.   

Ele era espírita, kardecista e tinha muita esperança de que nessas reuniões de mesa 

branca, ele conseguiria um contato com o filho. E foi então, que comprou um terreno pois queria 

montar um centro espírita. Ele se comprometeu de que o que comprasse para fazer o centro 

espírita haveria uma sala para receber as pessoas com deficiência física.  
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Além dos deficientes físicos, houve também uma participação dos deficientes auditivos 

e os surdos tiveram um espaço nesse lugar que ele comprou. O terreno ficava na Cidade Náutica, 

em São Vicente. Mas depois os surdos não conseguiram se organizar e não sei o motivo pelo 

qual eles saíram de lá. Atualmente não sei se tem uma associação de surdos em São Vicente, 

mas naquela época tinha. Nós ocupamos e compartilhamos a sala duas vezes por semana com 

surdos e aquele grupo de pessoas kardecistas que faziam as reuniões de mesa branca.  

E assim seguimos durante um tempo. Ocupávamos aquele espaço e ali nos reunimos 

para começar a elaborar o regimento interno da associação. Os eventos beneficentes que fazía-

mos tinham o objetivo de levantar verba para melhorar o espaço. O dono do espaço comprou 

um terreno que era uma oficina de carros e ele fez uma sala para ser a secretaria do centro e não 

era associação o nome, era Grupo de Amigos do Douglas. 

 E a associação estava lá. Já constituída enquanto entidade. Ocupava o espaço, mas não 

era dona do espaço. O homem, dono do espaço, não aguentou a pressão e se suicidou e aí nessa 

época que se suicidou já não existiam mais as reuniões. Os surdos já tinham saído do espaço e 

não existia mais também as reuniões dos espíritas. Quando ele parou com as reuniões espíritas, 

já cedeu o espaço para nós e aí ocupamos o espaço com eventos.  

Tinha aulas de pinturas e violão. Elas ocupavam as pessoas com deficiência que sabiam 

fazer alguma coisa para ensinar os outros. Era um ambiente muito agradável e assim vivi a 

partir daquela época que comecei a participar. Vivi muitos anos na associação fazendo parte da 

diretoria como segunda tesoureira. Estava sempre nos eventos, participava, era a minha casa. 

Ali conheci outras pessoas de São Vicente. Só me afastei em 1993, porque engravidei, casei-

me e fui morar no interior durante um tempo. Fiquei afastada da associação e de todos os mo-

vimentos, e voltei acho que em 1996. 

Fiquei afastada de qualquer movimento da pessoa com deficiência de 1993 à 1996. Vol-

tei a frequentar a associação em 2009. Tive umas divergências lá com algumas diretorias e aí 

fui viver a minha vida depois que me casei. Tive filhos, terminei minha formação profissional, 

passei em concurso público, virei professora, e aí a vida encaminhou... Então não consegui 

participar tão ativamente.  

Em 2009, voltei a participar já em outra fase da vida, como bailarina cadeirante.  Fui 

para participar por meio de um convite para dançar lá. Depois voltei a participar das reuniões e 

eventos. Em 2010, fui convidada para ser presidente e em um ato de loucura aceitei e fiquei até 

2014. Durante esse tempo que fui presidente tive uma participação muito intensa no movimento 

das pessoas com deficiência da cidade de São Vicente.  
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Fui conselheira do conselho municipal e eleita para o conselho regional e estadual. Fui 

para Brasília em 2012, na conferência nacional e foi maravilhoso. Agradeço muito a Deus por 

ter participado daquele momento, por estar em Brasília e por estar em todas as esferas regionais 

e estaduais. 

 Fui com a delegação em que estava a C., a N., pessoas do Vale do Ribeira e das nove 

cidades da Baixada Santista. Foi maravilhoso representar o estado lá e conhecer pessoas de 

outros estados. Ver o movimento de pessoas com deficiência e quanta coisa que a gente tem de 

direito... As leis e quanta coisa de lá para cá que foram aplicadas, mas também quantas leis que 

ainda não saíram do papel e quanta coisa que a gente ainda tem que brigar mesmo hoje em 

2020! 

 Acredito que foi muito importante essa minha participação como presidente pois de-

senvolvemos vários eventos não só beneficentes na associação. Durante esse período que estive 

na presidência, a associação ganhou muita expressão e passou a ser um ponto de cultura em 

convênio com o Ministério da Cultura. Por meio desta parceria podemos desenvolver várias 

atividades culturais que ainda estão lá até hoje mesmo sem a verba pública. 

     A associação atualmente se mantém com a ajuda de voluntários e com a ajuda de 

associados que contribuem mensalmente com uma pequena quantia para garantirmos os gastos 

com água e luz e fazemos eventos beneficentes. Nossos bailes são muito comentados e fazem 

sucesso no meio das pessoas que gostam de dança de salão.  

Agora estamos parados. Esse ano nós tivemos a nossa primeira reunião para montar o 

nosso calendário de programação, mas infelizmente por conta da Pandemia acho que esse ano 

a associação não vai ter de abrir e ter movimentação de pessoas por lá.  

Atualmente não sou mais da diretoria, mas sou um dos braços da minha presidente A., 

assim ela diz, né? Somos uma associação que tem uma diretoria, mas mesmo quem não é da 

diretoria participa ativamente de tudo.  

 

4.4 A NARRATIVA DE SAFIRA: “ALI APRENDI ANDAR, CONVERSAR NO-

VAMENTE, APRENDI A ME SERVIR, COMER, APRENDI A NAMORAR DE NOVO, 

APRENDI A TER NOVOS AMIGOS. APRENDI A SER SUJEITO DE DIREITOS.” 

 

Sou Safira e tenho 50 anos de idade. Nasci em 30 de dezembro de 1969. E 1969 foi um 

ano histórico para a humanidade. Foi o ano que possivelmente o homem tenha estado na lua 
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pela primeira vez, ano do festival de Woodstock, muito músicos cantando a liberdade, e no 

Brasil uma ditadura militar no auge do AI 5 e a repressão comendo solta por aqui.  

Sou filha de uma professora e de um operário que se conheceram trabalhando. Ele como 

voluntário e ela como professora na APAE de Santos na década de 60. Eram da classe média e 

eu neta de imigrantes espanhóis e imigrantes portugueses, digo isso porque é importante que a 

gente tenha claro as nossas origens. De onde vem os nossos registros genéticos, culturais e 

como a gente se constitui como sujeito nesse mundo.  

Aos 6 anos de idade num teste ocular na escola foi percebido que eu tinha uma dificul-

dade visual. Por conta disso, meus pais me levaram a um médico oftalmologista e isso foi lá 

meados da década de 70. O médico disse que tinha uma doença muito grave e que ficaria cega 

um dia. Disse que meus pais deveriam me colocar em um internato para moças cegas em Santos 

e havia uma instituição chamada Lar das Moças Cegas. Mas meu pai brigou com o médico e 

minha mãe também e falaram para ele que jamais iriam fazer isso com comigo. Tinha 6 anos 

de idade nessa época e fui ficar cega aos 19 anos.  

 Uma coisa interessante é que tanto o meu pai, minha mãe e minha família todos sabiam 

que um dia poderia ficar cega e viveram a minha infância toda e adolescência com esse fan-

tasma. Esse assunto nunca era falado. Nunca era conversado. A questão da cegueira sempre foi 

um tabu na nossa sociedade e não era diferente na minha família. 

“– Como fazer tendo uma filha que ficaria cega?” “– O que ia ser dessa pessoa?” Então 

fui sempre a menina da bolha. A única neta mulher, mimada. No meio da minha adolescência 

aos 15 ou 16 anos comecei a ter uma perda visual importante, mas continuava na vida.  

Tive uma adolescência extremamente agitada. Tinha estudado a vida inteira em colégio 

de freira e só no ensino médio saí do colégio de freira para ir para um colégio misto. Então tinha 

uma bicicleta “Barra Forte” e os mais antigos sabem o que é. Essa Barra Forte era uma bicicleta 

de ferro com um cano no meio e breque de pé e era a bicicleta que era usada pelos meninos.  

Eu adorava essa bicicleta. Eu tinha um cabelo meio raspado, era meio dark e fui meia 

transgressora dos modos e costumes da época. Quando tinha entre 18 e 19 anos aconteceu uma 

coisa muito triste na minha vida que foi a perda da minha vó. Ela era uma referência para mim.  

Aos 19 anos finalmente a minha visão se reduziu para um ponto que de fato precisaria 

de um outro tipo de auxílio. Precisava de um processo de reabilitação que vim saber depois que 

era um processo de reabilitação, mas que na época não sabia o que era.  

1989 foi um outro ano histórico. Nele ocorreu a primeira eleição direta para presidente 

da república pós ditadura militar e a Constituição Federal foi promulgada. Em 1989, a lei 7.853 
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foi editada, a primeira lei de promoção de direitos para integração da pessoa portadora de defi-

ciência. 

 Primeira vez que há uma legislação nesse país onde as pessoas com deficiência têm, 

recebem e são vistas como sujeitos de direitos. Ainda que denominados de portadores de defi-

ciência, mas já eram pessoas aí. Isso não é por acaso, que estou falando em 1989.  

Nesse ano, fiquei cega e fui fazer um curso de telefonista. As pessoas cegas naquela 

época empalhavam cadeira, vendiam vassouras ou eram telefonistas. Os cursos de operador de 

Raio-X e de Massoterapia estavam começando ainda e fui ser telefonista pois gostava muito de 

falar no telefone.  

Fiz o curso de Telefonia e minha reabilitação no Lar das Moças Cegas. O Lar das Moças 

Cegas era uma instituição fechada, mas naquele ano estava se abrindo e ia para lá passar as 

minhas tardes e voltava para casa depois. Me recordo que foi uma revolução no Lar das Moças 

Cegas quando cheguei. 

