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Carta do Secretário

As políticas afirmativas direcionadas às pessoas com deficiências se ocupam da
melhora nas situações de convivência entre as pessoas com e sem deficiência e do desenvolvimento da autonomia.
As concepções contemporâneas da deficiência intelectual preconizam o respeito à
diversidade, não só levando em consideração a capacidade intelectual de cada um, mas
também seus interesses e motivações.
Sob essa ótica, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, vem desenvolvendo ações com vistas ao
encaminhamento de pessoas com deficiência intelectual, fora da idade escolar e que ainda
estejam matriculadas na rede estadual de ensino, para diversos equipamentos da comunidade. O objetivo desses encaminhamentos é garantir o pleno exercício dos direitos sociais
de cada cidadão.
O fruto desse intenso trabalho materializa-se nesta publicação, que tem o intuito de
registrar e divulgar o trabalho desenvolvido por esta Secretaria e seus parceiros durante o
Projeto Asas.
Não se tem notícia no Brasil de uma política de encaminhamento tão ousada quanto
a proposta pelo Projeto Asas. Enfim, o reconhecimento de que a Educação é sim um direito,
mas não é o único direito a ser garantido.
A superveniência da deficiência intelectual nunca mais poderá ser usada como argumento para a privação de direitos desses cidadãos.
É a Educação cumprindo seu papel: preparando cidadãos para o mundo.
Boa leitura!
Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Caro leitor,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica, apresenta esta publicação com o intuito de divulgar o trabalho
realizado pelo Projeto Asas desde sua idealização em 2008, até sua conclusão em 2012. A
origem do Projeto Asas se deu com o entendimento, por parte da equipe do CAPE, de que
a situação dos adultos com deficiência intelectual matriculados nas escolas de ciclo I da
rede estadual de ensino não trazia dignidade a essas pessoas – eram adultos, com mais de
21 anos, matriculados em escolas onde estudavam crianças entre 6 e 11 anos de idade. Na
qualidade de gestora do CAPE, resolvi compartilhar esse entendimento com o Ministério
Público do Estado de São Paulo, que concordou que o exercício da cidadania não estava
sendo garantido a essas pessoas.
Assim, surgiu a proposta de articulação de equipamentos comunitários, pois as unidades escolares não podem ser encaradas como único equipamento disponível a incluir
pessoas com deficiência intelectual. Por esse entendimento as políticas públicas voltadas
às pessoas com deficiência geram desconforto: elas propõem debates que anulam preconceitos, desconstroem ideias e retiram da deficiência a carga negativa que foi historicamente
marcada no imaginário da sociedade.
Projeto Asas: quando a cidadania vai além do direito à educação será distribuída para
professores da Educação Especial, professores das classes comuns, escolas da rede estadual
paulista, universidades, instituições e profissionais ligados à temática da deficiência intelectual, para que cada vez mais seja possível difundir ações e concepções que estão sendo
implementadas nessa área, visando ao fortalecimento das políticas públicas voltadas para a
garantia e o exercício pleno de direitos.
Boa leitura!
Maria Elizabete da Costa
Coordenadora de Gestão da Educação Básica
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Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE
Aparecida Soares Cabral Monson, Luciana Almeida,
Márcia Aparecida Ramos de Oliveira Gambôa e Martha de Paula Cintra1

Compreendendo a necessidade da criação de um centro que gerenciasse as ações da Educação Especial, que norteasse a elaboração de um projeto pedagógico para a construção de
uma escola inclusiva, que acolhesse a todos os alunos e intensificasse o processo de formação continuada dos professores da rede estadual paulista, a SEE inaugura em 2001 o Centro
de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, vinculado à antiga Coordenadoria de Estudos
e Normas Pedagógicas – CENP, potencializando e ampliando as ações do CAP–DV.
Com a reestruturação da Secretaria da Educação em dezembro de 2011, o Centro de
Apoio Pedagógico Especializado – CAPE passa a ser denominado Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Esse Núcleo é responsável por gerenciar as ações que garantam
a implementação da política de inclusão dos alunos com Deficiência, Transtorno Global do
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.
Para o atendimento desses alunos, público-alvo da Educação Especial, há nas escolas
a oferta do Serviço de Apoio Pedagógico Especializado – SAPE, que pode ser organizado
da seguinte forma:
• Salas de Recursos nas áreas de deficiência auditiva, física, intelectual, visual e transtornos globais do desenvolvimento. O aluno é matriculado em uma classe comum
e frequenta a sala de recursos no contraturno, de acordo com suas necessidades;
• Classe Regida por Professor Especializado, em caráter excepcional e transitório
para alunos com deficiência intelectual ou grave deficiência múltipla, ou mesmo
para aqueles que apresentem comprometimento do aproveitamento escolar em
razão de transtorno global do desenvolvimento;
• Classe Hospitalar para atender os alunos em função de períodos longos de internação.

1. Membros da equipe técnica do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE.
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O CAPE autoriza a criação desses serviços, norteia as diretrizes de trabalho e oferece
formação continuada aos profissionais especializados que lá atuam.
A Secretaria da Educação oferece também:
• professor interlocutor para os alunos com deficiência auditiva, nos moldes da Resolução SE nº 38/2009;
• serviço itinerante em que o professor especializado desloca-se até a escola onde o
aluno está matriculado para oferecer-lhe o atendimento especializado planejado e
atender às suas especificidades. Este serviço é oferecido quando não há demanda
suficiente para a abertura de uma sala de recursos;
• transporte escolar aos alunos com deficiência (Resolução SE 27/2011);
• cuidador para o atendimento dos alunos com comprometimentos motores graves
que não tenham autonomia nas atividades básicas de vida diária;
• produção de livros didáticos em braille e em caracteres ampliados e digitalizados,
bem como de materiais complementares necessários para a escolarização do aluno cego e com visão subnormal/baixa.
A Secretaria da Educação celebra convênios (Resolução SE-54, de 12/8/2011) com
escolas especializadas, que funcionam dentro de instituições de notório saber e sem fins lucrativos, para atender alunos que necessitem de apoio permanente, com Transtorno Global
do Desenvolvimento (Resolução Conjunta SE/SS nº 01/2009). O CAPE atua na autorização
para a celebração de convênios e nas orientações junto às instituições conveniadas.
O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE também oferece cursos de
atualização descentralizados para as 91 Diretorias Regionais de Ensino (nos moldes da Resolução SE nº 62/05) aos profissionais da rede estadual de ensino.
Ressaltamos o estabelecimento de parcerias com instituições e a articulação com
universidades públicas e privadas, favorecendo a reflexão sobre a prática pedagógica por
meio de estudos e pesquisas acadêmicas para o constante aprimoramento das formações
oferecidas.
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Aluno do Projeto Asas encaminhado para o mercado de trabalho.

Ministério Público do Estado de São Paulo
O Ministério Público é uma instituição voltada para a defesa dos interesses do País e da
sociedade brasileira. Sua atuação, no modelo atual, foi esculpida pela Constituição Federal
de 1988, que, no Artigo 129, lhe atribuiu a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e
individuais e do regime democrático.
A Instituição, a quem a Constituição Federal garante autonomia funcional, administrativa e financeira, não está subordinada a nenhum dos Poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário). Tem como princípios a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
O Ministério Público Estadual é coordenado pelo Procurador-Geral de Justiça e formado por Promotores de Justiça (que atuam no primeiro grau de jurisdição – Varas Cíveis e
Criminais do interior e da capital) e Procuradores de Justiça (com atuação no segundo grau
de jurisdição – Tribunais).
A atuação dos Promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo em relação
aos direitos das pessoas com deficiência é decisiva para a promoção da justiça e equidade social. O Ministério Público do Estado de São Paulo constituiu o GEDUC (Grupo de
Atuação Especial de Educação) com a missão institucional de identificação, prevenção e
repressão aos atos ou omissões capazes de corresponder à violação do direito à Educação,
em especial aos princípios assegurados na Constituição Federal.
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Grupo 25
Carla Conceição Bernardi1

Em 2000 ocorreu a fundação da Organização Não Governamental Grupo 25, associação
civil de direito privado, dotada de caráter de promoção socioeducacional. A ONG teve origem, de maneira informal, no ano de 1997, por um grupo de pais insatisfeitos com o que o
mundo oferecia de oportunidades para seus filhos.
O Grupo 25 tem como missão disseminar o conceito da ética da diversidade por
meio da informação, sensibilização, formação e posicionamento jurídico e político, a fim
de garantir os direitos e deveres das pessoas com deficiência na construção da sociedade
para todos, conforme preveem a Resolução da Organização das Nações Unidas nº 45/91 e a
Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação.
Por acreditar que as pessoas, independentemente de suas deficiências, têm o direito
ao convívio na sociedade e as mesmas oportunidades de estudo, trabalho, lazer e saúde, o
Grupo 25 desenvolve suas ações promovendo palestras, cursos, seminários e consultorias a
instituições governamentais e não governamentais, públicas e privadas, com o objetivo de
fomentar o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade inclusiva.
Por fim, o Grupo 25 comemora seus quinze anos de atuação com o lançamento do
livro Inclusão: o direito de ser e participar, com artigos de profissionais renomados em setores diversos como educação, saúde, justiça, comunicação, entre outros.

