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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de monografia de curso tem como objetivos destacar a 
efetivação dos direitos sociais da pessoa surda e refletir sobre as expressões 
relacionadas ao contexto social em que a pessoa surda está inserida, 
compreendendo a relação do mesmo com o acesso aos direitos sociais. A 
constituição brasileira prevê a inclusão de pessoas com deficiências nos diversos 
espaços de convivência social, estabelecendo igualdade de direitos e condições 
para o acesso e permanência na sociedade de forma igualitária. A fragilidade de 
acesso aos conhecimentos vem comprometendo na sua autonomia, 
desenvolvimentos sociais, intelectuais e entre outros problemas, como a dificuldade 
na compreensão e na comunicação, contribuindo também com a questão social 
(desemprego, violência, fome, isolamento social). A atuação do profissional 
Assistente Social contribui nas orientações dentro de seus direitos sociais das 
possibilidades e disponibilidade de recursos, tecnologias assistivas, códigos e 
equipamentos às pessoas com deficiência, propiciando a utilização deles para que 
diante das barreiras sociais conquistem a autonomia e a independência desejáveis. 
Atuar sobre as causas das deficiências é um desafio de toda sociedade, o que inclui 
os poderes públicos, entidades não governamentais e empresas privadas, 
universidades, associações, conselhos, comunidades, famílias e indivíduos. Assim, 
esta monografia apresenta uma reflexão sobre a efetivação dos direitos sociais da 
pessoa surda desenvolvida através do Curso de Pós Graduação de Serviço Social e 
Práticas Sócio-Ocupacionais da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
UNIARP/Caçador - SC. 
 
 
Palavras – Chaves: Pessoa com deficiência auditiva; Pessoa surda; Direitos Sociais. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The present work of a monograph of course has as objectives to highlight the 
effectiveness of the deaf person's social rights and to reflect on the expressions 
related to the social context in which the deaf person is inserted, understanding the 
relation of the same to the access to social rights. The Brazilian constitution provides 
for the inclusion of persons with disabilities in the various spaces of social 
coexistence, establishing equality of rights and conditions for access and 
permanence in society in an egalitarian manner. The fragility of access to knowledge 
has compromised autonomy, social and intellectual development, among other 
problems, such as difficulty in understanding and communication, and also 
contributing to the social question (unemployment, violence, hunger, social isolation). 
The work of the Social Welfare professional contributes to the guidelines within their 
social rights of the possibilities and availability of resources, assistive technologies, 
codes and equipment to people with disabilities, enabling them to use them so that, 
in the face of social barriers, they achieve the desired autonomy and independence. 
Acting on the causes of disability is a challenge for every society, which includes 
public authorities, non-governmental entities and private companies, universities, 
associations, councils, communities, families and individuals. Thus, this monograph 
presents a reflection on the effectiveness of the deaf person's social rights developed 
through the Post-Graduation Course of Social Work and Socio-Occupational 
Practices of the Alto Vale do Rio do Peixe University - UNIARP / Caçador – SC. 
 
 
 
Key - Words: Hearing impaired person; Deaf person; Social rights. 
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 INTRODUÇÃO 
 

  O presente trabalho de monografia do curso de Pós-Graduação de Serviço 

Social e Prática Sócio- Ocupacionais tem como objetivos destacar a Efetivação dos 

Direitos Sociais da Pessoa Surda e refletir sobre as expressões relacionadas ao 

contexto social em que a pessoa surda está inserida, compreendendo a relação do 

mesmo com o acesso aos direitos sociais.  

 A constituição brasileira prevê a inclusão de pessoas com deficiências nos 

diversos espaços de convivência social, estabelecendo igualdade de direitos e 

condições para o acesso e permanência na sociedade de forma igualitária.  

 A fragilidade de acesso aos conhecimentos vem comprometendo na sua 

autonomia, desenvolvimentos sociais, intelectuais e entre outros problemas, como a 

dificuldade na compreensão e na comunicação, contribuindo também com a questão 

social (desemprego, violência, fome, isolamento social). 

 A atuação do profissional Assistente Social contribui nas orientações dentro 

de seus direitos sociais das possibilidades e disponibilidade de recursos, tecnologias 

assistivas, códigos e equipamentos às pessoas com deficiência, propiciando a 

utilização deles para que diante das barreiras sociais conquistem a autonomia e a 

independência desejáveis. 

 Atuar sobre as causas das deficiências é um desafio de toda sociedade, o 

que inclui os poderes públicos, entidades não governamentais e empresas privadas, 

universidades, associações, conselhos, comunidades, famílias e indivíduos.  

 Assim, esta monografia de pesquisa apresenta uma reflexão sobre a 

Efetivação dos Direitos Sociais da Pessoa Surda. Outra razão que se faz necessário 

ressaltar é o fato do autor do presente trabalho da monografia do curso de Pós-

Graduação, ser profissional na área de Serviço Social (deficiente auditivo) e atuante 

profissional na Política de Assistência Social, dessa forma, será mais  fácil o acesso 

às informações necessárias para o desenvolvimento da presente pesquisa, e terá o 

apoio dos profissionais da Assistência Social, pois este é um assunto que vem 

sendo discutido no cotidiano profissional, de Serviço Social na Associação de Pais e 
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Amigos de Surdos de Caçador - APAS, que atende pessoas com deficiência auditiva 

e surdo (a). Então, surge a oportunidade de me aprofundar no assunto que se 

escolheu como tema e que está refletido neste trabalho.  

  O presente trabalho será dividido em 2 (dois) capítulos, distribuídos da 

seguinte maneira: Primeiro: Inicia-se o estudo tratando sobre a caracterização da 

Pessoa com Deficiência Auditiva, evidenciando o sentido terminológico, e as 

possibilidades que a políticas sociais subsidiaram com o decorrer dos tempos. 

 No segundo capítulo, será apontado a legislação legal como instrumento de 

integração social das pessoas surdas e seus direitos, o conceito dos direitos sociais 

e cidadania, também será destacando sobre  a proteção legal como afirmação de 

direitos e os benefícios, o direito à educação, ao trabalho, e a questão do direito à 

acessibilidade, após  passa-se ao estudo específico à seguridade social: da Saúde, 

Previdência Social e Assistência Social, possibilitando acesso ao antigo benefício de 

renda mensal vitalícia, assegurando constitucionalmente à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso comprovadamente incapaz de prover sua manutenção ou tê-la 

provida por sua família, definindo aspectos materiais e processuais, bem como 

conceitos necessários ao seu entendimento. 

 O interesse por discorrer sobre esta temática surge do fato de poder ser 

vivenciado a realidade e objeto deste trabalho que é a surdez. Assim, entendemos 

muito bem o que significa esta questão. 

 Nos dias atuais, as pessoas com deficiência, muitas vezes, ainda são 

consideradas "invisíveis" diante da sociedade pelo fato da dificuldade de 

comunicação. 

 Os preconceitos são inúmeros. Além de imperfeita, inútil, incapaz e 

dependente, costuma-se pensar que a pessoa com deficiência é doente e precisa 

essencialmente, de cuidados médicos ou de cura para ter condições de realizar 

trabalho e ter vida digna. Pensa-se que ela não tem vontade própria, que não tem 

sexualidade e às vezes nem sexo, e que não pode ter filhos, constituir família e viver 

de forma igualitária e com acesso aos direitos básico. Seguem-se os estigmas para 

cada deficiência: a do surdo, de que é mudo; a do cego, de que não ouve; a do 

paralisado cerebral, de que é deficiente mental; a da pessoa com sequelas de 

hanseníase, de que é um “leproso” contagioso. Desta maneira, as pessoas se 
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afastam ou nem mesmo se aproximam da pessoa com deficiência, fazendo uso de 

justificativas diversas, sabendo que entre as diferenças somos todos iguais. 

    

A fundamentação teórica desse trabalho baseia-se, essencialmente, na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Leis Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), Políticas Nacional da Assistência Social (PNAS), Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS), Norma Operacional Básica do SUAS 

(NOB/SUAS), Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH), 

Protocolo de Gestão, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

Aprovação da Lei do SUAS – Consolidação do SUAS na LOAS, Política Nacional da 

Pessoa Portadora de Deficiência; Política Nacional do Idoso; Estatuto do Idoso; 

Estatuto da Pessoa com Deficiência; Decretos Relativos à Demanda nas três 

Esferas; Políticas de Atuação das Federações, Nacionais e Estaduais; Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA), Lei Orgânica Municipal, Decretos Relativos à 

Demanda nas três Esferas Políticas de Atuação das Federações, Nacionais e 

Estaduais, conforme apresentado nas Referências Bibliográficas. Além disso, 

buscou-se apoio especialmente nos textos de Rodrigues (2000), Sassaki (1997) e 

Behring (2006). Demais referências são apresentadas ao final do trabalho. 

