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RESUMO 
 
A existência do Sistema de Informação para Infância e 
Adolescência (SIPIA) possibilita a análise do cenário do 
Sistema de Garantia de Direitos quanto à proteção de crianças 
e adolescentes portadoras de deficiência no Brasil. Deste 
modo, este estudo teve como objetivos delinear o 
funcionamento destes Sistemas e analisar dados de 
notificações sobre infrações ao Estatuto da Criança e 
Adolescente. Observou-se uma grande subnotificação em 
todas as categorias de direito analisadas, alertando-se tanto 
para a importância da qualidade da informação no processo de 
fomentação de políticas de proteção coletivas e específicas, 
quanto para a falta de apoio à implementação do Sistema. 
 
Palavras-chave: Infância e Adolescência. Direitos. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Qualidade da Informação. 
 
ABSTRACT 
 
The existence of the Information System for Children and 
Adolescents (SIPIA) enables the analysis of the Rights 
Assurance System scenario regarding the protection of children 
and adolescents with disabilities in Brazil. Thus, this study 
aimed to outline the functioning of these systems and analyze 
notifications of data on violations of the Child and Adolescent. 
There was a large underreporting in all categories of law 
analyzed, warning to both the importance of quality information 
in the fostering process of collective and specific protection 
policies, and for the lack of support for implementation of the 
System. 
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1. INTRODUÇÃO: INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E SUAS CONCEPÇÕES. 

A concepção de infância, tal como apresenta-se na modernidade, ocorreu 

mediante um processo de construção social complexo, uma vez que foi considerada 

inexistente na sociedade medieval, na qual, segundo Ariés (1981), a criança era vista como 

um adulto em tamanho reduzido, sendo então, a infância compreendida como um período 

passageiro e transitório, ao qual não deviam-se voltar os interesses e as atenções sociais. 

Dessa forma, as particularidades das crianças em relação ao adulto não faziam parte da 

consciência coletiva, de modo que estas misturavam-se no mundo dos adultos sem 

qualquer ressalva, assim que adquiriam independência da mãe ou da ama de leite. 

Consequentemente, as crianças participavam da vida adulta ouvindo e vendo 

tudo que acontecia, bem como sendo tratados de forma grosseira e hostil, pois não havia a 

noção de respeito à infância, uma vez que o conceito desta não estava ainda, ligado à 

inocência e pureza. Não se fazia presente também, a consciência de que estas aprendiam 

suas condutas e valores através das experiências e convivências sociais, ou seja, não 

estava presente, ainda, a noção de educação, permitindo que fossem disseminadas formas 

de violência, incluindo castigos físicos e humilhações. 

Desse modo, a violação dos direitos de crianças e adolescentes na 

contemporaneidade revela-se envolvido numa conjuntura de aspectos psicológicos, sociais, 

políticos e históricos, visto que a garantia de tais direitos constituiu-se como um processo 

longo, o qual encontra-se ainda em continuidade.  

A necessidade do adulto em ausentar-se para o trabalho, fez com que as 

crianças passassem a ocupar instituições como creches e escolas, convivendo cada vez 

menos com adultos e delimitando-se, progressivamente, as fronteiras entre estes dois 

momentos da vida. Tal fato contribuiu, portanto, para estruturar características próprias e 

singulares da infância como categoria diferenciada do ser adulto.  

Neste processo, diversos fenômenos históricos constituíram importantes 

influencias, a exemplo da Revolução Francesa, a qual atribuiu ao Estado maiores 

responsabilidades sobre a vida social, bem como a Revolução Industrial, que ajudou a 

delimitar ainda mais os espaços entre adultos e crianças, devido à necessidade dos pais em 

ocupar um espaço no mercado de trabalho e institucionalizar as crianças em locais como 

creches e escolas. Foi-se constituindo então, a concepção de infância tal como se tem 

atualmente na cultura ocidental.   

