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“A construção histórica de uma sociedade para todos”

Linamara Rizzo Battistella*

Uma das vertentes que traduz a essência da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo é a implementação e multiplicação de ações e políticas públicas volta-
das à inclusão social das pessoas com deficiência. Com a finalidade de conhecer e premiar as 
práticas inclusivas presentes nos municípios paulistas, realizadas por gestores públicos e pelas 
organizações da sociedade civil, o Governo do Estado de São Paulo confere o Prêmio Ações 
Inclusivas para Pessoas com Deficiência, a cada ano, nos últimos cinco anos.
É a ênfase no direito da conquista da liberdade, autonomia e justiça social.
Quando o gestor público e as organizações da sociedade civil estão comprometidos com essa 
lógica de construção da inclusão social, toda a sociedade ganha. O Estado de São Paulo re-
gistrou, em 2015, a inscrição de 100 ações inovadoras, implementadas por organizações da 
sociedade civil e da gestão pública que fizeram a história da inclusão social em nosso Estado.
Entre essas, dez receberam destaque exemplar. Todas recebem Placa de Menção Honrosa. 
Duas recebem troféu.
É o prêmio  que agrega ao ganhador o aval e o selo do Governo do Estado de São Paulo, que os 
reconhece como “A melhor ação inclusiva do Estado de São Paulo em 2015”.
A vitória de cada gestor público e privado passa a fazer parte da construção histórica de uma 
sociedade para todos.

*Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo
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PEI
Programa de 

Educação Inclusiva

Categoria: Governamental
Município de atuação: Osasco
População: 666.740 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: PM Osasco - Secretaria de Educação
Público atendido: Pessoas com todos os tipos de deficiência 

PEI - Programa de Educação Inclusiva
Rua Eclísio Viviani, 126, Vila Osasco, Osasco
Telefone: 11 3651-7661
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PEI - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
A partir da discussão sobre integração ou inclusão, iniciativa principalmente dos 
profissionais envolvidos diretamente com o debate em torno da inclusão dos alunos 
com deficiência nas salas de ensino comum, nas classes especiais e escolas 
especiais, a educação inclusiva começou a ser debatida na cidade. 

Entretanto, não havendo uma política pública regulamentando os trabalhos, 
dependia-se muito das percepções individuais, que variavam da caridade e pena. 
Em 2005, foi implantado o “Programa de Educação Inclusiva (PEI)”, na rede 
municipal, para dar início a formação pela Secretaria de Educação do Município de 
Osasco, visando adequar à educação especial a proposta de educação inclusiva, 
assunto bastante debatido no cenário nacional. 

A primeira etapa do programa visou um diagnóstico para todos os professores da 
rede que tinham (ou achavam que tinham) alunos com alguma deficiência. Este 
programa veio ao encontro da proposta do MEC que, em 2008, lançou a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com dados 
de 2004 até 2006, com informação do número de alunos com deficiência incluídos 
e, posteriormente, dados de 2007 a 2014, com os dados dos alunos com deficiência 
incluídos por modalidade ou etapa de ensino, conforme INEP/MEC para Osasco. 

Os alunos da escola especial da rede municipal, com idade entre 7 e 14 anos, 
foram incluídos, gradativamente de 2005 a 2014 na rede regular de ensino, sendo 
que as escolas estão sendo equipadas com Salas de Recursos Multifuncionais 
(SRM), distribuídas pelo MEC como parte da estratégia de apoio à inclusão escolar. 
Enquanto os alunos com idade superior a 14 anos foram encaminhados para 
matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde também no 
contra turno podem usufruir das salas de recursos.
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Projeto Sociopedagógico:
Literatura Surda
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Categoria: Governamental
Município de atuação: Limeira
População: 276.022 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Centro de Promoção Social Municipal - CEPROSSOM
Público atendido: Deficiência múltipla 

Projeto Sociopedagógico: Literatura Surda
Rua Antônio Custódio de Oliveira, 228, Vila Paraíso, Limeira
Telefone: 19 3442-7930
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PROJETO SOCIOPEDAGÓGICO: LITERATURA SURDA  
O Projeto Sociopedagógico: Literatura Surda tem como meta promover a qualidade 
de vida e a conquista da cidadania de crianças e adolescentes com deficiência 
auditiva/surdez, uma vez que é notável a precária forma de acessibilidade oferecida 
nos meios de comunicação, locais públicos como teatro e cinema, e entre outros, 
obras de literatura específica para surdo.

A pessoa com deficiência auditiva/surdez necessita do contato com a literatura para 
desenvolver a aprendizagem da leitura e escrita do Português, que é sua segunda 
língua. As atividades propostas incorporam imagens e pesquisas em revistas, sites, 
jornais, DVDs (vídeos em Libras com o apoio do professor surdo/ouvinte). 