 O Assistente Social é um profissional que tem competência para propor, 

negociar com a instituição os seus projetos para defender o seu campo de trabalho, 

suas qualificações e funções profissionais. Requer, pois, ir além das rotinas 

institucionais e buscar apreender o movimento da realidade para detectar tendências 

e possibilidades de serem impulsionadas pelo profissional. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 CAPÍTULO I  

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 
Neste capítulo, será apresentado o estudo onde trata sobre a caracterização 

da pessoa com deficiência auditiva, evidenciando o sentido terminológico, e as 

possibilidades que a políticas sociais subsidiaram com o decorrer dos tempos. 

 Em outros termos, os deficientes eram segregados, afastados de qualquer 

convívio social. A sua “diferença” era vista como maldição desconhecida e fonte de 

medo. Desse medo, nascia o preconceito que acabava excluindo as “pessoas 

diferentes”. Percebeu-se então, que em todos os momentos da história da nossa 

humanidade, as pessoas com deficiências foram alvos de comportamentos distintos 

e contraditórios de exclusão, integração nos diferentes contextos da sociedade. As 

pessoas com deficiência incomodam. Diante de uma pessoa com deficiência física, 

motora, sensorial (perda total da visão, audição ou mental), as pessoas vivem 

sentimentos contraditórios: desde a repulsa até a compaixão. Historicamente 

sempre foi assim, um misto de fascínio e rejeição. O grau de civilização de um povo 

pode ser medido pela atenção que dedica aos mais fracos. 

 É importante ressaltar que, ter um amigo, um familiar ou ser uma pessoa com 

deficiência não é receber um castigo, porque deficiência não é sinônimo de 

incapacidade.  

Segundo Rodrigues (2001, p.24) 

 

a deficiência normalmente é vista como um “problema” do indivíduo. Por 
isso, o próprio indivíduo teria que se adaptar à sociedade, ou teria que ser 
mudado por profissionais através da reabilitação. Entretanto, o que se fala é 
que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que uma pessoa 
“normal”, é a sociedade que tem que pensar nas diferentes formas de 
inclusão destas pessoas. 

 
 
           No Brasil, a inclusão de deficientes se caracterizou, inicialmente, pela 

institucionalização e segregação total dessa parcela da população. Os efeitos das 

mudanças nas políticas de saúde, após 1964, começaram a ser visíveis abrindo 

caminho para outro paradigma de educação. (ARANHA, 2003, p. 15-16) 
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 Sabe-se que mudanças sociais são processos lentos, principalmente em 

países como o Brasil, onde não há definição de rumos que se deseja imprimir no 

panorama sócio-político-econômico, nem na exigência do respeito a seus direitos 

enquanto cidadãos, coproprietários e comandantes do país. A Constituição Federal 

(1988), com outros documentos legislativos assegura os direitos iguais ao cidadão 

brasileiro com deficiência. A LDB, lei 9394/96, estabelece que a educação seja um 

direito público, garantindo atendimento especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. O Decreto presidencial nº. 3298 de 20 de dezembro de 1999 

regulamenta a lei nº 7853/89 que dispõe sobre a política de integração de pessoas 

com deficiência. E a portaria nº. 3284/03 normatiza “os requisitos de acessibilidade 

de pessoas com deficiências, para instruir processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições”, determinando as 

condições que devem ser cumpridas para garantir ao aluno com necessidades 

educacionais especiais o pleno direito à educação, atendendo, desta forma, ao 

princípio da inclusão tal como consagra a Declaração de Salamanca de 1994. E com 

a LDB, as políticas educacionais atuais têm como princípio a inclusão de criança 

com deficiência no ensino regular.  

 

 O processo de inclusão gera uma exigência da transformação da escola, pois 

acarreta a inserção no ensino regular de alunos com quaisquer deficiências e 

necessidades, cabendo às escolas se adaptarem as suas necessidades. A inclusão 

acaba por exigir uma ruptura com o modelo tradicional de ensino. Sassaki salienta 

que: 

a prática da inclusão social é aceitação das   diferenças individuais, a 
valorização de cada pessoa a convivência dentro da diversidade humana, a 
aprendizagem através da cooperação. A diversidade é representada 
principalmente por origem nacional, sexual, religiosa, gênero, cor, raça e 
deficiência. (SASSAKI, 1997, p.73) 

 

   As discussões sobre a inclusão de alunos surdos na rede de ensino 

vêm ganhando espaço a cada dia, já que, atualmente, a sociedade através da 

legislação busca a aceitar e valorizar a diversidade de classes sociais, culturas, 

estilos individuais de aprender, habilidades, línguas, religião e outros. É esse o 

primeiro passo para a criação de uma escola de qualidade para todos. É a inclusão 

através da educação acontecendo.  
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 1.1.2 CONCEPÇÕES TERMINOLÓGICAS SOBRE A SURDEZ 
 

 É bastante comum ouvirmos as pessoas se referirem ao surdo como "mudo", 

ou pior, "mudinho", surdo-mudo, deficiente auditivo, entre outros. A maioria dos 

surdos não apresenta nenhuma deficiência no aparelho fonador, ou seja, seus 

órgãos internos e externos da fala estão intactos, por isso, não podem ser 

considerados como mudos.1 

 Todos os surdos vocalizam, algumas vezes produzem sons mais graves, 

outras vezes, mais agudos, porém, por não ouvirem não têm feedback auditivo2.  

 As pessoas da família ou outros ouvintes3 que convivem com a pessoa surda 

já estão mais acostumados com seu tipo vocal, por isso, compreendem melhor o 

que ele diz. 

 A oralidade no surdo depende de alguns fatores, entre os quais estão o 

momento do aparecimento da surdez, que pode ser pré-lingual, peri-lingual ou 

pós- lingual4; do grau de surdez, que varia de perda leve, moderada, perda severa, 

profunda e perda total5; e do estímulo da fala, que quanto mais precoce, maiores as 

possibilidades de uma criança com surdez severa ou profunda desenvolver a 

oralidade. 

 Os surdos não se definem como deficientes porque procuram enfatizar o 

aspecto cultural e linguístico da surdez e não a ausência de algo, no caso, da 

audição. 

 A existência de uma comunidade, que se identifica como grupo cultural, 

contribuiu para que os estudos sobre a surdez ganhassem espaço no campo dos 

                                                           
1
 Muda é a pessoa incapaz de falar, por defeito do aparelho fonador FONTE: (dicionário Silveira 

Bueno); impossibilitado de falar, por defeito orgânico ou por acidente; silencioso; calado (dicionário 
on-line - Priberam); privado do uso da palavra por defeito orgânico ou causa psíquica (dicionário 
Aurélio).   
2
 O feedback auditivo é uma expressão para designar um retorno auditivo que permite o 

autocontrole da fala.   
3
 Ouvinte é o termo utilizado pelos surdos para se referirem aos não surdos.   

4
 A Surdez Pré-lingual é caracterizada pela total ausência de memória auditiva, sendo por isso 

extremamente difícil a estruturação da linguagem. A Surdez Peri-lingual surge nas crianças que 
falam, mas que ainda não leem situação em que, se não existir um acompanhamento eficaz, se dá 
uma rápida degradação da linguagem. A Surdez Pós-lingual surge quando a criança já fala e lê não 
se acompanhando praticamente de regressão devido ao suporte da leitura.   
5
 Perda Total: Dependendo do grau de surdez, a prótese auditiva pode ser muito útil na 

aprendizagem da fala. Nos casos de perda severa à total, a prótese não produz muitos efeitos.   
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estudos culturais. Antes disso, a surdez era exclusivamente objeto dos estudos de 

médicos terapêuticos. 

 Todos conhecem o fato de que alguns surdos não gostam de serem 

considerados “deficientes auditivos” e o fato de que algumas “pessoas com 

deficiência auditiva” não gostam de ser consideradas surdas. Também existem 

“pessoas surdas” ou com “deficiência auditiva” que são indiferentes quanto a serem 

consideradas surdas ou “deficientes auditivas”.   

 A origem dessa diversidade de preferências está no grau da audição afetada. 

No plano pessoal, a decisão quanto a usar o termo “pessoa com deficiência auditiva” 

ou os termos “pessoa surda” e ”surda”, fica por conta de cada pessoa. Geralmente, 

pessoas com perda parcial da audição (com baixa audição) referem-se a si mesmas 

com tendo uma deficiência auditiva. Já as que têm perda total da audição preferem 

ser consideradas surdas, tecnicamente, considera-se que a deficiência auditiva é a 

“perda parcial ou total bilateral, de 25 (vinte e cinco) decibéis (db) ou mais, resultante 

da média aritmética do audiograma, aferida nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 

2.000Hz e 3.000Hz”. O art. 3º da Resolução nº 17, de 8/10/03, do Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). Esta resolução alterou o art. 4º do 

Decreto nº 3.298/99, por causa do “inadequado dimensionamento das deficiências 

auditiva e visual” estabelecido nesse decreto federal. Em 2/12/04, o Decreto nº 

5.296, de 2/12/04, alterou o art. 4º do citado Decreto nº 3.298, passando de 25 

decibéis para 41 decibéis, obedecendo à Resolução do Conade, conforme segue: 

 Art. 70. O art. 4 º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: "Art. 4º (...), II - deficiência auditiva - perda 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (DB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. 

