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RESUMO 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é uma exigência parcial do 
curso de Serviço Social da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) de 
Caçador, para obtenção do título de bacharel em Serviço social, tem por objetivo 
contextualizar a história da pessoa com deficiência, a discriminação e eliminação 
sumária durante séculos, refletir acerca da Inclusão da Pessoa com Deficiência no 
Sistema de Ensino Regular, um assunto contemporâneo e relevante que vem 
assegurar um dos direitos da pessoa com deficiência. Apresentou-se um breve 
resgate histórico da profissão, o desafio com ações efetivas através de políticas 
sociais de inclusão. A dificuldade enfrentada na Instituição de ensino com a falta de 
profissionais especializados e espaços inadequados, onde nem os próprios colegas 
foram preparados para receber uma criança, jovem e ou adulto com deficiência, 
enfatizando a dificuldade na garantia e acesso aos direitos constitucionais. 
Destacou-se o avanço de legislações para pessoas com deficiência, e a inclusão 
social das pessoas com deficiência na busca por conhecimento e reconhecimento 
diante da sociedade, que vai além do conhecimento científico, com valores e 
princípios fundamentados no âmbito familiar, seguindo a justaposição do ser 
humano e a realidade social na atualidade. Para concluir este trabalho, apresentou-
se um Estudo de Caso real, que vem exemplificar a condição de muitas pessoas que 
enfrentam o desafio da inclusão no Ensino Regular, corroborando que inclusão não 
é apenas inserir, mas é todo um contexto que garante a igualdade e a equidade. 
Trata-se de estudo de caso qualitativo, bibliográfico de cunho interpretativo. 

 

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Serviço Social. Políticas Públicas  
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ABSTRACT 
 

The present Course Completion Work (TCC) is a partial requirement of the Social 
Work course of the University of the Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) of Caçador, 
in order to obtain a bachelor's degree in Social Work. history of the person with 
disabilities, discrimination and summary elimination for centuries, reflect on the 
Inclusion of Persons with Disabilities in the Regular System of Education, a 
contemporary and relevant subject that comes to ensure a rights of the person with 
disabilities. We bring a brief historical rescue of the profession, the challenge with 
effective actions through social policies of inclusion. The difficulty faced in the 
educational institution with the lack of specialized professionals inadequate spaces, 
where neither the colleagues themselves were prepared to receive a child, young 
and or disabled adult, emphasizing the difficulty in guaranteeing and access to 
constitutional rights. We highlight the advancement of legislation for people with 
disabilities and the social inclusion of people with disabilities in the search for 
knowledge and recognition in society, which goes beyond scientific knowledge, with 
values and principles based on the family, following the juxtaposition of the human 
being and social reality today. To conclude this work, we will present a Real Case 
Study, which exemplifies the condition of many people who face the challenge of 
inclusion in Regular Education, corroborating that inclusion is not only insert, but is a 
whole context that guarantees equality and equity. This is a qualitative, 
bibliographical case study of an interpretative nature. 
 

Keywords: Person with Disabilities. Social Work. Public Policies 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



�

�

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1 - Roda dos Expostos....................................................................................28  

Figura 2 - Infográfico do Instituto Unibanco aponta tipos de deficiências identificadas 

em alunos no Ensino Médio.....................................................................................101 

Gráfico 1 - BPC na Escola – comparativo de pessoas na Região Sul – 2017.........105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AACD  Associação de Assistência à Criança Defeituosa 

ABAS  Associação Brasileira de Assistentes Sociais 

ABEPSS       Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

ABBR            Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação 

APAE            Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

BPC              Benefício de Prestação Continuada 

BH   Belo Horizonte 

CAPs   Caixa de Aposentarias e Pensões 

CORDE  Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa portadora de 

Deficiência 

CF   Constituição Federal 

CFESS         Conselho Federal de Serviço Social 

CNSS           Conselho Nacional de Serviço Social 

CNAS  Conselho Nacional de Assistência Social 

CFM   Conselho Federal de Medicina 

ECA   Estatuto da Criança e do Adolescente 

EEG   Eletroencefalograma 

FUNABEM  Fundação do Bem-Estar do Menor 

INPS   Instituto Nacional de Previdência Social 

LBA   Legião Brasileira de Assistência 

LDB   Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

LGBT   Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

LOAS  Lei Orgânica da Assistência Social 

NOB/SUAS  Norma Operacional do Sistema Único de Assistência Social  

ONG   Organização Não Governamental 

ONU   Organização das Nações Unidas 

OP   Orçamento Participativo 

PAIF   Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

PAEFI  Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos 

PCD   Pessoas Com Deficiência 



�

�

PNAS  Política Nacional de Assistência Social 

PUC/SP  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC/RJ  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

SENAI  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI   Serviço Social da Indústria 

SUAS  Sistema Único de Assistência Social 

TFD   Tratamento Fora de Domicílio 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�

LISTA DE TABELAS 
 

 
Tabela 1 -  Dados consolidados por Unidade da Federação do parâmetro BPC na 

Escola 2017..............................................................................................................104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�

SUMÁRIO 
�

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 14 

2  OS REFLEXOS DO SISTEMA CAPITALISTA NO COTIDIANO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA .................................................................................................. 17 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAPITALISTA ........................................ 17 

2.2  DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO NO BRASIL .................................... 20 

2.3 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA HISTÓRIA HUMANA ................................. 23 

2.4  AVANÇO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO ..................................................... 31 

2.5  A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988............................................................. 32 

2.6  POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL .............................. 33 

2.7  POLÍTICA SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ...................................... 39 

2.8 A INVISIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ........................................ 42 

3   A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL E SEUS DESAFIOS NA 
CONTEMPORANEIDADE ........................................................................................ 45 

3.1  OS CÓDIGOS DE ÉTICA DO SERVIÇO SOCIAL ............................................. 52 

3.2  O PROJETO ÉTICO POLÍTICO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL ........ 56 

3.3  OBJETO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL ............................................ 59 

3.4  DIMENSÕES CONSTITUTIVAS DA PROFISSÃO ............................................ 61 

3.5  INSTRUMENTAIS TÉCNICOS OPERATIVOS DA PROFISSÃO DE SERVIÇO 
SOCIAL ..................................................................................................................... 62 

3.5.1  Entrevista ........................................................................................................ 63 

3.5.2  Observação ..................................................................................................... 64 

3.5.3  Visita Domiciliar ............................................................................................... 65 

3.5.4  Estudo Social .................................................................................................. 65 

3.5.5  Abordagem ...................................................................................................... 66 

3.5.6   Análise De Conjuntura.................................................................................... 66 

3.5.7 Levantamento Socioeconômico ....................................................................... 67 

3.5.8 Acolhida Ou Escuta Qualificada ....................................................................... 68 

3.5.9 Reunião ............................................................................................................ 68 

3.5.9.1  Dinâmica de grupo ....................................................................................... 68 

3.5.9.2  Atas de reuniões .......................................................................................... 69 

3.5.9.3 Livros de registro ........................................................................................... 69 

3.5.9.4 Diário de campo ............................................................................................ 70 

3.5.9.5  Relatório social ............................................................................................. 70 

3.5.9.6 Parecer social ................................................................................................ 71 

4   A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - UM DESAFIO PARA PROFISSÃO DE   
SERVIÇO SOCIAL .................................................................................................... 72 



�

�

4.1 A POLÍTICA DE SEGMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ....................... 73 

4.2 A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 .............................................................................................................................77 

4.3  A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 83 

4.4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA SOBRE DOENÇAS .................................. 88 

4.5 EPILEPSIA .......................................................................................................... 91 

4.6  ESTUDO DE CASO ........................................................................................... 93 

4.7  QUESTÕES ÉTICAS ESTUDO DE CASO ......................................................... 94 

4.9  PARECER DOLOROSO .................................................................................... 97 

4.9.1  Inclusão no Ensino Regular ............................................................................. 98 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 106 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 108 

 

 

 



14 
�

�

�

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de mostrar a concepção da pessoa com 

deficiência que passou por diversas fases da história social, política e econômica. 

Durante vários séculos, as pessoas com alguma deficiência eram excluídas, assim 

tornavam-se invisíveis à sociedade, bem como ao Estado que não as via como 

cidadãos, dessa forma estavam sujeitas a diversos tipos de tratamentos e 

preconceitos que a sociedade sobrepunha à pessoa com deficiência. 

Na Europa, durante a época medieval, as pessoas com algum tipo de 

deficiência recebiam dois tipos de tratamento, a rejeição e eliminação sumária de um 

lado, e a proteção assistencialista e piedosa do outro.  Segundo aponta Gugel 

(2007), Platão, no livro A República, e Aristóteles, no livro A Política, trataram do 

planejamento das cidades gregas indicando as pessoas nascidas “disformes” para a 

eliminação. 

A exclusão da pessoa com deficiência passa a ter um olhar diferenciado a 

partir do cristianismo; a Igreja passa a ter papel fundamental com a doutrina cristã 

durante o Império Romano. Através da caridade e do amor ao próximo, a Igreja tem 

sua atenção voltada para as pessoas desassistidas pelo Estado Romano. 

A partir do século XV e XVII, com o Renascimento, surgiram novas mudanças 

na sociedade, a busca por conhecimento e aperfeiçoamento da ciência, surgiu 

espaço para razão e esse novo modo de pensar contrafez a crença de “poderes 

divinos”, fortalecendo que o grupo de pessoas com deficiência deveria ter um olhar 

mais aguçado, e não sendo parte de uma condição integrante da massa pobre e 

marginalizada. 

Nesse contexto histórico de rejeição e ações paliativas para compreender a 

deficiência, a sociedade avançou no sentido de sensibilizar e derrubar barreiras 

físicas e de atitudes, assegurando igualdade, liberdade e solidariedade para 

eliminação de preconceitos. 

No Brasil, a partir de 1970 houve fortalecimento com as organizações de 

movimentos sociais, na busca de reconhecimento e luta contra opressão e restrição 

dos direitos civis, mas é no início da década de 1980 que as pessoas com 

deficiência começaram a conquistar espaço. 
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Com o processo democrático no Brasil, diversas legislações foram sendo 

criadas a partir da Constituição Federal de 1988, onde o Art. 205 aborda: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  

           

Mudanças que balizaram A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), apresentando no Artigo 58 o entendimento de educação especial como uma 

“modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação” (Brasil, 1996). 

O Censo Demográfico 2010 divulgou que no Brasil existem 45,6 milhões de 

pessoas com pelo menos uma deficiência, o que corresponde a 23,9% da população 

brasileira, percentual bastante superior aos levantamentos anteriores, onde em 2000 

apontou um contingente de 14,5% (IBGE,2010). 

A escolha do tema sobre pessoa com deficiência tem como objetivo refletir 

sobre a postura investigativa do assistente social no âmbito das políticas públicas, 

mesmo diante dos avanços e retrocessos da proteção social, contextualizando a 

situação econômica das famílias como sendo diferencial na qualidade de vida da 

pessoa com deficiência. Compreender na totalidade que as vulnerabilidades sociais 

como fruto do sistema capitalista, que gera desigualdades de renda, e como se 

manifesta a relação social de acesso à política da Saúde, Assistência Social e à 

Educação. 

O tema pauta-se numa razão importante que é a realidade vivenciada por 

pessoas com deficiência na família e visa descrever sobre as dificuldades do 

processo de inclusão no ensino regular da pessoa com deficiência. A presente 

monografia será elaborada na cidade de Videira, fazendo uso de dados mensuráveis 

e de cunho interpretativo com estudo de caso. 

Este trabalho encontra-se subdividido em seções, iniciando com a esta 

introdução, que apresenta uma visão geral do conteúdo.  No segundo capítulo deste 

trabalho serão apresentados os reflexos do sistema capitalista no cotidiano da 

pessoa com deficiência e a contextualização histórica das relações da pessoa com 

deficiência na sociedade e a luta pela defesa de direitos. No terceiro capítulo será 
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apresentada a profissão de Serviço Social, seus desafios na contemporaneidade e a 

trajetória da profissão, em um contexto social de retirada e supressão dos direitos 

sociais. No quarto capítulo será apresentado um estudo de caso de pessoa com 

deficiência, sua relação familiar e interface no acesso aos direitos sociais e o desafio 

para profissão de Serviço Social, com ênfase nas políticas sociais. 
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2  OS REFLEXOS DO SISTEMA CAPITALISTA NO COTIDIANO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

 

Neste capítulo apresentam-se os momentos em que o Sistema Capitalista se 

reconfigura ao longo de sua história, diante de cada momento de crise e como estas 

novas reconfigurações exploram e excluem as pessoas dos processos produtivos, 

tornando-as invisíveis à sociedade e as culpando pela situação na qual se 

encontram.  Apresenta-se a forma como eram e são tratadas as pessoas com 

deficiência ao longo da história humana e brasileira, principalmente as que 

pertencem à classe trabalhadora. 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAPITALISTA 

 

   O sistema capitalista surgiu da transição do modo de produção feudal para o 

capital, que por sua vez concentrava a produção no campo, e passou para área 

urbana com novo modo de produção denominado capitalismo, essa mudança 

ocorreu devido a uma profunda crise no campo em meados do século XIII. De 

acordo com Aranha (2006), ocorria a substituição da terra pelo dinheiro, essas 

transformações contribuíram para ascensão da burguesia nas cidades medievais, o 

que foi determinante para o sistema capitalista traçar novas estratégias e consolidar 

o desenvolvimento de suas estruturas econômicas. 