1. Diretora executiva do Grupo 25.
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APAE de São Paulo
Aracélia Lúcia Costa1

A APAE de São Paulo é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem
como missão promover a prevenção e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, produzindo e difundindo conhecimentos.
Atua em todas as fases da vida da pessoa com deficiência intelectual, da infância ao
processo de envelhecimento.
Pioneira em introduzir no Brasil a triagem neonatal, popularmente conhecida como
“teste do pezinho”, a APAE possui o maior laboratório da América Latina em número de
crianças triadas e é credenciado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência nessa
área. Desde 2001 foram realizados mais de 13,5 milhões de testes em bebês brasileiros.
Ainda como prevenção da deficiência intelectual, promove e apoia pesquisas, produz
e difunde conhecimento científico. Além disso, trabalha para a inclusão social da pessoa
com deficiência intelectual, estimulando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e a vida produtiva laboral.
A APAE também atua na promoção, proteção, defesa e garantia de direitos da pessoa
com deficiência intelectual.

1. Superintendente da APAE de São Paulo.
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A visão da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo sobre o Projeto Asas
Judith Camargo Curiel de Braga,
Marlene Aparecida Silva Machado e Rosângela Gebara1

A deficiência é parte da condição humana – quase todos nós estaremos
temporária ou permanentemente incapacitados em algum momento da
vida, e aqueles que alcançarem uma idade mais avançada experimentarão crescentes dificuldades em sua funcionalidade. A deficiência é
complexa, e as intervenções para superar as desvantagens associadas à
deficiência são múltiplas e sistêmicas – variando de acordo com o contexto (Relatório mundial sobre a deficiência, Organização Mundial da
Saúde, 2011).

Historicamente, pode-se dizer que o serviço para pessoas com deficiência tinha como foco a
institucionalização, modelo de ideias, valores e ações que caracterizaram as relações sociais.
Este paradigma perdura até hoje e se concretiza em instituições filantrópicas, nos modelos
de residências segregadas, nas escolas ou classes especiais. Porém, dentro de uma visão social de mundo democrático, na perspectiva da garantia e defesa de direitos, e alinhadas com
as recomendações nacionais e internacionais, todas as ações devem seguir os princípios da
inclusão social previstos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Diante do histórico dos alunos envolvidos no Projeto Asas, pode-se dizer que a Deficiência e outras intercorrências apresentadas por essas pessoas (questões emocionais e psiquiátricas,
atitudes infantilizadas, dependência, entre outras) foram potencializadas por esse contexto.
Hoje é responsabilidade tanto do poder público quanto da sociedade civil garantir
direitos nesse processo de transição da classe especial para outros recursos e serviços da
comunidade, o que inclui ações voltadas para o bem-estar e a qualidade de vida.
1. Membros da equipe técnica do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE.
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Desta forma, o Projeto Asas serviu para ampliar e/ou reconhecer os equipamentos
públicos que contemplem esta população e para delinear ações de caráter preventivo.
O Ministério Público do Estado de São Paulo recomendou uma pesquisa que culminou com a contratação da APAE de São Paulo e do Grupo 25 pela Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo para elaborar um projeto, que começou com visitas às escolas e a
avaliação dos alunos, com o intuito de propor novas atividades que possibilitassem o desenvolvimento da autonomia, a manutenção de habilidades obtidas no decorrer da vida e a
descoberta de novas aptidões. Essas visitas geraram conclusões efetivas que auxiliaram na
proposição de soluções para as questões relacionadas a alunos com mais de 21 anos da rede
estadual de ensino.
Secretarias municipais e estaduais, em parceria, se mobilizaram com o intuito de
proporcionar, prioritariamente, continuidade educacional adequada à faixa etária e encaminhamento para preparação ao mundo do trabalho. Complementarmente, também ofereceram projetos de encaminhamento ao esporte, lazer, cultura, saúde, inclusão digital e
clubes-escolas.
O objetivo da Secretaria da Educação sempre foi proporcionar dignidade, qualidade
de vida, respeito e direito ao pleno exercício da cidadania a todos os envolvidos nesse projeto, entendendo que o não encaminhamento dessas pessoas a espaços adequados acarretaria
o atraso no seu desenvolvimento intelectual e social e o fortalecimento de comportamentos
infantilizados.
O processo educacional é contínuo e permanente, necessitando de ambientes diversos e enriquecedores, tanto do ponto de vista físico como pessoal, e não admite que cidadãos sejam esquecidos em unidades escolares que não podem mais atender às suas necessidades, por já terem esgotado seu papel educacional.
Todo cidadão, independentemente de ter ou não deficiência, deve ter, garantidos pelo
poder público, todos os seus direitos sociais, não só a educação:
Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição. (Constituição Federal, 1988).
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É nesse sentido que a Secretaria da Educação tem convicção de suas ações e continuará lutando pelas pessoas com deficiência.

Jovem encaminhada pelo Projeto Asas para o trabalho em loja de comércio varejista.
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Projeto Asas
Julio Cesar Botelho1

O que desperta fascínio na atuação de um Promotor de Justiça, na área de interesses difusos, é a possibilidade de presidir inquéritos civis, e, com isso, promover a reunião de
todas as pessoas ou instituições envolvidas em dada problemática e reger medidas que
conduzam a mudanças efetivas em prol de direitos, de forma a colocar todos em uma
mesma mesa, discutindo o mesmo tema, cada qual sob o prisma de sua atuação. No caso
do Projeto Asas, tão logo fui provocado sobre a existência de grande contingente de alunos com deficiência matriculados na rede pública, em salas especiais, cujas matrículas,
automáticas, se eternizavam há longos anos, e que estariam envelhecendo nesse quadro
de estagnação, sem qualquer expectativa, confesso que fui tomado pelo estarrecimento e
indignação. Imediatamente entendi que esses alunos eram fruto de um sistema educacional segregador, resultado de uma concepção excludente, segundo a qual as pessoas com
deficiência são incapazes de aprender e de conviver em um ambiente escolar juntamente
com os alunos sem deficiência.
Por reconhecer que a legislação, felizmente, indica novos rumos à educação, com a
Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva, com a Convenção Internacional
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo paradigma da educação inclusiva reconhece que toda criança e adolescente têm o direito à educação na diversidade, garantindo-se o seu aprendizado de acordo com suas potencialidades (Art. 208, V, da CF), foi que
compreendi que essa realidade deveria sofrer grande mudança. Para tanto, inicialmente,
procurei envolver na discussão a APAE de São Paulo e o Grupo 25, cujos profissionais, sempre parceiros, contribuíram de forma decisiva para a construção de uma política social que
culminou com o surgimento do Projeto Asas.

1. Promotor de Justiça – Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Área da Pessoa com Deficiência
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Posso dizer, com tranquilidade, que este projeto foi construído com todo o esmero e
resultou de dezenas de consultas a todas as esferas da administração pública, tanto estadual
como municipal, destacando-se as áreas da educação, saúde, assistência social, trabalho,
justiça, cultura, esportes, etc., além dos Conselhos Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, devendo ainda serem mencionadas as Secretarias Estadual e Municipal de defesa
desse segmento. Foi um processo árduo, em cujo trajeto nos deparamos com muitas situações espinhosas, mas, sobretudo, inúmeras alegrias e aprendizados.
Diria que foi um processo de resgate, de retirada de pessoas com deficiência de situação de indignidade e encaminhamento delas para a vida, tal como ela é, pautada pelo
trabalho, educação, lazer, etc. Esse resgate de cidadania provocou uma comoção em todos
aqueles que lutaram para sua construção, pois foram impactantes os resultados que essa
mudança de paradigma provocou nas pessoas.
Saímos de uma estagnação, para uma postura proativa; de um ambiente inóspito,
para o enfrentamento de desafios; do descrédito na deficiência, para uma confiança no potencial das diferenças; da improdutividade, para o trabalho; da escuridão, para a luz, e,
sobretudo, alcançamos o reconhecimento de que as nossas diferenças não podem, nunca,
servir de argumento para a exclusão e submissão do outro àquilo que, pretensiosamente,
imaginamos ser melhor para ele. Este projeto não mudou somente a vida dessas pessoas
com deficiência, mas marcou, indelevelmente, as nossas vidas.
Ao final, todos ganharam “asas”.
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Participantes do Projeto Asas exibem com orgulho suas carteiras
de trabalho.

Asas para a inclusão
Linamara Rizzo Battistella1

Um dos grandes e complexos desafios da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
do Estado de São Paulo é a promoção do protagonismo e inclusão das pessoas com deficiência. A complexidade desta missão está embasada na relação da sociedade com as diferenças
que pessoas refletem na sua forma de ser e fazer. Há uma tendência cultural de repetir modelos e há sempre uma restrição ao novo, ao diferente!
Trazer o novo para dentro do Estado, da sociedade significa vencer nossas inquietações e barreiras que reforçam a segregação e a exclusão. Na esteira deste propósito, nasceu,
em 2010, uma ação conjunta entre a APAE de São Paulo, o Grupo 25, o Ministério Público
do Estado de São Paulo e as Secretarias da Educação e dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. A esses, depois, somaram-se outros parceiros de igual relevância
e comprometimento, emprestando, assim, ao Projeto Asas a solidez e sensatez necessárias
para inovar e desenvolver alternativas que materializassem a inclusão social.
O Projeto Asas permitiu um voo antes inimaginável para as pessoas com deficiência
intelectual. Encontramos respostas para questões incipientes e que estavam, desde sempre,
presentes na vida escolar das pessoas com deficiência. Descobrimos novas habilidades, mais
potencial e muitos desejos de jovens e adultos, e também a oportunidade de desenvolvimento coletivo, de entendimento do outro; as bases, enfim, para a construção de uma sociedade que valoriza a cultura da diversidade e da paz.
O Projeto Asas atuou de forma pioneira na identificação de novas oportunidades
de desenvolvimento pessoal, de articulação de rede social e de transformação de vida das
pessoas e suas famílias.

1. Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo.
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A construção desta política resgatou o triângulo sociedade, governo e pessoas com
deficiência. O Estado valoriza o conhecimento e a força das instituições da sociedade civil,
do terceiro setor e das universidades e, com o Projeto Asas, alinha-se a este conhecimento, a
esta ação, para capitalizar as atividades e o atendimento amplo para o alcance da sociedade
com e sem deficiência.
Estamos construindo juntos o caminho da inclusão; se o andar às vezes é lento, criamos asas para chegar mais rápido ao nosso objetivo: vida plena com participação!
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Jovem cadeirante praticando natação.

O Projeto Asas trocado em miúdos
Judith Camargo Curiel de Braga1

Após estudo realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, constatou-se um número grande de alunos
maiores de 21 anos matriculados em escolas públicas estaduais em condições pedagógicas
inadequadas, em virtude:
• de já terem se beneficiado de todo recurso pedagógico oferecido pelas classes regidas por professores especializados;
• da inadequação de conviver com alunos de faixa etária completamente diferente,
pois as escolas onde funcionam as classes regidas por professores especializados
são escolas de Ciclo I;
• do risco de haver pouca dedicação dos professores das classes regidas por professores especializados em desenvolver seus potenciais, pois temem o fechamento
das classes, colocando em risco sua situação profissional;
• de as escolas temerem a diminuição da demanda com a saída desses alunos;
• das famílias que confiam na escola, avaliando que o espaço é seguro para seus
filhos, com atendimento de 20 horas semanais.
Após intensa pesquisa, recomendada também pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São Paulo e o Grupo
25, que têm histórico de excelência na capacitação para o trabalho, inclusão nas empresas (com índice de 97% de adaptação de seus profissionais com deficiência intelectual em
grandes corporações), inclusão de jovens em recursos da comunidade, e são pioneiros no
trabalho com pessoas com deficiência intelectual em fase de envelhecimento, foram convidados a fazer visitas a escolas e avaliar os alunos com o intuito de propor novas atividades
1. Membro da equipe técnica do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE.
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que possibilitassem o desenvolvimento da autonomia e manutenção de habilidades obtidas
durante a vida e descoberta de novas aptidões. Essas visitas geraram conclusões efetivas que
auxiliaram na proposição de soluções para as questões relacionadas a alunos com mais de
21 anos na rede estadual.
Ressalte-se que, tanto a APAE São Paulo quanto o Grupo 25, são instituições de notório saber, escolhidas por já possuírem larga experiência no trabalho com jovens e adultos
com deficiência intelectual.
Sabe-se que o processo de transição desses jovens e adultos causa desconforto e insegurança a seus familiares e responsáveis e, por isso, a equipe de trabalho do Projeto Asas
teve grande cuidado e carinho na avaliação das situações individuais e na proposição de
encaminhamentos. Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida a todos os alunos a
serem encaminhados e a seus familiares, o Projeto Asas programou também um semestre
de acompanhamento dos alunos em seus novos ambientes após o encaminhamento, que
ocorreu no primeiro semestre de 2011.
Mesmo com todo esse planejamento, houve resistência dos familiares quanto à impossibilidade de procederem às rematrículas de seus filhos para o ano letivo de 2011, em
virtude dos novos encaminhamentos. Ainda assim, a Secretaria da Educação manteve sua
postura e conseguiu proporcionar o exercício da cidadania a todas as 74 pessoas com deficiência intelectual e suas famílias envolvidas no Projeto Asas.
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Jovem encaminhado para o mercado de trabalho.

O mercado de trabalho absorveu os jovens encaminhados em diferentes funções de acordo com
suas habilidades.

Redes colaborativas e cidadania
Renato Ribeiro dos Santos Cintra1

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra.
– Mas qual é a pedra que sustenta a ponte?, pergunta Kublai Khan.
– A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco,
mas pela curva do arco que estas formam.
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:
– Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.
Polo responde:
– Sem pedras o arco não existe.
Ítalo Calvino, As cidades invisíveis

Nos últimos anos do século XX vivemos um período norteado pelo paradigma da integração social. Segundo este modelo, era preciso adaptar as pessoas com deficiência aos sistemas
sociais existentes, e não preparar a sociedade para receber, acolher e conviver com estas pessoas. Felizmente o conceito mudou, e entramos no século XXI sob a ótica do paradigma da
inclusão social. Segundo este novo olhar, toda sociedade deve se tornar um lugar viável para
a convivência entre pessoas de todos os tipos e inteligências na realização de seus direitos,
necessidades e potencialidades.
Muitos esforços estão em curso e muito já foi feito, porém, ainda temos um longo caminho para trilhar se quisermos ratificar a Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual,
que almeja a construção de uma sociedade que aceite a deficiência intelectual, assim como
outras características humanas, como parte integral da experiência e da diversidade humana.
Frente a estes paradigmas, o Projeto Asas precisava de uma metodologia de articulação capaz de reunir e mobilizar vários atores sociais. Assim nasceu o Grupo de Trabalho –
1. Membro do Grupo de Trabalho do Projeto Asas.
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GT, que partiu do princípio de que cada Secretaria, cada pessoa é uma importante “pedra”
dessa ponte, uma importante organização dessa imensa rede de promoção da dignidade
humana, que deve negar a centralidade de qualquer organização e priorizar os recursos,
processos e soluções inovadoras capazes de romper com a barreira do preconceito e da
discriminação. “A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra [...] Sem pedras, o arco
não existe”.
Uma nova época, um novo caminho
O princípio do GT do Asas é que os desafios são muitos e não serão superados de
forma isolada, nenhuma organização ou pessoa é capaz de percorrer esta trajetória sozinha.
Para provocar mudanças significativas é preciso que setores e competências se alinhem e
trabalhem na criação de propostas capazes de produzir resultados expressivos e duradouros. Partindo da lógica da colaboração e da inteligência coletiva, realizamos nossa primeira
reunião em 29 de abril de 2010 e mantivemos encontros periódicos, em média, a cada 40
dias durante todo o projeto.
O primeiro desafio do Grupo de Trabalho foi fazer a lição de casa e se autocapacitar. Descortinamos mitos e verdades sobre a pessoa com deficiência intelectual que
enfrentou, ao longo da história, um forte processo de exclusão social que dificultou, e até
mesmo impediu, sua participação social na escola, no mundo do trabalho, nas atividades
de lazer e cultura, e ainda vive uma situação de invisibilidade social, em função da escassez de oportunidades de convívio social, desfrute pessoal e desenvolvimento pessoal,
acadêmico e profissional, assim como de toda uma carga de preconceitos em torno da
deficiência intelectual.
Passado este primeiro momento, estabelecemos um fluxo de soluções individualizadas e coletivas, ou seja, a partir das investigações e entrevistas realizadas pela equipe
técnica junto ao público-alvo do Asas, eram formados grupos temáticos para tecer soluções “singulares” para uma pessoa específica, mas que inspiraram soluções “plurais” que
atendiam a toda a coletividade de pessoas com deficiência intelectual. Assim, por conta
da necessidade de incluir digitalmente alguns jovens participantes do projeto, surgiu a
capacitação para os atendentes dos telecentros, que beneficiou uma grande quantidade de
pessoas com deficiência intelectual.