Quando o conteúdo é explorado de forma correta dentro da sua cultura visual, 
interagindo aos estímulos, são estimulados na escrita e ampliam o vocabulário. 

É raro encontrar lugares adaptados para o ensino da Literatura Surda, pois o local 
deve ser montado de forma lúdica, favorecendo a apresentação das obras literárias, 
disponibilizando diversos livros ou/e histórias criativas, contos, para valorizar e 
aumentar a fluência em Libras, uma língua visual-espacial constituída a partir 
das experiências visuais das comunidades surdas e, portanto, responsável pela 
integração e fortalecimento da Cultura Surda. 

Sendo assim, o Projeto Sociopedagógico: Literatura Surda propõe ampliar o 
conhecimento, a difusão da Língua Brasileira de Sinais, a inserção das crianças/
adolescentes na Comunidade Surda e desenvolver habilidades necessárias para o 
registro de sua própria cultura.
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Programa de Tecnologia 
Assistiva e Inclusão Digital 

na Rede Municipal de 
Educação de Lins
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Categoria: Governamental
Município de atuação: Lins
População: 71.432 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Núcleo de Apoio Integrado ao Atendimento Educacional Especializado 

“Profª. Elizabeth Guedes Chinai”
Público atendido: Pessoas com deficiência física e múltipla

Programa de Tecnologia Assistiva e Inclusão Digital na Rede Municipal de Educação de Lins
Rua Tenente Gomes Ribeiro, 258, Vila Alta, Lins
Telefone: 14 3522-3453
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PROGRAMA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E INCLUSÃO 

DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LINS  
Tendo como fundamento de seu trabalho a atuação multidisciplinar, o Núcleo 
desenvolve no Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa 
(TACA), recursos de acessibilidade para o computador para alunos com diferentes 
graus de comprometimento motor, de comunicação e linguagem em parceria com a 
UNILINS, com assessoria técnica e estagiário remunerado do Curso de Engenharia 
de Controle e Automação. 

São oferecidos: atendimento educacional especializado com a utilização de 
recursos de tecnologia assistiva; capacitação e acompanhamento do trabalho 
desenvolvido pelo tutor de classe e professores do aluno com deficiência, a fim de 
garantir a autonomia e desenvolvimento do aluno; oferta de cursos de capacitação 
na área da Tecnologia Assistiva aos profissionais da equipe multiprofissional do 
Núcleo, professores de informática e equipe escolar; desenvolvimento e produção 
de recursos de Tecnologia Assistiva de baixo custo para serem disponibilizados 
às escolas (aulas de informática e atividades escolares), aos alunos e famílias 
para ampliação da interação social; e oficina de pais para confecção de materiais 
adaptados para acesso ao computador a fim de familiarizar e empoderar as famílias 
no uso dos recursos. 

No caso dos alunos público-alvo desse Projeto, verificou-se que puderam obter 
maior autonomia, menos tempo para a realização de atividades ou para o acesso 
ao computador, diminuição da fadiga física a partir do recurso disponibilizado, maior 
interesse e acesso ao currículo escolar e aumento da interação social.
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PEAMA
Programa de Esportes e

Atividades Motoras Adaptadas
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Categoria: Governamental
Município de atuação: Jundiaí 
População: 370.126 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Público atendido: Todas as deficiências

PEAMA - Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas
Rua Rodrigo Soares de Oliveira, 0, Anhangabaú, Jundiaí
Telefone: 11 4521-6848
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PEAMA - PROGRAMA DE ESPORTES E ATIVIDADES 

MOTORAS ADAPTADAS   
O Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas - PEAMA, foi implantado 
em 1996 representando a iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes de Jundiaí 
em incluir socialmente as pessoas com deficiência por meio da prática de atividades 
motoras, esportivas e recreativas. 

O Programa tem como objetivo oportunizar a prática esportiva para pessoas com 
deficiência democratizando assim o acesso ao esporte na tentativa de incluí-
la na sociedade de forma geral, na medida em que essa pessoa perceba suas 
possibilidades. 

Para isso são desenvolvidas diversas atividades, como: Jogos Coletivos (futsal, 
basquete, handebol, vôlei); atividades náuticas (canoagem, velas); atividades na 
natureza (slackline, escalada, rapel, trilhas, carveboard); dança; capoeira; natação 
(piscina e águas abertas); tênis de campo; bocha; atletismo; ciclismo (cicloescola e 
cicloturismo); caminhada; corrida de rua; e musculação.
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Programa Equoterapia
Desenvolvendo a Vida
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Categoria: Governamental
Município de atuação: Itanhaém
População: 87.057 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Prefeitura Municipal de Itanhaém

Programa Equoterapia – Desenvolvendo a Vida
Av. Conceição de Itanhaém, 2450, Jardim Coronel, Itanhaém
Telefone: 13 3421-1700

25



26 27

PROGRAMA EQUOTERAPIA – DESENVOLVENDO A VIDA   
O programa Equoterapia consiste no desenvolvimento de atividades terapêuticas e 
educacionais de reabilitação mediante a utilização do cavalo em uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas de saúde e educação, pelo tempo determinado de um ano 
cada turma. 