Como também se observa nas citações de Ordonez e Quevedo (1999, p. 69): 

 

A partir do século XI até o XV, a Europa passou por profundas 
transformações econômicas, políticas e sociais, que levaram à 
desagregação do feudalismo e ao nascimento de um novo modo de 
produção, o capitalista, que progressivamente seria estruturado. Os 
principais acontecimentos que definiram essa crise foram: as Cruzadas e o 
Renascimento comercial e urbano. 
 

Sobretudo, essas mudanças desencadearam uma série de novas tecnologias 

que transformaram de forma rápida a vida do homem. Na concepção marxista, essa 

transição se dá pela transformação das relações de produção, que começaram a se 

propagar durante a passagem da Idade Média para Idade Moderna, se expandiu por 

toda a Europa e se consolidou com a Revolução Industrial na Inglaterra.  

Essas transformações econômicas e culturais que ocorreram no início do 

período capitalista influenciaram os burgueses e os monarcas, sendo que o controle 
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político sobre os burgos permanecia com o clero e a nobreza feudal, mas com a 

expansão comercial tornou-se necessário ter pessoas que compreendessem e 

entendessem sobre a influência econômica que começava a surgir, sendo que 

houve os primeiros investimentos em universidades como forma de propagação 

deste novo modelo ideológico. 

A essência do capitalismo ganha um novo sentido, o capital visto como uma 

relação social e o capitalismo um determinado modo de produção, uma intervenção 

humana na natureza, marcado não apenas pela troca monetária, mas 

essencialmente pela dominação do processo de produção de mercadorias pelo 

capital. Assim, o trabalhador se submete ao trabalho assalariado e a classe 

trabalhadora se vê no controle dos donos dos meios de produção, ou seja, os 

burgos. 

Os burgos eram grupos de pessoas que possuíam habilidades para 

confeccionar artesanato, com o passar do tempo foram abrindo oficinas e 

começaram a comercializar seus produtos e a organizar feiras nos lugares onde se 

concentravam mais pessoas. Surgem, então, os centros urbanos da época, 

passando a ser um espaço mais importante do que a área rural. 

Conforme estudado por Marx, o modo de produção capitalista abrangia tanto 

a natureza técnica da produção, chamado de estágio de desenvolvimento das forças 

produtivas, como também definia os meios de produção e as relações sociais entre 

pessoas. O reflexo social destas relações fez emergir as consequências de um 

sistema econômico cruel e desigual em que os trabalhadores deixavam o campo 

ajuntando-se nas cidades. 

Esse processo de transformação das relações de produção ocasionou o 

deslocamento de massas de pessoas para os grandes centros industriais na busca 

de trabalho e educação, essas aglomerações de pessoas fizeram surgir às 

periferias, formando bolsões de pobreza, violência e insegurança, sendo dessa 

forma que o capitalismo vai se consolidando e estabelecendo a divisão de classes 

sociais. Como aponta Marilda Iamamoto Carvalho (2009, p. 35-36): 

 

O capital supõe o monopólio dos meios de produção e de subsistência por 
uma parte da sociedade – a classe capitalista – em confronto com os 
trabalhadores desprovidos das condições materiais necessárias à 
materialização de seu trabalho.�
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O capitalismo baseia-se em classificação social, ou seja, em divisão de 

classes, aqueles que possuem a propriedade privada e aqueles que não a possuem. 

E estes, os desprovidos, são obrigados a vender sua força de trabalho em 

detrimento da sua subsistência, de suas necessidades básicas; o indivíduo está 

condicionado ao modo de produção dominante. 

Conforme aponta a autora Virgínia Fontes (2017, p. 410): 

 

O capitalismo, ou a forma de ser histórica sob o domínio do capital, se 
apresenta a partir da necessidade abstrata da valorização do valor. A 
propriedade altamente concentrada de recursos sociais precisa converter-se 
em capital, extrair valor e valorizar-se. Essa é a necessidade de suas 
classes dominantes e ela é imposta a todos. Isso significa que, do ponto de 
vista da produção da vida material, massas crescentes de seres sociais 
devem estar em concorrência e aptas para assegurar a atividade concreta 
que permite valorizar o valor, isto é, o trabalho do qual se extrai mais-valor. 

 

Em conformidade com os avanços tecnológicos e mudanças políticas 

ocorridas na sociedade burguesa, houve a necessidade de o capitalismo buscar 

conhecimento e repassar aos trabalhadores, para desenvolverem suas atividades 

fabris, uma educação capaz de instruí-los para o interesse voltado a uma nova 

ordem social. 

 

Por sua vez, aqueles que pertenciam às classes exploradas eram educados 
no próprio processo produtivo, ou seja: "o povo se educava no próprio 
processo de trabalho. Era o aprender fazendo. Aprendia lidando com a 
realidade, aprendia agindo sobre a matéria, transformando-a" (SAVIANI, 
1994, p. 153). 

 

Assim de fato, com as mudanças políticas ocasionadas pelo sistema 

capitalista na sociedade burguesa, que detém o lucro, a sociedade se modifica logo 

que as relações entre os homens se desnaturalizam e passam a ser regidas por leis 

construídas a partir de um contrato social, surge a necessidade de instrumentalizar o 

povo, de educá-lo para esta nova forma de relação entre os seres humanos, tanto 

nas relações econômicas como jurídicas e políticas. 

Os aspectos desse processo de dominação foram determinantes para que a 

nova classe dominante, os burgueses, vislumbrasse na extensão da educação 

formal até os setores populares o instrumento capaz de oportunizar ao conjunto da 

população os conhecimentos, valores, a cultura e à ideia de serem úteis à nova 

ordem social. 



20 
�

�

�

Desde cedo as novas classes sociais do capitalismo colocaram-se em luta 
por uma educação que fosse capaz de instruí-los, em conformidade com as 
exigências do novo tempo que estava surgindo. "Esta será, apesar de suas 
contradições, uma característica comum aos povos que se rebelaram contra 
a Igreja de Roma. Justamente dele surgirá (...) a iniciativa mais avançada 
de novos modelos de instrução popular e moderna" (MANACORDA, 1997, 
p. 194). 

 

Importante é reconhecer que a educação popular nasceu fora da escola, 

nasceu no movimento das organizações populares, e seus princípios e metodologia, 

com alicerces emancipatórios, obtiveram uma grande repercussão na sociedade, 

acabaram cruzando fronteiras e os muros das escolas. Ainda hoje influenciam as 

práticas educativas, tanto nos espaços escolares como em outros espaços sociais e 

institucionais como nos sindicatos, nas ONGs, nas Associações de Moradores, nas 

Reuniões do Orçamento Participativo (OP), nos conselhos populares etc. 

Os princípios da educação popular são a solidariedade e a participação 

popular, com foco na construção de um projeto político de sociedade, no qual haja 

justiça, seja mais humano e a fraternidade seja real. Faz-se necessário falar de 

como o capitalismo neoliberal vem atuando de forma perversa, causando as piores 

expressões da questão social, trazendo dor e sofrimentos. Faz-se necessário 

retomar o debate proposto por Paulo Freire voltado para a conscientização, da 

compreensão da realidade que nos imputa ordens e fazer e de como nossa ação 

pode mudar o mundo. A educação popular tem como ponto de partida a realidade 

social. Uma práxis que exige reconhecer de si uma leitura da totalidade da realidade 

e de como ela se expressa sobre a vida de cada um. 

 

2.2  DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO NO BRASIL 

 

Com o desenvolvimento econômico e social no Brasil, decorrente do processo 

de industrialização no início no século XX, o capitalismo constitui-se através da 

industrialização nacional em 1930 com o governo de Getúlio Vargas. Os conflitos e 

enfrentamentos sociais do início da década de 1930 fizeram a mobilização social 

popular alterar o perfil da burguesia nacional dentre os seus grupos variados. Essas 

transformações, ocorridas numa sociedade economicamente e politicamente 

turbulenta, estão ideologicamente impregnadas também na sua cultura. Nesse 

cenário, o ato de educar se torna um mecanismo de controle (para a burguesia) e de 

emancipação social (para o povo).  
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É sobre o conjunto de transformações e necessidades que a burguesia 

industrial se estabelece, percebe-se que o capital explorador é gerador das diversas 

expressões sociais e que se acentua no conflito nas relações entre a burguesia e 

proletariado, pela disparidade e falta de oportunidades sociais, quando estes sentem 

que não conseguem mais suprir suas necessidades vitais. 

Diante desse contexto de desenvolvimento e desigualdade social, o 

capitalismo se expande pelo mundo, e onde se instala provoca a divisão social e 

técnica do trabalho. A dominação capitalista se desenvolve direta e indiretamente 

com o Estado e, apesar de chegar ao Brasil tardiamente, esse sistema econômico 

transcorre simultaneamente à própria constituição do Estado moderno, com 

desenvolvimento das forças produtivas. 

O processo de industrialização no Brasil ficou marcado pela politização liberal 

e dominação capitalista; a ação estatal frente aos conflitos, na relação capital versus 

trabalho, obriga o Estado a dar uma resposta, introduzindo as primeiras políticas 

sociais voltadas a minimizar os problemas sociais, manter a existência humana e 

amenizar o confronto entre o capital dominante e o trabalhador explorado. 

É importante salientar que o Brasil seguiu o caminho liberal tradicional, com 

sua industrialização tardia, com dependência do comércio externo, chegando até os 

dias atuais na forma neodesenvolvimentismo. O desenvolvimento de novas 

tecnologias, a exploração da mão de obra do assalariado e o consumo desenfreado 

levaram à alienação de milhões de pessoas e trazendo consigo as novas 

expressões da “Questão Social”, tais como a exclusão e invisibilidade de grupos 

minoritários como a pessoa com deficiência, negros, indígenas, lésbicas, gays, 

bissexuais, transexuais (estes últimos estando dentro do grupo chamado LGBT), 

entre outros. A falta de uma legislação de inclusão social mais direta e eficaz produz 

manifestações e expressões, geram processos de exclusão, deixando-os a margem 

do processo produtivo e do consumo.  

O sistema capitalista adota procedimentos e práticas de segregação da 

pessoa com algum tipo de deficiência, pois representam um "pesado fardo social" e 

esta assistência levanta atitudes que vão desde a compaixão até o desprezo.  

Verifica-se que neste início de século XXI o modus operandi do capitalismo é 

diferente daquele experimentado até meados da década de 1970 e que se estendeu 
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até os anos de 1980, com ações voltadas à queda das taxas de juros e à crise do 

modelo de acumulação/ produção taylorista-fordista. 

Diante da crise econômica da época, foi necessária uma ofensiva do capital, 

com ações para a desregulamentação dos direitos trabalhistas e para privatização 

do Estado, de acordo com o interesse e lógica do mercado liberal, os processos de 

produção foram reestruturados de acordo com o modelo Toyotista, o ataque e 

enfraquecimento das entidades e organizações de defesa dos trabalhadores 

(sindicatos), frente a um excedente de mão de obra em busca de emprego e outros 

com medo do fantasma do desemprego que rondava diariamente suas vidas.  

Os modelos de gestão de pessoas mudam de uma posição vertical para uma 

relação horizontalizada, criando maior controle, explorando ao máximo a força de 

trabalho tanto intelectual como manual. Envolvendo a todos no processo produtivo 

no sistema rotativo de ocupação de espaços, com falsas impressões de que este 

trabalhador passa a ser participante dos processos de produção, pois faz parte dos 

processos democráticos da informação e disseminação dos avanços tecnológicos.  

Estes novos processos de adaptação econômica e ideológica-política aos 

quais o capital vai se adequando, suportados por preceitos ideais neoliberais, pela 

globalização/mundialização e financeirização capitalistas, com foco na 

reestruturação produtiva, com novo modelo de acumulação flexível e que agudizou 

sua ação a partir da década de 1990, acentuaram ainda mais suas facetas 

perversas neste início de século, como aponta Melo e Perdigão (2013): 

 
Na civilização contemporânea do capital, em que as transformações em seu 
padrão de acumulação obedecem à efemeridade do desenvolvimento 
científico e tecnológico acelerado, tudo é flexível e, por isso, as mudanças 
precisam responder às demandas dos “clientes”, ou seja, do(s) mercado(s) 
– onde quer que eles estejam. 
(...) 
Estamos diante de uma nova estrutura do capital, que se reconfigura em um 
“novo” mundo do trabalho, marcado por relações cada vez mais elásticas, 
não permanentes, fragmentadas e efêmeras – ultrapassando inclusive 
limites da legalidade e dos direitos humanos. 
 

Nesta segunda década do século XXI, diferente de qualquer outra época, o 

capitalismo ampliou sua capacidade de expropriação do homem e da força de 

trabalho, subalternando-o e alienando-o a diversas formas de trabalho precarizado, 

por meio de ações de desregulamentação, tais como trabalhos parciais, temporários, 

terceirizados sem proteção social e sem vínculos formais objetivos. 
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Neste processo desenfreado de dominação dos mercados, especificamente o 

financeiro, há uma cobrança, exigência sobre o trabalhador para que tenha as 

competências e habilidades voltadas ao “novo mundo”, responsabilizando-o pela sua 

qualificação pessoal. São tempos de cobranças para o exercício das multifunções e 

da capacidade de trabalho em grupo, pois se o trabalhador não teve sucesso no 

mercado de trabalho, a culpa é exclusivamente sua, não estava devidamente 

preparado e, inadaptado aos tempos flexíveis, é cobrado para que busque sua 

formação permanente, que alcançará sua inclusão social. 

Ao apontar as consequências do sistema capitalista à pessoa com deficiência, 

parte-se do pressuposto da exclusão social daqueles que de alguma forma não são 

vistos como produtivos neste sistema. Diante do desafio da temática deste trabalho, 

busca-se apresentar como a pessoa com deficiência é estigmatizada pelo capital, 

sobretudo as que pertencem às camadas subalternizadas, social e 

economicamente. 