A adolescência por sua vez, institui-se com as novas organizações sociais 

advindas da revolução industrial como a maior permanência do jovem na escola, a fim de 

qualificar-se melhor para o trabalho, bem como a maior permanência dos adultos neste, 

como consequência, inclusive do aumento da expectativa de vida devido ao 



 
 
 

                  

desenvolvimento da ciência, principalmente da medicina. Dessa forma, a adolescência 

constitui-se como um novo grupo social advindo da contemporaneidade, legitimado e 

categorizado pela sociedade (BOCK, 2007). 

Já no século XX, os conceitos de infância e adolescência, bem estabelecidos, 

passam a contar com a instituição de leis normativas, que tentam assegurar seu melhor 

desenvolvimento, conseguidas através da Declaração dos Direitos Humanos e da Criação 

da ONU no pós segunda guerra, em 1948. 

Especificamente no contexto Brasileiro houve a criação, antes da ONU e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Código de Menores, em 1927, que tratava 

crianças e adolescentes como “menores infratores”, observando e valorizando a solução de 

um problema: os próprios “menores”, ou seja, estes eram os problemas da sociedade, e 

deveriam receber penas por suas infrações, atribuídas pelos Juízes de Menores. Não havia 

uma preocupação social com os grandes problemas que haviam por trás dos delitos 

cometidos. 

Com a constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente teve seus 

primeiros passos dados, dando origem também a um complexo Sistema de Garantia de 

Direitos, com vários órgãos envolvidos, na tentativa de assegurar direitos de crianças e 

adolescentes, através de Conselhos Nacional (CONANDA), Estadual e Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, além dos Centros de Defesa (CEDECAS), conselhos 

de direito e tutelares, e juizados especializados. 

Quanto à infância e adolescência da criança portadora de deficiência, podemos 

afirmar que o processo de reconhecimento de seus direitos ainda não se concretizou, sendo 

um dos fatores de contribuição para isto as diferentes necessidades que os diversos tipos 

de deficiências geram. Este longo processo de formulação de um sistema de garantia de 

direitos eficiente para os portadores de necessidades especiais poderá andar a passos 

largos quando houver um maior comprometimento da sociedade em reconhecer suas 

obrigações para com estes. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é descrever o Sistema de Garantia de 

Direitos de crianças e adolescentes portadores de deficiência; analisar os dados disponíveis 

sobre violações a estes direitos; e identificar a atual situação destas crianças no país, no 

que se refere ao que já foi conseguido quanto à sua proteção, e no que se falta alcançar 

neste mesmo sentido. 

 

2. INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DEFICIÊNCIA: UMA LUTA CONSTANTE POR 

PROTEÇÃO. 



 
 
 

                  

“A deficiência é um tema de direitos humanos e como tal 

obedece ao princípio de que todo ser humano tem o direito de 

desfrutar de todas as condições necessárias para o 

desenvolvimento de seus talentos e aspirações, sem ser 

submetido a qualquer tipo de discriminação.” (Cartilha do 

Censo – pessoas com deficiência, 2010) 

Historicamente crianças e adolescentes com quaisquer tipos de deficiências, ou 

até mesmo bebês recém-nascidos fora dos padrões estabelecidos por algumas sociedades, 

estariam predestinados a sofrer não só discriminação, mas a perderem suas vidas, como 

era o caso da Grécia Antiga, onde os nascidos com qualquer condição “anormal” eram 

sacrificados ao nascer. Fernandes (2011), em seu estudo sobre a trajetória do indivíduo com 

deficiência, relata sobre como era decorrente o abandono de crianças em cestos, muitas 

vezes crescendo e tornando-se atrações em circos, por exemplo. Isso decorria pelo fato de 

serem considerados serem diabólicos, e estarem submetidos aos “castigos de Deus”. 