 Cheguei de top, mini saia e me recusando um pouco a usar as roupas que elas usavam 

e fazer do jeito que eles faziam. Fui uma menina adolescente de 19 anos que saia à noite, vivia 

nas baladas, acreditava no comunismo e que já na época fazia campanha para o Lula.  

     Naquele momento, como era muito rebelde como eles diziam, fui levada por uma 

professora da instituição para uma reunião que acontecia em outra uma instituição que se cha-

mava Casa da Esperança de Santos que fica na Ponta da Praia.  

Era uma reunião com entidades. Fui e lá eu encontrei alguns militantes e aí estava o L. 

M., o C. M., a M. F., acho que a A. já estava e algumas outras pessoas. Eles estavam discutindo 

a formação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí aquilo que a 

professora achou que seria um castigo para mim foi na verdade a abertura de um mundo novo, 

cheio de novas possibilidades.  

     As pessoas que estavam ali no grupo eram militantes de esquerda do Partido dos 

Trabalhadores, que era o grande partido de esquerda na época. Insisto em repetir isso porque a 

gente tem hoje em 2020, uma questão dos processos de inclusão e eu diria de emancipação da 

pessoa com deficiência que passa muito mais pela distribuição de renda do que pelo reconhe-

cimento. Isso no meu ponto de vista. 

Naquele momento lutava-se pelo reconhecimento das pessoas com deficiência como 

sujeitos de direito. Me encontrei e fui me constituindo como uma mulher com deficiência e 

como mulher porque era uma garota. Mulher e mulher com deficiência dentro do movimento 

social. Isso foi um grande privilégio para mim. 



50 

 

 

   

 

Sempre quis fazer faculdade. Tinha conseguido acabar o ensino médio e resolvi fazer 

faculdade de Fonoaudiologia por entender que era uma profissão que trabalharia com a comu-

nicação e direito à comunicação. Não tinha isso muito claro na época, mas depois as coisas 

foram ficando mais organizadas na minha cabeça.  

Fui fazer faculdade e me recordo que foram muitas barreiras. A diretora do curso dizia 

que eu nunca poderia ser fonoaudióloga e alguns professores também. Mas ali fui encontrando 

pessoas que até hoje são pessoas muito importantes na minha vida.  

     Formamos o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Lutamos 

muito e tivemos as primeiras conferências municipais. Nessa época ganhei uma máquina de 

escrever em Braille e andava com aquela máquina para todos os lugares. Ia nas conferências 

para transcrever as propostas em Braile para as pessoas poderem ler e votar.  

Estava lá sempre com o microfone na mão falando. Às vezes nem sabia exatamente 

como falar algumas coisas que pensava ou se teria eco aquilo, mas tinha certeza. Uma das 

questões que para mim eram mais fortes naquela época era que nós pessoas com deficiência 

somos sujeitos de direitos e somos seres humanos assim como as outras pessoas. Somos cida-

dãos. Devíamos pertencer à cidade como todas as outras pessoas independentemente do tipo de 

deficiência pois a condição de deficiência não deveria ser levada em conta.  

Por pensar assim sofri muito preconceito no movimento de pessoas com deficiência. O 

movimento de pessoas com deficiência visual até hoje tem muito preconceito em relação a mim. 

Foi construído um estigma pois diziam que nós éramos na gíria da época “patricinhas” no mo-

vimento das pessoas com deficiência e pensavam assim por que eu era classe média e universi-

tária.  

Mas ali naquele momento, a gente inaugurou os primeiros semáforos sonoros. Lembro 

do Dr.° D. C. que era prefeito da época atravessando a Avenida Ana Costa de olhos vendados 

comigo experimentando a sensação de atravessar uma avenida como a Avenida Ana Costa de 

olhos vendados.  

     Construímos a primeira legislação de reserva de 10% das vagas nos concursos pú-

blicos de Santos. A primeira telefonista cega concursada na prefeitura de Santos nessa época 

foi a D., que ainda está na ativa na câmara de vereadores. A Lei de Gratuidade do Transporte 

Público foi construída ali. Muitas coisas surgiram daquele movimento e foi um aprendizado 

poder estar dentro das conferências de saúde.  
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Em 1991, não lembro se entre 1990 e 1992 houve um congresso. Não me recordo se era 

o Congresso Brasileiro ou o Paulista de Saúde Coletiva que aconteceu em Santos, no Parque 

Balneário Hotel. Mas fui e lá eu conheci J.  

O J. era uma pessoa que tinha saído recentemente da Casa de Saúde Anchieta e estava 

novamente vivendo em sociedade e foi um grande militante da área da saúde mental. Lembro 

muito dele defendendo o direito de fala. O quanto que ele tinha para falar para contar para as 

pessoas. Recordo que era uma sala enorme cheia de pessoas e fiquei encantada. Encantada com 

as pessoas podendo falar de novo, depois de terem ficado trancadas nos manicômios por tantos 

anos.  

Conheci o projeto TANTAN, e nessa mesma época a prefeitura monta o Centro de Re-

abilitação Profissional, o primeiro centro de reabilitação de Santos que foi uma parceria com o 

Governo Federal e era localizado em um prédio atrás do INSS. 

 Ali, a gente tinha a Reabilitação Profissional do INSS, o Centro de Reabilitação do 

município de Santos, o projeto TANTAN e o Conselho da Pessoa com Deficiência. Digo que 

foi ali que me reabilitei, não foi no Lar das Moças Cegas. No Lar das Moças Cegas aprendi a 

usar alguns instrumentos. Mas no Centro Reabilitação Profissional convivendo com pessoas 

diversas foi ali que me reabilitei. Ali aprendi a andar, conversar novamente, aprendi a me servir, 

comer, aprendi a namorar de novo, aprendi a ter novos amigos. Aprendi a ser sujeito de direitos. 

A diretora daquele centro na época era a S. A. N., que é minha amiga até hoje.  

Ela foi uma pessoa importante pois garantia aquele espaço para todas as pessoas. Acre-

dito que foi uma fase muito importante para mim. Acho que ali naqueles primeiros anos até 

meados de 1996 foi quando eu de fato me constitui e me fortaleci como militante.  

O único caminho para mim seria ser ativista de direitos e usar a minha própria vida para 

construir espaços que de fato fossem para todas as pessoas. Não via outro caminho para mim e 

formada em Fonoaudiologia foi tentar unir essas questões.  

Fui para um Movimento de Vida Independente. Era um movimento com modelo norte-

americano que me ensinou muito, mas hoje olhando para trás, vejo que era um movimento 

bastante enlatado, porém nos mostrou que existem outras formas de fazer. 

 O Movimento de Vida Independente naquele momento não era um movimento de ga-

rantia de direitos, mas um movimento de construção de sujeitos, e isso era muito interessante. 

Existiam grupos de apoio à sexualidade, grupos de aconselhamento de pares, comecei a ouvir 

falar de Biodança e de Reabilitação com Base Comunitária. 
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A partir do Movimento de Vida Independente tive uma grande aproximação com o mo-

vimento de mulheres com deficiência. Antes disso tive aproximação com um outro grupo de 

mulheres chamado GANDI (Grupo de Apoio à Mulher Deficiente) em Santos e eu frequentava 

e era amiga das meninas. Era muito legal falar das coisas de mulheres. Depois do Movimento 

de Vida Independente, conheci um movimento feminista de pessoas com deficiência mais es-

truturado. 

Estive em Washington no Encontro Mundial de Mulheres com Deficiência e em Nova 

York também. Daí para frente fui trabalhar no Sistema Único de Saúde. Passei em um concurso 

e fui para o Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência. No conselho estadual a gente fez 

um trabalho técnico e político de ampliação de acesso aos processos de encontro com a reabi-

litação com suas próprias potências. 

 Fizemos um trabalho muito bacana de Reabilitação Baseada na Comunidade com vá-

rias organizações. Na época, a primeira ação de Reabilitação Baseada na Comunidade no setor 

público estava acontecendo em Santo André e a gente conheceu essa ação. Então fizemos um 

material como um livreto para contar as experiências em Reabilitação Baseada Comunidade. 

Fizemos também um seminário grande e foi muito lindo. E aí eu já estava na minha segunda 

gravidez, já tinha o Heitor e estava grávida do Lucas. 

Lembro que na primeira Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência de Santos, 

o Lucas era bebezinho e ele tinha acabado de nascer e daí para frente fui me constituindo como 

mulher com deficiência, trabalhadora do Sistema Único de Saúde. Cada vez mais apaixonada 

pelo SUS fui tentando aliar cada vez mais a minha vida como trabalhadora na saúde com a 

minha vida como militante e isso começou a acontecer efetivamente a partir de 2005 quando 

eu tive a possibilidade de trabalhar em uma organização social chamada Instituto Paradigma 

em São Paulo.  

Me transferi para São Paulo pelo Estado, pois era servidora pública do estado e fui morar 

lá com os meus filhos, eu já era separada na época. Fui trabalhar no Instituto Paradigma e ali vi 

o ônus e o bônus da inclusão. O bônus é que você está na vida, vai a luta por uma remuneração 

digna e vai lutar pelo seu espaço ao sol. O ônus é você se ver muitas vezes como objeto de 

desejo de muitos empresários que querem lavar dinheiro e que querem usufruir da sua condição 

de deficiência para conseguir projetos de milhões e milhões.  

Muitos projetos muito caros e com valores muito altos rodando com grandes empresas 

e municípios. Aprendi e aprimorei muito o meu trabalho e meus sentidos. Foi ali que fui pro-

fessora universitária e que migrei para outros espaços.  
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Foi ali que conheci um dos grandes amores da minha vida, que foi meu companheiro 

por cinco anos, alguém com quem eu fui bastante feliz e que fez sentido na minha vida naqueles 

momentos. 

Foi em São Paulo, morando lá que tive outras oportunidades. De ser mais uma na mul-

tidão isso é uma coisa que para mim sempre foi uma busca. Ser só mais uma na multidão. 