 

2.3 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA HISTÓRIA HUMANA 

 

Apresentar-se-ão, nos próximos parágrafos, os aspectos relevantes na 

história da pessoa com deficiência, que além de serem vítimas pela deficiência, 

também o eram por serem pobres e doentes, mas também recebiam compaixão, 

pois eram “alvos” da boa ação de outras pessoas.  

A história da pessoa com deficiência no mundo remete a períodos históricos 

da sociedade que evidenciaram o comportamento e as relações pessoais desde as 

primeiras civilizações, egípcia e grega, que se formaram em torno ou função de 

grandes rios, onde a Mesopotâmia estava ligada aos Rios Tigres e Eufrates, o Egito 

ao Nilo.  

Ainda aponta Gugel (2007), que Platão, no livro “A República”, e Aristóteles, 

no livro “A Política”, trataram do planejamento das cidades gregas indicando as 

pessoas nascidas “disformes” para a eliminação, por exposição, ou abandono ou, 

ainda, atiradas do aprisco de uma cadeia de montanhas chamada Taygetos, na 

Grécia.  

 

No entanto, se a criança parecia “feia, disforme, franzina”, indicando algum 
tipo de limitação física, os anciãos ficavam com a criança e, em nome do 
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Estado, a levavam para um local conhecido como Apothetai (que significa 
“depósitos”). Tratava-se de um abismo onde a criança era jogada, “pois 
tinham a opinião de que não era bom nem para a criança nem para a 
república que ela vivesse, visto que desde o nascimento não se mostrava 
bem constituída para ser forte, sã e rija durante toda a vida” (Licurgo de 
Plutarco apud Silva, apud Garcia, 2010). 

 

Os povos da antiguidade conviviam numa relação conflituosa, motivados por 

crenças e culturas diferenciadas, mas é a partir da sociedade egípcia, com a criação 

de códigos de comunicação, que se tem registro mais preciso de pessoa com 

deficiência na sociedade. Silva (1987, p. 11) cita como referência a Escola de 

Anatomia de Alexandria, que existiu no período de 300 a.C e que deixou registros 

sobre a medicina egípcia para cura de males que afetavam os ossos e os olhos de 

pessoas adultas. 

A maneira de solucionar os “problemas com as crianças” não atingia 

totalmente a Grécia, em alguns locais há registros de tratamento diferenciado, 

porém na capital Atenas, conforme o site da Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência 

(AMPID), a aplicação de sentenças para as crianças do império não atingia os 

Imperadores, pois há estudos históricos de que existiam imperadores romanos com 

deficiência, principalmente malformação nos pés, são os casos de Galba que viveu 3 

a.C a 69 d.C, e Marcus Othon de 32 a 69 d.C, como um primeiro traço histórico de 

“política pública” voltada ao segmento das pessoas com deficiência. 

Os povos entendiam a pessoa com deficiência misticamente, sendo que os 

indesejados eram eliminados, pois as leis impostas por Imperadores de Roma 

permitiam aos pais matar as crianças com alguma deformidade física pela prática do 

afogamento. 

As crianças que não eram mortas pelos pais, eram abandonadas em cestos 

no Rio Tibre ou em outros lugares sagrados, os sobreviventes eram explorados nas 

cidades por esmoladores, ou passavam a fazer parte de circos para entretenimento 

dos abastados. 

Com o advento do cristianismo e a forte presença da Igreja Católica no 

período da Idade Média, surge uma nova visão sobre as pessoas com deficiência, 

sendo dois modos de entendimentos, primeiro visto como alguém que expiava um 

pecado, ou como alguém que necessitava de caridade.  Mas de forma generalista a 
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pessoa com deficiência era concebida como desígnio de um ser superior, um 

castigo, uma culpa ou, ainda, uma possessão do corpo por demônios. 

Acreditando que as estruturas sociais estabelecidas pela Igreja Católica, com 

as Leis Divinas impostas para corrigir severamente aqueles que contrariavam seus 

ensinamentos, a igreja sacrificou milhares de pessoas heréticas, incluídas entre elas 

as pessoas com deficiência mental, por meio da afamada Inquisição Religiosa. 

Na Europa, durante a época medieval, as pessoas com algum tipo de 

deficiência recebiam dois tipos de tratamento, a rejeição e eliminação sumária de um 

lado, e a proteção assistencialista e piedosa do outro. Porém,  era necessário fazer 

algo e ir na direção da busca de uma solução para os casos de abandono. 

Na Itália pode-se apontar o surgimento, no período do século XII, das Rodas 

de Expostos (cilindro rotatório de madeira), por meio das confrarias de caridade, que 

se organizaram no espírito de sociedades de socorros mútuos. Uma destas 

confrarias surgiu no sul da França, entre os anos de 1160 e 1170, fundada pelo Frei 

Guy, junto ao Hospital que dava assistência aos pobres, os peregrinos, aos doentes 

e expostos. Como aponta o livro História Social da Infância no Brasil (1997), o Papa 

Inocêncio III, chocado com o número de bebês encontrados mortos no Tibre, 

transferiu esta irmandade para Roma, criando o Hospital de Santa Maria in Saxia 

(1201-1204) e nomeando Guy seu Mestre Megister comendator (cabeça da ordem). 

Mas, como surgiram e qual a finalidade das rodas? Freitas (1997, p. 55) nos 

dá uma ideia: 

 

A origem destes cilindros rotatórios de madeira vinha dos átrios ou 
vestíbulos de mosteiros e de conventos medievais, usados então como 
meio de se enviar objetos, alimentos e mensagens aos residentes. Rodava-
se o cilindro e as mercadorias iam para o interior da casa, sem que os 
internos vissem quem os deixara. A finalidade era a de se evitar todo 
contato dos religiosos enclausurados com o mundo exterior, garantindo-lhes 
a vida contemplativa escolhida.  

 

A intencionalidade primeira dos mosteiros medievais era receber crianças 

doadas para o Serviço a Deus (oblatos), mas, em muitos casos, pais usavam estas 

rodas para abandonar seus filhos e ali depositavam os mesmos. Desse uso indevido 

da roda dos mosteiros, surgiria o uso da roda para receber os expostos. 

Mudanças significativas surgiram com a chegada da Idade Moderna, período 

este de grandes transformações nas artes, na música e na ciência. Inicia-se a 

valorização do ser humano, tendo a concepção da pessoa com deficiência a ser 
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tratado através do modelo clínico, um caráter patológico, com medicação e 

tratamento. 

 

Numa época em que a sociedade ainda pensava ser impossível se proceder 
à educação de pessoas com deficiência auditiva, o médico e matemático 
italiano Gerolamo Cardamo (1501-1576), inventou um código de sinais 
destinado a ensinar as pessoas surdas a ler e a escrever. (GUGEL, 2007) 

 

A Idade Contemporânea foi marcada pela Revolução Francesa, pela 

Revolução Industrial e pelas guerras mundiais, conflitos que geraram deformação 

física e mental nas pessoas.  

A Revolução Francesa ficou marcada pela figura de Napoleão Bonaparte, 

mesmo que de forma indireta, influenciou na criação do braile, o sistema de leitura 

utilizado por pessoas com deficiência visual até os dias de hoje. Foi em atenção a 

uma solicitação pessoal de Napoleão Bonaparte que Charles Barbier (1764-1841), 

um oficial do exército francês, elaborou um sistema para que mensagens 

transmitidas durante a noite pudessem ser decodificadas pelos comandantes no 

período de batalhas (GUGEL, 2007). Identifica-se nas estratégias militares a 

influência e mudanças na história, uma vez que o sistema de leitura noturna foi 

considerado demasiado complicado pelos militares do exército de Napoleão, Barbier 

levou o seu método ao conhecimento dos alunos do Instituto Nacional dos Jovens 

Cegos de Paris. Dentre os alunos estava o jovem Louis Braille (1809-1852), na 

época com aproximadamente quatorze anos, que apresentou algumas melhorias ao 

método de Barbier. Diante da negativa deste em realizar alterações em seu sistema, 

Louis Braille o reformulou praticamente em sua totalidade, dando origem à escrita 

braile (GUGEL, 2007). 

No século XIX deu-se início a uma nova fase de aceitação da presença da 

pessoa com deficiência. Pelas experiências usadas na Europa e Estados Unidos, 

inicia-se aqui no Brasil a organização de serviços para atendimento de pessoas com 

deficiência. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por diversas 

mudanças significativas, nas esferas política, econômica e social. O Estado de Bem-

Estar Social conhecido como Welfare State, foi um dos acontecimentos que surgiu 

com a industrialização pós-Segunda Guerra Mundial, com padrões mínimos de 

acesso a alguns direitos. Nos países europeus, o Estado de Bem-Estar Social se 
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estabeleceu como um modelo de proteção social, o que levou ao crescimento da 

preocupação com assistência e qualidade do tratamento da população de modo 

geral, incluindo as pessoas com deficiência. 

As mudanças na conjuntura do mundo pós-guerra, principalmente a 

preocupação com as pessoas com deficiência adquirida, mutiladas nas batalhas, 

segundo Tahan (2012, p.21), fez com que a luta de grupos sociais de defesa dos 

Direitos Humanos passasse a se preocupar com esses grupos específicos, que 

voltaram da guerra com alguma deficiência. Como aponta Garcia (2010. p. 22-23): 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a formação do Estado de Bem-Estar 
Social nos países europeus levou ao crescimento da preocupação com 
assistência e qualidade do tratamento da população de modo geral, 
incluindo as pessoas com deficiência. A partir desse contexto, programas e 
políticas assistenciais passam a ser propostos no sentido de atender os 
pobres, os idosos, as crianças carentes e as pessoas com deficiência, em 
particular as vítimas e mutilados de guerra. O número de contingentes com 
deficiência aumentou significativamente resultando em maior importância na 
política interna dos países com proporções internacionais envolvendo a 
Organização das Nações Unidas - ONU. Na Inglaterra, por exemplo, em 
1919, foi criada a Comissão Central da Grã-Bretanha para o Cuidado do 
Deficiente. 

 

Ainda que não se tivesse total conhecimento sobre deficiência, existiam 

atendimentos hospitalares e assistenciais, e algumas medidas de tratamentos foram 

aplicadas principalmente em pessoas com doenças mentais, mas a falta de exames 

e diagnóstico preciso resultou no abrigamento dessas pessoas em instituições e 

longe do convívio social. As pessoas com algum tipo de deficiência foram tratadas à 

margem da sociedade, sendo muitas vezes taxadas injustamente de pessoas 

“anormais”.  

Na História do Brasil há pouco ou quase nada escrito sobre as crianças 

abandonadas, porém o principal fator do abandono sempre foi a miséria, pois muitas 

mães e famílias não tinham condições de criar seus filhos e acabavam 

abandonando-os nas ruas, à própria sorte e sujeitos a tudo. Assim, era necessário 

tomar medidas paliativas para dar respostas aos casos apresentados. Desse modo, 

foi erguida em 1726, no Brasil, a primeira Roda dos Expostos na cidade de Salvador, 

Bahia, pela Santa Casa; depois no Rio de Janeiro/RJ em 1738, a qual foi uma das 

instituições de maior longevidade na história deste país, extinta somente em 1950, 

sendo também o Brasil o último país a acabar com este sistema da roda dos 

enjeitados ou dos expostos. 
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Figura 1 - Roda dos Expostos  
 

 
Fonte: <http://douglaslaudiauzer.blogspot.com/2015/09/a-roda-dos-enjeitados-x-comunidades.html� 
Acesso em: ��������	�
��  

 

Observam-se abaixo as argumentações usadas em carta usada pelo vice-rei 

para a construção da roda dos expostos em 1726: 

 

Como a constituição do clima conduz muito para a liberdade, não faltam 
ociosos que se aproveitam dela, para continuarem na repetição dos vícios; 
destes procede haver tal número de crianças expostas, que sem piedade as 
lançam nas ruas, e muitas em partes donde a voracidade dos animais as 
consome”, (...) pediu ao provedor da Misericórdia que “erigisse uma roda, 
que era o único  meio por que se podia evitar tanta impiedade. (FREITAS, 
1997, p.58) 

 

Entretanto, existiam outros fatores que levavam uma mãe a abandonar seus 

filhos no século XVIII e o principal deles ocorria pelo fato de a mulher engravidar 

quando ainda era solteira. Na maioria das vezes, essas mulheres ganhavam a 

criança (bebê) e continuavam solteiras. A sociedade brasileira do século XVIII não 

aceitava que mulheres solteiras tivessem e criassem seus filhos, pois era uma 

sociedade na qual os valores morais acabavam prevalecendo – consequentemente, 

as mães solteiras sofriam um processo de discriminação e preconceito.  

Diante do desafio que as Câmaras Municipais tiveram que assumir com a 

manutenção e construção das casas e rodas dos expostos, foi aprovada uma lei, em 

1828, chamada Lei dos Municípios, que abria uma brecha legal para que onde 
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houvesse as Casas de Misericórdia poderiam ser usados estes serviços para 

instalação da roda dos expostos e nessa parceria público-privado obrigaria a 

Assembleia Legislativa Provincial a manter as casas e não mais a Câmara 

Municipal, passando assim a inaugurar um novo modelo assistencial, mudando de 

caritativo para o filantrópico, associando público com privado/particular.   

Com o crescimento acentuado do número de crianças abandonadas na 

década de 1920, o governo brasileiro começou a implantar ações para tentar 

resolver a questão do abandono de crianças, criando orfanatos, escolas 

profissionalizantes e escolas correcionais (para menores infratores). No ano de 1927 

foram criadas as primeiras leis que regulamentavam políticas governamentais a 

favor das crianças – o chamado Código de Menores. 