Nesta perspectiva, a Igreja Católica, em seu papel de instituição normatizadora, 

veio a deixar contribuições no que diz respeito ao acolhimento, com sua atuação marcada 

através dos hospitais de acolhimento aos deficientes e indigentes que surgiram no século 

IV. Fernandes (2011) afirma que, no Brasil, este papel da Igreja Católica foi desenvolvido 

por meio das “Rodas dos expostos”, criadas em 1726. Pereira (2012) esclarece que ao final 

do século XIX estas instituições perderam espaço, devido às denúncias de maus tratos das 

amas-de-leite e às críticas de juristas relacionadas à alta taxa de mortalidade dentro destas 

instituições. 

A primeira atenção realmente voltada à saúde dos deficientes é dada apenas no 

final do século XVIII e no início do século XIX, quando indivíduos com perturbações mentais 

passaram a ser tratados como doentes, recebendo assistência à saúde. É neste período a 

medicina e a educação passam a dar sua contribuição para esta causa: a primeira, no que 

tange os estudos sobre a fisiologia e anatomia, já a segunda quanto à iniciativas isoladas de 

integração de crianças portadoras de deficiências nas escolas e institutos surdos, a exemplo 

do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado pelo Imperador Dom Pedro II em 1854, e do 

Imperial Instituto de Surdos Mudos em 1857 - sendo, na atualidade, o Instituto Benjamin 

Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos, respectivamente. O primeiro 

disponibilizando ofícios de tipografia e encadernação para cegos e tricô para as meninas, 

enquanto no segundo eram ensinados encadernação, sapataria e pautação para os surdos 

mudos.  

É apenas no início do século XX que estes sujeitos passam a ser considerados 

cidadãos com direitos e deveres de participação na sociedade (FERNANDES, 2011). A 



 
 
 

                  

autora ainda pontua as importantes contribuições desenvolvidas nesta época: a cadeira de 

rodas, bengalas e sistemas de ensino para cegos e surdos, agora com materiais didáticos 

voltados às suas necessidades especiais, o que se tornou possível graças à criação do 

Sistema Braille, publicado em 1829. Um outro mecanismo de avanço é em relação à 

inserção destes ao mercado de trabalho: tratava-se de uma forma de economia do governo, 

pois, ao instituir a entrada dos deficientes no mercado de trabalho, evitava gastos para 

colocá-los – de forma indevida – em asilos e manicômios. 

Até este momento podemos notar que se delineiam os direitos fundamentais à 

vida, a partir do momento que não são jogados nas ruas ou abandonados; à educação, 

quando passam a ter acesso às instituições de ensino especializadas; à convivência 

familiar, quando adquirem respeito por mostrarem suas capacidades e as atividades que 

podem desenvolver; e à profissionalização, em relação à seu acesso ao mercado de 

trabalho. O quinto direito, o qual não parece apresentar um embrião do que será postulado 

futuramente no ECA, é relativo à liberdade, e parece não ser percebido até então como 

fundamental para o desenvolvimento dos sujeitos em questão. Isto pode ser explicado pelo 

não reconhecimento de pessoas deficientes como seres independentes, ou que possam 

adquirir tal independência, principalmente quanto a crianças e adolescentes, que costumam 

ser superprotegidos por familiares e responsáveis até os dias de hoje. 

Nesta linha do delineamento de direitos, mais uma vez a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em 1948, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente surgem como mecanismos de suma importância para a formação de uma 

rede de proteção à infância e adolescência, neste contexto, voltada a deficientes. Vale 

ressaltar a importância social da extinção de termos como “aleijado”, “mongoloide” e a maior 

utilização de termos como “portador de necessidades especiais”, "portador de deficiência" 

ou ainda "pessoa com deficiência" o que mostra um avanço no reconhecimento da 

sociedade do seu dever em respeitá-los. Nesta perspectiva, a Secretaria de Direitos 

Humanos (SDH) atua com a missão de proteger, promover e possibilitar a realização de 

direitos, elaborando políticas adequadas para solucionar as falhas do Sistema de Garantia 

de Direitos. 

Posteriormente a estes fatos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promulgada em 2006, reconhece o valor de cada indivíduo independente de sua 

funcionalidade e apresenta linhas de ação pra que todas as pessoas atinjam seu potencial. 