Andando de metrô, trabalhando três períodos, dando aula, atendendo no Ambulatório de Saúde 

Pública, fazendo pesquisa, fazendo consultoria. Então fui coordenar uma instituição de direitos 

humanos chamada 3in. 

 Fui coordenadora geral de projetos pela 3in. Fui pra Espanha na Conferência de Sala-

manca em 2009, que foi uma retomada da conferência de 1994. Fiquei na Espanha por dez dias 

e foi uma viagem muito interessante e de muito aprendizado. Nessa altura já tínhamos conse-

guido ratificar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, então também tive o 

privilégio de estar nos seminários e nas conversas quando construímos a proposta brasileira 

para a convenção.  

Penso que é importante termos claro que inclusive o conceito de pessoa com deficiência 

que está no artigo 1° da Convenção, a propósito tem muita base nas discussões do Brasil. Nós 

o discutimos muito.  

Aquele conceito que era do Modelo Social e muitas pessoas extremamente renomadas 

hoje em dia no campo das pessoas com deficiência foram contrárias a ele, nós fizemos a defesa.  

O artigo sobre mulheres com deficiência, educação, o art. 24, são artigos que tive a 

honra de ajudar a escrever. O art. 26 também, o art. 25 que dispunha saúde, habilitação e reabi-

litação. Minha vida foi se confundindo cada vez mais com a militância, minha vida profissional.  

Em 2010 precisei voltar para Santos porque os meus filhos estavam crescendo e preci-

sariam de uma outra estrutura. Voltei e foi quando assumi a presidência do Conselho Municipal 

de Direitos da Pessoa com Deficiência aqui em Santos reencontrei pessoas muito queridas.  

Pelo CONDEFI, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu já 

era militante da Central Única de Trabalhadores. Fui para o CONADE, o Conselho Nacional 

da Pessoa com Deficiência. 

Em 2011, assumi a presidência do CONDEFI de Santos e era militante da Central Única 

dos Trabalhadores. Fui afastada do trabalho no Estado para poder assumir a presidência e isso 

foi um ganho na minha vida pessoal, e acho que tenha sido no movimento em Santos também 

porque pude ter dedicação exclusiva. 
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Em 2012 nós teríamos a nossa 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e teríamos uma eleição municipal. Um dos companheiros da CUT, o I.D. que era 

representante da Central dos Trabalhadores no CONADE precisaria se afastar para ser candi-

dato a vereador em São Paulo. O coletivo de trabalhadoras e trabalhadores com deficiência 

então me escolheu para representar a Central Única dos Trabalhadores junto ao Conselho Na-

cional. E isso na verdade para uma pessoa, uma mulher ativista de direitos humanos que tinha 

se embrenhado nos meandros das lutas de classes e da luta de trabalhadores dentro da Central 

Única de Trabalhadores era um ganho enorme. Principalmente para uma pessoa que não tinha 

tradição de política partidária, pelo menos não da política interna do partido.  

 Fui e foi um grande desafio, nesse momento eu compunha a comissão organizadora da 

3ª Conferência Nacional e ali a gente tentou construir uma lógica de conferência que de fato 

debatesse a garantia de direito, a efetivação dos direitos e efetivação da Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Entendo que em 2012 aprendi a fazer política de uma forma intensa. Acho que a gente 

trouxe muitos ganhos para o conselho e para o município nesse momento. Nós podemos ter 

uma delegação importante no estado de São Paulo. O estado de São Paulo com um governo 

neoliberal se contrapunha na época ao Governo Federal e aí era muito difícil fazer políticas de 

estado. 

Na verdade, nós que estávamos no movimento social a partir dessa inserção, começo a 

entender um pouco que os conselhos de direitos já não eram mais movimentos sociais. Eles 

eram organismos financiados pelo poder público e que muitas vezes tinham muita interferência 

do poder público. Vi isso no conselho nacional, no conselho estadual e posteriormente no con-

selho municipal. 

A partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência acho que comecei 

a pensar que a representatividade e por meio dos conselhos de direitos precisaria mudar e “trans-

versalizar”. Então a gente tentou fazer uma discussão transversal de direitos. Mas foi aí que 

caíram as fichas de quanto o movimento do movimento de pessoas com deficiência no nosso 

país é machista. O quanto ele é homofóbico e sexista, quanto que a cultura cristalizada de pre-

conceitos também está dentro do movimento de pessoa com deficiência. 

Naquele momento percebi que a coisa era muito mais forte e que não adiantava mais 

lutar por reconhecimento como sujeitos, mas sim a questão era de luta de classes e ficou muito 

claro ali. A     s instituições ricas que tinham muito dinheiro do poder público, elas sempre 

levavam vantagem. Sempre conseguiam debater com muito mais “propriedade” e tinham muito 



55 

 

 

   

 

mais espaço no congresso e em todos os lugares. E de fato, as pessoas com deficiência que 

vinham de movimentos de base, de movimentos de trabalhadores acabavam sucumbindo ao 

sistema. 

 A Central Única dos Trabalhadores era muito maior do que tudo isso, do que nós. Então 

muitas vezes a gente teve que ter discussões muito sérias dentro da própria Central para conse-

guir um mínimo de consenso. Coisas era que eu como representante da CUT, não concordava, 

mas que tinha que negociar. Então foi um ano muito intenso.  

Foi uma conferência muito difícil. Uma conferência boicotada por segmentos do próprio 

governo, da organização da conferência que não tinham a maior clareza do que significava ou 

do que representava aquilo. Então tivemos grandes problemas. Acho que uma das semanas mais 

intensas da minha vida de militante foi a semana da 3ª Conferência Nacional. Em dezembro de 

2012 acho que foram cinco dias sem dormir. Dormindo no máximo duas horas por noite e com 

debates intensos. Só que ali, graças a minha parceira de vida Z. D., que estava comigo, a gente 

bancou estar nessa. 

 Fizemos conferência como Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência de Santos, 

e elegemos o Conselho de Santos como representante dos Conselhos Municipais de Direitos da 

Pessoa com Deficiência para a próxima gestão do CONADE. Acho que foi um pulo de quali-

dade pro nosso conselho aqui de Santos.  

Trouxemos o Plano Viver sem Limites para nossa região. Discutimos muito direitos 

humanos e começamos a entrar em embates importantes junto ao Governo e as próprias entida-

des das cidades. E aí descobrimos que também no nosso município grande maioria ou todas as 

entidades de pessoas com deficiência são segregacionistas que de fato veem a pessoa com de-

ficiência, na sua grande parte como mercado. As pessoas com deficiência têm um valor de 

mercado. Tem uma per capita da educação, a per capita da saúde e a per capita da assistência e 

disso, as entidades não abrem mão. Fui ameaçada por presidente de entidade, porque estava 

mexendo em um vespeiro e eles não podiam perder recursos para escola pública, por exemplo, 

quando a gente defendia educação inclusiva.  

Recebi telefonemas de presidentes de entidades de Santos falando que se me metesse 

com isso iria me arrepender. Mas não desisti. Permaneci até 2015 como presidente do Conselho. 

Trouxemos a Central de Interpretação de Libras para Santos, a central que está funcionando 

agora. Foi o CONDEFI de Santos que trouxe e tentamos emplacar a política pública de fato. 

Discutimos muitas questões em relação às políticas públicas. 
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Em 2013 fui convidada pela secretaria de saúde pública do município de Santos, o se-

cretário era o M. C. e a S. N., que era aquela pessoa que eu falei lá no começo, chefe do serviço 

de reabilitação na década de 90. Ela era chefe do Departamento de Especialidades e eles me 

convidaram para compor a equipe da secretaria municipal de saúde para coordenar, montar e 

coordenar o Grupo Condutor Municipal da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência de 

Santos e aceitei o convite.  

Inicialmente, fui como profissional da saúde e na secretaria de saúde eu era vista como: 

“- Olha, é a presidente do CONDEFI que trocou lá para trabalhar aqui.”  Mas logo acho que as 

pessoas começaram a reconhecer que eu tinha um outro papel. Um papel de formuladora de 

política.  

Nós conseguimos montar e organizar esse Grupo Condutor Municipal de uma forma 

bacana com todos os serviços do município e a UNIFESP. Fizemos o Plano Municipal da Rede 

de Cuidados da Pessoa com Deficiência, e conseguimos aprovar nosso plano municipal junto 

ao Conselho de Intergestores da Região Metropolitana da Baixada Santista como uma rede de 

cuidado mesmo com Centro Especializado em Reabilitação e todos os fluxos para os demais 

serviços. 

Isso já era 2014. O ano de eleição presidencial e existia uma guerra entre o governo 

federal e o governo estadual. E o plano da nossa região, o plano regional que eu fazia parte da 

organização ficou engavetado. O estado se recusou a negociar com o Ministério da Saúde para 

priorizar as regiões onde deveriam ser investidos recursos e naquele momento nós perdemos a 

habilitação do Centro de Reabilitação.  

No ano seguinte fomos surpreendidos com um projeto de lei que criava uma clínica 

escola para autistas. Era um projeto que basicamente criava um mini manicômio de pessoas 

com autismo que deveriam ficar lá dentro o dia inteiro, fazendo todas as atividades sem qual-

quer acesso ao ambiente externo. Fui chamada para fazer o parecer contrário.  

Fizemos o parecer contrário. Aprovado pelo prefeito e conseguimos emplacar o projeto 

do Centro Especializado em Reabilitação que funcionaria na Zona Noroeste. Naquela época 

pelo nosso projeto técnico esse centro especializado em reabilitação seria como polo de reabi-

litação baseado na comunidade que já existia o projeto da UNIFESP lá. A nossa ideia era unir 

as coisas e fazer uma dinâmica de trabalho em conjunto. 

Conseguimos aprovar e receber recursos do Rotary para a compra dos equipamentos. 