 Mas, no plano formal, estatístico, convencionou-se mundialmente adotar as 

seguintes categorias de deficiência (e, dentro de cada categoria, os diversos tipos de 

deficiência): 

Ø Deficiência Física - Tipos: ausência congênita ou adquirida de membros ou 

parte deles; paralisias; paraparesias; malformações congênitas etc. 

Ø Deficiência Intelectual - Termo utilizado em substituição à expressão  

“deficiência mental”, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 

Pan-Americana de Saúde (Opas) desde 2004. A partir de 1992, a deficiência 

intelectual não é mais classificada em leve, moderada, severa e profunda (níveis 



17 

 

criados em 1968 pela OMS) e sim de acordo com as formas de apoio providas pela 

sociedade para as pessoas com esta deficiência, que assim podem desenvolver-se 

e ter participação plena no contexto social. Os tipos variam de acordo com: /a/ as 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas 

(comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 

comunidade, saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho, autonomia 

e vida familiar), e /b/ os apoios individualizados (intermitentes, limitados, extensivos 

ou permanentes – cada um destes podendo ser parciais ou totais). 

Ø Deficiência Auditiva - Tipos: surdez e variados níveis de baixa audição. 

Ø Deficiência Visual - Tipos: cegueira e variados níveis de baixa visão.  

Ø Deficiência Múltipla - Presença simultânea de duas ou mais categorias de 

deficiência (física + intelectual / física + auditiva / física + visual / física + 

auditiva + visual / física + visual + intelectual / auditiva + visual; auditiva + 

intelectual / auditiva + visual + intelectual / física + auditiva + visual + 

intelectual). 

  Por esta classificação em categorias, entende-se que, não obstante tenha a 

“deficiência auditiva”, em determinadas situações, o mesmo significado de “surdez”, 

ficaria confuso trocar apenas esses dois termos um pelo outro. O mesmo acontece 

com as expressões “deficiência visual” e “cegueira”. Se essa troca fosse feita, a 

classificação das categorias de deficiência ficaria assim: 

Ø Deficiência física; 

Ø Deficiência intelectual; 

Ø Surdez – Cegueira;  

Ø Deficiência múltipla. 

 Porém, nada justifica especificar apenas a “surdez” e a “cegueira” como 

categorias, se não especificarmos também cada um dos inúmeros tipos de 

“deficiência física”, “deficiência intelectual” e “deficiência múltipla”. 

   Devemos utilizar criteriosamente cada um dos termos. Num contexto formal, 

estatístico, falaremos em “pessoas com deficiência auditiva” referindo-nos à 

categoria “deficiência auditiva”, ou seja, ao grupo como um todo, especificando ou 

não os níveis de perda auditiva e a quantidade de pessoas existentes em cada tipo 

de deficiência auditiva. E, em situações pessoais, informais, coloquiais, falaremos e 

escreveremos expressões como “surdos”, “pessoas surdas”, “Comunidade Surda”, 
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“quantidade de pessoas por nível de deficiência auditiva”, “comunicação entre os 

surdos”, “comunicação com os surdos”, “comunicação dos surdos”, “os sinais que os 

surdos utilizam” etc. 

 Não há consenso, seja mundial ou dentro de cada país, sobre a classificação 

do surdo cegueira em relação a outros tipos de deficiência. Instituições 

especializadas de pessoas surdo cegas defendem que o surdo cegueira é uma 

deficiência única, no sentido de ela ser diferente da simples somatória das 

deficiências auditiva e visual. Portanto, estas instituições não aceitam definir a surdo 

cegueira como uma deficiência múltipla. 

 Por exemplo, a Associação Gaúcha de Pais e Amigos de Surdo cegos e 

Multideficientes (Agapasm), assim define que o surdo cegueira é uma deficiência 

única que apresenta a perda da audição e da visão de maneira que a combinação 

dos defeitos não permita o uso dos sentidos de distância, cria necessidades 

especiais de comunicação, causa dificuldade extrema na consecução dos objetivos 

educacionais, profissionais, recreacionais e sociais para o acesso à informação e a 

compreensão do mundo que rodeia a pessoa. E o próprio nome da instituição 

distingue o “surdo cegos” dos “multideficientes”. 

 Se utilizarmos o sistema de categorias e tipos, o surdo cegueira continuará 

constando como uma deficiência única (tipo singular de deficiência) ao lado dos 

diversos tipos resultantes da combinação de dois ou mais tipos de deficiência – e 

todos estes tipos farão parte da categoria “deficiência múltipla”. 

 A comunicação é um fenômeno multissensorial, e complexo, que tem 

relação direta com o desenvolvimento intelectual e o entrosamento social dos 

indivíduos, como também é extremamente importante para o desenvolvimento da 

linguagem e aquisição de conhecimentos. 

 A audição está relacionada não apenas à percepção e à discriminação do 

som, como também ao reconhecimento e a compreensão da informação sonora, que 

dependem da integridade do sistema auditivo e do pleno desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

 Segundo estudiosos do desenvolvimento (Beebe, 1997, apud Fonseca, 

2003): 

a criança ouvinte reconhece seu próprio choro e tem a capacidade de discriminá-lo o 
de outros, mesmo que ainda seja um pequeno recém-nascido. Embora o fato de que 
a criança surda não tenha a capacidade de sentir falta de algo que nunca tenha 
experimentado. Quando esta é uma criança surda congênita, vale destacar que, para 
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seu desenvolvimento global, a privação de ouvir seu próprio grito pode lhe acarretar 
um vácuo em um ambiente novo e incógnito. 

 De acordo com Fonseca (2003), afirma que os bebês, desde muito cedo, 

usam a audição, mais que a visão, para discriminarem as expressões emocionais do 

outro, também que os recém-nascidos reconhecem a voz de suas mães, mas só vão 

reconhecer seu rosto, independentemente da voz, por volta dos três meses. 

      Conforme Fernandes (2003), em seus estudos sobre o desenvolvimento da 

criança surda pode ser observado que: 

· O bebê surdo congênito não registra os sons em seu ambiente intrauterino 

como faz o bebê ouvinte, o que pode prejudicar o vínculo entre sua vida intra 

e extrauterina;  

· O bebê surdo não pode ouvir sua própria voz;  

· O bebê surdo não recebe o banho sonoro da fala dos pais, que delimita as 

fronteiras entre o próprio ser e o resto do mundo;  

Com a ausência da audição, o bebê necessita muito mais da presença física 

da mãe como respostas ao choro.  

 Os primeiros parâmetros da linguagem começam a ser adquiridos no período 

pré-natal e neonatal quando o lactente começa a apresentar respostas elaboradas 

ao próprio som e aos externos; o pré-escolar desenvolve a compreensão e a 

expressão verbal da linguagem e a criança em idade escolar se utiliza da linguagem 

para adquirir conhecimento. Utiliza mãos dependendo do sinal. Isso ocorre de 

acordo com a fase do desenvolvimento em que a criança se encontra, porque o 

impacto dos diferentes tipos de deficiência auditiva será variável. 

  A classificação do grau da perda auditiva pode ser: Normal – de 0 a 25 

dBNA; Leve – de 26 a 40 dBNA; Moderada/Severa – de 59 a 70 dBNA; Severa – 71 

a 90 dBNA; Profunda a partir de 91 dBNA. (Lloyd e Kaplan, 1978 apud Russo; 

Santos, 2007). 

  Considera-se deficiência auditiva perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (BRASIL, 2005, grifo do autor).  

  Uma vez detectada a perda auditiva no recém-nascido, deve-se prosseguir 

uma ampla avaliação médica e audiológica para se estabelecer o diagnóstico 

etiológico e o grau da deficiência para a programação da reabilitação. 
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1.1.3 Caracterizando a surdez 
 

  O conhecimento sobre as características da surdez permite àqueles que se 

relacionam ou que pretende desenvolver algum tipo de trabalho pedagógico com 

pessoas surdas, a compreensão desse fenômeno, aumentando sua possibilidade de 

atender às necessidades especiais constatadas. 

   Quanto aos períodos de aquisição, a surdez pode ser dividida em dois 

grandes grupos: 

Ø Congênita: quando o indivíduo já nasceu surdo. Nesse caso, a surdez 

é pré-lingual, ou seja, ocorreu antes da aquisição da linguagem.  

Ø Adquirida: quando o indivíduo perde a audição no decorrer da sua 

vida.  

Nesse caso a surdez poderá ser pré ou pós-lingual, dependendo da sua 

ocorrência ter se dado antes ou depois da aquisição da linguagem. 

Quanto à etiologia (causas da surdez), ela se divide em:  

Ø Pré-natais: surdez provocada por fatores genéticos e hereditários, 

doenças adquiridas pela mãe na época da gestação (rubéola, toxoplasmose, 

citomegalovírus) e exposição da mãe às drogas ototóxicas (medicamentos 

que podem afetar a audição). 