Com o advento das indústrias no início do século XX, milhares de famílias 

brasileiras acabaram saindo do campo (meio rural) para as cidades – o chamado 

êxodo rural – em busca de trabalho nas indústrias, com a intenção de melhorar suas 

condições de vida (econômica e social). As cidades começaram a crescer em virtude 

do aumento da população e dos problemas urbanos que foram surgindo (falta de 

empregos, moradia, alimentação, esgoto e água tratada). As famílias, geralmente o 

pai e a mãe que conseguiam ingressar nas fábricas como operários (trabalhadores 

das fábricas), trabalhavam 12 horas por dia. Os filhos desses pais e mães 

começaram a ficar sozinhos em casa e passaram a ocupar as ruas. 

Mas isto não mudou muito, o Brasil no final do século XX e início do século 

XXI é permeado por lutas pela garantia de direitos das pessoas humanas, 

impulsionado pelo cenário internacional, que a partir de 1948 com a aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, extraiu novos conceitos e princípios 

voltados à dignidade humana. 

A grande maioria das crianças abandonadas no início do século XX que vivia 

nas ruas, além dos motivos já citados, também era usada para exercer atividades 

que complementassem a renda da família. Hoje ainda podem-se encontrar várias 

crianças e adolescentes que são incluídos no processo produtivo e são explorados 

por adultos, que justificam esta exploração que fazem porque precisam ajudar a 

complementar a renda familiar, como se isto fosse normal. 

Atualmente, nossa sociedade ainda sofre com as heranças desse passado: 

milhares de mães solteiras continuam sofrendo discriminação e acabam 
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abandonando seus filhos, tanto por esse processo discriminatório, quanto pelo 

modelo de relações nos processos de trabalho ou pela miséria e falta de condições 

econômicas para criá-los, pois elas próprias são abandonadas pelos seus 

companheiros, muitas vezes quando estes descobrem que seu filho é deficiente.  

No ano de 1990 foi sancionado pelo governo brasileiro o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), que regulamenta políticas de proteção em favor da criança 

e do adolescente e institui seus direitos e deveres. Contudo, a situação das crianças 

abandonadas no Brasil ainda está longe de ser solucionada, pois atualmente 

existem milhares de crianças morando em situação de risco pessoal e social, em 

situação de rua. Será que com a atual crise econômica que se vive, enxergamos, 

enquanto sociedade, na invisibilidade as situações de rua que se encontram 

algumas crianças? 

A questão da deficiência deixa de ser responsabilidade exclusiva da família e 

das instituições de caráter filantrópico para passar a ser uma preocupação também 

do Estado, 

 
No que concerne aos direitos sociais, durante a ditadura militar em 1967, a 
Constituição Federal (1967, s/p) contempla, pela primeira vez, um direito 
específico para as pessoas com deficiência. No seu art. 175 a família é 
constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos 
[...] e no art. 4° cria-se a assistência à maternidade, à infância e à 
adolescência e a educação especial de excepcionais. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988) 

 

Assumindo a responsabilidade não como uma política pública, mas apenas 

apoiando as instituições beneficentes sem fins lucrativos, adotando um modelo 

assistencialista e amparado no modelo médico, essas instituições, além de seguirem 

a linha da reabilitação médica, assumem também a educação especial somente 

para deficientes mentais das classes menos favorecidas. 

O conceito prevalecente era o de que a deficiência era doença, e devia ser 

tratada fora do convívio social, por meio da reabilitação ou da cura em instituições 

como as Santas Casas de Saúde e Misericórdia. 

As autoras Pereira e Saraiva (2017, p. 180) apontam importante reflexão de 

Fletcher sobre a forma como a pessoa com deficiência sofre com as estruturas 

sociais. Para Fletcher (1999), tal modelo médico de intervenção no cuidado das 

pessoas deficientes era segregacionista e revelava a resistência da sociedade em 

aceitar a necessidade de mudar suas estruturas e atitudes para incluir em seu seio 
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as pessoas com deficiência e/ou com outras condições atípicas, dando-lhes 

oportunidade de ir em busca do seu próprio desenvolvimento pessoal, social, 

educacional e profissional. 
 

2.4  AVANÇO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

No processo de construção sócio-histórico brasileiro, a Constituição Federal 

de 1988 tem grande importância histórica no campo do direito, porque foi a primeira 

Constituição do Brasil após o fim do período da ditadura militar, que definiu 

responsabilidades ao Estado quanto aos direitos do cidadão, mas para chegar nesse 

momento, o Brasil já havia passado por outras seis constituições. 

A intencionalidade é realizar uma abordagem sucinta sobre cada constituição 

que o Brasil teve. Inicia-se com a primeira Constituição do Brasil que ocorreu no 

período Imperial, mais precisamente no dia 25 de março de 1824, outorgada por 

Dom Pedro I, com fortes influências europeias. De fato, nesse período a elite 

brasileira era bastante influenciada pela cultura europeia. 

A primeira Constituição brasileira era antiga porque constitucionalizou o 

chamado Poder Moderador, que se situava acima dos demais Poderes e conferia ao 

Imperador capacidade de agir quase que ilimitadamente, seguindo o modelo 

absolutista do qual a Europa tentava se libertar. A segunda Constituição Federal 

aconteceu em 1891, sendo a primeira da República, findando a monarquia e, 

consequentemente, terminado o Império. A República sofreu forte influência norte-

americana, não é por acaso que se deu ao novo Estado instaurado no Brasil o nome 

de “Estados Unidos do Brasil”. 

Iniciada a República, surge a Constituição Federal de 1934, em outras 

palavras, a democracia implantada na Constituição de 1891 tinha caráter meramente 

decorativo, haja vista que, através do voto de cabresto, o que se instituiu no Brasil 

foi uma verdadeira oligarquia, dominada pelos Estados de Minas Gerais e São 

Paulo, de fato, Getúlio Vargas assumiu e logo promoveu o desarmamento dos 

coronéis, alargando as competências da União e intervindo nos Estados com o 

intuito certo de desconstituir a política dos governadores. Alcunhado de “pai dos 

pobres”, era imprescindível que sua atenção se voltasse para o aspecto social. 
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A Constituição Federal de 1937, em suma, representou um grande 

retrocesso, tanto para o Estado democrático de direito presente no Brasil até então, 

como sede de controle de constitucionalidade. 

Onze anos mais tarde, surge a Constituição Federal de 1946, de fato, a Carta 

Política de 1946 consagrou os princípios do Estado liberal característicos da 

Primeira República e os princípios do Estado social consagrados na Constituição de 

1930. 

O país passava pelo período da ditadura militar e assim a Constituição de 

1967, sob o argumento inconsistente de preservar a segurança nacional, conferiu 

amplos poderes ao Poder Executivo Federal, na figura do Presidente da República. 

Consequência desse fortalecimento do Poder Executivo foi a valorização da União 

na estrutura federativa do Estado brasileiro, trazendo para si certas competências 

que antes pertenciam aos Estados e aos Municípios. 

 Os autores Gomes, Cronemberger e Teixeira (2015, p. 134) apontam que  

 

As primeiras constituições brasileiras (1824 e 1967) foram erguidas com 
base no liberalismo que prega a existência de igualdade de oportunidades 
para os indivíduos que, por si só, seriam protegidos de acordo com o seu 
próprio mérito de alcançar, através da competição no mercado, a satisfação 
de suas necessidades. Acresce-se ao mercado, de acordo com Pereira 
(2000), a iniciativa privada não mercantil e a polícia, esta última responsável 
pela repressão à questão social que se tornava visível na sociedade.�

 

2.5  A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

De fato, a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 (CF88) expressa 

bem os anseios da sociedade no período em que foi promulgada. Após vinte e um 

anos de ditadura e violação aos direitos humanos, a Carta Política de 1988 

consagrou em especial os direitos individuais, dando atenção especial ao princípio 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e aos direitos conexos a este princípio, 

como a proibição da tortura (5º, III) e a prática de racismo como crime inafiançável 

(5º, XLII), entre outros.  

Também consagra a Carta Magna os direitos sociais em capítulo específico, 

com atenção especial aos direitos dos trabalhadores, bem como assegura a 

igualdade material em diversos momentos (art. 5º, XXXII, L, LXXIV, art. 6º, XVIII, 

XXV, entre outros exemplos), além de destinar título específico para a Ordem Social 

(Título VIII, Artigos. 193 a 250), visando dar efetividade aos fundamentos do Estado 
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Brasileiro. O conceito de dignidade humana, incluindo na esfera da Seguridade 

Social, trouxe uma nova concepção para a Assistência Social.  

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social (CF88, 2003, p. 193.). A Política de 

Assistência Social é inscrita na Constituição Federal pelos artigos 203 e 204, e o que 

mais interessa em termos de normativa, para compreender as possibilidades de 

atuação do assistente social e de formação, são os objetivos dessa política: 

 

Art.203 A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  
II- o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 

 

Fato é que esse texto da Constituição Federal de 1988 aponta a assistência 

social como uma política generalista, mas também introduz a ideia de que ela se 

relaciona às demais políticas públicas e isto é considerado um marco da democracia 

brasileira, pois garantiu o Estado Democrático de Direito e a Justiça Social. Foi a 

primeira Constituição Brasileira a permitir a participação popular na sua elaboração, 

popularmente conhecida como Constituição Cidadã, pois ampliou muito a proteção 

aos direitos e garantias fundamentais dos individuais e coletivos. 

 

2.6  POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

As Políticas Sociais Públicas são caracterizadas como a ação do Estado na 

intervenção social mediante a formulação e implementação dos padrões de proteção 

social. São ações do Estado desenvolvidas por meio dos programas e serviços que 

proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão de forma 

equânime e justa. 

Sendo assim, autores como Romero (1998); Carvalho (1999); Behring; 

Boschetti (2007) afirmam que 
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�As políticas sociais surgiram no final do século XIX, ainda de forma 
predominantemente repressiva e incorporando apenas algumas demandas 
da classe trabalhadora. Foi a partir do século XX, sobretudo nas três 
décadas posteriores à II Guerra Mundial, que ocorreu nos países de 
capitalismo desenvolvido e nos países socialistas um grande avanço dos 
direitos sociais e de projetos de cunho universal de atenção às 
necessidades básicas do cidadão (apud CARVALHO; LEITE, 2011, p. 48). 

  

As políticas sociais não têm uma precisão em relação a sua origem, contudo, 

o seu surgimento está relacionado com ascensão do sistema capitalista culminando 

na Revolução Industrial, como também das lutas de classes e do movimento da 

intervenção do Estado nas relações sociais e econômicas. 

 As Políticas Sociais no Brasil começaram a surgir no início do século XX 

como alternativa para apaziguar os conflitos que existiam entre as classes sociais, 

conflitos estes decorrentes do processo de consolidação do sistema capitalista, a fim 

de harmonizar essas relações, e não com o intuito de gerar o bem-estar social. 

 

Os historiadores da política social no Brasil nos remetem aos anos 30, 
Governo Vargas, como o marco inaugural da formação do nosso “Estado do 
Bem-Estar Social”. (SCHWARTZMAN 2001, p. 9) 

 

A implantação das políticas sociais no Brasil se deu em um processo lento, 

fortemente influenciada pelo desenvolvimento urbano industrial no qual o Estado 

redefiniu suas funções e passou a utilizar diversos mecanismo institucionais de 

controle de forças populares, estas reinvindicações foram construídas por meio de 

muita luta da classe trabalhadora; quando fala-se de luta, fala-se de cidadania, pois 

para que se possa entender o desenvolvimento das políticas sociais, é necessário 

entender o desenvolvimento dos direitos civis, políticos e sociais, consequentemente 

o conceito de cidadania é um processo constante em construção, que é gestado 

entre conflitos. 

O autor Fernando Antônio Sette Pinheiro Junior, utiliza as referências de  

Marshall quando fala de cidadania e direito: 

 

a igualdade aplicada à cidadania é composta, primeiramente, pela 
consagração dos direitos civis (liberdade de ir e vir, direito à propriedade, 
direito à justiça), que atribuíam aos indivíduos o direito de defender e 
afirmar todos os seus direitos em termos de igualdade com os outros.(apud 
MARSHALL,1967) 
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Os trabalhadores se organizam de forma a garantir seus direitos mediante o 

surgimento de crises econômicas nas primeiras décadas do século XX, com a crise 

mundial do capitalismo, empregados de uma mesma empresa, sem a participação 

do poder público, instituíam fundos de auxílio mútuo. Há um pensamento voltado 

para proteção social dos trabalhadores sem interferência do Estado, nos quais 

também o empregador colaborava, de forma a garantirem meios de subsistência 

quando não fosse possível se manterem no trabalho por motivos de doença ou 

velhice. 

No caso brasileiro, a assistência aos pobres, ainda na República Velha, ficou 

a cargo das associações de socorro mútuo ou do auxílio das pessoas mais 

abastadas da sociedade.  

O primeiro ato governamental, antecedendo a crise de 1929, de intervenção 

nesta área ocorreu em 1923, com a promulgação da Lei Eloy Chaves, determinando 

a criação de uma Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP), para os trabalhadores 

de ferrovias. Entretanto, eram sociedades civis em que a ingerência do setor público 

era mínima, cabendo sua administração a um colegiado composto de empregados e 

empregadores. 

Com a promulgação de leis de proteção aos trabalhadores, houve a 

organização dos sindicatos patronais e de trabalhadores, a fundação dos institutos 

previdenciários e a criação da justiça do trabalho, que deveria administrar as 

relações de classe da sociedade brasileira dentro de uma concepção bastante 

específica, que é a organização corporativa da sociedade brasileira. 