Compramos todos os equipamentos. Só que quando eu me contrapus frontalmente à clínica-

escola e me recusei a entrar no grupo técnico que organizaria um novo projeto para a clínica 
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escola, fui retirada do grupo condutor municipal. As pessoas que assumiram compactuavam 

com aquela situação e aquele projeto técnico inicial do centro especializado foi por água abaixo 

e nesse momento da minha vida eu já estava com outros planos profissionais. Estava partindo 

para trabalhar em Brasília.  

Quando eu saí do Conselho Municipal, abri mão da presidência porque estava com pro-

blemas pessoais e minha mãe teve um câncer em 2015. Antes disso estava com a minha mu-

dança pronta para trabalhar em Brasília e eu abri mão porque decidi cuidar da minha mãe. Eu 

já tinha saído tanto do CONADE, como do CONDEFI, e me afastei. Passou 2015 e foi um ano 

muito difícil. Em 2016, ainda estava na CUT, mas nesse mesmo ano rompi com a Central Única 

dos Trabalhadores.  

Em 2016 foi o ano da última conferência que nós tivemos. Foram as conferências con-

juntas. Eu estava lá como delegada por São Paulo e como coordenadora de um grupo de trabalho 

sobre diversidade sexual e mais uma vez pude constatar o quanto que o movimento de pessoa 

com deficiência é machista e homofóbico.  

Fui xingada por pessoas com deficiência. Pessoas que estavam no grupo de trabalho 

sobre diversidade sexual por estar defendendo algumas pautas como a liberdade de identidade 

de gênero e de orientação sexual para as pessoas com deficiência. Talvez essa tenha sido a 

minha última grande atuação no movimento de pessoas com deficiência na militância, em 2016. 

No final de 2016, estive pela última vez em Brasília. Num evento do próprio CONADE 

já com o pós golpe de Estado. Fui mediar um grupo e era um seminário para os conselhos 

estaduais e alguns conselhos municipais. Coincidentemente, cheguei em Brasília, no dia 29 de 

novembro, mas antes disso eu tinha estado por 15 dias mais ou menos no Ceará, em Sobral. Fui 

dar um curso sobre o marco regulatório das organizações sociais lá e depois fui para Brasília. 

Cheguei em 29 de novembro de 2016. Foi um dia em que houve uma grande manifestação em 

Brasília e a polícia violentamente reprimiu os estudantes, os manifestantes, populações indíge-

nas, grandes acampamentos indígenas, do MST e muitos estudantes foram reprimidos. Pessoas 

morreram. E nós estávamos lá.  

C. e eu, mais uma vez, estávamos lá. E aí a gente pode perceber que as pessoas com 

deficiência elas não estão apartadas do resto da sociedade. Nós estávamos lá. E a luta pelo 

reconhecimento não faz mais sentido por si mesma se nós não tivermos clareza sobre a luta de 

classes. Que pessoas com deficiência mais pobres são muito mais excluídas do que as pessoas 

com deficiência mais ricas e que as pessoas com deficiência pobres e negras são muito mais 

excluídas do que as pessoas com deficiência ricas e brancas. 
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 Isso reforça mais uma crença, questão, conceito que trago comigo que não existe supe-

ração. Isso é balela. Isso é argumento de quem quer meritocracia e de quem quer dizer que as 

pessoas com deficiência precisam ser super heróis porque afinal de contas políticas públicas e 

acessos aos serviços não vai existir mesmo. 

No final de 2016, fui nomeada como fonoaudióloga do município pois até então eu era 

servidora do estado, e escolho a área de saúde mental. Essa escolha foi uma escolha de vida. 

Me recordo que estava acabando o meu mestrado na UNIFESP e defendi o meu mestrado em 

março de 2017 em meio a uma greve grande que a gente teve aqui em Santos.  

Eu estava lá como grevista, como servidora pública municipal. Comecei a construir uma 

nova trajetória para mim no campo da saúde mental. Fiz isso porque entendia que ali no final 

de 2016, encerrava um ciclo no campo das pessoas com deficiência pela forma que eu estava 

fazendo, no campo macro político. Entendi que eu deveria retomar um caminho nos espaços 

micropolíticos, nas comunidades, nos territórios e isso trabalhar na saúde mental me daria pos-

sibilidade. 

 Desde então, trabalho em um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS- 

IJ), hoje sou gestora do CAPS-IJ “Tô Ligado” do município de Santos, que é um CAPS III com 

modelo de atendimento 24hs. Atendemos crianças com deficiências psicossociais e outras con-

dições psíquicas e psicossociais sempre em uma lógica de emancipação. Cada vez mais entendo 

os processos de inclusão como processos de compor uma sociedade de controle ao invés de 

rompermos com essa sociedade de controle. 

 Temos lutado durante anos e anos para fazer parte dela e por isso hoje com o governo 

fascista que retira direitos, é tão fácil retirar os nossos direitos porque esses direitos são frágeis 

e os movimentos sociais das pessoas com deficiência há muito tempo são frágeis. São movi-

mentos fragmentados que insistem em atuar de maneira sectária.  

Os conselhos de direitos já não são há muitos anos espaços de fato de discussão, cons-

trução e formulação de políticas públicas. As conferências também não. Porque um dos ônus 

dos processos de inclusão é que as pessoas com deficiência também se incluem pelo poder, pela 

busca do status, ambição, vaidade, porque nós somos todos humanos.  

Hoje em 2020, a minha luta é pelos direitos humanos de todas as pessoas, inclusive das 

pessoas com deficiência, mas não mais pela inclusão, mas sim pela emancipação e pelo prota-

gonismo das pessoas com deficiência.  
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Pela efetivação dos direitos de todos e todas com e sem deficiência e pelas lutas coleti-

vas nas comunidades e nos territórios a partir da atenção psicossocial, como eu trabalho no 

SUS. 

 Hoje posso dizer que sou uma ativista de direitos humanos, feminista e que luto ferre-

nhamente pela emancipação das pessoas. Que a gente não precise mais lutar para compor uma 

sociedade de controle, mas que a gente tenha coragem e a capacidade de lutar por uma distri-

buição de renda justa por políticas públicas equitativas. Que a gente consiga romper com a 

lógica da sociedade de controle. 

Voltando ao campo pessoal, aos meus filhos que nasceram lá atrás... Hoje o Heitor tem 

22 anos e faz faculdade de Medicina em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires. O 

Lucas tem 18 anos e vai fazer 19. Lucas é músico, produtor musical e mora em Buenos Aires 

também.        

5 A AQUISIÇÃO DA DEFICIENCIA: A DEFICIENCIA COMO INFORTU-

NIO. 

 

Três das narradoras adquiriram a deficiência na infância e uma foi tendo uma perda 

gradual da visão até ficar cega na adolescência. Duas delas após a infecção com o vírus da 

Poliomielite, uma por acidente de trânsito e outra por deficiência visual progressiva. Ser uma 

pessoa com deficiência era uma identidade frequentemente recusada e as famílias relutaram 

para entender a nova condição delas, como Esmeralda e Safira relatam: 

 

Minha família falava assim porque eles confundiam os deficientes com os mendigos. 

A maioria das pessoas que mendigavam nas ruas naquela época eram pessoas que 

tinham algum tipo de deficiência ou fingiam ter. As pessoas diziam que as pessoas 

com deficiência não valiam nada, que não tinham futuro e provavelmente eram essas 

pessoas que meus familiares conheceram. (Esmeralda) 

 

A questão da cegueira sempre foi um tabu na nossa sociedade e não era diferente na 

minha família. (Safira) 

 

O medo e a negação da deficiência estavam presentes e a deficiência era entendida por 

essas famílias e pela sociedade como tragédia e não como diversidade. A construção dessas 

infâncias se deu em meados das décadas de 60 e70 e a maior parte das narradoras traz consigo 

a memória de morarem em bairros periféricos.  

Elas narram que ao longo de suas infâncias obtiveram obstáculos significativos para 

estar com outras crianças, porém sob a óticas delas não sofreram preconceitos das crianças com 
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as quais conviviam. Apesar de serem diferentes das outras crianças suas diferenças não as im-

pediam de participar das brincadeiras e atividades. Ágata relata que as crianças do bairro a 

levavam para brincar nos braços e que seus amigos fizeram nenhum tipo de discriminação: 

 

Se a gente tinha que brincar em um lugar que era mais longe, a molecada me levava 

nas costas ou fazia aquelas cadeirinhas com os braços e me levavam. Ninguém nunca 

me maltratou porque eu era deficiente. Os meus amigos de infância não lembro de 

alguém ter feito bullying comigo. (Ágata) 

 

Esse contato, porém, era restrito apenas ao contato com crianças sem deficiência. Como 

narra Ágata: “No bairro onde morava até essa idade todas as crianças eram normais, fisicamente 

normais...”  

A fala de Ágata evidencia a falta de convívio com outras crianças deficientes e simboliza 

que muitas das infâncias das pessoas com deficiência foram marcadas por isolamento social e 

limitação da participação plena. 

A escola era o lugar mais comum da convivência com outras crianças com deficiência. 

Ela e as instituições de reabilitação se configuraram como espaços onde o brincar e os direitos 

fundamentais das crianças com deficiência começam exercidos e garantidos.  

Reconhecida como ambiente de inclusão e de certo modo tutela, frequentar a escola era 

uma forma de começar a experenciar suas próprias vivencias. Embora se tivesse um discurso 

inclusivo algumas apresentaram barreiras ambientais e relacionais para o acesso à educação.  

Esses espaços, de forma ambígua eram lugares de inclusão e exclusão, que limitavam o 

acesso das crianças ao ambiente escolar por meio de ambientes mal adaptados e profissionais 

da área da educação que traziam consigo desconhecimento das potencialidades das crianças 

com deficiência e preconceito e estereótipos em relação as suas condições. Sobre os ambientes 

mal adaptados, Ágata recorda: 

 

Lembro que tinha que andar muito desde a entrada da escola até a sala de aula e isso 

era muito cansativo para mim, porque eu usava aparelho. Meu aparelho era um tutor 

longo bilateral e eu usava bengalas canadenses e o chão que era muito liso não aju-

dava. Lá para mim, era bem puxado. Bem puxado mesmo. (Ágata) 

 

Quando eu tinha 11 anos, fui cursar a 4ª série em Santa Catarina. Em uma escola dita 

normal. Lá senti bastante preconceito das pessoas e dos alunos. As crianças quase não 

falavam comigo e isso foi difícil para mim. O período que passei lá foram seis meses. 