Ø Peri–natais: surdez provocada mais frequentemente por parto 

prematuro, anóxia cerebral (falta de oxigenação no cérebro logo após o 

nascimento) e trauma e parto (uso inadequado de fórceps, parto 

excessivamente rápido, parto demorado).  

Ø Pós-natais: surdez provocada por doenças adquiridas pelo indivíduo 

ao longo da vida, como: meningite, caxumba, sarampo. Além do uso de 

medicamento ototóxico, outros fatores também têm relação com a surdez, 

como o avanço da idade e acidentes. 

O audiômetro é um instrumento utilizado para medir a sensibilidade auditiva 

de um indivíduo. O nível de intensidade é medido em decibel (dB).  

   Por meio desse instrumento, faz-se necessário a realização de alguns 

testes, obtendo-se uma classificação da surdez quanto ao grau de comprometimento 

(grau e/intensidade da perda auditiva), a qual será classificada em níveis, de acordo 

com a sensibilidade auditiva do indivíduo: 
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 Conforme Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, pode-se dividir a 

perda auditiva em cinco (5) categorias + Anacusia*.  

Surdez leve: 
perda auditiva 
entre 25db e 

40db 

Surdez 
moderada: 

perda auditiva 
entre 41db e 

55db 

Surdez 
acentuada: 

perda auditiva 
entre 56db e 

70db 

Surdez 
severa: 
Perda 

auditiva entre 
71db e 90db 

Surdez 
profunda: 

perda auditiva 
acima de 91db 

*Anacusia: este termo significa falta de audição, sendo diferente de surdez, onde existem resíduos 
auditivos. Audição Considerada Normal - perda entre 0 a 24 db nível de audição.  
 
 

Ø Surdez leve: nesse caso, a pessoa pode apresentar dificuldades para 

ouvir o som do tic-tac do relógio, ou mesmo uma conversação silenciosa 

(cochicho).  

Ø Surdez moderada: com esse grau de perda auditiva, a pessoa pode 

apresentar alguma dificuldade para ouvir uma voz fraca ou um canto de um 

passarinho.  

Ø Surdez acentuada: com esse grau de perda auditiva, a pessoa poderá 

ter alguma dificuldade para ouvir uma conversação normal.  

Ø Surdez severa: nesse caso, a pessoa poderá ter dificuldades para 

ouvir o telefone tocando ou ruído das máquinas de escrever num escritório.  

Ø Surdez profunda: nesse, o ruído de caminhão, de discoteca, de uma 

máquina de serrar madeira ou, ainda, o ruído de um avião decolando. 

A surdez pode ser ainda classificada como unilateral, quando se apresenta 

em apenas um ouvido e bilateral, quando acomete ambos ouvidos. 

 

1.1.4 Deficiente Auditivo versus Surdo 

 

Como já mencionamos, a perda auditiva pode ocorrer no período pré-

linguístico, ou seja, antes de adquirir linguagem ou no pós-linguístico, após ter 

adquirido a linguagem. 

Segundo Perlin (2000), deficiente auditivo é aquele indivíduo que teve acesso 

à cultura e à língua da sociedade ouvinte, este não se enquadra na cultura surda, 

pois possui um problema que pode ser eliminado pelo simples aumento de volume 

de som ou o uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). 
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  Para Skiliar (1998), o uso do termo Surdo ou deficiente auditivo é dado 

quanto ao ponto de vista da concepção da surdez. Na concepção clínica patológica, 

a surdez é vista como uma deficiência a ser curada, neste sentido, a criança é 

encaminhada para escola comum, com objetivo de integrá-la no mundo dos 

ouvintes. 

  Na concepção sócio antropológica, a surdez é vista como uma diferença a 

ser respeitada e não uma deficiência a ser eliminada, considerando a pessoa surda 

pertencente a uma comunidade minoritária com direito à língua e à cultura própria.  

  De acordo com Perlin (2000), a identidade surda pode ser classificada como: 

· Identidades híbridas são pessoas que nasceram ouvintes e ficavam surdas 

e elas têm presentes às duas línguas numa dependência dos sinais e do 

pensamento na língua oral, na qual ser surdo é estar no mundo visual e 

desenvolver sua experiência na língua de sinais, quando esta identidade é 

assumida, os surdos se veem capazes como sujeitos culturais;  

· Identidade surda são as pessoas que têm identidade surda plena, 

geralmente são filhos de pais surdos, têm consciência surda, são mais 

politizados, têm consciência da diferença e têm a língua de sinais como a 

língua nativa. Usam recursos e comunicações visuais;  

· Identidade flutuante o surdo se espelha na representação hegemônica do 

ouvinte, vive e se manifesta de acordo com o mundo ouvinte;  

· Identidade de transição o contato dos surdos com a comunidade surda é 

tardio, o que faz passar da comunicação visual-oral para a comunicação 

visual-sinalizada, o surdo passa por um conflito cultural.  

 A preferência dos surdos em se relacionar com seus semelhantes fortalece 

sua identidade e lhe traz segurança, sendo no contato com seus pares que se 

identificam, um como outros surdos são onde eles encontram relatos de problemas e 

histórias semelhantes as suas. Neste encontro surdo com surdo é que se dá o 

surgimento da comunidade surda, surgindo com ela às associações de surdos onde 

há diversas interações, como agendar festas nos fins de semana, encontros, etc. 

  Segundo Vieira (2007), os termos, “surdo e surdez são preferidos pela 

comunidade surda por considerarem que deficiente auditivo e deficiência auditiva 
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são termos que dizem respeito ao déficit biológico”. Portanto, o termo que 

utilizaremos será “surdo” e “surdez”. 

 

1.2 LÍNGUA DE SINAIS 
 

  As Línguas de Sinais (LS) são consideradas línguas naturais, pois surgiram 

da mesma forma que as línguas orais, ou seja, da interação entre os sujeitos. É 

também considerada língua natural porque permitem a expressão de qualquer 

conceito – descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato – enfim, 

permitem a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade 

comunicativa e expressiva do ser humano. (FERREIRA-BRITO, 2004). 

  A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), foi desenvolvida a partir da língua de 

sinais francesa, porém as línguas de sinais não são universais, cada localidade 

possui a sua. A LIBRAS é uma língua e, como todas as demais línguas, dinâmica, 

podendo sofrer alterações no decorrer do tempo e do espaço e no próprio processo 

interativo, possuindo estrutura gramatical própria. Os sinais são formados por meio 

da combinação de formas, movimentos das mãos e de pontos de referência no 

corpo ou no espaço. (GOLDFELD, 2002). 

  Em suma, de acordo com a legislação vigente, Lei Nº. 10. 436 de 24 de abril 

de 2002. 

 

                                                                       [...] a LIBRAS constitui um sistema linguístico de transmissão de            
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas com deficiência 
auditiva no Brasil, na qual há uma forma de comunicação e expressão de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria. 

 

Segundo Peixoto (2006), os surdos se desenvolvem através da Língua de Sinais 

e sua linguagem evolui através dela. Para os surdos falantes de LIBRAS é esta que 

amplia sua potencialidade cognitiva e conceitual podendo, por meio dela, 

compreender a realidade que o circunda. 

Segunda a Lei n° 10.436 , de 24 de abril de 2002, diz: entende-se como Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o 

sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constituem um sistema linguístico de transmissão  e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil. 
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 Entende – se alguns aspectos da LIBRAS: 

Por ser capaz de expressar ideias e fatos, a LIBRAS é uma LÍNGUA e não uma 

linguagem, pois a linguagem é restrita enquanto a língua é ampla e apta a 

comunicar. 

Assim como qualquer outra língua utilizada na comunicação a LIBRAS 

também possui os seus “sotaques”, chamados de regionalismos, ou seja, alguns 

sinais em LIBRAS variam de região para região. 

Possui “estrutura gramatical própria” não é uma versão sinalizada do 

português ou um português sinalizado, por possuir parâmetros linguísticos próprios e 

regras gramaticais próprias.  

A LIBRAS não é universal, pois cada país possui a sua própria língua de 

sinais por exemplo: temos nos Estados Unidos a ASL (Língua de Sinais Americana), 

na França a LSF (Língua de Sinais Francesa) etc. 

Sua modalidade é “viso-espacial” ou “gesto-visual” diferente da modalidade 

oral-auditiva utilizada por pessoas ouvintes por isso se adapta perfeitamente as 

necessidades comunicativas dos surdos. 

Para um sinal ser reconhecido em LIBRAS este precisa possuir os 

parâmetros mínimos na sua formação, que são: Configuração de Mãos (CM), Ponto 

de Articulação (PA), Movimento (M). Isto significa que não basta simplesmente um 

sinal ser inventado para se dizer que é um sinal em LIBRAS. 

A LIBRAS não é somente o alfabeto, pois tudo que envolve o ato 

comunicativo possui um sinal em LIBRAS, ou seja, cada “coisa” existente tem um 

sinal em LIBRAS. 