O Estado do Bem-Estar Social passou a configurar no mundo depois de duas 

guerras mundiais e a crise sem precedentes de 1929, que propiciou uma 

envergadura estatal na maneira de regular os aspectos relativos à organização dos 

trabalhadores, sendo assim, as políticas sociais implementadas pelo Estado 

Brasileiro na época foram direcionadas para os trabalhadores.  

Mesmo diante de conquistas populares, as políticas sociais na era Vargas, 

por sua vez, sempre estiveram fortemente associadas a mecanismos tradicionais de 

intermediação de interesses, como o clientelismo, e foi também importante elemento 

de legitimação de sucessivos regimes. 

A ideia de proteção social através de política social, portanto, não nasceu 

pronta e acabada: foi resultado de uma lenta e gradual construção, na qual, de 
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início, existiam poucas provisões de proteção para grupos selecionados, mas que 

foram sendo ampliadas.  

A ação assistencial institucionalizada organizada no Brasil surge na década 

de 1940 com a criação da Legião Brasileira de Assistência  (LBA), sendo que até 

esse período a assistência social era somente vista como ajuda ou solidariedade 

prestada por particulares, sem a intervenção do Estado. 

Lembrando que a benemerência como ato de solidariedade foi constituída em 

práticas de dominação, abrem-se as instituições de caridades, tanto pelas 

companhias religiosas como pela caridade leiga, somente com o passar dos tempos 

que as ações vão sendo incorporadas como responsabilidades públicas e, dentre 

elas, a assistência. 

O Estado historicamente se apropria não só da pratica assistencial como 

expressão de benemerência como também catalisa e direciona esforços de 

solidariedade social da sociedade civil, assim, 

 

a política social do governo estava essencialmente ligada à política de 
acumulação e todo o problema, do ponto de vista governamental, consistia 
em conciliar uma política de acumulação que não exacerbasse as 
iniquidades sociais a ponto de torná-las ameaçadoras, e uma política 
voltada para o ideal da equidade que não comprometesse, e se possível 
ajudasse, o esforço de acumulação. (SANTOS, 1979, p. 31)� 

 

A assistência social começa a se conformar na medida em que o Estado se 

responsabiliza pelas condições de reprodução da força de trabalho e passa a 

incorporar igualmente a nova técnica social, o Serviço Social, transformando seus 

agentes fundamentais na execução desta área programática. 

Contudo, a intensificação da pauperização e da espoliação da força de 

trabalho no período da crise criou as condições políticas de rearticulação da 

sociedade civil, com o Estado passando a intervir na forma de proteção social. 

Percebe-se, pois, que as políticas sociais empreendidas estavam 

estreitamente vinculadas, ou melhor, subordinadas à política econômica, para 

Gomes et al (p.135), Draibe (1990, p. 38) aponta que é pela ampliação e 

consolidação do sistema de proteção social erguido no período anterior através da 

organização institucional e financeira da política social brasileira marcantes de 

regulação nas décadas de 1960 e 70. 
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No sentido amplo, as políticas públicas vão ganhando força, estruturando-se 

um leque de instituições responsáveis pela oferta de bens e serviços sociais, no 

campo da educação, saúde, assistência social e previdência, e no campo da 

habitação, área que passa a ser coberta juntamente com a extensão da previdência 

aos trabalhadores rurais. 

De fundamental relevância, as políticas sociais no Brasil estão relacionadas 

diretamente às condições vivenciadas pelo País em níveis econômico, político e 

social, segundo Faleiros (1991, p.8) pode-se afirmar que 

 

As políticas sociais ora são vistas como mecanismos de manutenção da 
força de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos 
do bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites 
dominantes, ora como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou 
dos direitos do cidadão. 

 

No âmbito da assistência social, as ações eram de caráter “suplementar” 

eram materializadas por programas pontuais e descontínuos, como os 

desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Alimentação (INAN), a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) e a Fundação do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). Esses 

programas eram ofertados de forma não institucionalizada, permitindo, assim, a 

abertura de espaço para o desenvolvimento de práticas clientelistas e 

assistencialistas. 

A luta de classes e as derrotas das forças políticas do trabalho na década de 

1970 conduziram a reestruturação política do capital, constituindo o Estado 

neoliberal que implicaram outra natureza da dinâmica social capitalista, que se 

distingue radicalmente de outras épocas históricas de liberalização comercial e 

desregulamentação financeira. 

 Já no final da década de 1970, mudanças no tocante à política social foram 

adotadas pela necessidade de “reaproximação do Estado com a sociedade” 

(Pereira, 2000, p. 144). Aqui, a ação do Estado passa a se intensificar na tentativa 

de responder à “dívida social” cobrada pelos movimentos sociais que 

simultaneamente travavam luta pela redemocratização do país e pela inclusão na 

agenda pública de ações de enfrentamento às demandas sociais tão em voga nesse 

período, que ficaram evidenciadas pela falência do modelo do “milagre econômico”. 

Nos anos 1980, o país viveu o protagonismo dos movimentos sociais que 

contribuiu com uma série de avanços na legislação brasileira no que diz respeito aos 
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direitos sociais. Após o período de exceção, imputado pela Ditadura Militar que 

governou o país de 1964-1985, o retorno do Estado de Direito trouxe a oportunidade 

de consolidação e aprimoramento das instituições (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal foi um avanço, 

principalmente com relação à Assistência Social; a constituição foi um divisor de 

águas ao reconhecê-la como política social que “junto com as políticas de Saúde e 

de Previdência Social, compõe o sistema de Seguridade Social brasileiro e define 

assim, as diretrizes financeiras, de gestão e de controle social.” (EPIFANIO, 2015, p. 

4) 

A Assistência Social foi alçada à condição de política pública na Constituição 

Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social (lei 

8.742/93), em 07 de dezembro de 1993, que regulamentou os artigos 203 e 204 

reiterando a ideia de Assistência Social como política pública universal e de gestão 

participativa. 

 Querendo dar concretude a esta nova visão de Assistência Social, a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), em seu artigo 1º a define como direito do 

cidadão e dever do Estado, sendo uma política de Seguridade Social não 

contributiva, que será realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, seguindo os avanços na área da assistência social 

(BRASIL, 1993), assim,  

 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a Norma Operacional 
Básica de Descentralização, confirmam os princípios já aprovados na 
LOAS, e criam comissões intergestoras, para debater os aspectos de 
gestão compartilhada entre os níveis de governo, estabelecem as regras e 
as formas de financiamento dos serviços, programas e projetos. (AMÂNCIO, 
2008). 

 

 É na PNAS de 2004 que as bases, diretrizes e objetivos da política de 

Assistência Social são propostas juntamente, com a criação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), neste contexto, a PNAS é focada nas necessidades das 

famílias, pois:  

 

A centralidade da família e a superação da focalização, no âmbito da 
política de Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a 
família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, 
em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. (PNAS, 
2004, p. 41��
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Porém, este importante avanço que se deu com a legitimação e inserção da 

assistência social no Tripé de Seguridade Social não foi suficiente para acabar com 

a tendência da focalização, seletividade e fragmentação das ações nesta área de 

atuação profissional, o que se percebe é que as políticas sociais são definidas e 

operacionalizadas a partir das reformas de cunho neoliberal. 

 

2.7  POLÍTICA SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A história da pessoa com deficiência no Brasil passou a ter um olhar 

diferenciado a partir do século XIX, com a educação de cegos e surdos em 

internatos na Europa e Estados Unidos, foram experiências trazidas para nosso 

país. Em 1839, o desembargador Maximiliano Antônio de Lemos sabia da 

existência, na Europa, das primeiras escolas de instruções de cego, assim, para 

atender as pessoas com deficiência visual, foi fundado em 1854, o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, mais tarde em 1857, foi criado o Imperial Institutos dos Surdos-

Mudos. 

Segundo Aranha (2000, p. 23): 

 

Ambos foram criados pela intercessão de amigos ou pessoas 
institucionalmente próximas ao Imperador, que atendeu às solicitações, 
dada amizade com que eles mantinham. Essa prática do favor e da 
caridade, tão comum no país naquela época, instituiu o caráter 
assistencialista que permeou a atenção à pessoa com deficiência, no país, 
e a educação especial, em particular, desde seu início. 

 

No início da década de 1930, o cristianismo exercia influência sobre a 

população através da Igreja Católica, com cuidados assistencialistas caritativos e 

paliativos, acabava superando a ausência do Estado. Os enfermos e deficientes 

eram cuidados em instituições filantrópicas e nas Santas Casas de Misericórdias. 

A prática da assistência social foi marcada durante muito tempo por ações 

meramente caritativas e benemerentes, nas quais a ideia do direito e da proteção 

social não permeavam sua construção. A Igreja praticava sua ação na omissão do 

Estado, usava da prática da boa vontade, a garantia de uma melhor condição de 

vida ou acesso a um bem se dava por meio de doação, mantendo as pessoas com 

deficiência dependentes.  
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Meados do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma forte 

epidemia de poliomielite, levando a surgir os primeiros centros de reabilitação, a 

sociedade se organizou para formar instituições geridas fora do aparelho Estatal. 

Em 1952, surgiu no Rio de Janeiro a Associação de Assistência à Criança 

Defeituosa (AACD), em 1954, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação 

(ABBR), entre os meados 1954, foi Fundada no Rio de Janeiro, então capital do 

Brasil, a primeira Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), (SOUZA, 

2014). 

O Estado começou a mostrar seu serviço somente através do Decreto nº 

44.236, o Governo Federal instituiu uma campanha de educação e reabilitação para 

pessoas com deficiência visual, e com a criação do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS).   

Em 1980, por pressão das organizações da pessoa com deficiência, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), determinou o ano de 1981, como Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes. “Pessoas Deficientes”, o impacto dessa 

terminologia foi profundo e ajudou a melhorar a imagem desse segmento da 

sociedade. 

Várias nomenclaturas eram utilizadas para se referir às pessoas com 

deficiência na década de 1980, eram chamados de aleijados, defeituosos, 

retardados, incapacitados e inválidos. Algumas nomenclaturas utilizadas no passado 

se referiam as pessoas com deficiência como “Deficiente”, é um termo pejorativo que 

normalmente é associado à ineficiência. 

Outro termo era “pessoas com necessidades especiais”, mas é um conceito 

amplo, englobando idosos, grávidas e outras pessoas que tenham dificuldades para 

realizar alguma atividade. Mais tarde o termo passou a ser utilizado como “portador 

de deficiência”, mas chegou-se à conclusão de que as pessoas não portam uma 

deficiência, mas sim, possuem uma deficiência. 

A terminologia utilizada atualmente é pessoa com deficiência. Quando se 

utiliza a expressão ‘pessoa com deficiência’, têm-se a intenção de desviar o foco de 

atenção para o indivíduo; ou seja, a ênfase recai, com acerto, sobre a pessoa, que 

tem uma deficiência, sem dúvida, mas também tem suas potencialidades, que são 

passíveis de ser evidenciadas, ou, no mínimo, que merecem ser admitidas. A nova 

terminologia foi estabelecida através da Convenção sobre os direitos da pessoa com 
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deficiência adotada pela ONU em 2006, e no Brasil através do decreto legislativo nº 

186, e promulgado por meio do decreto nº 6.949/2009. 

Torna-se importante frisar sobre os direitos da pessoa com deficiência na luta 

para inclusão sem preconceitos, no sentido do bem-estar da pessoa com deficiência 

na sociedade. 

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, visando dar efetividade aos 

fundamentos do Estado Brasileiro, em especial o da dignidade humana, trouxe uma 

nova concepção para a Assistência Social, conforme já exposto. Assim, a 

Assistência Social passa a integrar a Seguridade Social, juntamente com a Saúde e 

a Previdência Social, sendo considerada uma política social, direito do cidadão e 

dever do Estado, deixando de ser concebida como favor, caridade para ser tida 

como direito social, incluindo-a na esfera da Seguridade Social, e compreendida 

como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. (CF88, Art.194)  

A Política de Assistência Social é inscrita na Constituição Federal de 1988 

pelos artigos 203 e 204, e o que mais interessa em termos de normativa para 

compreender as possibilidades de atuação do assistente social são os objetivos 

dessa política. 

 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  
II- o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV- a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 

 

Para Melo (2008, p. 1113) o conceito de seguridade social tem o seguinte 

contorno: 

 

A Seguridade Social abrange o complexo conjunto de ações 
governamentais que se propõem a dar ao trabalhador, à criança, ao 
adolescente, ao estudante, ao idoso, ao deficiente e ao involuntariamente 
desempregado o necessário conforto para subsistência condigna, no 
presente e no futuro. Mais do que segurança, trata-se de paz e de sossego 
que o Direito Social e a prestação positiva do Estado emprestam à família e 
à nação. 
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 Seguindo a evolução mundial que se iniciava a respeito da proteção das 

pessoas com deficiência, a Constituição Federal de 1988 vem assegurando em 

diversos dispositivos essa proteção específica (artigo 5º, caput; artigo 7º, inciso 

XXXI; artigo 37, inciso VIII; artigo 203, IV e V; artigo 208, III; artigo 227, inciso II do 

parágrafo I e parágrafo II). No ano imediatamente posterior, foi editada a Lei 

n.7.853/89, que criou a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE), bem como disciplinou, entre outros pontos, o 

apoio às pessoas “portadoras de deficiência” e sua integração social.  