Nem a professora acreditava que eu iria acompanhar a turma da classe. Acho que ela 

achava que eu tinha algum déficit intelectual. (Ágata) 
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Em suma, essa infância foi reconhecida pelas narradoras como feliz embora desafiadora 

por conta das questões socioeconômicas precárias e acesso limitado aos direitos das crianças 

como acesso à educação, lazer, saúde e acessibilidade. Reconhecida uma infância marcada por 

períodos recorrentes de internações e tratamentos médicos. As cirurgias e internações frequen-

temente interrompiam o cotidiano das narradoras quando eram crianças principalmente em suas 

rotinas e atividades escolares. 

Outro lugar de participação e reconhecimento da deficiência ainda na infância são ins-

tituições de reabilitação. Algumas narradoras reconhecem esses espaços como lugares onde de 

fato ocorre o primeiro contato direto com outras crianças com deficiência e esse contato se torna 

grande influência para suas formas de enxergarem o mundo e sua própria condição, além de 

novos modos de ser e estar. Centros de reabilitação promoviam o contato com outras pessoas 

com deficiência, como podemos ver no relato de Ágata: 

 

Quando entrei no CRPI, tinha 7 anos de idade e foi lá que fui descobrir o mundo da 

pessoa com deficiência. Porque até então não tinha conhecido nenhuma criança defi-

ciente, só eu. (Ágata) 

 

Por serem espaços de encontro, neles as narradoras encontraram possibilidades de iden-

tificação e ressignificação de metas, ideias e projetos de vida. Frequentar nesses lugares marca 

o ponto inicial das construções das trajetórias das narradoras enquanto responsáveis pelo seu 

próprio caminho dentro do movimento de defesa dos direitos e há descoberta da autonomia para 

os próximos passos e sua participação política. Elas apontam esses espaços como valiosos na 

construção de uma identidade e na esperança de melhorias para o futuro, como nos mostram os 

relatos de Ágata, Esmeralda e Safira: 

 

Era o CRPI, o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil que existe até hoje. Para 

mim o CRPI, foi um marco na minha vida porque foi lá que aprendi a ser gente. 

(Ágata) 

 

Lá na AACD, a gente tinha a presença das pessoas atuantes no movimento das pessoas 

com deficiência. A maioria delas com Poliomielite, ou com alterações genéticas cau-

sadas principalmente por administração errônea de Talidomida, remédio para cólicas 

que foi por esse motivo proibido. (Esmeralda) 

 

Mas no Centro Reabilitação Profissional convivendo com pessoas diversas foi ali que 

me reabilitei. Ali aprendi a andar, conversar novamente, aprendi a me servir, comer, 

aprendi a namorar de novo, aprendi a ter novos amigos. Aprendi a ser sujeito de di-

reitos. (Safira) 
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Posteriormente há uma migração do movimento para alcançar outras esferas de partici-

pação social e mobilização para outros espaços políticos que são as associações. Com a parti-

cipação nesses novos ambientes de representação e encontro há um rompimento com a super-

proteção dos espaços de tratamento. As associações nascem dentro dos espaços de reabilitação 

e ao longo do tempo essas duas instituições começam a desvincular-se uma da outra, pois as 

instituições de reabilitação nos mesmos moldes da escola exerciam certo tipo de controle sobre 

a pessoa com deficiência e a intenção de migrar para as associações oferecia a oportunidade de 

se pensar por si e decidir o que se queria para além das expectativas da família ou instituições. 

Sobre os espaços políticos Ágata diz: 

 
Foi ali que conheci essa história de exigir direitos e de querer direitos e nos reunir 

para lutar por alguma coisa. Ou seja, querer alguma coisa. Porque até então lá no CRPI 

éramos tão protegidos que não nos preocupávamos com questões de lutas por direitos. 

(Ágata) 

 

Havia uma ideologia de responsabilização individual. Nessa ideologia o não progre-

dir estava relacionado a falta de empenho e não como a falta de um ambiente acessível. Por 

essa razão uma realidade muito dura enfrentada pelas pessoas com deficiência naquela época 

era o isolamento social e a falta de equipamentos de acessibilidade, como aponta Ágata:  

 

Meu único contato com pessoas com deficiência era no CRPI. Não entendia nada de 

direitos e não pensava em lutas por direitos. Via como normal toda essa dificuldade 

para viver. Sempre me ensinaram que tinha que me esforçar se quisesse viver no 

mundo. Devia me adaptar ao máximo, e de preferência não dar trabalho. A gente não 

tinha ônibus adaptado e éramos tratados como pessoas diferentes mesmo então não 

tinha essa visão que eu tenho hoje sobre direitos. (Ágata) 

 

6 DESPERTAR PARA O MOVIMENTO POLÍTICO 

 

  O despertar político e o envolvimento no movimento de defesa das pessoas com defici-

ência ocorre no auge da adolescência. Para as narradoras a adolescência se apresenta como 

lugar de auto-afirmação e possibilidade busca por uma nova realidade e identidade. 

Houve um processo de negação e receio do próprio corpo que é próprio da fase da pu-

berdade, mas que para elas trouxe também questões sobre o corpo ideal e funcional que influ-

enciaram a forma como se viam enquanto pessoas. A adolescência para pessoas com deficiência 

é um período de conflito com a idealização do corpo ideal dito “normal” e o corpo real defici-

ente. Sobre a aceitação do corpo Àgata conta: 
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Entrando na adolescência, a aceitação do corpo foi bem difícil. Porque você começa 

a olhar os meninos e os meninos começam a te olhar e os meninos não se sentem 

atraídos por você e você fica com medo de não conseguir arrumar nenhum namorado. 

Começamos então a não aceitar o próprio corpo do jeito que ele era. É uma fase bem 

difícil. A adolescência é difícil para qualquer pessoa e para uma pessoa com deficiên-

cia não é diferente. (Ágata) 

 

Esse processo corre por um período até que em dado momento se permitem reconhecer 

esses corpos em um movimento de autoaceitação e criação de estratégias para participar da vida 

e alcançar seus objetivos. Havia uma superproteção da família e os pais tinham dúvidas acerca 

da autonomia delas. A grande maioria tinha receio que elas construíssem relacionamentos amo-

rosos. Esse receio das famílias segue exemplificado pelas falas de Esmeralda: 

 

Isso sim, os nossos pais tinham, todos, medo dos nossos relacionamentos de amizades 

e amorosos. Minha mãe, quando eu disse do meu primeiro namorado ela não acredi-

tou. Falou que era mentira minha e que eu estava inventando. (Esmeralda) 

 

“encontrando pessoas com deficiência que não saiam de casa por vergonha e porque 

elas não tinham cadeira de rodas, muletas, andadores, elas não tinham meios de loco-

moção.” (Esmeralda) 

 

A forma como conheceram o movimento foi diversificada e em geral as narradoras e a 

pessoas com deficiência conheceram dentro das instituições de reabilitação. Logo após que se 

reuniam, migravam para outros espaços buscando maior engajamento e participação política:  

 

Como mágica comecei a encontrar muitas pessoas com deficiência, fazíamos contato 

com outros politizados de diversos lugares e com conhecimento de leis que eles tra-

ziam nos encontros. E eram muitas pessoas com deficiência. O que eles traziam para 

nós era muito interessante, pois a gente não sabia que a gente podia lutar pelos nossos 

direitos. (Esmeralda) 

 

Conheci o movimento em defesa dos direitos das pessoas com deficiência aos 17 anos 

quando amputei o joelho e fui fazer reabilitação. (Rubi) 

 

Essa migração para outros espaços de participação política evidência que havia uma 

busca por protagonismo e emancipação dentro e fora de casa e intenção de romper com a su-

perproteção também dos espaços de reabilitação. A consequência disso é a formação das pri-

meiras instituições: 

 

Vimos que os objetivos da política das pessoas com deficiência, era proporcionar pos-

sibilidades de protagonismo e emancipação da pessoa com deficiência e era isso que 

a gente queria. (Esmeralda) 
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Foi ali que conheci essa história de exigir direitos e de querer direitos e nos reunir 

para lutar por alguma coisa. Ou seja, querer alguma coisa. Porque até então lá no CRPI 

éramos tão protegidos que não nos preocupávamos com questões de lutas por direitos. 