O Alfabeto da LIBRAS na verdade são configurações de mãos atribuídas para 

cada letra do nosso alfabeto o qual é utilizado somente quando não existe um sinal 

em LIBRAS para determinada palavra e na soletração de nomes próprios. 

Configuração de Mãos: Enquanto na Língua Portuguesa existem 26 letras no 

alfabeto (sendo 03 estrangeiras), na LIBRAS até o momento foram oficializadas 61 

Configurações de Mãos sendo que já existem pesquisas e comprovações de que 

este número aumentará. 
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Imagem 1 - Configurações de Mãos 

 
Fonte: 
(https://www.bing.com/images/search?q=configura%C3%A7%C3%A3o+de+m%C3%A3os+em+libra&view) 
 Acesso: 28/12/2016. 

 

Configuração das mãos é a forma que a mão assume durante a realização de 

um sinal, elas são feitas pela mão dominante ou pelas duas mãos, dependendo do 

sinal. 

 

Imagem 2 - Configuração das mãos 

 

Fonte: LSB – Língua Sinais Brasileira Vídeo   
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Ponto de Articulação: É o local onde incide a mão, seja direita ou esquerda 

configurada. A mão pode ou não tocar alguma parte do corpo ou estar em um 

espaço que vai do meio do corpo até a cabeça (espaço neutro) e horizontal (a frente 

do emissor). 

Movimento: alguns sinais podem ter ou não movimento. 

 

Imagem 3 - Ponto de Articulação 

 
Fonte: 
(https://www.bing.com/images/search?q=configura%C3%A7%C3%A3o+de+m%C3%A3os+em+libra&view) 
 Acesso: 28/12/2016. 
 

Ø Ponto de articulação é o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo 
esta tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro; 

Ø Movimento das mãos é o deslocamento da mão no espaço durante a realização do 
sinal. Os sinais podem ou não ter movimento na sua execução; 

Ø Orientação/direção das mãos (para cima ou para baixo, posição horizontalizada; para 
dentro, para fora, para a direita ou para a esquerda posição verticalizada); 

Ø Expressão facial/e ou corporal: além dos quatro parâmetros, em sua configuração 
tem como traço diferenciador a expressão facial/e ou corporal. 

 

Portanto, não basta simplesmente “inventar” um sinal e dizer que este é um 

sinal em LIBRAS, pois precisam estar de acordo com os parâmetros mínimos e 

linguísticos da sua formação. 

Contudo, os parâmetros secundários na formação de um sinal em LIBRAS, 

segundo Karin Strobel, que são: 

Ø  A disposição das mãos; 

Ø A orientação das mãos; 

Ø Região de contato; 

Ø  Expressões Não Manuais. 
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Quando se refere a LIBRAS não está se falando apenas do alfabeto, pois 

tudo que pertence ao meio comunicativo possui um sinal em LIBRAS. 

Lei 10.436/02 – Reconhece a LIBRAS como língua. Decreto 5626/05–

regulamenta LIBRAS e fornecem orientações, recomendações e obrigações quanto 

o seu uso e a promoção da sua difusão. 

A língua de sinais tem uma gramática própria e se apresenta estruturada em 

todos os níveis como as línguas orais: fonológico, morfológico, sintático e semântico.  

  Além disso, podemos encontrar nela outras características: a 

produtividade/criatividade, a flexibilidade, a descontinuidade e a arbitrariedade. 

Para a autora GESSER (1971), a língua de sinais tem estrutura própria, e é 

autônoma, ou seja, independentemente de qualquer língua oral em sua concepção 

linguística.      

 

1.3 A COMUNIDADE SURDA 
 

Bueno (1968), afirma que “o termo comunidade designa-se por ser um grupo 

de pessoas que têm o mesmo objetivo”. Desta forma, os surdos colocam-se como 

um grupo, a comunidade surda.  

Na opinião de Bauman (2006, p.7), comunidade é um lugar confortável e 

aconchegante, que tem proteção e segurança. Os surdos têm sua comunidade, 

participam dela, frequentam associações de surdos, escolas, igrejas e marcam 

pontos de encontro entre eles (como, por exemplo, bares, praças, shoppings etc.), 

onde há possibilidade da comunicação em LS. 

Para Skiliar (1997, p.143), a comunidade surda está “caracterizada por 

compartilhar uma LS e valores culturais, hábitos e modos de socialização próprios” e 

é, também, compreendida como pertencente aos grupos minoritários como os afros 

descentes ou os índios. 

Os surdos têm sua comunidade, onde se identificam entre si, porém moram 

com suas famílias que, em sua maioria, são ouvintes e não têm conhecimento de 

LIBRAS, fazendo com que a comunicação entre os membros seja defasada. 

A comunidade surda também abre fronteira aos ouvintes que participam dela, 

tendo professores ouvintes em suas escolas, intérpretes de LIBRAS e que 

participam da associação de surdos.  
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Segundo Padden e Humphries (1988, p.5) 

 

Uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num 
determinado local, partilham os objetivos comuns dos seus membros, e que 
por diversos meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. 
Uma comunidade surda pode incluir pessoas que não são elas próprias 
Surdas, mas que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e 
trabalham em conjunto com as pessoas Surdas para alcançá-los. 

 

Uma comunidade surda não precisa ser necessária e exclusivamente formada 

por estudantes surdos, mestres e doutores, professores surdos e ouvintes, usuários 

e intérpretes de LIBRAS. A comunidade surda é muito importante na medida em que 

auxilia e mantém os surdos unidos em busca dos seus objetivos. 

 
 

1.4 A CULTURA SURDA 
 

A LS é natural para os surdos e faz parte de sua constituição enquanto 

sujeitos. Wrigley (1996, p. 45) coloca que o “traço significante que define a cultura 

dos surdos é o uso de uma língua de sinais”. 

De acordo com Skliar; Quadros (2000, p. 43) “os surdos têm uma cultura 

própria e diferente; pode-se pensar que a cultura dos surdos é a cultura de “pessoas 

que experiências o mundo visualmente independente de sons”“. Não uma cultura 

adaptada da cultura ouvinte, mas sim uma cultura construída pelos surdos.  

Segundo Miranda (2001, p.20): 

 

A comunidade surda constrói uma cultura e produz identidades em espaços 
geográficos, no sentido de não nascerem dentro desses, mas em espaços 
possibilitados ou conquistados para que ocorra, intencionalmente ou não, a 
organização e a produção surda. 

Sendo a cultura surda autônoma, ela coloca os surdos em um espaço 

diferente e simbólico. Sendo assim, Perlin (2000, p. 73) cita que “entrar no lugar da 

cultura surda requer conhecimento da experiência do ser surdo/a com toda a 

transformação que o acompanha”. 

  Na cultura surda, os elementos e estímulos visuais são de fundamental 

importância e relevância em todos os âmbitos da vida dos surdos. Skliar e Quadros 

(2000, p. 49) afirmam que: 
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A experiência é visual desde o ponto de vista físico (os encontros, as festas, 
as estórias, as casas, os equipamentos...) até o ponto de vista mental (a 
língua, os sonhos, os pensamentos, as ideias...). Como consequência é 
possível dizer que a cultura é visual. As produções linguísticas, artísticas, 
científicas e as relações sociais são visuais. 

 

  Os sujeitos podem se deslocar para culturas diferentes, bem como os surdos 

que, ao entrarem em contato de outros surdos sinalizadores, migram/deslocam-se 

para a cultura surda. Como se podem citar os surdos que eram oralizados6 

anteriormente e após aprenderem e terem contato com a língua de sinais e a cultura 

surda, passa a fazer parte de tal cultura, identificando-se com os demais. 

  Lane (1992, p. 40), coloca pontos importantes que são como marcas da 

cultura dos surdos: 

 

 
                                        a) A sua dignidade, ou seja, não aceitar o que os médicos dizem “que são 

deficientes”; isto é próprio da cultura;  
                                        b) Sua linguagem: os educadores não respeitam, só reprimem a própria 

língua da cultura dos surdos;  
                                        c) Sua história surda: os ouvintes roubam a história própria dos surdos e 

dentro do currículo nunca ensina a história própria dos surdos;  
                                        d) Sua organização social e costumes: sempre os profissionais da medicina 

falam mal dos costumes dos surdos, dizendo que são bobagens e têm 
menor nível do que os costumes dos ouvintes, mas isso não é verdade;  

                                        e) Sua agenda política: os ouvintes continuam diminuindo ou abaixando o 
poder dos líderes surdos, não respeitam as opiniões dos surdos e até 
"empurram" os surdos para trás em suas conquistas, às vezes.  

 

Assim é importante entender que a cultura é composta por práticas sociais 

sem neutralidade. Perlin (2000), dispõe sobre a relevância de se pensar a cultura 

como base para a construção do currículo na educação dos surdos. No ensino 

superior, é necessário que se tenha este conhecimento e que se respeite o surdo 

enquanto sujeito cultural, considerando suas especificidades. Desta forma, o sujeito 

surdo terá acesso às representações da própria cultura propiciando-lhe uma gama 

maior de possibilidade e acessibilidade ao conteúdo na sua forma de ver o mundo. 