Diversas outras medidas legais de proteção à pessoa com deficiência 

seguiram-se à Lei n. 7.853/89: Lei n. 8.112/90 (Lei dos Servidores Públicos – 

previsão de reserva de vagas em concursos públicos – artigo 5º, § 2º); Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social - cota de vagas em empresas privadas – artigo 93); 

Declaração de Salamanca de 1994 (traz a concepção de educação inclusiva); Lei n. 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - acesso à educação e 

especialização – artigo 4º, inciso III e artigos 58 a 60); Decreto Federal n. 3.298/99 

(regulamentação); Convenção de Guatemala (Decreto n. 3.956/2001 - não 

discriminação); Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 

 A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental da República e o 

Ministério da Justiça e Cidadania tem o dever de implementá-la. Conhecer os 

direitos da pessoa com deficiência é o primeiro passo para que eles sejam 

efetivados e respeitados. É com este espírito que se busca ampliar a disseminação 

de informações para toda a sociedade sobre as legislações que tratam desse tema. 

 

2.8 A INVISIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Ao reconhecer as dificuldades de acesso aos direitos da pessoa com 

deficiência, parte-se do pressuposto que o ser humano é cidadão de direitos, até 

onde seja reconhecida a sua cidadania, pois faz parte de uma sociedade que se 

modifica constantemente nas relações sociais. 

 Constituído e fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, ou somos realmente incluídos de 

forma igualitária na sociedade, ou alguma limitação física ou intelectual nos joga 
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para exclusão social, determinados por uma sociedade composta de pessoas 

“perfeitas”.  

Cabe salientar que a sociedade “perfeita” não existe, busca-se alcançar os 

objetivos, vive-se em uma sociedade individualista, onde o olhar se volta para as 

conquistas materiais, e só se alcança status social através de conquistas que se 

materializam, deixando de olhar ao  redor para uma parcela significante de pessoas 

com algum tipo de limitação afastada do convívio social. Porém, ao refletir sobre o 

ser humano, cabe uma análise de que todos têm algum tipo de limitação, que na 

maioria das vezes é percebida quando surge a deficiência no seio familiar. 

Resgatando a história da proteção humana, é a partir da Declaração 

Universal de 1948 que vem inovar a concepção contemporânea de direitos 

humanos, e no seu artigo primeiro, enuncia que “todas as pessoas nascem livres 

iguais em dignidade e direitos.” 

Precisaram-se criar legislações de proteção para a pessoa com deficiência, 

para que a sociedade percebesse a presença desse ser humano considerado 

“diferente”, pois a sociedade tem um olhar do ser completo, e quando se depara com 

o “diferente” rompe com o paradigma da perfeição. 

Parafraseando Bartalotti (2006), entende-se que pensar na concepção de 

deficiência implica em pensar na história. Através da história, as pessoas com 

deficiência têm sido vistas de forma diferente, o que levava às diferentes formas de 

tratá-las a partir do que se compreendia como deficiência. 

 Compreende-se que houve e há uma dificuldade da população de aceitar 

aqueles que são diferentes da maioria de forma igualitária, é difícil ter a empatia a 

cada situação vivenciada. A aceitação da pessoa com deficiência nesse contexto 

social é uma luta constante, é preciso desconstruir barreiras colocadas por uma 

sociedade seletista e se despir de qualquer preconceito. 

 

Uma sociedade que exclui uma parte de seus membros é uma sociedade 
empobrecida. As ações que melhoram as condições para as pessoas com 
deficiência resultarão em projetar em um mundo flexível para todos. O que 
for feito hoje em nome da questão da deficiência terá significado para todos 
no mundo de amanhã. (DECLARAÇÃO DE MADRI, 2003). 

 

Mesmo que estejam enraizados os traços de preconceitos advindos de uma 

sociedade conservadora, alcançaram-se grandes avanços nas legislações de 

proteção a pessoa com deficiência; destacam-se aqui as diversas leis criadas e que 
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estão em vigor com a finalidade de garantir os direitos fundamentais, o amparo, 

afeto e a inclusão que vem retirando do anonimato pessoas que fazem parte da 

coletividade. 

As políticas públicas, programas e ações se intensificaram a partir das 

legislações criadas para proteção social, através da educação da sociedade alguns 

obstáculos estão sendo superados, o papel da educação tem sua importância ao 

contribuir para formação de pessoas de caráter e valores que superam o 

individualismo atual.  

Destaca-se um processo de redemocratização no Brasil nas décadas de 1970 

a 1990, momento marcado pelo rompimento de regime ditatorial, com conquistas 

sociais, luta por democracia, cidadania, participação, universalização de direitos e 

das políticas sociais, ponto marcante e central da história do Brasil, conquistado com 

a aprovação da Constituição Federal de 1988. A pluralidade cultural existente no 

Brasil é fruto de um longo processo histórico de interação entre os aspectos políticos 

e econômicos, no plano nacional e internacional.  

Abordando de forma parcial a Legislação citada acima, é relevante levar em 

consideração o número acrescido de pessoas com deficiência no Brasil, percebe-se 

a incapacidade física de pessoas ao acessar lugares e edifícios públicos sem 

condições de se locomover com segurança.  

A inclusão da pessoa com deficiência, a tolerância e o respeito ganhou força 

na sociedade atual, hoje eles se encontram inseridos no mercado de trabalho, nas 

universidades, e desenvolvendo as mais diversas profissões. Cabe salientar que a 

inclusão da pessoa com deficiência foi mais uma lei imposta pelo Estado, do que 

uma mudança de atitude das empresas ou a plena aceitação da sociedade na sua 

totalidade. 
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3   A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL E SEUS DESAFIOS NA 
CONTEMPORANEIDADE  

 

Com a Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra e difundiu-se por toda 

Europa principalmente entre os séculos XVIII e XIX, e com o desenvolvimento da 

indústria e o acirramento das contradições entre o capital e trabalho, acentua-se a 

pobreza, e o ser humano se vê a margem de qualquer possibilidade de uma vida 

digna. Contudo, o desenvolvimento das indústrias atraiu as pessoas que residiam 

em propriedades rurais para os centros industriais, e as condições de vida se 

tornaram precárias, os trabalhadores passaram a compreender as diferenças entre 

classes sociais, dominantes e dominados, gerando desconforto para classe 

dominante, ou seja, a burguesia. O trabalhador se submete a longas jornadas de 

trabalhos nas fábricas acentuando a banalização da vida e o precariado nas 

indústrias. 

Diante da eminente situação de conflito, a burguesia tomou medidas para 

conter tais descontentamentos, na busca de solucionar a revolta dos trabalhadores, 

nesse contexto surge a profissão de Serviço Social de uma demanda posta pelo 

capital. 

Na Europa começam a surgir e se organizarem as primeiras escolas de 

Serviço Social; em 1899 na Holanda, França, Bélgica, Alemanha, sua formação 

voltada à doutrina da Igreja Católica com São Tomás de Aquino e depois com o 

neotomismo, positivismo e funcionalismo e a psicologia de Freud, ações voltadas ao 

assistencialismo, caritativa e moralista. 

Destaca-se que as primeiras escolas na América Latina foram inicialmente no 

Chile e Brasil e posteriormente em outros países próximos. Originadas, em especial, 

no seio da Igreja Católica, foram frutos do contexto de desenvolvimento industrial de 

ampliação das refrações da questão social nos países em destaque. 

Para contextualizar, no Chile a fundação da primeira Escola de Serviço Social 

foi em 1925, pelo médico Alejandro Del Rio, sendo que o profissional de Serviço 

Social era entendido como uma “sub-profissão” médica, frente os graves problemas 

de saúde da época.  

O segundo espaço de formação de profissionais foi a Escola Elvira Matte de 

Cruchaga criada em 1929 por Miguel Cruchaga Tocornal, a qual obedeceu aos 

interesses da Igreja em criar um centro ortodoxo para formação de agentes sociais. 
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A escola visava à formação de visitadoras que além de cuidar do aspecto material 

dos assistidos também tratassem de suas almas. Para a escola se concebia mais do 

que uma simples profissão e sim uma vocação. 

As primeiras iniciativas de organização da profissão vinculam-se ao 

protagonismo de grupos sociais majoritariamente femininos participantes do 

movimento católico, leigo e responsáveis pelos seus ideais pelo inicial e incipiente 

campo de ação pelas agências de formação dos primeiros assistentes sociais. É na 

década de 1930 que se acentua a necessidade do Estado criar mecanismo para 

atender as demandas das classes sociais subalternas devido à industrialização. 

No Brasil surgem as primeiras escolas de Serviço Social em 1936 na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP (PUC/SP) e em 1937 na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro/RJ (PUC/RJ), que vai mesclar com as 

escolas francesas e bélgicas que pretendiam basicamente dar respostas aos 

ajustados propondo adaptação e ajustamento do homem ao seu meio. 

A intervenção do Estado por meio das políticas sociais públicas, ao mesmo 

tempo em que o empresariado, imbuído de um novo espírito social, substitui a mera 

repressão e assistência eventual por mecanismos que visam à colaboração entre 

capital e trabalho. É nesse contexto, em plena ditadura de Vargas, que é criada, em 

1942, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), primeira instituição assistencial de 

porte nacional.  

 

O Serviço Social surge num momento em que o modo de produção 
capitalista define a sociedade em que a Igreja se insere. É também um 
momento em que a ideologia das classes dominantes não é mais a da 
Igreja. Não é mais ela quem cria e difunde ideologia dominante. Esta passa 
a ser produzida e difundida por outras instâncias da Sociedade Civil e 
Política, que são monopolizadas e controladas pelos grupos e classes que 
mantêm o monopólio dos meios de produção. (IAMAMOTO, 2000, p. 230).�

 

Surgem também as instituições patronais que irão resultar no que hoje se 

conhece como “Sistema S” – Sesi, Senai, Sesc. Cunha-se, nesse contexto, a figura 

emblemática do chamado “primeiro damismo” (que resiste até os dias atuais), que 

tem sua origem vinculada à presidência de honra da LBA, assumida pela primeira-

dama, Darcy Vargas. As práticas dos assistentes sociais eram absorvidas em 

grande intensidade pelas características das instituições, tais como: o Conselho 

Nacional de Serviço Social (CNSS ) (1938), a LBA (1942), o Senai – Serviço 
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Nacional de Aprendizado Industrial (1942), o Sesi – Serviço Social da Indústria 

(1946) e a Fundação Leão XIII (1946). 

Após a Segunda Guerra Mundial, os profissionais começaram a entender o 

problema na sua totalidade, surgindo algumas dúvidas dos métodos utilizados pelos 

profissionais, ocorrendo uma erosão no Serviço Social Tradicional e Conservador, 

deixando de lado as influências europeias e princípios religiosos, e com criticidade 

começaram a se organizar em um dos movimentos mais importante que foi o 

Movimento de Reconceituação, que atingiu toda América Latina, devido à situação 

política do país, que vivia sobre o predomínio da Ditadura Militar. 

 Neste período não se utilizava escritos de Marx, pois qualquer assunto ou 

movimento social era imediatamente reprimido pelo regime, ocorre que o Serviço 

Social tem uma visão endógena, ou seja, voltado para dentro, pois não tinha o que 

substituir, a não ser modernizar e continuar o método tradicional e conservador. O 

serviço social tradicional conservador de acordo com Netto (1998, p.117-8): 

  

[..] a prática empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada dos profissionais, 
parametrada por uma ética liberal-burguesa e cuja teleologia consiste na 
correção – desde um ponto de vista claramente funcionalista – de 
resultados psicossociais considerados negativos ou indesejáveis, sobre o 
substrato de uma concepção (aberta ou velada) idealista e/ou mecanicista 
da dinâmica social, sempre pressuposta a ordenação capitalista da vida 
como um dado factual ineliminável.  

 

A profissão sempre esteve ligada aos problemas de ordem estrutural, 

econômica e social, em cenário de muitas contradições sociais, econômicas e 

políticas. Momentos de muitas lutas sociais, exploração do trabalho e a pobreza 

ameaçando a ordem da burguesa. 

Devido às inquietações dos profissionais, aponta Silva (2003), que o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social em 1965, permitiu canalizar as 

insatisfações acumuladas pelos profissionais que se conscientizam de suas 

limitações, tanto teórico-institucionais como político-ideológicos.� 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social expressa uma nova 

corrente para a profissão, com caráter mais heterogêneo – várias vertentes, linhas 

políticas, teóricas e profissionais. Ele é fruto de condicionantes históricas, com 

aprovação de setores jovens e profissionais de vanguarda do Serviço Social 

(NETTO, 2004, p.154). 
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O país vivenciava um sistema de governo opressor, que limitava a busca por 

conhecimento, mas a profissão de Serviço Social estava rompendo com o modelo 

acrítico da conjuntura política e econômica do país. Requereu uma leitura crítica, 

desvelando a realidade e compreendendo a situação da desigualdade social, 

pobreza e violência e isto é resultado de um sistema econômico, qual seja, o 

capitalismo. 

Para compreender as inquietações desse movimento, foi realizado no ano de 

1967 o 1° Seminário de Teorização, em Araxá, Minas Gerais, onde foi formulado um 

documento por 38 assistentes sociais, expressão de um movimento que passou a 

pensar o Serviço Social. 

Nesse documento, o serviço social era concebido como uma prática 

institucionalizada interventiva que trabalha junto  ao  indivíduo  com  desajustamento  

familiar  e  social,  sob  uma perspectiva  preventiva,  corretiva  e  promocional,  

tencionando  o  moderno  e  o  tradicional, apresentando o serviço social tradicional 

com uma roupagem nova a fim de inseri-lo no processo (BAIERL, 2004). 

Nesse mesmo sentido de reestruturação da formação profissional do Serviço 

Social, em 1970 participaram do 2° seminário em Teresópolis, Rio de Janeiro, 33 

assistentes sociais. 

