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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é conhecer como historicamente se 
constituiu, nas primeiras décadas do século XX, as definições de criança com 
deficiência sob a ótica médica e jurídica. A partir dos discursos médicos e 
jurídicos, pretende-se demonstrar o distanciamento existente entre a atual 
enunciação legal de seus direitos e seu efetivo respeito no sistema legal de 
garantia de direitos da criança vigente no Brasil, em especial, o direito à 
convivência familiar. O tema eclodiu da problemática vivenciada na atuação 
como Promotor de Justiça da Promotoria da Infância e Juventude: há escasso 
conhecimento sobre o delineamento do estigma das crianças com deficiência 
dentro da sociedade e do perfil de suas respectivas famílias, o que dificulta a 
elaboração de políticas públicas efetivas e a adoção de medidas adequadas para 
protege-las e assegurar o exercício de seus direitos fundamentais.  
O presente estudo surge da necessidade de se analisar a situação da criança 
com deficiência, considerada por parcela da sociedade brasileira, como mero 
“objeto quebrado”. Tais indivíduos não são vistos como sujeitos de direitos. Ao 
contrário, são considera, ainda que de forma velada, como uma subcategoria de 
pessoa que não pode ser “consertada” e, portanto, não faz jus aos mesmos 
direitos nem tão pouco deve receber o mesmo atendimento daqueles seres 
classificados como saudáveis.  Com efeito, os casos envolvendo alguma espécie 
de discriminação de crianças com deficiência se multiplica diuturnamente sem 
que, contudo, se conheça o perfil histórico das características dos destinatários 
da atuação dos profissionais da área médica e jurídica nem tampouco o contorno 
social de suas famílias. A hipótese que se pretende demonstrar se 
consubstancia no fato de que, no atual contexto médico, jurídico e social 
brasileiro, o direito fundamental de tais pessoas à convivência familiar e social 
falece de garantia eficaz. O conhecimento histórico existente sobre o tema, a 
análise das principais ações e serviços disponibilizados pela rede protetiva, 
somados ao exame dos direitos garantidos pela Constituição Federal e pela 
legislação vigente no Brasil permitirão uma avaliação capaz de aquilatar as 
diversas faces do problema em análise. Nesse sentido, a presente pesquisa 
busca, com olhar técnico e desnudo de preconceitos ou de teorias, analisar os 
aspectos mais relevantes da compreensão, em dimensão histórica dos discursos 
médicos e de saúde, correlacionando-os com os principais diplomas legais 
brasileiros de tutela da criança com deficiência. Para tanto, como metodologia, 
o presente trabalho se utiliza de pesquisas biografias hermenêuticas que 
buscam explorar a singularidade dos percursos biográficos médicos diante das 
discussões historiográficas sobre as práticas médicas, contextualizando-os com 
a legislação protetiva dos direitos da criança e do adolescente. Como resultado 
da presente pesquisa, pretende-se demonstrar a atual violação do direito à 
convivência familiar e comunitária vivenciada pelas crianças com deficiência no 
Brasil, principalmente aquelas provenientes de famílias com baixa renda e que 



estão em situação de vulnerabilidade social, mesmo diante da proteção 
anunciada em todo arcabouço legal brasileiro vigente. 
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