 

                                                           
6
 Oralismo é um método de ensino, para surdos, no qual se defende que a maneira mais eficaz de 

ensinar o surdo é através de da língua oral, ou falada.   
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2 CAPÍTULO II  

PESSOAS SURDAS E SEUS DIREITOS 
 

Neste capítulo, apontam-se as principais leis em vigor no Brasil que atendem 

aos direitos das pessoas surdas. É, também, através dessas leis que se constroem 

as políticas sociais do nosso país. 

As políticas sociais surgiram atreladas ao desenvolvimento da sociedade 
burguesa, “evidentemente que não desde os seus primórdios, mas quando 
se tem um reconhecimento da questão social inerente às relações sociais 
nesse modo de produção, ao momento em que os trabalhadores assumem 
um papel político e até revolucionário”. (BEHRING, 2006, p.24) 

Apesar de Marx não ter tratado sobre política social em suas obras, forneceu 

base para importantes indicações na sua abordagem. Com uma análise baseada da 

teoria marxista Behring (2006, p. 24), conclui: 

                                  […] é possível afirmar, com base na crítica marxista, que a política social 
não se fundou nem se funda sob o capitalismo numa verdadeira 
redistribuição de renda e riqueza. [...] Percebe-se que a economia política 
se movimenta historicamente a partir de condições objetivas e subjetivas e, 
portanto, o significado da política social não pode se apanhada, nem 
exclusivamente pela sua inserção objetiva no mundo do capital, nem 
apenas pela luta de interesse dos sujeitos que se movem na definição de tal 
ou qual política. Mas histo- ricamente, na relação desses processos na 
totalidade. [...] Constata-se, que a política social – que atende às 
necessidades do capital e, também, do tra- balho, já que para muitos se 
trata de uma questão de sobrevivência – configura-se, no contexto da 
estagnação, como um terreno importante da luta de classes: da defesa de 
condições dignas de existência, face ao recrudes- cimento da ofensiva 
capitalista em termos do corte de recursos públicos para a reprodução da 
força de trabalho. 

 

Observa-se que a política social é um tema complexo e muito discutido no 

âmbito das ciências sociais e, o serviço social brasileiro, a partir de meados de 1980, 

passou a ter uma consistente produção sobre esse tema (BEHRING, 2006). 

Entende-se que a política social é: 

uma forma de gestão estatal da força de trabalho e, nessa gestão, não só 
conforma o trabalhador às exigências da reprodução, valorização e 
expansão do capital, mas também é o espaço de articulação das pressões e 
movimentos sociais dos trabalhadores pela ampliação do atendimento as 
necessidades e reivindicações. (SPOSATI, et al; apud CERATTI, 2000). 
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É evidente que as políticas sociais no capitalismo são um terreno de 

contradições e luta de interesses. Da história das políticas sociais, destaca-se o 

neoliberalismo, que defende um Estado com poucos gastos sociais e 

regulamentações econômicas. Este contexto, desde os fins dos anos 90, apresenta 

os seguintes resultados: 

 

                              Do ponto de vista social, atesta-se o crescimento da pobreza, desemprego 
e desigualdade, ao lado de uma enorme concentração de renda e riqueza 
no mundo. [...] Do ponto de vista político, observa-se uma crise da 
democracia, com visível esvaziamento das instituições democráticas, por 
uma lógica economicista, autoritária e tecnocrática, assumida pelos poderes 
executivos, cuja maior expressão é as práticas decretistas. No terreno, da 
cultura, vê- se o aprofundamento do individualismo, do consumismo e do 
pensamento único. (BEHRING, 2006, p. 14) 

Já em 1975, foi criada a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, 

Resolução elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que aprovou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006 e foi 

promulgada pelo Brasil através do Decreto nº 6.949, de 25/08/2009.  

O documento produzido pela convenção é um marco na história, pois 

apresenta como princípios o respeito pela dignidade inerente à pessoa humana, 

autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas e a 

independência das pessoas; conclama a não discriminação, a participação e 

inclusão plena e efetiva na sociedade, o respeito pela diferença e aceitação do 

“deficiente” como parte da diversidade e da condição humana; a igualdade de 

oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homens e mulheres, além do 

respeito pela evolução das capacidades das crianças “deficientes” e o direito à 

preservação da identidade. 

Para Vieira (1997), em nenhum momento de sua trajetória histórica a política 

social brasileira, encontra tamanho acolhimento em uma constituição como acontece 

na Constituição de 1988, com o reconhecimento de direitos no campo social. 

Se enfatiza que a conquista de vários direitos se deu a partir de lutas das 

comunidades, entidades e movimentos de surdos, que permanecem presentes 

atualmente na nossa sociedade, lutando para que lhes sejam garantidos o acesso 

aos serviços públicos e privados e para que sejam reconhecidos como uma etnia, 

um povo com cultura e língua. 
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Direitos sociais são aqueles que visam garantir aos indivíduos o exercício e 

usufruto de direitos fundamentais, em condições de igualdade, para que tenham 

uma vida digna, por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado Democrático 

de Direito. 

Os direitos sociais foram conquistados, principalmente, ao longo dos séculos, 

sendo a maioria deles no século XX por meio da pressão de movimentos sociais e 

de trabalhadores. Caracterizam-se por serem direitos fundamentais e 

necessariamente sujeitos à observância do Estado. 

  A demanda por direitos sociais teve origem no século XIX, com o advento da 

Revolução Industrial, esses direitos foram primeiramente estabelecidos pelas 

constituições Mexicana em 1917 e de Weimar em 1919, mas foram positivados no 

âmbito internacional em 1948 por meio Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e, mais tarde, detalhados no 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966. 

  O Estado democrático brasileiro permite ao sujeito social o exercício dos 

direitos sociais e individuais tendo como referência os princípios aprovados na 

Constituição de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil (1988, art. 

1º) dispõe que: 

                                       Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos:  

                                         I. A soberania;  
                                         II. A cidadania;  
                                         III. A dignidade da pessoa humana;  
                                         IV. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
                                         V. O pluralismo político.  

                                       Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, desta Constituição. 

 
Esses são os fundamentos que estabelecem as garantias sociais e individuais 

para os cidadãos brasileiros e devem ser parâmetros para as instituições e para a 

sociedade civil organizada, com o foco na justiça, igualdade e desenvolvimento das 

políticas públicas para a promoção do sistema de proteção social. 

A cidadania é edificada para além das leis, a partir da consolidação de uma 

sociedade melhor obtida pela atuação dos próprios agentes sociais.  

A cidadania é uma palavra muito utilizada nos dias atuais, por vezes até 

banalizada. Portanto, vamos buscar um conceito operacional bastante abrangente, 

em Arendt (2000, p.35): 
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A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e 
direitos dos seres humanos não são dados. É um construído de convivência 
coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço 
público que permite a construção de mundo comum através do processo de 
acessão dos direitos humanos. 

O que temos a complementar neste conceito, é que cidadania é uma 

condição que envolve não só direitos, mas também deveres, subentendendo a 

participação do indivíduo em todo o contexto espaço-temporal no qual está inserido. 

É uma via de mão dupla; diz respeito às expectativas que o indivíduo tem das suas 

relações sócio-políticas com os demais indivíduos e com o Estado, mas também 

concerne às suas obrigações como membro participante da sociedade, bem como 

para com o ente estatal. 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZACAO DA PESQUISA 
 

Neste capítulo, será abordada a Proteção Legal como afirmação de direitos 

que foi adquirido através da Constituição de 1988, considerada de grande 

importância para a concretização dos direitos mínimos de todos os cidadãos, que se 

deu mais atenção aos “deficientes”. Os direitos sociais são descritos no Art. 6º desta 

Constituição como: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos 

desamparados.  

 O art. 5º da Constituição de 1988 assegura a igualdade de todos perante a 

lei, sem distinções de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros, 

residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, 

segurança e a propriedade. 

                             

                                    Os direitos sociais estão inseridos no âmbito dos direitos e garantias 
fundamentais, ao lado dos direitos individuais e coletivos, nacionalidade e 
dos direitos políticos. Enquanto as garantias individuais se inserem, 
basicamente, nos direitos da personalidade, os direitos sociais asseguram 
aos indivíduos os benefícios e serviços instituídos pelo Estado. (PASSOS 
apud SIMÕES, 2008, p.67) 

Os diretos garantidos, especificamente, aos “deficientes” são registrados nos 

seguintes artigos da Constituição de 1988: art. 7º, inciso XXXI; art. 23, inciso II; art. 
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24, inciso XIV; art. 37, inciso VIII; art. 203, incisos IV e V; art. 208, inciso III; art. 227, 

parágrafo 1º, inciso II e parágrafo 2º e, art. 244. 