(Ágata) 

 

Nós fundamos na mesma época uma Associação da Pessoa com Deficiência, ideia da 

M. Ela e o pai dela tiveram essa ideia para a inclusão e para união das pessoas com 

deficiência, um lugar onde elas pudessem trocar informações e aprender algum es-

porte. (Esmeralda) 

 

 

 

Os espaços de reabilitação foram reconhecidos como espaços para conhecer o movi-

mento das pessoas com deficiência e mesmo possuindo um modelo mais engessado sempre 

havia alguma mobilização. As demandas apresentadas nessas mobilizações era criar ambientes 

de convivência, diversão e debates políticos para as pessoas com deficiência: 

 

Vimos que os objetivos da política das pessoas com deficiência, era proporcionar pos-

sibilidades de protagonismo e emancipação da pessoa com deficiência e era isso que 

a gente queria. (Esmeralda) 

 

O Domingo da Inclusão era muito interessante, durou anos e aí nesse espaço a gente 

fazia encontros que falavam sobre saúde, sobre lei, sobre direitos, sobre avanços da 

medicina pois as mães se preocupavam muito com as crianças pequenas, que nasce-

ram deficientes. (Esmeralda) 

 

Um dia de interação entre as pessoas com deficiência onde cada um trazia alguém 

novo e era feito uma pré-inscrição para as atividades. Tinha cinema, refeição, ativida-

des plásticas, então era um dia inteiro de convivência, tinha atividades esportivas e aí 

você via o que te interessava e participava. (Rubi) 

 

As primeiras reuniões na Baixada Santista sobre os direitos das pessoas com deficiência 

foram influenciadas pelas pautas discutidas no Rio de Janeiro e São Paulo. Esmeralda narra 

que: “O C. foi quem trouxe o movimento das políticas para as pessoas com deficiência de São 

Paulo e do Rio.”  Após essas reuniões nasce o conselho de direitos da pessoa com deficiência 

e o início do projeto de dança em cadeira de rodas: 

 

Na reunião do Conselho Municipal da Política para as pessoas com deficiência que o 

C. plantou no governo da Telma, os três que estavam lá se encantam com os vídeos e 

pediram para a G., que era fisioterapeuta e sabia dançar que adaptasse os passos para 

que a gente pudesse reproduzir. (Esmeralda)   

 

O uso de espaços públicos para reuniões dos movimentos durante o Governo de Telma 

de Souza foi grande aliado para ampliação da discussão dos direitos das pessoas com deficiên-

cia bem como a consolidação do conselho municipal dos direitos das pessoas com deficiência, 

fato exemplificado pela fala de Safira:  
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A gente tinha um lugar muito bom. Dentro do prédio do INSS, lá na Ponta da Praia e 

ficava junto o programa de rádio do grupo TAM TAM, o Centro de Fisioterapia da 

prefeitura, médicos e o CONDEFI. (Safira) 

 

 

O despertar para o movimento político foi a possibilidade que tiveram de participar e se 

reconhecer enquanto pessoa de direitos nesses ambientes de encontro com outras pessoas com 

deficiência. Alguns protestos foram feitos para reivindicar acessibilidade nos espaços e estabe-

lecimentos públicos e privados. Os protestos foram considerados um passo importante para o 

reconhecimento da condição de cidadãs que poderia exercer seus direitos. Sobre os protestos 

Esmeralda relata: 

 

A gente sabia ser persistente. No shopping Atlântico, nós nos reunimos em bandos, 

para fazer abaixo assinados e exigir visibilidade. Pedíamos por rampas, por acessos, 

por estacionamento, tudo enfim e impactava, pois não era costume deles ver tanta 

gente com deficiência assim. (Esmeralda)  

 

Então, por exemplo, um mercado colocava um obstáculo na rampa, para ninguém 

roubar carrinhos. A gente emprestava cadeiras de roda para alguns e todo mundo junto 

ia ao mercado, em uns trinta. Já pensou, trinta cadeirantes e chamávamos o jornal A 

Tribuna, as pessoas responsáveis tiravam o obstáculo na hora. (Esmeralda)  

 

Como mágica comecei a encontrar muitas pessoas com deficiência, fazíamos contato 

com outros politizados de diversos lugares e com conhecimento de leis que eles tra-

ziam nos encontros. E eram muitas pessoas com deficiência. O que eles traziam para 

nós era muito interessante, pois a gente não sabia que a gente podia lutar pelos nossos 

direitos. (Esmeralda)  

 

 A formação de associações de pessoas com deficiência em Santos, Guarujá e São Vi-

cente por influência da Constituinte de 1988 e a criação das leis e conselhos de direitos nas 

cidades e em nível nacional permitiu o reencontro as pessoas que frequentavam os centros de 

reabilitação na infância e possibilitou o uso de espaços públicos para as reuniões comprovando 

assim que os muros das instituições já estavam pequenos para elas e o que queriam eram ter 

suas vozes ouvidas e respeitadas, como apontam em seus relatos: 

 

A reivindicação naquela época era mobilizar as pessoas com deficiência de São Vi-

cente e fazer valer toda aquela ebulição por causa das questões e discussões na Cons-

tituição de 1988. (Rubi) 
 
Para as pessoas com deficiência não existia ainda as leis de cotas para poder trabalhar 

ou estudar. Eu mesma só arrumei esse emprego porque foi um emprego arranjado. 

Então acredito que a gente se reuniu naquela época com saudade na verdade, da época 

da escola e aquela ideia de fazer associação era uma ideia legal. (Ágata) 

 



66 

 

 

   

 

Naquele momento, como era muito rebelde como eles diziam, fui levada por uma 

professora da instituição para uma reunião que acontecia em outra uma instituição que 

se chamava Casa da Esperança de Santos que fica na Ponta da Praia. (Safira)  

 

Estar entre pessoas iguais para elas era importante segundo pois permitia a identificação, 

mobilização e a troca de experiência sobre a vida e várias formas de ser e estar no mundo. 

Apesar das associações e as atividades de militância no movimento serem espaços de lutas, 

frequentemente as narradoras dizem que por vezes estavam ali, mas não sabiam ao certo que o 

estavam fazendo, mas seus desejos de participarem era sempre maior. Muitas vezes iam sem 

saber o porquê, mas havia o desejo de participar porque isso era estar entre os iguais. Esmeralda 

e Rubi contam sobre esse desejo: 

 

Eu não sabia muito da importância de estar participando daqueles movimentos. Era 

mais a interação de estar entre os iguais. Mas foi muito importante para mim porque 

precisava ter contato. (Esmeralda) 

 

Até os 16 anos, 17 anos, não tive contato com outras pessoas com deficiência. E isso 

é muito sério né? Vou dizer que a minha família me protegia, mas também a gente 

tinha poucos recursos. Não tínhamos carro e não tinha como ir e vir de um lugar para 

outro. (Rubi) 

 

Assim fui participar da grande mobilização das pessoas com deficiência por causa da 

Constituição. Não sei se nós fomos manifestar ou reivindicar alguma coisa... Na ver-

dade, não sei explicar o que eu fui fazer lá, mas, sei que estava lá no movimento. 

(Rubi) 

 

Em relação a sexualidade, as narradoras admitem que nesse período da adolescência 

havia certas dificuldades de aceitação de seus corpos e experiências de rejeição, mas essa fase 

também foi de descobertas a respeito suas potencialidades e formas de desfrutar dessa sexuali-

dade. Os namoros ocorriam e no decorrer dos anos essas mulheres se reconheceram como donas 

de seus corpos como menciona Ágata: 

 

À noite íamos à pracinha sempre com aquele desejo de arrumar um namorado e o 

medo de alguém não querer ou não gostar e ser rejeitado. Apesar do medo da rejeição 

deu tudo certo. Foi um período muito gostoso. Sempre aparecia uma paquera, um 

beijo na boca e muitas risadas. (Ágata) 

 

 Os pais não acreditavam que suas filhas pudessem desenvolver um relacionamento 

amoroso, eles sempre desconsideravam que isso pudesse acontecer e que de certa forma seria 

benéfico para elas, como a fala de Esmeralda evidencia:  

 

Isso sim, os nossos pais tinham, todos, medo dos nossos relacionamentos de amizades 

e amorosos. Minha mãe, quando eu disse do meu primeiro namorado ela não acredi-

tou. Falou que era mentira minha e que eu estava inventando. (Esmeralda) 
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7 DESAFIOS PARA O MOVIMENTO NA VISÃO DELAS 

 

Na década de 80 os movimentos sociais no Brasil florescem e há uma série de movi-

mentos sociais em cena após o período da ditadura militar reivindicando espaço de representa-

ção e direitos. É nesse contexto que correm as primeiras conferências nacionais sobre os direitos 

das pessoas com deficiência que tiveram posteriormente forte influência no trabalho de cons-

trução dos conselhos. As reivindicações se pautavam na luta pelos direitos das pessoas com 

deficiência e por uma sociedade mais justa para todos, fruto de uma articulação do movi-

mento das pessoas com deficiência com partidos de esquerda da época como apresenta Safira 

em sua fala: 

 

As pessoas que estavam ali no grupo eram militantes de esquerda do Partido dos 

Trabalhadores, que era o grande partido de esquerda na época. Insisto em repetir 

isso porque a gente tem hoje em 2020, uma questão dos processos de inclusão e eu 

diria de emancipação da pessoa com deficiência que passa muito mais pela distri-

buição de renda do que pelo reconhecimento. Isso no meu ponto de vista. (Safira) 

 

8 CONQUISTAS 

 

 As narradoras apontam como principal conquista do movimento a conquista e constru-

ção das legislações especificas para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, como 

Rubi relata:  

 

Considero que as principais conquista do movimento de pessoas com deficiência são 

as leis. A maioria das causas de deficiência no Brasil são por doenças e acidentes de 

transportes. (Rubi) 

 

 

As primeiras leis favoreciam a independência e autonomia, sendo o ano 1988 conside-

rado um marco para o movimento de conquistas do movimento de defesa dos diretos das pes-

soas com deficiência. Foi nele em que foi promulgada a Constituição de 1988, onde ocorre a 

incorporação das pautas e reivindicações das pessoas com deficiência nas discussões em nível 

nacional. Esmeralda diz: 

 

1988 foi ano da Constituição, foi toda ela apoiada com as nossas ideias e aí depois 

veio o Lula que às comprou, assinou leis, montou um gabinete para a pessoa com 

deficiência. O C., um amigo nosso deficiente e N. trabalhar lá juntos com ele. Ele 

assinou tudo que beneficiava a pessoa com deficiência e tem algumas que ainda não 
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puseram em prática e estão alguns empresários, brigando até hoje para que as deter-

minações que ele assinou não sejam cumpridas, por exemplo essa da obrigatoriedade 

de elevador nos carros das companhias de ônibus. (Esmeralda) 

 

Segundo a fala de Safira, na Baixada Santista, ocorreu um evento em que as pessoas 

com deficiência se reuniram para elaborar propostas para a Constituição de 1988: 

 

Um belo dia em 1985 ou 1986 não tenho certeza, teve um evento em Santos. Foi um 

evento muito grande de reunião das pessoas com deficiência. O objetivo dessas pes-

soas era participar da escrita de uma carta com tópicos exigindo direitos para que eles 

fossem incorporados na Constituição que o Congresso Nacional estava formulando. 