< 40 >

Toda pessoa nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvê-lo.
Para desenvolver o seu potencial as pessoas precisam de oportunidades.
O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de duas coisas: da
oportunidade que teve e das escolhas que fez. Além de ter oportunidades, as pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD, Paradigma do Desenvolvimento Humano

O Paradigma do Desenvolvimento Humano diz com propriedade dos objetivos do GT
do Projeto Asas. A meta principal foi criar oportunidades, potencializar pessoas e melhorar
a cidade. Dito assim parece fácil, mas é preciso que os participantes sejam pessoas comprometidas e dispostas a mudar, inovar e superar obstáculos.
Considerando a dificuldade de reunir um grupo tão plural, ao fim de cada encontro
já marcávamos a próxima data de reunião, sempre respeitando um intervalo que variou de
40 a 50 dias. Durante esses intervalos a equipe técnica implementava as decisões e encaminhamentos tirados nos encontros presenciais, criando uma rotina contínua que obedeceu
à seguinte lógica:
• encontro presencial – levantamento de demandas;
• encaminhamentos – articulação entre equipe técnica, participantes do projeto e
Secretarias;
• informação – atas, encaminhamentos e demais articulações por meio eletrônico;
• encontro presencial – devolutivas, status e novas demandas.
Este ciclo se repetiu centenas de vezes e permitiu que o Grupo de Trabalho compreendesse a complexidade de pensar pessoas e territórios, indivíduos e famílias, realidades e
sonhos possíveis, criando um ambiente propício à transformação de ideias em ações, o que
mostrou que a sociedade inclusiva não é um conceito abstrato localizado em um futuro
distante, mas, sim, uma possibilidade real e presente.
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No início: a atuação da Secretaria da Educação
e do Ministério Público do Estado de São Paulo
Cristiane Perrone Delgado, Fabiana da Silva Maia
e Francisca Edna da Silva Maia1

A Convite da Secretaria da Educação e do Ministério Público do Estado de São Paulo, a
APAE de São Paulo e o Grupo 25 sistematizaram o Projeto Asas. Por meio do Núcleo de
Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, a Secretaria da Educação coordenou e financiou o processo de desligamento de 74 alunos com comprometimento intelectual e significativa defasagem na idade escolar (adultos com mais de 21 anos) que estavam matriculados em Classes Regidas por Professor Especializado – CRPEs (antigas classes especiais)
até o ano de 2010, em cinco escolas de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).
Esse projeto tinha claro que o maior desafio, entre tantos outros, seria o trabalho
com as famílias, uma vez que a insegurança e suas histórias de vida eram testemunhas do
fracasso de tantas promessas de encaminhamentos anteriores.
O Projeto Asas permitiu, como nunca antes se teve a oportunidade, que um Grupo de
Trabalho (GT), envolvendo Secretarias Estaduais e Municipais, organizações da sociedade
civil e Conselhos, sob a regência do Ministério Público, atuasse tendo como escopo a viabilização dos encaminhamentos a partir da articulação comunitária.
Objetivos do Projeto Asas
• Avaliar a situação familiar de cada aluno, desenvolver ações e encaminhamentos
para recursos, serviços e equipamentos comunitários próximos aos locais de moradia (ou com garantia de transporte acessível), condizentes com as especificidades e necessidades de cada um, contribuindo, assim, para sua inserção social e de
suas famílias.
1. Membros do Grupo de Trabalho do Projeto Asas.
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• Apoiar as famílias antes, durante e após o processo de inserção social, facilitar o
acesso a recursos que atendam às reais necessidades dos participantes e promover
a orientação de todos os membros do grupo familiar acerca da garantia de direitos
das pessoas com deficiência.
• Implementar ações de prevenção e mobilização, capazes de gerar políticas públicas de atendimento às pessoas com deficiência no âmbito do Estado de São Paulo.
Mapa de localização das escolas participantes na cidade de São Paulo
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Articulações e parcerias
Todas as Secretarias Estaduais e Municipais foram convocadas pelo Ministério Público com o objetivo de discutir, refletir, viabilizar e implementar, se necessário, recursos adequados para essa população nas suas comunidades. Para tanto, foram realizadas reuniões
sistemáticas que completaram um ciclo de colaboração, culminando no pleno atendimento
às necessidades do cidadão com deficiência.
O projeto contou com as seguintes parcerias estratégicas:
1. Ministério Público do Estado de São Paulo
2. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio do Núcleo de Apoio 		
Pedagógico Especializado – CAPE
3. Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência – CEAPcD
4. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPD
5. Museu Afro Brasil
6. Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM
7. Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI / UNIFESP
8. Secretaria Estadual da Cultura
9. Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania
10. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
11. Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude
12. Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho
13. Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
14. Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos
15. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
16. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
17. Secretaria Municipal de Cultura
18. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
19. Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
20. Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
21. Secretaria Municipal de Participação e Parceria
22. Secretaria Municipal de Saúde
23. Secretaria Municipal de Transportes
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Durante a vigência do projeto, os integrantes do Grupo de Trabalho (GT) constituído
por esses diversos atores sociais (governamentais e não governamentais), articulados entre
si, conseguiram contemplar a grande maioria das necessidades dos alunos participantes do
Projeto Asas. Este grupo se reuniu periodicamente na Secretaria Estadual de Direitos da
Pessoa com Deficiência, na sede do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE e
no Ministério Público para dar sequência às ações do projeto.
Com este trabalho, as Secretarias foram entendendo o processo de inclusão e o seu
papel, e disponibilizaram e viabilizaram os recursos necessários.
Seguem algumas referências sobre o trabalho desenvolvido.
Secretaria Estadual da Saúde
Disponibilizou seu corpo técnico e recursos para responder às necessidades de cada
participante do Projeto Asas, sendo eles: fonoaudiologia, psicoterapia, nutrição, psiquiatria,
neurologia, oftalmologia, endocrinologia, ginecologia, além do CECCO – Centro de Convivência e Cooperativa, APD – Programa Comunitário de Acompanhante da Pessoa com
Deficiência, CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, Programa Saúde da Família e acompanhamento médico em geral na UBS de referência.
Secretaria Municipal de Transportes
Entrou no processo para garantir o benefício do programa de Transporte Escolar
Gratuito – TEG para todos os participantes do CIEJA – Centro Integrado de Educação de
Jovens e Adultos (mesmos aqueles que não eram integrantes do Projeto Asas) e que estavam
na fila de espera, além de colaborar no transporte na concessão e alterações de rota do Serviço de Atendimento Especial – Atende2.

2. Maiores informações disponíveis em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/servicos/index.php?p=3620>. Acesso em: 13 maio 2013.
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Secretaria Municipal de Participação e Parceria
Realizou um mapeamento de todos os telecentros existentes nas regiões das residências das famílias envolvidas no projeto, oferecendo, em alguns casos, mais de uma opção,
num raio de 300 a 1.600 metros.
Articulou também uma parceria com o Instituto de Organização Racional do Trabalho
– IDORT3, capacitando os orientadores, supervisores e todos os envolvidos no atendimento
direto ao público dos telecentros da cidade. Foram realizados oito encontros com a participação de 120 profissionais, perfazendo um total de oito horas de formação para cada grupo.
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Disponibilizou atendimento nos 45 Clubes Escola da cidade de São Paulo através de
convocação e formação de seus gestores. Realizou uma ação de avaliação física, oferecida
por duas vezes, a todos os participantes do Projeto Asas. Além disso, articulou junto ao
Clube dos Paraplégicos de São Paulo a frequência dos cadeirantes em esportes adaptados
no Centro Olímpico do Ibirapuera, com transporte do Atende.
Secretaria Municipal de Cultura
Disponibilizou o Programa Educativo para Públicos Especiais – PEPE da Pinacoteca
do Estado e apresentou o Projeto Asas para a Coordenadoria das Bibliotecas Municipais
(que disponibilizou o contato das unidades mais próximas das residências dos participantes para a equipe do GT entrar em contato, viabilizando a participação dos integrantes nas
atividades culturais).

3. Maiores informações disponíveis em: <http://www.idort.com>. Acesso em 13 maio 2013.
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Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Formatou a lista de instituições especializadas que têm convênio e atendem a pessoa
com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, garantindo assim atendimento pelo SUS
em instituições que observam as normas fixadas pela Prefeitura.
Fluxograma do Projeto Asas

aluno

comunidade

família

escola

conselhos
municipais e
estaduais
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Execução do Projeto Asas
Cristiane Perrone Delgado, Fabiana da Silva Maia
e Francisca Edna da Silva Maia1

Dividido em duas fases distintas e complementares, o Projeto Asas iniciou suas atividades
em janeiro de 2010, realizando uma ampla investigação que envolveu os 74 alunos, familiares, professores, professores coordenadores, diretores de escola e um colegiado de coordenadores representantes do GT.
A equipe técnica do projeto foi composta por duas pedagogas que trabalhavam em
períodos alternados, uma psicóloga e uma assistente social. Essa equipe multidisciplinar
atuou de maneira itinerante, percorrendo as cinco escolas envolvidas durante o ano letivo
de 2010 e os equipamentos comunitários indicados para o atendimento dos alunos encaminhados em 2011.
Às segundas-feiras à tarde ocorria uma reunião geral da equipe, em que se discutia
a demanda da semana anterior e a equipe recebia orientações quanto às ações da semana
seguinte. Sempre que necessário foram realizados estudos de caso2.
Essas investigações, com todos os envolvidos, basearam-se no acolhimento, escuta,
implicação e responsabilidade, da seguinte maneira:
• investigação da dinâmica familiar;
• elaboração de projetos de vida singulares para cada família e participante;
• investigação de território para posterior identificação de ativos e recursos
comunitários;
• encaminhamentos;
• acompanhamento e orientação para famílias, participantes e profissionais.