O programa tem por objetivo, possibilitar ao praticante a maior funcionalidade 
possível nas atividades de vida diária, auxiliar na reabilitação física e ou 
intelectual, favorecer a inclusão social, proporcionar a integração ou a reintegração 
sociofamiliar, entre outros. 

Os atendimentos são realizados por duas terapeutas para cada criança, de acordo 
com a sua necessidade, ou seja, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Psicóloga ou 
Educação Física e as avaliações são realizadas mediante relatos dos pais e 
familiares em conjunto com as observações das terapeutas da evolução diária do 
praticante.
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Rede de Leitura Inclusiva

Categoria: Não-Governamental
Município de atuação: São Paulo
População: 11.253.503 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Fundação Dorina Nowill para Cegos
Público atendido: Pessoa com deficiência visual 

Rede de Leitura Inclusiva
Rua Doutor Diogo de Faria, 558, Vila Clementino, São Paulo
Telefone: 11 5087-0968
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REDE DE LEITURA INCLUSIVA  
A Fundação Dorina Nowill para Cegos nasceu há quase 69 anos já acreditando na 
leitura como base para o empoderamento das pessoas com deficiência visual, tendo 
como seu primeiro nome Fundação para o Livro do Cego no Brasil. 

Visando um maior impacto na promoção da leitura para as pessoas com deficiência 
visual bem como potencializar a utilização dos livros acessíveis, a Fundação Dorina 
desenvolveu um projeto de incentivo a formação de uma Rede de Leitura Inclusiva. 

Essa proposta tem por objetivo mobilizar e estreitar o relacionamento entre os 
diversos atores que intermediam ações de leitura, como educadores, agentes de 
bibliotecas, organizações sociais e governamentais, de forma que estes possam se 
sentir preparados e estimulados a desenvolverem ações inclusivas de leitura. 

A ideia é que a Fundação Dorina seja uma facilitadora e não dona do processo, a 
fim de estimular que as organizações sejam cada vez mais autônomas em suas 
iniciativas, estimulando assim o vínculo constante dessas instituições e pessoas na 
promoção de ações locais estratégicas e inclusivas em todos os sentidos. 

Como forma de disseminar conhecimento e manter o contato ativo entre os 
participantes a Rede possui um blog lançado no final de 2014. Este é um dos 
meios de monitoramento do projeto, pois por meio dele é possível acessar todos 
os participantes e conectá-los. Para conhecer a Rede de Leitura Inclusiva acesse: 
http://redeleiturainclusiva.org.br/
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Empregabilidade
por Meio de

Atividades Laborais
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ação inclusiva

Categoria: Não-Governamental
Município de atuação: Mogi das Cruzes
População: 387.779 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Tradef Trabalho de Apoio ao Deficiente
Público atendido: Pessoas com deficiência intelectual 

Empregabilidade por Meio de Atividades Laborais
Rua José Malozze, 975, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes
Telefone: 11- 4790-3255
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EMPREGABILIDADE POR MEIO DE ATIVIDADES LABORAIS   
O projeto visa identificar a demanda das famílias que tenham em seu núcleo pessoa 
com deficiência intelectual e por isso estão submetidas ao isolamento, sem interação 
com a comunidade ou acesso às políticas públicas que assegurem seus direitos 
básicos. 

Em um segundo momento, após a identificação dessa demanda, o projeto visa 
promover a capacitação profissional por meio de cursos ofertados pela oficina 
protegida, para, em um terceiro momento, inserir os atendidos no mercado de 
trabalho com apoio da Lei nº 8.213/91 (Lei de Cotas). 

Além de capacitar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, a ação 
apresenta outras atividades que visam o cumprimento de sua missão, como 
o atendimento à pessoa com deficiência física severa. Também são utilizadas 
atividades paradesportivas como forma de ferramenta inclusiva. 