É assegurada a proteção à saúde e à assistência pública, integração social, 

garantia de um salário-mínimo de benefício mensal, se comprovado a falta de meios 

para se mantiver proibição de qualquer discriminação quanto ao salário e critérios de 

admissão em emprego, definição de percentual para admissão em cargos e 

empregos públicos. Além de promoção a sua integração à vida comunitária, 

atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino, 

desenvolvimento de programas para a promoção ao trabalho e eliminação de 

barreiras arquitetônicas, entre outros.  

A menção a estes direitos na Constituição Federal, foi sem dúvida de grande 

contribuição e importância para os “deficientes” e para os surdos, significou um 

grande avanço, contribuindo para a consolidação, posterior, de outras Leis em favor 

dessas pessoas. 

Um ano após a promulgação da nova Constituição Federal do país, foi 

aprovada a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que trata do apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social e sobre a CORDE (Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência). Institui a tutela 

jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas e, trata da 

responsabilidade do Ministério Público. A qual garante aos “deficientes” a integração 

social, assegurando o pleno exercício dos direitos básicos dessas pessoas, incluindo 

o direito à educação especial, saúde, trabalho, lazer e previdência social. 

 

2.1.1 Educação 
 

Na área da Educação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394/1996, em seu art. 4° apresenta os níveis e as modalidades de 

educação e ensino, estabelece o dever do Estado de garantir atendimento 

educacional especializado gratuito “aos educandos com necessidades especiais”, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. E, o art. 5° regulamenta o acesso dos 

“deficientes” ao ensino público. 

 O Ministério da Educação na resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, 

instituiu as “Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica”, 
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que apresenta no art. 1º as “Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas 

as suas etapas e modalidades”, defendendo a implantação de escolas inclusivas. 

  Essa resolução entende por educação especial:           

                                             Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, 
entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica 
que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica.  

  Conforme Decreto nº 5.626, de 22/12/2005, foi estabelecido várias normas 

para difusão da LIBRAS e formação de instrutores, professores e tradutores 

intérpretes de Libras. Com isso, surgiram os cursos superiores de Letras com foco 

na LIBRAS que atualmente já estão espalhados pelo Brasil em duas modalidades: 

licenciatura, voltada para a formação de professores de LIBRAS; bacharelado 

voltado para a formação de tradutores-intérpretes de LIBRAS. 

  Além disso, naquele decreto, também, foi definido que deveria ser criada 

uma certificação de proficiência em LIBRAS, que deve ser promovida anualmente 

pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituições de educação superior para 

habilitar instrutores, professores e tradutores-intérpretes de LIBRAS 

 

2.1.2 Trabalho 

 

Em relação à questão do trabalho, foram criadas leis que proíbem qualquer 

tipo de discriminação no que diz respeito ao salário, critérios de admissão e 

condições de trabalho e foram instituídas regras para reserva de um percentual de 

vagas para os “deficientes” nas empresas privadas ou no serviço público. 

  Sobre este último, o art. 5 da Lei Federal nº 8.112 de 11 de dezembro de 

1990, é apresentado o percentual de vagas que devem ser destinadas nos 

concursos para pessoas com deficiência. Devem ser reservadas, portanto, até 20% 

das vagas oferecidas, sendo assegurado o direito da pessoa com deficiência de se 

inscreverem em cargos que sejam compatíveis com a sua “deficiência”. 

         Nos editais dos concursos públicos, consta que as pessoas com deficiência 

concorrem em igualdade de condições com os demais candidatos. 
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  Atualmente, as empresas responsáveis pela elaboração e realização das 

provas dos concursos já disponibilizam o tradutor-intérprete de LIBRAS para o 

candidato que solicitar a presença desse profissional. Esse profissional deverá 

traduzir o conteúdo da prova escrita para a LIBRAS e interpretar instruções dadas 

oralmente durante a prova. 

  Para as empresas privadas, temos a determinação da Lei de cotas, de nº 

8.213, 25/07/1991, que reserva de 2% a 5% dos cargos em empresas com mais de 

100 para empregados com deficiência. 

 

 

2.1.3 Direito Acessibilidade 
 

Em 2004, foi aprovado o Decreto Federal n° 5.296 que regulamenta as Leis n° 

10.048 de 2000, e a Lei n° 10.098, estabelecendo normas e critérios para a 

promoção da acessibilidade dos “deficientes”. Das definições apresentadas no Art. 

8°, destacamos: 

                                         I- acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;  

                                         II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 
a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, 
classificadas em:  

                                         d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte 
ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 
intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa. 

Na Constituição Estadual, é assegurado o direito à informação e comunicação 

aos “deficientes visuais e auditivos”, através da adaptação dos meios de 

comunicação e informação. Cabendo às emissoras educativas de televisão, inserir 

legendas e repetindo o texto falado, a fim de atender aos surdos e cegos. (Art. 197, 

§ 7 e 8). 
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2.2 SEGURIDADE SOCIAL 
 

Alguns doutrinadores costumam igualar os conceitos de Previdência Social e 

Seguridade Social. Isso porque elas possuem características semelhantes.  

  Porém, a doutrina dominante aos poucos vai traçando uma forte linha de 

separação entre ambas. (RUSSOMANO, 1998, p. 55).  

  A Constituição Federal de 1988, em seu art. 194, estabeleceu que "a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e assistência social”. 

   No entender de Mozart Victor Russomano (1988, p. 55), a Seguridade Social 

tem como finalidade "a proteção de todos os cidadãos que, por suas condições 

econômicas ou físicas, carregam de proteção e amparo". 

  O artigo 194 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a Seguridade 

Social, trouxe uma inovação no direito brasileiro: englobou em um único conceito a 

saúde, a previdência social e a assistência social. 

 

 

2.2.1 Da Saúde 
 

  O artigo 196 da Constituição Federal prevê uma política social e econômica 

que se destina a reduzir os riscos de doenças e outros agravos através de ações e 

serviços para a proteção e recuperação do indivíduo, independente de contribuição. 

  Esta norma constitucional está contemplada pela Lei nº 8.212/91, que em seu 

art. 2º, caput, dá a definição de saúde: 

 

                                              Art. 2º. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

 

2.2.2 Da Previdência Social 

 

  Disposta na Constituição Federal de 1988, com ênfase especial nos artigos 

194 a 204, a Previdência Social é regulamentada pela Lei nº 8.213/91, a qual dispõe 
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sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e seu Regulamento (Decreto nº 

611, de 1992). 

  A Lei nº 8.212, de julho de 1991, assim conceitua a Previdência Social, em 

seu art. 3º, caput: 

 

Art. 3º. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários 
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade 
avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos da família 
e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 

        Wladmir Novaes Martinez (1992, p. 99) conceitua a previdência social como: 

 

 

[...] a técnica de proteção social que visa propiciar os meios indispensáveis 
à subsistência da pessoa humana – quando esta não pode obtê-los ou não 
é socialmente desejáveis que os aufira pessoalmente através do trabalho, 
por motivo de maternidade, nascimento, incapacidade, invalidez, 
desemprego, prisão, idade avançada, tempo de serviço ou morte – 
mediante contribuição compulsória distinta, proveniente da sociedade e de 
cada um dos participantes. 

 

Assim, a Previdência Social tem por objetivo assegurar a seus beneficiários, 

ou seja, aqueles que contribuem meios necessários à subsistência. 

 

2.2.3 Da Assistência Social 
 

É prestada a quem dela necessita independente de contribuição, bastando à 

necessidade para usufruir os benefícios. Encontra respaldo legal no art. 203, caput, 

da Constituição Federal de 1988 e no art. 4º da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

            A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS), define no Art. 1º a Assistência Social como sendo direito do cidadão 

e dever do Estado, política de Seguridade Social não contributiva, que provê o 

mínimo social, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

           O art. 20 da LOAS trata do Benefício da Prestação Continuada (BPC), o qual 

garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que 

comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
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sua família. Nos parágrafos deste artigo, são apresentados alguns critérios desse 

benefício: 

 

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 
trabalho.  
§ 3º Considera-se incapaz de prover à manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 
1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

 

            Entende-se que é de fundamental importância esta Lei, por ser a Assistência 

Social um direito de todos que dela necessitem (Art. 1º) e, tendo como um dos seus 

princípios a universalização dos direitos sociais. 

            A atuação profissional se faz, prioritariamente, por meio de instituições que 

prestam serviços públicos destinados a atender pessoas e comunidades, que 

buscam apoio para desenvolverem sua autonomia, participação, exercício de 

cidadania e acesso aos direitos sociais e humanos; podem ser nas esferas Federal, 

Estadual, Municipal, privada e ONG's. 

 

3 METODOLOGIA 
 
 
  Para a execução da presente pesquisa, levando em consideração os 

objetivos propostos, utilizou-se como metodológica da pesquisa bibliográfica.   

  Pode-se verificar que os objetivos junto à Pessoa Surda, Família e as 

demandas tem seus direitos sociais assegurados, através da legislação bem como 

pode-se conhecer as especificidades na atualidade – no enfrentamento da 

precarização das políticas públicas de acordo com Colognese e Melo (1998, p. 143) 

“(...) busca-se recolher certas informações concernentes a um objetivo específico.  