Somente no método Belo Horizonte (BH), que foi concebido por profissionais 

da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, com 

destaque para as Assistentes Sociais Leila Lima Santos e Ana Maria Quiroga, entre 

os anos 1972 a1975, que se dá a emersão da perspectiva de intenção de ruptura, 

pois elaboraram uma crítica teórico-prática frente ao tradicionalismo profissional. 

Em 1988, foi aprovada a nova Constituição Federal do Brasil que eliminou os 

rastros da ditadura militar e estabeleceu os princípios democráticos para o país, 

neste processo é que vão se constituindo as particularidades da profissão, 

decorrentes seja das respostas formuladas pelos profissionais às demandas, dos 

grupos e classes sociais, que configuram o mercado de trabalho do assistente 

social, seja das formas de organização socioprofissional da categoria, ou das 

formulações teórico-metodológicas construídas sobre e a partir do Serviço Social.  

É nesse contexto de lutas que está inserida a ação do profissional de Serviço 

Social, tendo mediação como forma de atuação, associado à postura crítica dialética 

de leitura desta realidade, de maneira de intervir amparado no Código de Ética da 
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profissão e a Lei que Regulamenta a Profissão 8662/93, uma profissão de caráter 

interventivo que está inserida na divisão social e técnica do trabalho e tem como 

objeto as expressões da questão social, ou seja, no decurso de sua trajetória, o 

Serviço Social profissional vai construindo referências que expressam sua 

identidade profissional, derivada do modo de inserção objetiva da profissão nas 

relações sociais e de seu modo de pensar e efetivar o exercício profissional.�

Portanto, a história do Serviço Social está claramente vinculada a mudanças 

que estabeleceram no decorrer de vários séculos relacionados a efervescência de 

fatos sociais e econômicos, provindos do capitalismo na medida em que 

diferenciação e os antagonismo entre as classes se acentuavam, e o 

desenvolvimento do capitalismo em sua fase de expansão, introduzia significações 

na estrutura, relações e processos sociais. 

 

O serviço social tem na sua gênese, “marca profunda do capitalismo e do 
conjunto de variáveis: alienação, contradição e antagonismo que buscou 
afirmar-se historicamente como uma prática humanitária, sancionado pelo 
Estado e protegida pela igreja como uma mistificada ilusão de servir”. 
(MARTINELLI, 2001, pg.66)    

 

Salienta-se que o Serviço Social no Brasil enquanto profissão inscrita na 

divisão sociotécnica do trabalho e, como parte do trabalho coletivo, incide no 

processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas com vistas a 

intervir nas expressões da relação capital versos trabalho, sendo historicamente 

requisitadas por instituições públicas e privadas. 

O fortalecimento da sociedade civil exigiu uma resposta do Estado frente às 

desigualdades sociais. 

 

Desta forma, a compreensão das políticas sociais como uma mediação 
necessária à concretização do trabalho do assistente social situa uma dupla 
implicação para os assistentes sociais: o seu reconhecimento enquanto 
espaço privilegiado da sua profissionalização e atuação e como aporte 
importante ao trabalho profissional, ou seja, como meio de 
operacionalização efetiva de sua atividade laborativa. (ALMEIDA, 1996, p.8) 

 

A relação Estado/sociedade na manutenção da ordem social estabelece 

ações para conter as manifestações populares, o Estado intervém com ações 

paliativas e excludentes que não garantem direitos.  
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A década de 1970 e 1980 foi marcada pela crise econômica mundial, 

causando afloramento da pauperização da população que estava sob o domínio do 

sistema ditatorial. É nesse cenário político que as forças sociais passam a recuperar 

espaços na sociedade que anteriormente eram reprimidas pelo governo militar, 

essas reivindicações populares fizeram com que o Estado intervisse com políticas 

sociais de cooptação. 

Nesse cenário econômico de contradição e de luta de classes, o assistente 

social desempenha seu papel primordial, pois exige amplo desafio para o Serviço 

Social na busca de estratégia no cotidiano profissional de sua prática, surgem novos 

espaços ocupacionais e competências profissionais na área, revelando significativas 

alterações no mercado de trabalho, nas demandas e nos conteúdos das ações dos 

assistentes sociais. 

As demandas são oriundas de um sistema econômico desigual e de 

submissão, de dominação de gênero, de relações de poder e violência nos conflitos 

familiares, de relação com o crime, com o uso de drogas, com a enfermidade, com a 

precarização das condições sociais e familiares. Nesse contexto de reprodução e 

acumulação de capital que os serviços sociais ou políticas sociais expressam as 

desigualdades econômicas, de inclusão/exclusão social de uma classe, e o 

estimulante dessa acumulação tem sido as tecnologias inovadoras, por meio das 

medidas de redução dos custos. 

 

O Serviço Social contribui para a produção e reprodução desta sociedade, 
ele participa deste processo enquanto trabalhador coletivo que, por meio de 
seu trabalho, garante a sobrevivência e a reprodução da força de trabalho. 
É desta forma, uma profissão socialmente necessária "[...] por que ela atua 
sobre questões que dizem respeito à sobrevivência social e material dos 
setores majoritários da população trabalhadora" (IAMAMOTO, 2000, p. 67). 

 

O Serviço Social atua nas diversas expressões sociais, o grande desafio 

enfrentado pelo profissional no que tange aos princípios de integralidade, totalidade 

nos atendimentos sociais, as articulações das redes sociais, que se possibilita à 

macro/micro leitura da realidade social da população neste país��

O Brasil produziu de maneira significativa o avanço da desigualdade social, 

sendo que, devido à grande concentração de renda, esse processo vem sendo cada 

vez mais acentuado ao longo dos anos. Desse modo, a ideologia neoliberal introduz 
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fenômenos no cenário atual que são praticamente impossíveis de serem 

enfrentados. 

Nessa trilha argumentativa em que o Estado atua nos mínimos sociais e 

subsidia o mercado, percebe-se que o foco da assistência social passa a ser as 

políticas redistributivas focada, e assim, ações e serviços minimalistas para o público 

em estado de extrema pobreza e/ou pobreza. 

O profissional de depara no cotidiano com as mais diversas expressões da 

questão social, atuando para analisar, problematizar e refletir sobre o mundo do 

trabalho na sociabilidade atual, o que requer um aprofundamento teórico que 

possibilite o desvendamento das novas configurações que delineiam o trabalho e 

outras práxis sociais, buscando descortinar elementos que, como afirma Antunes 

(2009, p. 132), “configuram a ‘nova morfologia do trabalho’, seus dilemas e 

desafios.” 

Outro fenômeno de grande relevância nesse processo é a crescente 

terceirização, que ganha espaço nas instituições públicas do Estado. Este fenômeno 

vem também afligindo uma parte significativa de profissionais do Serviço Social que 

ingressa no mercado de trabalho por essa via e por contratos temporários. 

 Contudo, o profissional utiliza do seu conhecimento teórico para intervir na 

prática com objetivo de conhecer a realidade de forma crítica em que o sujeito de 

direito está inserido, amparado pelo Projeto Ético-Político, que são diretrizes e 

princípios que devem nortear a formação e intervenção do Serviço Social, tendo 

como um de seus documentos o Código de Ética, o norte desta profissão, que é a 

defesa da liberdade como valor ético central.  

Pode-se citar como exemplo, dentre outros princípios, a opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de outra ordem societária, 

diferente da sociedade imposta pelo capitalismo, que�destrói as relações sociais, o 

meio ambiente, altera as relações políticas e econômicas, etc. 

 A “questão social” passa a ser vista de forma fragmentada numa onda pós-

moderna, como: questão política, questão econômica, questão ambiental, questão 

educacional, da mulher, do índio, do movimento LGBT, dentre outras. Ora, como 

poderá haver revolução em meio às fragmentações das expressões da “questão 

social”? 
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 A desigualdade social está atrelada necessariamente ao modo de produção 

capitalista que não é justo, não é igual, que possibilita um processo de desigualdade 

muito intenso; para Marx, o indivíduo pode fazer suas escolhas, mas as condições 

sociais são influenciadas pelas condições econômicas. 

Diante da injustiça social, é preciso ampliar as ações para combater a 

desigualdade social através do acesso aos direitos constitucionais. Pode-se afirmar 

que o Serviço Social, enquanto profissão, ocupa espaço na divisão social e técnica 

do trabalho e na defesa da classe trabalhadora e da justiça social, produto do 

trabalho profissional. É necessário entender que a profissão é respaldada nos 

princípios e valores éticos profissionais do Código de Ética do Assistente Social. 

 

3.1  OS CÓDIGOS DE ÉTICA DO SERVIÇO SOCIAL 

  

A profissão, na sua gênese, possuía o viés caritativo, caracterizando o 

Serviço Social conservador para, em seguida, colocar em questão a intervenção do 

Estado e a requisição de profissionais de Serviço Social com o objetivo de amenizar 

as expressões da questão social manifestadas na sociedade. 

 É nesta relação que se gesta a questão social enquanto manifestação 

cotidiana da contradição de classes.  

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e do deu ingresso no cenário da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento enquanto classe por parte do 
empresariado e do Estado (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001, p. 77). 

 

Diante dos acontecimentos da década de 1950 até os dias atuais, o 

profissional assistente social desenvolve seu trabalho conforme a realidade 

econômica, social e política do país, com trabalho remunerado, no sentido de 

assegurar as necessidades da população na área da saúde, educação, habitação, 

lazer, entre outras. 

 A primeira regulamentação da profissão se deu em 27 de agosto de 1957 

pela lei nº 3.252. Esta lei foi revogada e substituída pela lei nº 8.662, de 7 de junho 

de 1993, pelo então Presidente da República Itamar Franco. 

No Brasil, todos os Códigos de Ética do (a) assistente social instituídos no 

decorrer da história da profissão trataram sobre a questão do sigilo ou de seu 
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sinônimo segredo, ainda que representasse uma forte vinculação moral da doutrina 

cristã. 

O Código de Ética de 1947 do profissional assistente social se restringia à 

doutrinação e ao assistencialismo, sua relação com o beneficiário estava 

estritamente ligada à concepção de caridade, através de auxílios materiais e 

aconselhamentos. A prática consistia basicamente em educação popular e 

atividades voltadas para mulheres e crianças, o profissional agia pautado nas leis 

divinas, sendo assim o Serviço Social era nitidamente funcional ao capitalismo. 

Em conformidade com a adesão a princípios do Cristianismo e sob a 

orientação filosófica recomendada pela Igreja Católica, o neotomismo impunha-se 

na defesa do caminho do Bem; considerado verdadeiro porque era sustentado em 

premissa metafísica; imutável. Sustenta-se, então, no Código de Ética de 1947, que: 

moral ou ética pode ser conceituada como a ciência dos princípios e das normas 

que se devem seguir para fazer o bem e evitar o mal (ABAS, 1947, p. 1). 

O Código de Ética de 1965 do Serviço Social, não abandonou a perspectiva 

conservadora com tendência teórico-metodológicas, o cientificismo, reproduzindo o 

capital, apesar de preservar o elemento religioso do código anterior somará a este a 

influência norte americana, o funcionalismo. 

Estes dois primeiros Códigos se convergem do ponto de vista da posição 

acrítica, e não se fala em ruptura nos fundamentos do Serviço Social. 

Reafirma-se o apelo moral com a ideia de integração social, ou seja, correção 

dos desníveis sociais com a individualização do problema. 

A ênfase na cientificidade, decorrente da inserção do Serviço Social nesse 

processo histórico, era a via pela qual se requisitava, em reflexões sobre o estatuto 

da profissão, a análise da realidade social associada à necessária reafirmação de 

princípios idealistas, no que tange à concepção neotomista de homem. Afirma-se, 

então, que “só à luz de uma concepção de vida, baseada na natureza e destino do 

homem, poderá de fato o Serviço Social desempenhar a tarefa que lhe cabe na 

complexidade do mundo moderno” (CFAS, 1965, p. 1). 

O assistente social é obrigado pela Ética e pela Lei (art. 154 do Código Penal) 

a guardar segredos sobre todas as confidências recebidas e fatos de que tenha 

conhecimento ou haja observado no exercício de sua atividade profissional, 
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obrigando-se a exigir o mesmo segredo de todos os seus colaboradores (CFAS, 

1965, p. 3).  

A permissão da revelação de um segredo profissional, previsto nesta 

normativa, era concedida apenas para “evitar um dano grave, injusto e atual ao 

próprio cliente, ao assistente social, a terceiros e ao bem comum” e “após terem sido 

empregados todos os recursos e todos os esforços, para que o próprio cliente se 

disponha a revelá-lo”, dentro do estritamente necessário, conforme preceituava os 

parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 15º do dito Código. A questão do sigilo profissional 

nesse Código representava uma obrigação moral e legal ao (à) assistente social. 

(CFAS, 1965, p. 3). 

No Código seguinte de 1975 não retratará o desdobramento do movimento de 

Reconceituação, mas sim, uma modernização do conservadorismo, este se situa 

nos marcos do humanismo cristão e do desenvolvimentismo, não atingindo as bases 

da organização da sociedade. 

O contexto histórico em que se promulga esse código era marcado por 

embates políticos e ideológicos, que para a profissão expressou o momento de levar 

adiante uma tentativa de romper com as amarras postas por um Estado ditador, que 

ao final da década de 1970 encontrava-se em crise, e de uma camada profissional 

que buscava reviver os conceitos tradicionalistas que estiveram e ainda estão no 

cerne da profissão. Princípios tradicionais ideológicos e conservadores se 

mantiveram, mas foi a partir deste Código de 1975 que se apresentou não só 

deveres, mas também direitos�(CFAS, 1975). 