Foi elaborado, pela equipe multidisciplinar, um plano de atendimento familiar 
voltado para as ações a serem desenvolvidas para o público alvo. Pela experiência 
em relação ao convívio com o público alvo, foi percebido que em um primeiro 
momento o trabalho deve ser feito com os familiares, minimizando a problemática do 
preconceito enraizado em âmbito familiar. 
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Projeto Movimento
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Categoria: Não-Governamental
Município de atuação: São Paulo 
População: 11.253.503 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: APABB – Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, 

de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade
Público atendido: Múltipla

Projeto Movimento
Avenida São João, 32, Centro, São Paulo 
Telefone: 11 3491-4142 
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PROJETO MOVIMENTO   
O Projeto Movimento é um modelo de prática esportiva educacional para pessoas a 
partir de sete anos de idade, com diferentes tipos e graus de deficiência. 

São desenvolvidas atividades a partir de escola de esportes e modalidades 
esportivas como: Futsal, bocha, atletismo, capoeira, slack line. Estas modalidades 
podem ser praticadas de forma unificada, em que a pessoa com deficiência realiza 
a modalidade com a pessoa sem deficiência ou a pessoa com deficiência pratica o 
esporte com pessoa com deficiência. 

O projeto compreende atividades físicas e esportivas que favoreçam a ampliação 
do gesto motor, o gosto pelos esportes e a sociabilização, sem estimular a 
hipercompetitividade ou seletividade, ou seja, uma prática esportiva democrática e 
que respeita as individualidades. 

O monitoramento e avaliação são feitos a partir do controle de frequência, 
avaliações trimestrais e os resultados qualitativos e quantitativos. 
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Reunindo Saberes
da Universidade - 

Pessoa com Deficiência
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Categoria: Não-Governamental
Município de atuação: São Paulo  
População: 11.253.503 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP
Público atendido: Todas as deficiências

Reunindo Saberes da Universidade – Pessoa com Deficiência
Rua Monte Alegre, 984, Perdizes, São Paulo
Telefone: 11 3846-4222
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REUNINDO SABERES DA UNIVERSIDADE – 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA   
Reunindo Saberes da Universidade (Pessoa com Deficiência) surgiu a partir da 
necessidade de coordenar as pesquisas feitas em torno do tema da pessoa com 
deficiência. 

Diversos setores da Universidade estavam pesquisando o tema, no entanto, a 
reunião deles iria permitir extrair dados mais completos, que realimentariam outros 
trabalhos e fariam com que a interdisciplinaridade permeasse as pesquisas. 

Assim, Direito, Psicologia, Tecnologia, Ciências Sociais e outras tantas áreas se 
reuniram para discutir, de forma conjunta, o tema. Que novas tecnologias estão 
sendo desenvolvidas, na área própria, para as pessoas com deficiência? O Direito 
sabe disso? Como garantir a acessibilidade? A Psicologia sabe disso? Como definir 
deficiência intelectual? Enfim, a ideia foi juntar os saberes das diversas áreas que já 
existiam, mas que estavam dispersos. 

O mote foi a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, 
que serviu de guia normativo para a reunião. Os primeiros passos foram a reunião 
das dissertações e teses produzidas sobre o tema; em seguida, está sendo 
elaborada uma bibliografia mínima de cada área para que o colega possa se inteirar 
minimamente sobre o tema. 

O principal desafio é quebrar a visão unilateral do tema da pessoa com deficiência, 
intercambiando saberes. Para isso, é preciso ultrapassar a linguagem da ciência 
própria, para procurar entender o outro, o outro pesquisador da outra área. 
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Libras pela Inclusão do Surdo
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Categoria: Não-Governamental
Município de atuação: Jundiaí
População: 370.126 habitantes (IBGE-2010)
Organização/Gestor: Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL
Público atendido: Pessoas com deficiência auditiva

Libras pela Inclusão do Surdo
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561, Vila Rafael de Oliveira, Jundiaí
Telefone: 11 4523-4110
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LIBRAS PELA INCLUSÃO DO SURDO    
A ação tem como objetivo colaborar para a inclusão de crianças com deficiência 
auditiva no ambiente escolar como subsídio facilitador para o desenvolvimento das 
competências e conteúdos acadêmicos e capacitar o educador como protagonista 
multiplicador e facilitador das atividades acadêmicas. 

A criança com a privação sensorial auditiva tem o seu cognitivo preservado, salvo 
as exceções diagnosticadas por neurologistas em exames criteriosos e mediante 
apresentação de laudo. Portanto, é indispensável oferecer o ensino-aprendizagem 
em condições adequadas, e para tanto, é imprescindível a adaptação física, 
curricular e conscientização dos demais alunos e profissionais. 

Mesmo um aluno com deficiência auditiva que não tem fluência na língua de sinais, 
tem direito a um intérprete mediador, que vai repassar as informações ditas pelo 
professor ao aluno, uma vez que, com a deficiência auditiva, muitas informações são 
perdidas. Os alunos que estão em aquisição ou são fluentes na Libras podem com o 
intérprete assimilar sinais e assuntos antes desconhecidos.
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