1. Membros do Grupo de Trabalho do Projeto Asas.
2. Este trabalho traz na sua metodologia a essência do Projeto Asas, pois as dificuldades eram cuidadosamente
analisadas para que fossem encontrados os encaminhamentos adequados a cada caso.
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Fase 1 – Investigação
Esta primeira etapa traçou o perfil de cada aluno participante.
A equipe recebeu orientação do GT para a elaboração de um “mapa” de encaminhamentos que alinhasse as competências individuais, os desejos pessoais, as considerações da
família, bem como o acesso aos ativos comunitários (Telecentro, CIEJA, Clube Escola, UBS,
entre outros), localizados nas proximidades das residências das famílias envolvidas.
Todos os instrumentos de investigação foram minuciosamente pensados para que
pudessem coletar o maior número de informações dos participantes e familiares, cujo objetivo era a assertividade nos encaminhamentos.
Para tanto, foram criados instrumentos específicos, padronizando e garantindo uma
metodologia única de investigação:
• reunião com os diretores das escolas;
• entrevista com os professores;
• entrevista com os responsáveis;
• entrevista com os alunos;
• investigação sobre a necessidade de habilidades adaptativas;
• avaliação pedagógica;
• observação psicológica;
• roteiro de observação do aluno em sala de aula;
• diagnóstico.
Reunião com os diretores das escolas
A reunião inicial ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2010 no CAPE e contou com a
participação da equipe das Diretorias Regionais de Ensino Centro-Oeste e Centro-Sul, os
gestores e professores das classes regidas por professor especializado (CRPE)3 das cinco
3. “As CRPEs, antigamente chamadas de classes especiais, existem para atender apenas alunos na área da deficiência intelectual. Assim como nas instituições conveniadas à Secretaria da Educação, o público-alvo deste
serviço são os alunos com deficiência intelectual que apresentem necessidade de apoio pervasivo. Essas classes
constituem-se em agrupamentos sistemáticos de alunos com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada à deficiência intelectual, que necessitem de apoio permanente e requeiram alteração significativa do currículo. O objetivo do atendimento neste contexto é garantir, por meio de estratégias diferenciadas, a autonomia
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escolas participantes, professores coordenadores, equipe técnica do Projeto Asas, representantes do Grupo 25, da APAE de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa reunião tinha o objetivo de explicar o Projeto Asas
e a forma como o trabalho seria desenvolvido nas escolas.
Após essa ação foram realizadas reuniões nas escolas com a presença da equipe gestora da unidade escolar, professores coordenadores, professores das CRPEs e equipe do Projeto Asas para retomar os objetivos, informar sobre a transição e ações com os professores das
classes especiais, alunos e famílias, e discutir as especificidades de cada escola.
Entrevista com os professores
Após as reuniões, a equipe técnica realizou entrevista individual com os professores
das CRPEs, cujo objetivo era a viabilização de parceria e a abordagem do trabalho. Foram
analisadas a proposta pedagógica, a metodologia utilizada, a caracterização da sala de aula,
buscando perceber o olhar de cada professor sobre seus alunos, em virtude do tempo que
estavam inseridos no contexto escolar.
Nesse momento, observou-se uma discrepância entre a faixa etária dos alunos matriculados nas CRPEs e a metodologia do trabalho realizado por cada professor.
Outros aspectos abordados com os professores das CRPEs perpassavam o objetivo do Projeto, para que eles pudessem se apropriar das ações que seriam realizadas na escola, culminando
com o desligamento dos alunos e seu processo de inclusão em outros equipamentos comunitários, reforçando assim a parceria e a responsabilidade de todos os profissionais envolvidos.

do aluno, promovendo, dessa forma, melhoria em seu desenvolvimento educacional e social. Esta classe deve ser
regida por professor habilitado ou especializado na área da deficiência intelectual. Os alunos matriculados neste
serviço devem estar impossibilitados de frequentar a sala regular com apoio da sala de recursos, pois necessitam
de apoio pervasivo e, para que seja feito este encaminhamento, há a exigência de uma avaliação inicial criteriosa.
Igualmente ocorre para a permanência no serviço: é necessária a avaliação contínua e sistemática por parte do
professor especializado da CRPE, ratificada pela equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino. Para a
atuação docente nesse contexto, deve-se levar em consideração a faixa etária do aluno, zelando-se pela adequação entre idade e série dos alunos” (BRAGA, Judith Camargo Curiel de. Bases Legais da Educação Especial. In:
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Deficiência
Intelectual: realidade e ação, p. 44).
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Entrevista com os responsáveis
A partir de 23 de março de 2010 foi iniciada a entrevista individual com os pais ou
responsáveis nas escolas4.
O objetivo desta ação foi realizar uma investigação a respeito dos aspectos que influenciaram na vida dos participantes e seus familiares, passando pela concepção, gestação,
nascimento, desenvolvimento infantil até a idade adulta (saúde, educação, lazer, aspectos
sociais e familiares, etc.), culminando assim com um panorama da dinâmica familiar. O
objetivo dessa abordagem era possibilitar intervenções adequadas com assertividade nos
encaminhamentos.
Nesta primeira entrevista o Projeto Asas foi apresentado, bem como seus objetivos,
esclarecendo sobre a transição de seus filhos da escola para outros recursos da comunidade,
escutando-os, apoiando-os e orientando-os em suas dúvidas e angústias.
Muito importante ressaltar que o GT do Projeto Asas teve que desconstruir a crença
de muitos pais de que seus filhos, por serem deficientes intelectuais, não teriam potencial para inclusão em outros recursos comunitários, o que, com o decorrer do projeto, se
mostrou um grande equívoco. O encaminhamento desses alunos a outros equipamentos
comunitários, por si só, demonstrou a todos os envolvidos no projeto que qualquer pessoa
(independente de ser ou não deficiente intelectual) tem potencial para se desenvolver. A
diferença é o quanto de apoio ela precisará para se estabelecer como cidadão.
O grande desafio do Projeto Asas foi deixar claro para os envolvidos que educação e
escolarização não significam essencialmente a mesma coisa e que a educação é um direito
constitucional que deve ser assegurado a todos os cidadãos brasileiros, mas não é o único:
Art. 6º – São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição (Constituição Federal, 1988)5.

4. Nos casos em que os responsáveis e participantes estavam impossibilitados de se locomoverem, a equipe
realizou visita domiciliar, garantindo assim a participação de todos.
5. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em:
13 maio 2013.

< 54 >

Essas entrevistas foram realizadas com disponibilidade de tempo, a fim de garantir
que cada membro tivesse o tempo necessário para entender o projeto e confiar na equipe
de trabalho.
Foi possível perceber com essas entrevistas que o objetivo dos pais quando matriculavam os filhos com deficiência intelectual na escola era a superproteção, pois eram capazes
de observar que aquele era um local inadequado para as questões sociais pretendidas por
eles e as questões pedagógicas – acadêmicas – sempre ficavam em segundo plano.
Entrevistas com os alunos
Em 30 de março de 2010 a equipe iniciou a abordagem individual dos alunos participantes. O objetivo era conhecê-los e dar-lhes voz para que pudessem falar de si mesmos, de
seus desejos, de sua vida, sua rotina, atividades que realizavam ou que já tinham realizado
ou ainda que desejavam realizar.
Nessa oportunidade, a equipe técnica do Projeto Asas se apresentou, estabeleceu
vínculo, explicou o trabalho a ser desenvolvido, esclareceu todas as etapas e comunicou
que ocorreriam outras abordagens, estabelecendo respeito e segurança para que o trabalho
acontecesse de forma verdadeira e acolhedora.
Nessas entrevistas percebeu-se o desejo desses participantes em serem vistos como
sujeitos adultos, identificando momentos nos quais seriam escutados e respeitados. Que
pudessem ser protagonistas de seu processo de aprendizagem, que pudessem trabalhar, praticar esportes, continuar estudando, fazer cursos de línguas, teatro, informática, etc.
Muitos desses desejos se realizaram ao término do projeto com o encaminhamento
para os CIEJAs, Clubes Escola, inclusão digital no Telecentro, mercado de trabalho, cursos
de teatro, música, dança, entre outros.
Investigação sobre a necessidade de habilidades adaptativas
Em 19 de abril de 2010 teve início a investigação sobre as habilidades adaptativas. O
objetivo desta etapa foi verificar a percepção que cada um tem de si e de seu potencial, além
de identificar as necessidades nos diversos aspectos cotidianos, nos termos da Associação
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Americana em Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento – AAIDD6, como: comunicação, cuidados pessoais e de higiene, atividades da vida doméstica, saúde, segurança, trabalho, lazer, utilização de recursos da comunidade, habilidades sociais, autodeterminação,
habilidades escolares e trabalho.
Esta etapa foi feita diretamente com os participantes e a presença da família foi solicitada somente quando a equipe não conseguiu obter respostas7.
Avaliação pedagógica
A avaliação pedagógica teve início em 10 de junho de 2010 com o objetivo de fazer a
verificação dos níveis de aprendizagem dos participantes, verificar suas dificuldades e potencialidades. Isso ocorreu porque, durante a aplicação dos instrumentos anteriores, muitos
participantes demonstraram interesse e desejo em continuar estudando.
As avaliações foram realizadas pelas pedagogas da equipe, que utilizaram jogos pedagógicos, atividades escritas, leitura, interpretação de texto e matemática para avaliar quais
conhecimentos acadêmicos os participantes adquiriram no percurso escolar: se estavam
alfabetizados ou não, se apresentavam produção textual, se estabeleciam relações lógicas,
se havia sentido entre suas ideias, se demonstravam raciocínio lógico, se possuíam noções
de quantidades e números e se realizavam operações matemáticas simples ou complexas.
Roteiro de observação do aluno em sala de aula
O roteiro de observação do aluno em sala de aula tinha como objetivo verificar diversos aspectos de cada aluno, a partir do olhar do professor da CRPE, tais como participação
e autonomia nas atividades propostas, comunicação e expressão, leitura e escrita, relação
entre numerais e quantidades, raciocínio lógico-matemático, motricidade, desenho, socialização e interesses, entre outros.