 Com relação ao objetivo de identificar os elementos estruturais da entidade 

APAS, entidade esta que vem auxiliando e ajudando crianças, adolescentes, adultos 

e familiares, foi de suma importância fazer parte dessa entidade séria e 

comprometida com as pessoas que ali frequentam. 

Quanto a metodologia utilizada para se proceder ao estudo proposto foi 

baseada essencialmente na Constituição Federal de 1988; Novo Código Civil; Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, Políticas Nacional da Assistência Social – 
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PNAS, Sistema Único da Assistência Social – SUAS, conforme apresentado nas 

Referências Bibliográficas. 

 Para a realização de coleta de dados, utilizou-se da pesquisa qualitativa, a 

qual pode ser definida com um tipo de pesquisa que não se preocupa com 

representatividade numérica, mas com aprofundamento da compreensão de um 

grupo social de uma organização. 

 A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacional apresentada 

pelos entrevistados. É a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados. 

Portanto não estuda o fato isolado e sim na totalidade. 

 O tipo de estudo que pretendeu-se realizar, foi descritivo e explicativo, pois 

entendeu-se que o ”estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 

fenômenos de determinada realidade”.  

 O universo do estudo abrange as pessoas com deficiência (auditiva), suas 

famílias e demais interessados/as. Se propôs em  discutir a centralidade da família 

nas políticas públicas brasileiras que a partir dos anos 1990 passa a fazer parte de 

forma intensa na configuração destas políticas. Também foi utilizada  da pesquisa 

bibliográfica e  da documental, tendo como referências principais a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a Leis Orgânica da Assistência Social –  a  

LOAS, a Políticas Nacional da Assistência Social – PNAS, o Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS,a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH), o Protocolo de 

Gestão, a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais, a Aprovação da Lei 

do SUAS – Consolidação do SUAS na LOAS, a Política Nacional da Pessoa 

Portadora de Deficiência; Política Nacional do Idoso; o Estatuto do Idoso; o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência; o  Decretos Relativos à Demanda nas três Esferas; as 

Políticas de Atuação das Federações, Nacionais e Estaduais; o Estatuto da Criança 

e Adolescente – ECA, a  Lei Orgânica Municipal, decretos Relativos à Demanda nas 

três Esferas Políticas de Atuação das Federações, Nacionais e Estaduais, conforme 

apresentado nas referências bibliográficas. Além disso, buscou-se apoio 

especialmente nos textos de Rodrigues (2000), Sassaki (1997) e Behring (2006) e 

demais referências que serão apresentadas ao final do trabalho.  
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CONCLUSÃO 
 

Dessa forma, vale destacar que no primeiro capítulo, vimos sobre a 

caracterização da pessoa com deficiência auditiva, evidenciando o sentido 

terminológico, e as possibilidades que a políticas sociais subsidiaram com o decorrer 

dos tempos. 

           Através deste estudo, pode-se acompanhar que foi gradativo o processo de 

mudanças de postura em relação às pessoas com deficiência, e em relação ao 

surdo, se antes eram "escondidos" pelas suas famílias, com as mudanças sociais do 

final do século XX, possibilitou-se a visibilidade e, atualmente, o efetivo de inclusão 

em nossa sociedade como podemos observar no panorama sobre as políticas 

públicas.  

           Mas, em particular, conclui-se que há um grande caminho a percorrer para 

que realmente ocorra a inclusão de surdos na educação e convívio social. O 

reconhecimento da LIBRAS como primeira língua da comunidade de surdos está 

amparada pela lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. A lei foi criada devido à luta 

pela conquista de direitos dos surdos em espaços de cidadania a exemplo de: 

escola, sociedade, igreja e outros que levem os surdos a adquirirem independência. 

É preciso que toda a comunidade escolar esteja preparada, equipada e adaptada 

para recebê-los.  

Quanto ao corpo docente das instituições que pleiteiam a inclusão, é 

fundamental que este tenha uma formação adequada e que esteja buscando cada 

vez mais novos conhecimentos, para que possa ter condições de ensiná-los ao seu 

aluno, sabendo que este está compreendendo.  

  Alguns desafios enfrentados nas Políticas Nacionais de Educação Especial – 

estão relacionados à aceitação e enfretamento da situação familiar, os preconceitos 

e as leis que muitas vezes não passam do papel.  

Dentre as funções do Estado, verificou-se a promoção da igualdade entre os 

cidadãos. Na busca deste objetivo, são criadas medidas que asseguram que as 

necessidades básicas de todos sejam satisfeitas, de modo que possam participar da 

vida política e social de forma equiparada.  

           A assistência social formou-se com base no princípio da solidariedade 

humana, incentivada pela caridade e pela iniciativa privada. Resultante da 

repercussão mundial gerada pela instabilidade econômico-social, a legislação, a 
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partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dispôs de modo 

expresso sobre a assistência social, como meio para atingir a justiça e o bem-estar 

social.  

           Encontra-se a previsão no Capítulo II, da Constituição Federal de 1988, de 

que trata a seguridade social, gênero da qual são espécies, ao lado da assistência 

social, a previdência social e saúde. Definidas com distinção, a assistência social é a 

política de seguridade social não contributiva, exposta como ampliação aos serviços 

prestados pela Previdência Social, como garantia constitucional ao atendimento das 

necessidades básicas daqueles comprovadamente incapazes de prover sua 

subsistência ou tê-la provida por sua família.  

           O benefício assistencial encontra-se previsto no incisivo V, do artigo 203, da 

Constituição Federal de 1988 e, é regulamentado pela lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993, que sofreu alteração dada pela lei nº 9.720/98. É assegurado 

como garantia pecuniária7 no importe de um salário mínimo, concedido ao idoso com 

a idade superior a 65 (sessenta e cinco anos) e ao portador de deficiência, para 

manutenção dos mínimos sociais.  

           Preenchidos os requisitos legais e regulamentares, de renda familiar per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente, entendendo-se família como a unidade 

mononuclear vivendo sob o mesmo teto com o idoso ou portador de deficiência, 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho, o benefício será prestado 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social com recursos provenientes da União, de 

forma intransmissível e temporária.  

           Visto sob uma ótica atual e realista de nossa sociedade, marcada por 

disparidades, contempla-se tais discussões acerca do benefício assistencial, pois 

estas anseiam em tornar nosso meio justo e igualitário.  

O presente Trabalho de Monografia de Curso acerca do objeto de intervenção 

foi pesquisado como um processo dinâmico, como é o próprio processo educacional, 

incluindo nele o campo do Serviço Social. E este, dado dinamismo do mercado 

profissional, constantemente passa por atualizações em suas atividades produtivas, 

reflexo das transformações nos modos de intervir na questão social, tem exigido 

novas competências e habilidades. Para que o profissional formado pela UNIARP 

                                                           
7
 adj. 

1. Relativo a dinheiro. 
2. Que consiste em dinheiro; representado por dinheiro.  
(Fem. de pecuniário) FONTE: (http://www.dicio.com.br/pecuniaria/) Pesquisado Data: 05/06/2013.  
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atenda as demandas sociais e profissionais contemporâneas, este trabalho de 

pesquisa deve buscar acompanhar as mudanças por meio da flexibilidade curricular, 

mas, norteada pelas dimensões que o sustentam.  

Com o objetivo de consolidar meus pressupostos, aprimorar meus objetivos e 

atualizar a proposta da intervenção profissional, este estudo deverá passar por 

revisão e formatação sempre que necessário. Com isso, espera-se que aconteça 

uma avaliação consistente do processo já desenvolvido e que sejam pensados os 

caminhos para os anos posteriores.  

           Considera que a intervenção da prática profissional tem sido positiva na 

formação profissional, tendo em vista que estou podendo observar e intervir no 

campo de atuação do Serviço Social os conteúdos trabalhados na academia. 

Sendo este trabalho a respeito da prática da profissional, salienta-se que o 

compromisso de continuar estudando, pesquisando e me apropriando a respeito da 

temática Serviço Social, será pautado em minha vida profissional. 

Pode-se dizer que é de suma importância a realização da Monografia no final 

do curso, pois possibilita ao estudante a sistematização dos conhecimentos teóricos 

e práticos, a respeito da atuação do tema escolhido que foi na área do Serviço 

Social, contribuindo para que o mesmo possa refletir sobre a prática profissional e 

propor estratégias no sentido de qualificar cada vez mais a intervenção do 

profissional sobre as refrações da questão social. 

           Para finalizar, destaca-se que o trabalho foi extremamente importante do 

ponto de vista acadêmico, visto que o estudo teórico e a pesquisa realizada 

possibilitaram a discussão acerca dos conhecimentos na área de Serviço Social e 

ONGs, sendo tal assunto relevante para a profissão na atualidade, como um espaço 

de trabalho que merece ser problematizado e analisado considerando-se as 

transformações contemporâneas das relações sociais. 
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