(Safira) 

 

A primeira lei de promoção e direitos para as pessoas com deficiência depois da Cons-

tituição federal de 1988 foi a lei 7.853/1989 que trazia apoio às pessoas portadoras de deficiên-

cia e sua integração social, sendo considerada a primeira lei que registra os interesses coletivos 

dessas pessoas. 

 A conquistas dos direitos e mais espaços de lazer e convivência são frutos dos protestos 

e mobilizações em praças e estabelecimentos públicos e privados que não ofereciam acessibili-

dade e assim começam a surgir os primeiros projetos de acessibilidade e de rampas na cidade. 

Esmeralda relata que houve iniciativa de levar um projeto de ciclovias adaptadas: “Nós levamos 

essa ideia para o prefeito. Era um projeto de ciclovias anexadas a pequenas rampas de 1 metro 

e 20 centímetros em todas as esquinas.”  

  Acessando novos espaços antes não abertos e acessíveis as narradoras relatam que 

houve mais oportunidades de convivência, sociabilidade e lazer para pessoas com deficiência.  

Políticas públicas que respaldam o direito de acesso a renda para população em vulnerabilidade 

como o BPC – Benefício de Prestação Continuada, permitiram a conquista de maior indepen-

dência e autonomia das pessoas com deficiência. O surgimento do BPC para as pessoas com 

deficiência de famílias muito pobres, além de assegurar uma renda mínima de subsistência, as 

poupavam do trabalho informal indigno – já que a maioria não acessava o mercado formal de 

trabalho - ou de viver de ajuda ou caridade. Segundo o relato de Ágata: 

 

Por volta de 1996, a ADISA auxiliou muitas pessoas com deficiência a receber o Be-

nefício de Prestação Continuada que o Governo oferecia a pessoas com deficiência 

carentes e encaminhou muitas pessoas ao mercado de trabalho. Foi um período de 

muitas conquistas e diversão. Fazíamos excursões, passeios e encontros. (Ágata)  
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Nas conquistas trabalhistas estão a garantia das vagas de cotas para pessoas com defici-

ência e sua inserção em concursos públicos, o que configura uma mudança nas relações e in-

clusão no mundo de trabalho de forma mais justa e igualitária como expõem Safira e Ágata: 

  

Em 1996, passei em um concurso na prefeitura de Santos. Com o surgimento da Lei 

de Cotas para o trabalho a configuração mudou e muitos de nós conseguimos entrar 

no mercado de trabalho, inclusive eu. (Ágata) 

 

Construímos a primeira legislação de reserva de 10% das vagas nos concursos pú-

blicos de Santos. A primeira telefonista cega concursada na prefeitura de Santos 

nessa época foi a D., que ainda está na ativa na câmara de vereadores. A Lei de 

Gratuidade do Transporte Público foi construída ali. Muitas coisas surgiram da-

quele movimento e foi um aprendizado poder estar dentro das conferências de sa-

úde. (Safira) 

 

Os anos gloriosos segundo as narradoras para a aquisição das conquistas do movi-

mento de defesa dos direitos das pessoas com deficiência são os anos entre 2000 e 2015. 

Durante esses anos há uma intensiva inclusão dos direitos das pessoas com deficiência nas 

pautas governamentais e participações das pessoas com deficiência nas conferências e debates 

nacionais e internacionais foram importantíssimos para o fortalecimento do movimento de di-

reitos da pessoa com deficiência na Baixada Santista. Sobre a participação nessas discussões as 

narradoras referem: 

 

O Governo Federal finalmente colocou na agenda ações e verbas para isso. Vivi a 

falta, a ausência e a inexistência da ideia de direitos. Vivi também o processo de ver 

sendo cumpridas as leis de acessibilidade, educação inclusiva e cidadania. Coisas que 

para mim eram inimagináveis. (Rubi) 

 

Formamos o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Lutamos 

muito e tivemos as primeiras conferências municipais. (Safira) 

 

Fui com a delegação em que estava a C., a N., pessoas do Vale do Ribeira e das nove 

cidades da Baixada Santista. Foi maravilhoso representar o estado lá e conhecer pes-

soas de outros estados. Ver o movimento de pessoas com deficiência e quanta coisa 

que a gente tem de direito... As leis e quanta coisa de lá para cá que foram aplicadas, 

mas também quantas leis que ainda não saíram do papel e quanta coisa que a gente 

ainda tem que brigar mesmo hoje em 2020! (Rubi) 

 

 

Participação nas convenções internacionais e nacionais dos direitos das pessoas com 

deficiência continuaram a consolidar as ideias e reivindicação abrindo mais oportunidades 

de fala e de expressão das demandas e vontades, como aponta Safira: 

 

 
Fui coordenadora geral de projetos pela 3in. Fui pra Espanha na Conferência de Sala-

manca em 2009, que foi uma retomada da conferência de 1994. Fiquei na Espanha 
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por dez dias e foi uma viagem muito interessante e de muito aprendizado. Nessa altura 

já tínhamos conseguido ratificar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Defi-

ciência, então também tive o privilégio de estar nos seminários e nas conversas quando 

construímos a proposta brasileira para a convenção. (Safira) 

 

O artigo sobre mulheres com deficiência, educação, o art. 24, são artigos que tive a 

honra de ajudar a escrever. O art. 26 também, o art. 25 que dispunha saúde, habilitação 

e reabilitação. Minha vida foi se confundindo cada vez mais com a militância, minha 

vida profissional. (Safira) 

 

Pelo CONDEFI, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu 

já era militante da Central Única de Trabalhadores.  Fui pro CONADE, o Conselho 

Nacional da Pessoa com Deficiência. (Safira) 

 

As associações começaram a ter oportunidade de articulação com outras esferas do go-

verno a partir desses anos e um dos relatos aponta a associação como um ponto de cultura com 

apoio do Ministério da Cultura evidenciando a ampliação do acesso à cultura:  

 

Durante esse período que estive na presidência, a associação ganhou muita expressão 

e passou a ser um ponto de cultura em convênio com o Ministério da Cultura. Por 

meio desta parceria podemos desenvolver várias atividades culturais que ainda estão 

lá até hoje mesmo sem a verba pública. (Rubi) 

 

 

Além do governo, havia articulação com outros movimentos de fortalecimento iden-

titário, como o Movimento de Vida independente e outros movimentos sindicais. A aproxi-

mação com esses movimentos permitiu que as narradoras experienciassem espaços diferen-

tes de representação e luta formando sua identidade como militante e como pessoas dentro 

dos movimentos sociais. Sobre articulação com outros movimentos identitários e sindicais 

Safira narra que:  

 

O Movimento de Vida Independente naquele momento não era um movimento de 

garantia de direitos, mas um movimento de construção de sujeitos, e isso era muito 

interessante. Existiam grupos de apoio à sexualidade, grupos de aconselhamento 

de pares, comecei a ouvir falar de Biodança e de Reabilitação com Base Comuni-

tária. (Safira) 

 

O coletivo de trabalhadoras e trabalhadores com deficiência então me escolheu para 

representar a Central Única dos Trabalhadores junto ao Conselho Nacional. E isso na 

verdade para uma pessoa, uma mulher ativista de direitos humanos que tinha se em-

brenhado nos meandros das lutas de classes e da luta de trabalhadores dentro da Cen-

tral Única de Trabalhadores era um ganho enorme. (Safira) 

 

 

 

No município de Santos as conquistas apontadas pelas narradoras foram a conquista da 

Central de Interpretação de Libras em Santos e o Grupo Condutor Municipal. A Central de 

Interpretação de Libras era um serviço ofertado pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
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em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONDEFI). 

Já o Grupo Condutor Municipal tinha o intuito de fazer o plano municipal para implantação 

da rede de cuidados da pessoa com deficiência lançada em 2012 pelo SUS. Sobre suas cons-

truções Safira diz: 

Trouxemos a Central de Interpretação de Libras para Santos, a central que está funci-

onando agora. Foi o CONDEFI de Santos que trouxe e tentamos emplacar a política 

pública de fato. Discutimos muitas questões em relação às políticas públicas. (Safira) 

 

Nós conseguimos montar e organizar esse Grupo Condutor Municipal de uma forma 

bacana com todos os serviços do município e a UNIFESP. Fizemos o Plano Municipal 

da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, e conseguimos aprovar nosso plano 

municipal junto ao Conselho de Intergestores da Região Metropolitana da Baixada 

Santista como uma rede de cuidado mesmo com Centro Especializado em Reabilita-

ção e todos os fluxos para os demais serviços. (Safira) 

 

9 ATUALMENTE COMO PESSOAS DE DIREITOS 

 

Atualmente essas mulheres como pessoas de direitos têm formação universitária, cons-

tituíram família, são mães e são funcionárias públicas concursadas. Conquistaram através da 

luta e políticas sociais a oportunidade de exercerem suas autonomias e individualidades. 

 Revisitaram suas histórias ao narrarem sua trajetória no movimento reafirmando suas 

bandeiras de luta e construindo assim uma memória do social e ressignificando o passado e o 

presente em busca de mais participação e autonomia. O movimento na história pessoal dessas 

mulheres impulsionou trajetórias de emancipação e conquistas em suas biografias. E como 

numa via de mão dupla, suas trajetórias e desafios pessoas também deram cor e vida ao movi-

mento das pessoas com deficiência.  

10 HOJE, DESAFIOS ATUAIS E APONTAMENTOS  

 

Sobre os desafios atuais e apontamentos as narradoras explicitam que o momento atual 

é marcado por uma retração das lutas e essa retração se dá pelo esvaziamento do campo e das 

discussões sobre os direitos das pessoas com deficiência. Como desafio está posto que não é 

suficiente apenas ter leis, pois isso não garante que de fato elas vão ser implementadas ou cum-

pridas.  