6. Mais informações sobre esse manual podem ser obtidas em: ALMEIDA, Maria Amélia. O caminhar da deficiência intelectual e classificação pelo sistema de suporte/apoio. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Deficiência intelectual: realidade e ação, 2012, p. 51-63.
7. Tal fato ocorreu com 8 dos 74 participantes do Projeto Asas.
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Entre a avaliação pedagógica, realizada pelas pedagogas do projeto, e o roteiro de observação do aluno em sala de aula, preenchido pelos professores das CRPEs, foi possível verificar divergências em relação à percepção das potencialidades de alguns alunos avaliados.
Estudos e organização das investigações realizadas: estudo de casos
Em julho de 2010, após todas as investigações concluídas, foi realizado um estudo de
cada instrumento e, posteriormente, foi elaborado um relatório individual de cada participante do projeto.
Na elaboração dos relatórios, foram considerados os desejos dos participantes, dos
familiares e a indicação para os recursos da comunidade pela equipe de trabalho.
Foi organizado um calendário de devolutivas contemplando as cinco escolas. As devolutivas ocorreram primeiro com os diretores de escola, professores coordenadores e professores
das CRPEs, posteriormente com os participantes e familiares. É importante registrar a alegria
de muitos pais com as indicações de encaminhamento para seus filhos. Nessa etapa do trabalho, muitos dos responsáveis tiveram a chance de perceber o real potencial dos participantes do
Projeto Asas. Mesmo assim, alguns pais tiveram dificuldade para aceitar os encaminhamentos
propostos por acreditarem que aqueles desafios eram grandes demais para seus filhos.
Nas abordagens foram observados diversos aspectos, como: comportamento, atitudes, dificuldades sensoriais, emocionais e desejos dos participantes. Verificou-se a necessidade de encaminhamentos para a área da saúde (oftalmologista, otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, neurologista, ginecologista, dermatologista, entre
outros especialistas).
Foi realizada uma ampla investigação e estudo de cada caso, com a análise de vários
aspectos através de cada instrumento utilizado e com os diversos olhares das profissionais
da equipe do projeto: pedagogas, assistente social e psicóloga.
A partir daí foram realizadas reuniões para a devolutiva do trabalho e dos encaminhamentos propostos, com a leitura do relatório final, sempre com a presença de uma das
coordenadoras do Projeto Asas. O processo das devolutivas durou cerca de um mês.
Todos tiveram possibilidade de concordar ou não com os encaminhamentos, além de
sugerir, questionar, refletir ou recusá-los. Desta forma, foram feitos os ajustes necessários
em parceria com a equipe de trabalho.
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Ministério Público: o fiscal da lei
Em 25 de novembro de 2011, o Ministério Público, como custos legis8, convocou os
pais e responsáveis pelos alunos participantes do Projeto Asas para uma reunião. Nessa
reunião, os promotores envolvidos com as ações do projeto ouviram os pais e os alunos,
ponderaram sobre a assertividade das ações e determinaram que fossem realizados plantões
de dúvidas e orientações aos pais ou responsáveis nas escolas, em atendimentos individuais,
com o objetivo de sanar qualquer dúvida referente às devolutivas.
A organização da equipe de trabalho
Em seguida a essa reunião, a equipe de trabalho do Projeto Asas fez a divisão de
grupos para acompanhamento dos participantes e dos recursos que foram encaminhados.
As pedagogas realizaram o trabalho de acompanhamento nos recursos ligados à educação como os CIEJAs, por exemplo.
A psicóloga do projeto acompanhou os participantes que foram encaminhados para
o mercado de trabalho e para a área da saúde mental.
A assistente social acompanhou os casos direcionados para instituições especializadas e auxiliou também nos casos em que as famílias necessitavam de orientações e encaminhamentos assistenciais.
Em alguns casos, foi necessário o acompanhamento de toda a equipe multidisciplinar do Projeto Asas, como, por exemplo, nos Telecentros, CEUs, CECCO, Clube Escola,
entre outros.

8. Do latim: fiscal da lei.
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FASE 2 – ACOMPANHAMENTO NOS RECURSOS
A fase de acompanhamento nos equipamentos da comunidade dos alunos encaminhados se ocupou também da orientação à família, aos participantes e aos profissionais dos
referidos recursos.
Neste momento se fez necessário um novo planejamento, com uma reorganização
dos participantes, subdivididos em quatro grupos, com enfoque claro e objetivo de acordo
com a competência técnica de cada profissional da equipe:
- Educação e transporte
- Educação
- Trabalho e saúde
- Instituição, saúde, telecentro, cultura e lazer
Foram realizados novos encontros com as famílias (em domicílio ou nos locais dos
encaminhamentos) com objetivo de escutar, refletir e orientar, resgatando os objetivos do
projeto e as experiências positivas, garantindo assim maior possibilidade de sucesso nos
encaminhamentos propostos.
Nesses encontros, mesmo com o trabalho desenvolvido, os pais demonstraram muita
insegurança e resistência aos encaminhamentos para recursos da comunidade, alguns apresentando atitudes agressivas, com relatos de casos malsucedidos anteriores ao Projeto Asas e
descrença na possibilidade de sucesso de outros recursos, fora do modelo assistencialista proposto anteriormente, fato compreendido em decorrência do histórico de vida dessas famílias.
Sistematicamente, os pais e responsáveis foram encorajados pela equipe de trabalho a
dar oportunidade aos filhos para enfrentarem novos desafios, sempre de maneira delicada, a
partir de muita escuta, acolhimento e valorização: o trabalho de investigação forneceu subsídios suficientes para que a equipe tivesse certeza das potencialidades de cada participante.
Deve-se observar que os encaminhamentos propostos pelo projeto proporcionaram
a reestruturação das famílias envolvidas.
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O mercado de trabalho
A inserção no mercado de trabalho é um processo complexo, pois há diversos fatores envolvidos: resistência da família, principalmente por não acreditarem no potencial
da pessoa com deficiência intelectual; o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pois as
famílias não aceitam perder essa renda; o alto índice de não alfabetização e não conclusão
da Educação Básica (que é exigência da maioria dos empregadores); e, por fim, mas não
menos importante, por não terem autonomia para se locomover sozinhos, pois ao longo da
vida não tiveram essa oportunidade.
No Projeto Asas, o mercado de trabalho surgiu a partir de diversos atores:
- Curso de Capacitação para Auxiliar de Almoxarifado, oferecido pela parceria
entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e a AVAPE – Associação de Valorização de Pessoas com Deficiência9. Devido a uma articulação da equipe do Projeto Asas
no Grupo de Trabalho junto a essas duas Secretarias, foi organizada uma turma exclusiva
para os participantes do Projeto Asas.
O curso foi oferecido a todos os participantes do projeto, sendo que 23 o concluíram.
O certificado de conclusão recebido foi o primeiro certificado da vida desses alunos, com a
realização de um evento de formatura. O curso foi realizado entre os dias 3 de novembro e
1º de dezembro de 2010, com duração de 80 horas, visando à preparação para o mercado de
trabalho, no qual foi possível averiguar a percepção e as reações dos participantes diante de
novos estímulos fora do ambiente escolar.
A psicóloga da equipe esteve presente para acompanhar e dar sustentação, além de
orientar as famílias e participantes, mostrando os avanços e apontando a capacidade para
a inserção no mercado de trabalho, evidenciando o desejo despertado em cada um deles.
- Ações junto ao Centro de Apoio ao Trabalho – CAT10, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e do Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência – PADEF da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, para a inserção