É a partir deste momento que Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – SNPD passa a integrar a SDH, tendo como principais competências:  

• Coordenar ações de prevenção, orientar e acompanhar as medidas de 

promoção, garantia e defesa dos preceitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 



 
 
 

                  

com Deficiência, mediante o desenvolvimento de políticas públicas de inclusão da pessoa 

com deficiência; 

• Estimular que todas as políticas públicas e os programas contemplem a 

promoção, a proteção e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, além da realização 

de audiências e consultas públicas envolvendo as pessoas com deficiência nos assuntos 

que as afetem diretamente, bem como fomentar a adoção de medidas para a proteção da 

integridade física e mental da pessoa com deficiência; 

• Coordenar as ações de prevenção e de enfrentamento de todas as formas de 

exploração, violência e abuso de pessoas com deficiência e a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a pessoa com deficiência e propiciar sua plena inclusão à 

sociedade; 

• Acompanhar e orientar a execução dos planos, programas e projetos da 

Política Nacional para Inclusão da Pessoa com Deficiência, bem como coordenar e 

supervisionar o Programa Nacional de Acessibilidade e o Programa de Promoção e Defesa 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como propor as providências necessárias à 

sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento; 

• Assessorar o Ministro Chefe de Estado na articulação com o Ministério Público, 

os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo federal e dos entes federados e 

entidades da sociedade civil nas ações de combate à discriminação da pessoa com 

deficiência; e 

• Emitir parecer técnico sobre projetos de lei afetos à área, que estejam em 

tramitação no Congresso Nacional, submetendo à consideração do Ministro Chefe novas 

propostas legislativas de interesse da Secretaria Especial. 

Tais premissas tornam possível efetivar a Política Nacional para a Pessoa com 

Deficiência, regulamentada pelo Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999. De acordo 

com suas diretrizes há cinco categorias de classificação para pessoas portadoras de 

deficiência, sendo elas: 

Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções; 

Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais; 



 
 
 

                  

Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades 

sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 

acadêmicas; lazer; e trabalho; 

Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

De acordo com Rosa (2013), dados da Organização Mundial da Saúde, 

utilizados em seu estudo sobre violência contra crianças deficientes, mostram que há cerca 

de 200 milhões de crianças e adolescentes no mundo com alguma das deficiências 

anteriormente descritas. Segundo o Censo (2010) no Brasil este número ultrapassa 45 

milhões, chegando a 23,9% do total da população. Nas crianças de 0 a 14 anos as 

deficiências atingem 7,53% do total das crianças desta faixa etária, representando um 

número de 3.459.401, sendo 2,39% destas deficiências severas, ou seja, em níveis de 

grande comprometimento de visão, audição, atividade motora e intelectual. 

Um ponto importante, e que merece atenção neste estudo, é a definição das 

violações de direitos as quais pretende-se aqui analisar. Para a Associação de Pais e 

Amigos do Excepcionais (APAE) as violações aos direitos de crianças e adolescentes 

portadoras de necessidades especiais são, basicamente:  violência física, violência 

psicológica, negligência e abandono por parte dos responsáveis e violência sexual, mesma 

classificação utilizada por Rosa (2013). Porém, o Sistema de Informação Para Infância e 

Adolescência (SIPIA), aborda a temática da violação com maior abrangência, de acordo 

com os direitos predefinidos no ECA, sendo eles: direito à vida e à saúde; à liberdade, ao 

respeito e à dignidade; à convivência familiar e comunitária; à educação, cultura, lazer e 

esporte; e à profissionalização e proteção no trabalho. 

A prevenção da violência contra crianças com deficiência, primordialmente, deve 

levar em conta a criança com deficiência e a sua vulnerabilidade diante da violência (ROSA, 

2013). Dada a situação de maior vulnerabilidade de pessoas com deficiência no geral 

constata-se que a violação aos seus direitos ocorre com maior frequência, sejam estes 

direitos fundamentais ou específicos, com destaque para uma maior ocorrência em casos de 

crianças e adolescentes portadoras de deficiências intelectuais, que pode ser reflexo da sua 

menor capacidade de defesa em situações de risco. 