A predominância dos pais e mães, ou de profissionais técnicos e mesmo formuladores 

de políticas ocupando o lugar de fala que antes eram das pessoas com deficiência é problemático 
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pois evidencia a perda de um espaço de fala importante que foi bravamente conquistado pelas 

pessoas com deficiência. A celebre frase: “Nada sobre nós, sem nós!” um marco da autonomia 

e participação, fica ameaçada por esse retorno dos pais às instancias de representação antes 

ocupadas pelas pessoas com deficiência. Sobre o retorno dos pais, Ágata nos diz: 

 

As associações de pessoas com deficiência perderam a força, o entusiasmo e a objeti-

vidade. Os conselhos encontram-se esvaziados de líderes com deficiência e vejo um 

retorno de pais e mães a esses lugares onde antes as pessoas com deficiência eram 

protagonistas. (Ágata) 

 

Safira avalia como uma política de retrocesso na questão da inclusão social, a cons-

trução de uma escola especializada para autistas com verba pública. As tentativas de criação 

de instituições segregadas, no passado e no presente caminham na contramão dos princípios 

da educação inclusiva: 

 

No ano seguinte fomos surpreendidos com um projeto de lei que criava uma clínica 

escola para autistas. Era um projeto que basicamente criava um mini manicômio de 

pessoas com autismo que deveriam ficar lá dentro o dia inteiro, fazendo todas as ati-

vidades sem qualquer acesso ao ambiente externo. Fui chamada para fazer o parecer 

contrário. (Safira) 

 

A retração das lutas pelos direitos das pessoas com deficiência e a perda de protago-

nismo de fala das pessoas com deficiência em representações anteriormente ocupados por elas, 

soma-se a atual situação de maior esvaziamento dos conselhos de pessoas com deficiência na 

Baixada Santista. Alguns conselhos encontram inativos e pouco operantes. Há uma crítica ao 

aparelhamento dos conselhos pelos governos, e uma constatação de que estes não tem sido 

instrumentos de luta e controle social. Sobre isso Ágata e Safira, afirmam:  

 

Os Conselhos de Direitos da Baixada Santista estão inoperantes, inativos ou funcio-

nam pró-forma. O próprio sistema político administrativo das cidades se apropriou e 

manipula de forma velada o que deveria ser um instrumento de controle social. 

(Ágata) 

 

Na verdade, nós que estávamos no movimento social a partir dessa inserção, começo 

a entender um pouco que os conselhos de direitos já não eram mais movimentos so-

ciais. Eles eram organismos financiados pelo poder público e que muitas vezes tinham 

muita interferência do poder público. Vi isso no conselho nacional, no conselho esta-

dual e posteriormente no conselho municipal. (Safira) 

 

Hoje a ADISA tem sua estrutura, mas poucos deficientes atuantes. O Conselho de 

Direito é inexpressivo. O CRPI continua com sua missão de reabilitação e assistência 

trabalhando mais com deficientes intelectuais. (Ágata) 
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As questões do passado que foram levantadas como avanços precisam ser avaliadas e 

revisadas a fim de preservar os direitos já construídos e conquistas e construir novas pautas para 

discussões e reivindicações. Os maiores medos segundo o relato das narradoras são a volta ao 

assistencialismo e a despolitização das pessoas com deficiência, como relata Ágata: 

 

Os que participaram da luta no passado não tão distante como eu se encontram cansa-

dos e sem esperanças percebendo um iminente encarceramento pelo assistencialismo 

pragmático, ao qual toda sociedade está caminhando. (Ágata) 

 

As narradoras apontam a necessidade de os movimentos adotarem uma abordagem 

interseccional da deficiência, articulando-a a outras pautas identitárias, como por exemplo 

as de gênero, raça, etnia e distribuição de riqueza. Divergências dentro do próprio movimento 

por verbas para entidades na disputa pelas verbas públicas enfraquecem e desmobilizam o 

movimento. Há também uma crítica realizada por Safira da presença no movimento das pes-

soas com deficiência de machismo e LGBTQfobia. 

 

Eu estava lá como delegada por São Paulo e como coordenadora de um grupo de 

trabalho sobre diversidade sexual e mais uma vez pude constatar o quanto que o mo-

vimento de pessoa com deficiência é machista e homofóbico. (Safira)  

 

Mas foi aí que caíram as fichas de quanto o movimento do movimento de pessoas com 

deficiência no nosso país é machista. O quanto ele é homofóbico e sexista, quanto que 

a cultura cristalizada de preconceitos também está dentro do movimento de pessoa 

com deficiência. (Safira) 

 

As instituições ricas que tinham muito dinheiro do poder público, elas sempre leva-

vam vantagem. Sempre conseguiam debater com muito mais “propriedade” e tinham 

muito mais espaço no congresso e em todos os lugares. E de fato, as pessoas com 

deficiência que vinham de movimentos de base, de movimentos de trabalhadores aca-

bavam sucumbindo ao sistema. (Safira) 

 

As pessoas com deficiência têm um valor de mercado. Tem uma per capita da educa-

ção, a per capita da saúde e a per capita da assistência e disso, as entidades não abrem 

mão. Fui ameaçada por presidente de entidade, porque estava mexendo em um ves-

peiro e eles não podiam perder recursos para escola pública, por exemplo, quando a 

gente defendia educação inclusiva. (Safira) 

 

Que pessoas com deficiência mais pobres são muito mais excluídas do que as pessoas 

com deficiência mais ricas e que as pessoas com deficiência pobres e negras são muito 

mais excluídas do que as pessoas com deficiência ricas e brancas. (Safira) 

 

Sobre as perspectivas futuras as narradoras trazem o desejo de poder estar inseridas 

em outros espaços de lutas e trabalhar mais na esfera micropolítica dos movimentos, e não 
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somente na esfera macropolítica. Citam como perspectivas as lutas por emancipação e pro-

tagonismo das pessoas com deficiência articuladas a outros grupos a fim de romper com a 

lógica da sociedade de controle. Sobre as perspectivas futuras Safira narra: 

 

Entendi que eu deveria retomar um caminho nos espaços micropolíticos, nas comuni-

dades, nos territórios e isso trabalhar na saúde mental me daria possibilidade. (Safira) 

 

Hoje em 2020, a minha luta é pelos direitos humanos de todas as pessoas, inclusive 

das pessoas com deficiência, mas não mais pela inclusão, mas sim pela emancipação 

e pelo protagonismo das pessoas com deficiência. (Safira) 

 

 

As narradoras apontam que o movimento das pessoas com deficiência se fragiliza 

quando atua de maneira sectária, sem questionar a lógica societária. Sobre a fragilidade do 

movimento Safira aponta: 

 

Temos lutado durante anos e anos para fazer parte dela e por isso hoje com o governo 

fascista que retira direitos, é tão fácil retirar os nossos direitos porque esses direitos 

são frágeis e os movimentos sociais das pessoas com deficiência há muito tempo são 

frágeis. São movimentos fragmentados que insistem em atuar de maneira sectária. 

(Safira) 

 

As esperanças para o movimento segundo as narradoras são formação de novas lideranças 

e o que se pretende ver no futuro para que haja uma construção contínua desses direitos é os 

jovens com deficiência participando ativamente do movimento de defesa e de suas discussões 

como o exemplificado na fala de Ágata: 

 

Para uma possível mudança desta realidade adormecida vejo que seria necessária uma 

união maior e troca de informações de todos os movimentos de pessoas com defici-

ência da Baixada Santista. Sem egos e sem julgamentos. É necessário que os jovens 

com deficiência venham estar juntos participando e criando possibilidades. (Ágata) 

 

 

11 CONCLUSÃO 

 

As narrativas dessas quatro mulheres ilustram e testemunham o surgimento do movi-

mento de defesa dos direitos das pessoas com deficiência na Baixada Santista, no final dos anos 

1970 e que abrangeu várias cidades, tendo Santos como pólo inicial de encontros e organização. 

Ao narrarem suas histórias de vida com ênfase no seu engajamento nos movimentos de luta 

pelos direitos das pessoas com deficiência, acabam por revisitar a própria história do movi-

mento, reafirmando suas bandeiras de luta, construindo uma memória social, ressignificando 
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todo um processo de busca de mais participação e autonomia das pessoas com deficiência na 

sociedade. 

Os relatos ressaltam a passagem de um Brasil assistencialista - em que as pessoas eram 

chamadas de aleijadas, privadas até mesmo da possibilidade de ir e vir pelas suas famílias e 

pela falta de acessibilidade nas vias públicas, edifícios e transporte público- para um Brasil com 

uma legislação que reconhece as pessoas com deficiência como cidadãs e sujeitos de direitos. 

As quatro narrativas apontam as principais demandas, desafios e conquistas do movi-

mento de defesa dos direitos da pessoa com deficiência na Baixada Santista. Como demandas 

foram apontadas a necessidade de  se romper com a tutela familiar que vê a pessoa com defici-

ência como incapaz de gerir sua própria vida, a necessidade de políticas que garantam a aces-

sibilidade para que a pessoa deficiência possa exercer o direito de ir e vir e assim alcançar o 

patamar de um sujeito de direito e não objeto da caridade, a importância de não descolar a luta 

das pessoas com deficiência das demais lutas sociais e de articulá-la às lutas contra as desigual-

dades sociais e econômicas,  como por exemplo a luta antimanicomial,  as lutas contra as dis-

criminações de gênero e de raça e etnia.  

Apontam também o receio de retrocessos nos direitos conquistados nesse atual governo, 

que vem implementando políticas de inspiração neoliberais e de estado mínimo. Preocupam-se 

como uma certa acomodação das novas gerações de pessoas com deficiência que já nasceram 

em uma sociedade mais acessível e não têm se engajado nas lutas sociais como as gerações 

anteriores, observando-se a falta de lideranças mais jovens e a necessidade de emergirem novos 

quadros. 
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