9. Mais informações disponíveis em: <http://www.avape.org.br/portal/>. Acesso em: 13 maio 2013.
10. Maiores informações disponíveis em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/espaco_
do_trabalhador/centro_de_apoio_trabalho/index.php?p=601>. Acesso em: 13 maio 2013.
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dos participantes no mercado de trabalho. Em 8 de dezembro de 2010, ocorreu reunião no
CAT Luz com a participação de empresas parceiras que contratam pessoas com deficiência,
representantes do CAT, PADEF e coordenação do Projeto Asas. O objetivo dessa ação era
apresentar formalmente o Projeto Asas, para que essas empresas disponibilizassem vagas
para os participantes que fizeram o Curso de Capacitação para Auxiliar de Almoxarifado.
Entre as empresas presentes, havia representantes de grandes redes de farmácia, fast food e
comércio varejista.
A equipe de trabalho procedeu ao acompanhamento do processo seletivo das empresas, visitas aos locais de trabalho para verificar a adaptação, a socialização e dar orientações,
sempre que necessário.
Telecentros
Os telecentros oferecem oportunidades como cursos de introdução à informática,
Linux, digitação, editores de textos, editor de planilhas, apresentação e marketing pessoal,
HTML, entre outros. Também são oferecidas inúmeras oficinas, entre as quais estão aquelas
relacionadas ao meio ambiente, mercado de trabalho e telemarketing.
No bojo do Projeto Asas, foram realizadas algumas ações, como a capacitação no
Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT, possibilitado pela Secretaria Municipal de Participação e Parceria, para os orientadores, coordenadores e equipe de treinamento. A capacitação foi de 8 horas, em dois encontros, para cerca de 120 pessoas, de
maneira acessível, o que significa que foi viabilizada a participação de qualquer pessoa com
deficiência intelectual nos telecentros da cidade de São Paulo – mesmo àqueles que não
estavam alfabetizados – fomentando, assim, a possibilidade de criação e implementação de
políticas públicas no município.
CIEJA – Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos
Foram realizadas reuniões com os gestores dos CIEJAs Cambuci, Sapopemba, Butantã e Brasilândia, com o objetivo de apresentar o Projeto Asas e viabilizar a inserção dos
participantes nestes recursos.
Também houve reuniões com professores de Salas de Apoio e Acompanhamento
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à Inclusão – SAAI e professores de sala regular, para acompanhamento e orientação dos
participantes matriculados, promovendo assim a segurança para as famílias no processo
de adaptação.
Aos encaminhados para os CIEJAs, a Secretaria de Transportes viabilizou uma reorganização do seu sistema para atender esses alunos com o Transporte Escolar Gratuito
– TEG11. No CIEJA Brasilândia havia uma fila de espera com cerca de 40 alunos e, nesta parceria, toda a demanda que se encontrava na lista de espera foi contemplada e não somente
os participantes do Projeto Asas.
Esportes
A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação realizou as seguintes ações:
- reorganização de seu sistema para que os membros do Projeto Asas fossem contemplados com avaliações físicas para o ingresso em diversas atividades que seus espaços dispõem. As
avaliações ocorreram no Centro Olímpico do Ibirapuera, com agendamento de horários e datas;
- em parceria com o Clube dos Paraplégicos, possibilitou a participação dos membros
do projeto em esportes adaptados, como a natação para cadeirantes. Essa participação foi
atrelada à disponibilização de transporte adaptado por meio do Atende12.
Instituições especializadas
Apenas quatro dos 74 participantes do projeto necessitaram de encaminhamento
para instituição especializada. Desses quatro, três, na faixa dos 40 anos de idade, foram encaminhados para o Serviço de Apoio ao Envelhecimento da APAE de São Paulo.
A Associação Divina Convivência também ofereceu vagas aos participantes do Projeto Asas. Essa instituição proporciona sessões de musicoterapia, psicoterapia, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapias alternativas, inclusive para as mães (como o Reiki).
11. Maiores informações disponíveis em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
saiba_como_e_e_como_funciona/transporte_escolar_gratuito/index.php?p=3878>. Acesso em: 13 maio 2013.
12. Também chamado de Serviço de Atendimento Especial, o Atende é uma modalidade de transporte gratuito,
porta a porta, destinado às pessoas com deficiência física severa, atrelada à cadeira de rodas. Maiores informações
disponíveis em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/servicos/index.php?p=3620>.
Acesso em: 13 maio 2013.

< 62 >

Ressalta-se que o encaminhamento para essas instituições não anulou o encaminhamento para outros recursos comunitários (como o CIEJA, por exemplo).
Cultura
A Secretaria Municipal da Cultura indicou as bibliotecas da cidade de São Paulo ao
projeto. Três participantes foram matriculados na oficina de bateria, intitulada “Batera da
Alma”, na Biblioteca Mário Schenberg.
Defensoria Pública
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi demandada pelos pais e responsáveis legais de 45 dos alunos envolvidos no Projeto Asas.
Art. 134 – A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. (Constituição Federal, 1988).

Essa representação ocorreu em virtude da não aceitação do projeto por parte desses
pais ou responsáveis.
No uso das suas atribuições, a Defensoria Pública convocou os responsáveis pelo
projeto a comparecerem à audiência na qual o escopo do Projeto Asas foi apresentado e
os esclarecimentos, prestados. A demanda dos pais consistia na reintegração dos alunos
envolvidos no projeto nas CRPEs das quais tinham sido desligados. Após essa intervenção
dos defensores públicos, restou claro, para todos os envolvidos, que a intenção do projeto,
além de nobre, refletia o texto constitucional, procurando garantir todos os direitos sociais
de um cidadão – e não apenas a educação.
As ações do projeto se mantiveram e, a partir desse momento, com mais um articulador: a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
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Jovem encaminhado para trabalhar em rede de fast food.

Considerações finais
Carla Conceição Bernardi1

A definição de inclusão que tem sido propagada é a que significa convidar que se aproximem aqueles que estiveram historicamente excluídos ou deixados de lado. Esta “bem
intencionada” definição pode, a princípio, parecer poderosa, porém, há uma evidente fragilidade: quem tem a autoridade ou direito para convidar outros? Finalmente, quem está
promovendo a exclusão? Já é tempo de nós reconhecermos e aceitarmos que todos nós
nascemos “dentro”2.
No início do Projeto Asas, muitas famílias eram irredutíveis na aceitação do desligamento dos alunos das Classes Regidas por Professor Especializado – CRPEs para recursos
da comunidade, que ficavam presos ao modelo de segregação em que estavam inseridos até
o momento e, em alguns casos, nunca tinham vivenciado outros locais além da escola.
No decorrer deste processo pudemos constatar muitas famílias que inicialmente se
apresentavam resistentes, não acreditando no trabalho proposto pelo projeto, e que já tinham recusado outras oportunidades de encaminhamento realizado pela escola. Organizavam-se faltando às reuniões, criando abaixo-assinados e dificultando o trabalho da equipe;
muitos acreditavam que, agindo dessa forma, conseguiriam bloquear ou vetar o trabalho do
Projeto Asas.
Com as orientações sistemáticas da equipe de trabalho, algumas famílias foram entendendo os objetivos do projeto e tornando-se multiplicadores no convencimento de outras famílias sobre a importância de novas perspectivas para seus filhos, tendo em vista a
experiência positiva que estavam vivenciando.
Apoiar e acolher famílias neste processo facilitou e encorajou o acesso aos recursos
e a orientação quanto à garantia dos direitos de seus filhos com deficiência. Foram fundamentais e essenciais as orientações individuais e/ou coletivas sobre os encaminhamentos e
1. Diretora executiva do Grupo 25.
2. Shafik Abu-Tahir.
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acompanhamentos, visando acolher e fortalecer todos os envolvidos, e, com esta prática, os
pais e participantes foram percebendo a veracidade do trabalho.
O projeto cumpriu com o objetivo, encaminhando os participantes para recursos nas
comunidades próximas aos locais de moradia que fossem condizentes com as especificidades e necessidades de cada um, contribuindo, assim, para sua inserção social.
O cerne do projeto foi acreditar na capacidade de ressignificação dos participantes e
seus familiares na quebra de paradigmas, aceitando outras possibilidades de aprendizado e
amadurecimento.
As famílias foram pouco a pouco aceitando os recursos e, percebendo o potencial
de seus filhos, passaram a acreditar e investir neles. Ao término do projeto, estavam frequentando CIEJAs, telecentros, cursos e oficinas em bibliotecas, esportes nos Clubes Escola
e CEUs, e também inseridos no mercado de trabalho. É importante salientar que não era
apenas um recurso para cada participante e sim vários, dependendo de sua disponibilidade,
vontade e desejo.
Sugerimos a continuidade do trabalho para que os avanços obtidos até o momento
não sejam perdidos, principalmente para as famílias que ainda se sentem fragilizadas e resistentes a aceitarem os encaminhamentos propostos, embora sejam poucas.
As ações que mobilizaram o poder público, nos âmbitos municipal e estadual, foram
capazes de fomentar a articulação de políticas públicas no atendimento às pessoas com deficiência no Estado de São Paulo. O Projeto Asas norteou o trabalho com a participação de
representantes das secretarias do Município e do Estado de São Paulo com poder de decisão.
Reflexões e ações de extrema importância contribuíram na prevenção, para que situações semelhantes não ocorram com outros jovens e adultos matriculados em CRPEs de
escolas estaduais de Ensino Fundamental I. A riqueza de percepção do grupo e a mudança
na compreensão da diversidade simplesmente é imensurável.
O Projeto Asas possibilitou que, como atores de uma sociedade inclusiva, interagíssemos com um objetivo único, a busca de espaços sociais reais, resgatando indivíduos
enquanto sujeitos e possibilitando a construção de identidade das famílias, até então à margem, mergulhadas em um sentimento de profunda exclusão. Possibilitou, ainda, que todos
os envolvidos, como indivíduos atuantes e responsáveis, dentro de suas instituições, cooperassem e viabilizassem este processo nas suas esferas sociais, objetivando políticas públicas
visando a uma verdadeira Sociedade Inclusiva.
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O curso de capacitação para auxiliar de almoxarifado foi oferecido
a todos os participantes. O certificado de conclusão foi o primeiro
certificado da vida desses alunos.