 
 
 

                  

A autora ainda enumera oito fatores que propiciam esta maior ocorrência: o 

aumento da dependência de outras pessoas para cuidados a longo prazo; a negação de 

direitos humanos, refletindo em uma percepção de ausência de poder tanto pela vítima 

quanto pelo agressor; percepção de menor risco de ser descoberto por parte do agressor; 

dificuldades da vítima em fazer com que os outros acreditem em seus relatos;menor 

conhecimento por parte da vítima do que é adequado ou inadequado, no que tange à 

sexualidade, dada sua vulnerabilidade aos cuidados de segundos e terceiros; isolamento 

social, aumento do risco de ser manipulado por outros;  potencial para desamparo e 

vulnerabilidade em locais públicos; falta de independência econômica por parte da maioria 

dos indivíduos com deficiência mental. 

3. METODOLOGIA 

O estudo realizado baseou-se em uma coleta de informações feita em fevereiro 

de 2015, observando dados históricos compreendidos entre o período de 01 de janeiro de 

2009 a 31 de dezembro de 2014, com a finalidade de obter fundamentação nas notificações 

de violações praticadas contra crianças e adolescentes portadoras de deficiência no Brasil. 

A coleta foi realizada no módulo I do SIPIA, que é o banco de dados do Governo Federal, 

destinado exclusivamente ao registro de infrações cometidas ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, tendo a responsabilidade de ser alimentado pelos Conselhos Tutelares. 

Dados complementares também foram coletados no Cadastro Nacional de 

Adoção (CNA), alimentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), também coletados em 

fevereiro de 2015, com o intuito de observar a situação de crianças e adolescentes 

portadores de deficiência que estão atualmente disponíveis para adoção no Brasil. Por fim, 

utilizou-se também a Cartilha do Censo 2010 – pessoas com deficiência, que disponibiliza 

dados de pessoas portadoras de deficiências em todas as faixas etárias. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o Censo 2010, neste mesmo ano 45.606.048 de brasileiros 

apresentaram pelo menos um tipo de deficiência, sendo o aumento da ocorrência na 

população diretamente proporcional ao aumento da idade dos indivíduos. No que diz 

respeito à infância e adolescência, o percentual de portadores de deficiências é descrito no 

Gráfico 01, que mostra a ocorrência de deficientes por faixa etária. 

Dado este percentual de incidência, é importante analisar o total de notificações 

registradas no SIPIA no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2014, como 

é mostrado do Gráfico 02, a fim de observar as infrações aos direitos específicos deste 

grupo de sujeitos de direitos, evidenciando sua vulnerabilidade social e a importância de 

medidas de proteção especiais. 



 
 
 

                  

 

 

 

Gráfico 01 – Percentual de deficientes por faixa etária 

 

Fonte: Cartilha Censo 2010 – adaptado 

Gráfico 02 – Total de violações por direito violado: 2009 a 2014 

 

Fonte: SIPIA I (2015) 

Nesta perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente esclarece, em 8 

artigos, a existência de obrigações especiais do Estado para com este percentual específico 

da população. No Art. 11 o ECA prevê o atendimento integral à saúde, determinando a 

prestação de serviços de saúde especializados, incumbindo ao poder público o fornecimento 

gratuito de medicamentos, próteses e tratamentos diversos para as crianças e adolescentes 
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portadores de deficiência. Deste modo, o SIPIA deve estar apto a analisar notificações de 

infrações a este direito, uma vez que o Sistema de Saúde brasileiro passa por grandes 

dificuldades e não está preparado para cumprir tal legislação à risca, como é sua obrigação. 

Porém, não encontra-se no Sistema registro algum sobre tais notificações, podendo este 

fato estar relacionado tanto ao Sistema não possuir seções específicas para estes dados, 

em quaisquer tipo de pesquisa – no que diz respeito ao Direito à Vida e à Saúde, quanto à 

subnotificação da situação real deste tipo de atendimento em saúde. 

No que diz respeito ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária, o ECA 

prevê, no Art. 87, linhas de ação da política de atendimento voltadas à campanha de 

estímulo ou acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes, entre outras 

especificidades, portadoras de deficiências e doenças crônicas, reforçando em seu Art. 47 a 

prioridade na tramitação dos processos de adoção quando o adotando for portador de 

deficiência. 

Quanto a esta categoria de direito, o CNA mostra que no dia 5 de março de 2015 

havia 5681 crianças e adolescentes disponíveis para adoção no Brasil. Destas, 217 (3,82%) 

portadoras de deficiência física, 473 (8,32%) portadoras de deficiência mental, e 693 

(12,2%) portadoras de doenças tratáveis e não tratáveis, além de portadoras do vírus HIV. 

Vale salientar que o Art. 197-C antecipa-se quanto à possível infração dos direitos à vida, à 

saúde e a convivência familiar, por parte dos adotantes de portadores de deficiências, 

prevendo intervenção da Justiça da Infância e da Adolescência no intuito de aferir a 

capacidade e o preparo dos postulantes à adoção, oferecendo subsídios para que haja 

preparação psicológica para o exercício da paternidade e maternidade responsável, como 

prevê a lei. 

Destarte, 24,34% das crianças disponíveis para adoção são portadoras de 

deficiências e necessidades especiais, podendo este número ser relacionado tanto à grande 

quantidade de abandonos de crianças e adolescentes portadores de deficiência, quanto à 

importância de políticas mais eficientes de estímulo ao seu acolhimento, uma vez que, de 

acordo com uma reportagem realizada pelo Fantástico (2015), apenas 7,5% dos mais de 33 

mil adotantes da fila de espera dizem estar dispostos a adotar deficientes. 

O Art. 54 do ECA assegura ainda que é dever do Estado prestar atendimento 

especializado aos portadores de deficiência, de preferência na rede regular de ensino e, 

consequentemente, o SIPIA disponibiliza dados quanto à infração deste direito. Das 73014 

violações ao Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 4393 (6,02%) são referentes à 

falta de condições educacionais adequadas para crianças no geral, destas, 748 (17,11%) 

são violações afirmando sobre a falta de serviços especializados, não especificando quais 



 
 
 

                  

serviços são, porém, como esclarece o ECA, crianças e adolescentes portadores de 

deficiência possuem prioridade na prestação de serviços especiais. 

Quanto ao Direito à Profissionalização e Proteção No Trabalho, o ECA dispõe, 

no Art. 66, que ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 

Assim, o SIPIA mostra que 0,85% do total de violações aos direitos de crianças e 

adolescentes são referentes à infração deste direito, o que diz respeito a um número de 

2343 notificações, das quais 608 estão associadas à inexistência ou insuficiência de 

condições para formação técnica e profissional, 2 quanto à ausência de capacitação para 

portadores de deficiência e 5 quanto ao impedimento ao acesso para portadores de 

deficiência. 

O Eca, em seu Art. 70, estipula que O Estado, os Estados e os Municípios 

deverão atuar na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a 

coibir o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel e degradante a crianças e 

adolescentes, acrescentando que famílias com crianças e adolescentes portadores de 

deficiências terão prioridade de atendimento em ações e políticas públicas de prevenção e 

proteção. Neste sentido, o SIPIA não disponibiliza dados referentes a agressões ou castigos 

físicos em crianças e adolescentes portadores de deficiências. No entanto, quando ao 

Direito à Liberdade, Respeito e Dignidade, o Sistema mostra que, das 20302 notificações de 

infrações a este direito, 804 (3,96%) referem-se à discriminação, sendo 83 (10,32%) quanto 

ao tratamento desigual por portar deficiência. Vale destacar a existência de uma seção para 

notificação de discriminação quanto à situação de adotados, sendo 17 o número de 

notificações desta espécie no período analisado. 