Minicurrículos
Aparecida Soares Cabral Monson
Pedagoga formada pela Universidade São Marcos com habilitação em Administração
Escolar e na área da Deficiência Mental pela Faculdade de Educação da USP. Pós-graduada em Psicopedagogia e Gestão Escolar. Experiência na área de Educação
Especial e Socioeducação. Atualmente compõe a Equipe Técnica do Núcleo de Apoio
Pedagógico Especializado – CAPE na área da Deficiência Intelectual da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo.
Carla Conceição Bernardi Roselli
Arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro fundadora da ONG Grupo 25 e sua atual Diretora Executiva.
Cristiane Perrone Delgado
Pedagoga formada pela Universidade São Marcos. Pós-graduada em Psicopedagogia
Institucional e Clínica pela Universidade São Marcos e em Educação Inclusiva pela
Universidade da Cidade de São Paulo/UNICID. Trabalhos desenvolvidos: professora
e coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental. Atendimento psicopedagógico
na Clínica de Psicologia da Universidade São Marcos, trabalho direcionado à comunidade para alunos com deficiência e/ou dificuldades de aprendizado. Psicopedagoga
em projetos na ONG Grupo 25.
Fabiana da Silva Maia
Pós-graduada em Psicopedagogia, Arte e Educação, Educação Ambiental e Educação
Inclusiva. Pedagoga com Especialização em Administração e Supervisão Escolar. Coordenadora pedagógica e professora da rede regular de ensino. Consultora e assessora em
Educação Inclusiva, atua na formação de profissionais da Educação e afins, com enfoque
na prática pedagógica. Psicopedagoga de projetos do Grupo 25. Assessoria à família em
defesa dos direitos educacionais de seus filhos (Carpe Diem e Ministério Público da Pes-

< 71 >

soa com Deficiência – SP). Atua na realização de adaptações curriculares para escolas,
processo necessário para uma educação de qualidade. Pedagoga do Projetos Asas. Espaço
Mosaico: psicopedagoga da equipe multidisciplinar.
Francisca Edna da Silva Maia
Pós-graduada em Psicopedagogia, Arte e Educação, Educação Ambiental e Educação
Inclusiva. Aperfeiçoamento em Educação e Psicanálise (USP). Pedagoga especializada em Educação Especial. Docente universitária. Chefe de Divisão da Educação
Especial da Secretaria Municipal de Educação de Diadema (1997-2000). Consultora e assessora em Educação Inclusiva, com atuação na formação de profissionais da
educação e afins, com enfoque na prática pedagógica. Orientação familiar. Coordenadora pedagógica de projetos do Grupo 25. Coordenadora técnica do Projeto Asas.
Espaço Mosaico: coordenadora da equipe multidisciplinar.
Judith Camargo Curiel de Braga
Pedagoga formada pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (2005).
Pós-graduada, Especialista em Educação (USP/2012). Professora efetiva da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo desde 2006, designada de 2009 a 2012 para
compor a equipe técnica do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE na
área da Deficiência Intelectual; Designada desde dezembro de 2012 para compor a
Assistência Técnica da Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB. Investiga as temáticas de Direitos Humanos, especificamente os Direitos e Garantias Fundamentais, Direitos Sociais e Educação.
Julio Cesar Botelho
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (desde 1991),
assessor da Escola Superior do Ministério Público (2004 a 2005), coordenador do
curso de Direito da UNICSUL (2000 a 2003), professor de Direito Penal e Processo
Penal (1997/1998 e 2000 a 2003). Atualmente na Promotoria de Justiça de Direitos
Humanos (área da Pessoa com Deficiência – de 1998 a 2013); desde março de 2013
atua como assessor da Procuradoria Geral de Justiça nas áreas da Educação, Pessoa
com Deficiência e Idoso.

< 72 >

Linamara Rizzo Battistella
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo desde
2008, foi diretora do Instituto de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP (IMREA) por mais de 20 anos. É médica fisiatra e
professora da Faculdade de Medicina da USP. Possui Doutorado e Livre Docência em
Fisiatria, sendo responsável por disciplinas na graduação e pós-graduação médica. É
coordenadora do Grupo de Trabalho do Comitê de Humanização do Hospital das
Clínicas de São Paulo.
Luciana da Silva Almeida
Pedagoga com habilitação em Administração Escolar (1994), pós-graduada em Psicopedagogia(1996). Professora efetiva da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo desde 2006. Designada professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da Região Centro de 2010 a 2013. Atualmente designada como
membro da Equipe Técnica da Equipe de Deficiência Intelectual do Núcleo de Apoio
Pedagógico Especializado – CAPE.
Marcia Aparecida Ramos de Oliveira Gambôa
Pedagoga com habilitação em Supervisão e Administração Escolar. Especialização
em Educação Especial e Psicomotricidade. Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional (1989). Iniciou o trabalho com alunos com deficiência intelectual
desde 1976, como professora na rede estadual, clínica de reabilitação e orientadora
pedagógica na APAE São Paulo. Atuou como psicopedagoga clínica e institucional
(AVAPE) e atualmente compõe a Equipe Técnica do Núcleo de Apoio Pedagógico
Especializado – CAPE na área da Deficiência Intelectual da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo.
Maria Elizabete da Costa
Formada em Letras pela Universidade de Guarulhos e em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Guarulhos. Especialização em Língua Portuguesa pela PUC-SP
e Gestão Educacional pela UNICAMP. Mestre em Educação pela PUC-SP no Programa de Educação: História, Política, Sociedade. Atua na rede estadual desde 1989

< 73 >

como professora de Português, diretora de escola e supervisora de ensino. Diretora,
até outubro de 2012, do Centro de Atendimento Especializado – CAESP, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, centro responsável pela Educação Especial,
por meio do CAPE, e pela Educação Indígena, Quilombola, Educação para as Relações Étnico-raciais, Educação nas Prisões e Fundação CASA, por meio do NINC
– Núcleo de Inclusão Educacional. Coordenadora do Núcleo de Educação Indígena
– NEI da SEE. Representante do Estado de São Paulo, como Dirigente de Educação
Especial, junto à SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC – Ministério da Educação. Representante da Secretaria
da Educação no Grupo Gestor de Quilombos e na Coordenação de Políticas Públicas
para a População Negra e Indígena, da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo.
Coordenadora de Gestão da Educação Básica – CGEB desde novembro de 2012.
Marlene Aparecida Silva Machado
Pós-graduada em Educação Especial pela Faculdades Integradas Campos Salles
(2001); Licenciatura Plena em Pedagogia e habilitação na área da Deficiência Mental
pela Faculdades Integradas Campos Salles. Professora da rede estadual desde 1993.
Atuou na equipe técnica pedagógica do Centro de Apoio Especializado – CAPE entre
os anos 2005 e 2009. Atualmente está designada na equipe pedagógica da Diretoria
de Ensino de Mogi Mirim.
Martha de Paula Cintra
Pedagoga com habilitação na área da Deficiência Mental e Especialização em Métodos e Procedimentos Didáticos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras José
Olympio/Batatais. Professora da rede estadual de 1976 a 1985. Membro de Equipe
Técnica da Equipe de Desenvolvimento de Projetos do Serviço de Educação Especial, Divisão de Currículo, de 1985 a 1998. Membro da Equipe Técnica da Assessoria
Técnica de Planejamento e Controle Educacional – ATPCE / Equipe de Convênios
de 1998 a 2004. Membro da Equipe Técnica da Equipe de Deficiência Intelectual do
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE desde 2004.

< 74 >

Renato Ribeiro dos Santos
Gestor de projetos sociais, foi coordenador de Artes e Esportes do Centro Público de
Formação Profissional da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado
de São Paulo, supervisionou programas de capacitação profissional e terceiro setor no
SENAC São Paulo. Atuou como consultor social para várias empresas do Grupo Votorantim. Foi pesquisador do CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e coordenador pedagógico da Fundación Mapfre.
Atualmente coordena os serviços de educação da APAE de São Paulo.
Rosangela Carvalho Vilela Gebara
Pedagoga com habilitação em Deficiência Mental. Trabalhou por 22 anos na APAE –
São Paulo; coordenou o Centro de Recreação e Ensino da UNIFESP durante sete anos;
foi diretora da Escola Dona Paulina de Sousa Queiros e do Serviço de Educação Lauro
Costa II. Participou do Projeto Inclusão orientado pelo especialista canadense em inclusão Gordon Porter. Foi conselheira da Comissão própria de avaliação da UNIFESP,
membro do grupo de trabalho do Projeto ASAS e membro da Equipe de Educação
Especial / Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, onde responde pela área de Deficiência Intelectual e Altas
Habilidades/Superdotação desde 2002.

< 75 >

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Equipe Técnica do CAPE
Maria Elizabete da Costa
Diretora do CAPE – abr/2007 a dez/2011
Aparecida Soares Cabral Monson
Judith Camargo Curiel de Braga
Luciana da Silva Almeida
Marcia Aparecida Ramos de Oliveira Gambôa
Marlene Aparecida Silva Machado
Martha de Paula Cintra
Rosângela Carvalho Vilela Machado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Dr. Julio Cesar Botelho
Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro
APAE de São Paulo
Fabíula Fernanda dos Santos
Nereide Aparecida dos Santos
Renato Ribeiro dos Santos
Grupo 25
Carla Conceição Bernardi Roselli
Cristiane Perrone Delgado Pinto
Fabiana da Silva Maia
Francisca Edna da Silva Maia
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Diretoria Administrativa e Financeira
Chefe do Departamento Editorial
Brigitte Aubert
Projeto gráfico e editoração
Glauber De Foggi
Revisão de texto
Luiz Thomazi Filho

Impressão e acabamento
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Tiragem
2.000 exemplares

venda proibida – distribuição gratuita