O Estatuto ainda prevê medidas para práticas de ato infracional por parte da 

criança e do adolescente. No Art. 112, parágrafo 3º, esclarece ainda que os portadores de 

deficiência receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 

condições. neste caso, não há dados no SIPIA referentes à infrações cometidas por 

deficientes ou portadores de doenças crônicas, deixando evidente a importância de haver 

notificações destes casos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade da informação é um elemento primordial para a fomentação de 

políticas adequadas, neste caso, as que atuem para a melhoria do Sistema de Garantia de 

Direitos de crianças e adolescentes portadores de deficiência. No entanto, este trabalho 

mostra que, apesar do avanço percebido ao longo do tempo, há uma subnotificação no 

SIPIA, além da falta de seções especiais para obtenção de dados sobre violações aos 

direitos dos deficientes, especialmente para questões relacionadas à vida e à saúde. 



 
 
 

                  

Observa-se também uma falta de notificações sobre violência física sobre este grupo de 

sujeitos, uma vez que estes são mais dependentes dos cuidados de terceiros, 

consequentemente sendo mais expostos a atos violência que podem ser cometidos por 

eles. 

A conscientização da população quanto ao seu papel fundamental de 

notificadora, além de uma melhor estruturação do SIPIA - e de sua implementação e 

manutenção em conselhos tutelares, também são fatores essenciais para o conhecimento 

real da situação destas crianças, além de proporcionar a melhoria de tal situação através de 

ações adequadas. Apesar da melhora na regulamentação deste Sistema de Direitos, um 

conjunto de atos diários são necessários para que se alcance a proteção integral dos 

direitos de crianças e adolescentes. 

6. REFERÊNCIAS  

ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978 
Associação de Pais e amigos dos Excepcionais – APAE. Disponível em 
<http://www.apaesp.org.br/> Acesso em 21 de dezembro de 2014. 
 
BOCK, B. M. A. A adolescência como construção social: estudos sobre livros 
destinados a pais e educadores. Revista Semestral da Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional. Rio de Janeiro, 2007.  
 
Cartilha do Censo 2010 - Pessoa com deficiência. Disponível em < 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/ > Acesso em 21 de dezembro de 2014. 
 
Conselho Nacional de Justiça – CNA. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/cna> Acesso 
em 05 de março de 2015. 
 
Diretrizes da Política Nacional Da Pessoa com Deficiência. Disponível em < 
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/cc/a_pdf/modulo3-tema5-aula7.pdf > Acesso em 21 
de dezembro de 2014. 
 
FANTÁSTICO, 2015. Disponível em 
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/03/momento-magico-diz-pai-sobre-adocao-de-
gemeos-com-deficiencia.html> Acesso em 11/03/2015. 
 
FERNANDES, L. B., SCHLESENER, A., MOSQUERA, C. Breve histórico da deficiência e 
seus paradigmas. Revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em 
Musicoterapia. Curitiba, v.2, p.132 –144, 2011 . 
 
PEREIRA, P. J.,Adoção: realidades e desafios para um Brasil do Século XXI. Tese de 
doutorado –Departamento de Demografia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012. 
 
ROSA, D. P. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA: A PROTEÇÃO À LUZ 
DO DIREITO. Defesa de Monografia, 2013. Disponível em < 
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/direitouni/direitouniCapa/direitouniGraduacao/direitou
niGraduacaoDireito/direitouniGraduacaoDireitoConclusaoCurso/direitouniGraduacaoDireitoC
onclusaoCursoPublica#20131> Acesso em 21 de dezembro de 2014. 



 
 
 

                  

 
Secretaria Nacional de promoção dos direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). 
Disponível em <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sobre-a-secretaria> Acesso em 
11/12/2014. 
 
Sistema de Informação Para Infância e Adolescência – SIPIA. Disponível em < 
http://www.sipia.gov.br/> Acesso em 05 de março de 2015. 