Apesar dos avanços com debates sobre a teorização da profissão, articulados 

com as Ciências Sociais, também ocorreram retrocesso para categoria, pois 

princípios como democracia e pluralismo foram suprimidos. 

Para Barroco (2006) o personalismo, representado por Emmanuel Mounier, 

apresenta uma perspectiva teórica eclética que apropria de vertentes como o 

neotomismo, o existencialismo, a fenomenologia e o marxismo para interpretar e se 

posicionar diante da realidade social. 

O Código de Ética de 1986 será percebido como expressão de conquistas e 

ganhos profissionais através da negação da base filosófica tradicional e da ética da 

neutralidade, Barroco elabora sua crítica por apreender que a forma como a ética 

está contemplada no Código de Ética de 1986 é mecanicista e idealista, por se 
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fundamentar apenas ao interesse da classe trabalhadora, considerando que 

somente os valores éticos expressos por essa classe sejam positivos. 

  

A reflexão teórica marxista forneceu as bases para uma compreensão 
crítica do significado da profissão, desvelando sua dimensão político-
ideológica, mas não a desvendou em seus fundamentos e mediações ético-
morais; explicitou os fundamentos do conservadorismo e sua configuração 
na profissão, o que não se desdobrou numa reflexão ética específica. 
(BARROCO, 2006, p. 177).  

  

Ainda para Barroco (2010), o Código de Ética de 1986 tornou-se uma marca 

da opção da profissão por uma prática vinculada aos interesses da classe 

trabalhadora, o que fica evidenciado no parágrafo primeiro do artigo 4º do referido 

Código: “A quebra do sigilo só é admissível, quando se tratar de situação cuja 

gravidade possa trazer prejuízos aos interesses da classe trabalhadora” (CFAS, 

1986, p. 4).  

As conquistas através do reconhecimento da profissão, os desafios diante das 

manifestações do domínio da ideologia capitalista, contrapor-se diante das 

investidas do neoliberalismo, nesse contexto de lutas que um enorme passo se dá 

com o Código de Ética de 1986, adentrando para um novo cenário político 

econômico e social com o Código de Ética de 13 de março de 1993, o qual vem 

regulamentar a profissão e as competências e atribuições dos profissionais dentro 

das instituições onde que está inserida a ação do profissional de Serviço Social, 

tendo mediação como forma de atuação, associado à postura crítica dialética de 

leitura desta realidade, de maneira de intervir amparado no Código de Ética da 

profissão e a Lei que Regulamenta a Profissão 8662/93, uma profissão de caráter 

interventivo que está inserido na divisão social e técnica do trabalho e tem como 

objeto as expressões da questão social. 

O código de ética possui um conjunto de direitos e deveres postos para os 

Assistentes Sociais, que norteiam toda atividade executada pelo profissional se 

posicionando a favor da equidade  e justiça social, atuando em instituições que são 

responsáveis pela organização das interações sociais, funcionam como mecanismo 

sociais que controlam a sociedade, analisando sua evolução e desenvolvendo 

métodos que as associem ao ambiente favorável à alocação racional de recursos 

que aperfeiçoem a satisfação de suas necessidades. Através das instituições o 

indivíduo torna-se fundamental no processo de socialização, as instituições são 
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instrumentos indispensáveis para compreender e fazer com que o indivíduo torne-se 

membro da sociedade. 

No código de ética constam as competências do Assistente Social, no artigo 

4º da lei 8662/93 encontra-se que estas são, resumidamente: elaborar, programar, 

executar, avaliar políticas sociais, coordenar, avaliar planos, projetos, organizar 

benefícios e serviços sociais, etc. Já no artigo 5º constam as atribuições privativas 

do assistente social, dentre elas: coordenar, elaborar, executar, supervisionar, avaliar 

estudos, assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 

realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, fiscalizar o exercício profissional 

através do Conselho Federal e Conselhos Regionais do Serviço Social.   

A ação profissional se efetiva através do projeto Ético-Político do Serviço 

Social atual que é hegemônico, porque como profissão reconhecida tem direção e 

consenso da maioria dos profissionais, constituiu-se no fundamento das ações 

profissionais que almejam a liberdade, a justiça social, a efetivação da democracia, a 

superação de ordem social burguesa, exploradora e que distorce as condições 

humanas. 

 

3.2  O PROJETO ÉTICO POLÍTICO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

O projeto profissional do Serviço Social, conhecido como Projeto Ético-

Político, tem suas origens iniciadas na transição da década de 1970 à de 1980. Este 

período marca um momento importante no desenvolvimento do Serviço Social no 

Brasil. 

O Projeto Ético-Político do Serviço Social expressa a ruptura com o 

conservadorismo profissional, através da apropriação da teoria social crítica como 

forma de compreender a sociedade capitalista com as contradições a ela inerentes 

e, dessa forma, se opõe a todas as formas de exploração e dominação do homem 

sobre o próprio homem. 

A primeira condição para construção deste novo projeto se viabilizou a recusa 

e a crítica ao conservadorismo profissional, um Movimento de Reconceituação, que 

fez estremecer o Serviço Social na América Latina, resistência à ditadura conduzida 

no plano legal por uma frente de oposição hegemonizada por segmentos burgueses  
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descontentes, ganhou profundidade e qualidade novas quando, na segunda metade 

dos anos setenta, a classe trabalhadora se reinseriu na cena política. 

O Serviço Social caracteriza-se como uma profissão de alta relevância social, 

intervindo em diversas realidades contemporâneas que debatem as consequências 

das manifestações da questão social advinda do sistema capitalista. As intervenções 

do assistente social são norteadas pelo que se denomina Projeto Ético-Político, 

resultado do processo histórico intenso de construção constante em torno de 

implicações éticas na profissão. 

Segundo Netto (2001), um dos primeiros autores a escrever sobre o tema 

Projeto Ético-Político do Serviço Social, nesse constructo encontra-se refletida a 

autoimagem da profissão, construída a partir da projeção coletiva dos diversos 

segmentos profissionais, materializada através de um conjunto de componentes 

legais, técnicos e éticos que buscam constantemente uma direção para o fazer 

profissional, 

 

sintonizada com as lutas pela democratização da sociedade, parcela da 
categoria profissional, vinculada ao movimento sindical e às forças mais 
progressistas, se organiza e disputa as direções dos Conselhos Federal e 
Regionais, com a perspectiva de adensar e fortalecer esse novo projeto 
profissional. (CFESS, 2008, p. 163) 

 

Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 

elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos 

e funções, formulam os requisitos para o seu exercício, prescrevem normas para o 

comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 

usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 

instituições sociais privadas e públicas. 

Os projetos societários são projetos coletivos, mas seu traço peculiar reside 

no fato de constituírem como projetos macroscópicos, como proposta para um 

conjunto da sociedade. A atenção a essas questões se mostra importante quando se 

leva em conta a relação dos projetos profissionais com os projetos societários, 

seguindo nessa direção, em que o Projeto Ético-Político da profissão se constitui, 

dentre esses elementos os códigos de ética da profissão. 

O Código de Ética Profissional de 1993, a Lei de Regulamentação da 

Profissão de Assistente Social (Lei 8.662/93), as Diretrizes Curriculares para o curso 

de Serviço Social da ABEPSS de 1996, e outras legislações sociais que dão 
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sustentabilidade legal aos campos de atuação da profissão, expressam uma das 

formas de sistematização dos princípios que compõem o projeto profissional.�

Sendo assim, o grande significado do projeto ético-político se dá na medida 

em que propõe ao Serviço Social uma formação alicerçada em uma teoria social 

crítica, um projeto de sociedade igualitária. 

O assistente social assume o compromisso com projeto social democrático, 

que é definido como Projeto Ético-Político, possibilitando aos profissionais à 

construção de novas respostas as demandas da sociedade, utilizando-se de 

estratégias que fortaleçam sua autonomia e competência profissional, a fim de 

efetuar intervenções com criticidade. 

Segundo Yazbeck (2004, p. 12), o processo de construção do projeto ético-

político envolve: 

 

(...) um conjunto de componentes que necessita se articular: são valores, 
saberes, e escolhas teóricas, práticas, ideológicas, políticas, éticas, 
normatizações acerca de direitos e deveres, recursos políticos 
organizativos, processos de debate, investigação, interlocução crítica com o 
movimento da sociedade, da qual a profissão é parte e expressão  

 

O profissional se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na 

perspectiva da universalização; a ampliação e consolidação da cidadania, enfim, 

compreende-se, sem grandes dificuldades, que a concorrência entre diferentes 

projetos societários é um fenômeno próprio da democracia política. 

A construção do Projeto Ético-Político e Ideológico são as expressões 

profissionais e intenções enquanto ética e política diante da sociedade, e as ações 

profissionais não são neutras, pois os profissionais têm competência para se 

posicionar diante da sociedade. 

O Projeto Ético-Político tem princípios valorativos que guiam as atitudes dos 

profissionais e direcionam o exercício profissional, sendo um processo em contínuos 

desdobramentos e que tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade e justiça 

social como valores centrais, tendo como pressuposto a equidade e a democracia. 

Político por que não é neutro, assume uma posição que é política, diante da 

categoria profissional, dos homens e da sociedade. 
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3.3  OBJETO DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

O assistente social tem na “questão social” a base de sua fundação enquanto 

especialização do trabalho, ou seja, tem nela o elemento central da relação 

profissional e realidade. Em relação à questão social, a mesma está intimamente 

vinculada ao sistema capitalista de produção, no qual se refletem as expressões das 

desigualdades sociais, provenientes da relação entre capital e trabalho. 

O estudo sobre a gênese da questão social remete à questão da acumulação 

primitiva do capital. Para Marx, a chamada acumulação primitiva de capital é a fase 

de constituição das bases do modo capitalista de produção. 

A expressão questão social começa a ser empregada maciçamente a partir 

da separação positivista, no pensamento conservador, entre o econômico e o social, 

qualquer acontecimento social estava vinculada ao natural em uma visão dissociada 

do sistema econômico, é importante salientar que no âmbito do Serviço Social, a 

questão social está vinculada ao sistema capitalista e suas contradições.  

As mudanças no século XIX, aceleradas com a expansão do capitalismo, se 

expandem pelo mundo, fazendo surgir desigualdades sociais, exploração da força 

de trabalho e provoca grandes mudanças sociais e econômicas, esse conjunto de 

fatores são denominados questão social; segundo Netto (2006) a expressão 

“questão social” tem história recente.  

Portanto, a questão social passa a ser datada a partir de 1830 devido aos 

impactos da industrialização deflagrada na Inglaterra e expandida na Europa 

fazendo surgir um fenômeno do pauperismo absoluto (degradação geral das 

condições de vida e trabalho). É a partir do momento em que a classe trabalhadora 

começa a não aceitar a situação de pauperismo como ordem natural e rebelar-se 

confrontando a ordem burguesa que o pauperismo designou-se como “questão 

social”.  

A questão social é pensada como, 

 

(...) conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na 
sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. 
Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação 
privada da própria atividade humana - o trabalho – das condições 
necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. [...] expressa 
portanto disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 
mediatizadas por relações de gênero, características étnico-raciais e 
formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos 
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segmentos da sociedade civil e o poder estatal (IAMAMOTO, 2008, p. 16-
17). 

 

A complexidade de problemática social é de tal ordem que suscita enfoques 

diferentes e contraditórios, sendo a pobreza ampliada pelo conjunto de medidas 

implementadas pelo modelo econômico de inspiração neoliberal, agudiza as 

precárias condições de vida de um imenso contingente populacional, assim 

chamado de expressões da questão social.   

Para compreender a questão social, é necessário se despir de constatações 

vazias e entender a partir da perspectiva dialética, levando em consideração a sua 

intrínseca relação com o capital e o trabalho, fazendo uma leitura mais ampla da 

realidade, reflexiva e crítica do sistema econômico capitalista, sendo a questão 

social conforme Marx, manifestações concretas e imediatas tendo como contraface 

a lei geral da acumulação capitalista decorrente de contradições inerentes ao 

sistema capitalista. 

A Questão Social ganha o centro da organização da formação e do exercício 

profissional, o qual ganha efetivamente um novo perfil�com as novas configurações 

neoliberais, se acentuam as expressões da questão social e a orientação científica 

exercida pela teoria social crítica pode ser notada na preocupação em garantir uma 

concepção do trabalho voltada para a constituição do ser social. 

O assistente social é um profissional que tem como objeto de trabalho a 

questão social nas suas diversas expressões, formulando e implementando 

propostas para seu enfrentamento, por meio das políticas sociais, públicas, 

empresariais, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais. 

Dessa forma, não se trata apenas de operacionalizar as políticas sociais, 

embora importante, mas faz-se necessário conhecer as contradições da sociedade 

capitalista, da questão social e suas expressões que desafiam cotidianamente os 

assistentes sociais, pensar as políticas sociais como respostas a situações indignas 

de vida da população pobre e com isso compreender a mediação que as políticas 

sociais representam no processo de trabalho do profissional ao deparar-se com as 

demandas da população. 

A profissão de Serviço Social, como afirma Yazbek (2000, p.29), enfrenta o 

desafio de decifrar algumas lógicas do capitalismo contemporâneo, especialmente 

em relação à rapidez e às mudanças no mundo do trabalho, os processos 
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desestruturadores dos sistemas de proteção social e da política social em geral e o 

aumento da pobreza e a exclusão social. 

O Serviço Social atualmente é uma profissão consolidada na sociedade 

brasileira, ganhando visibilidade no cenário social e atual e amparado por um projeto 

ético-político que o habilita a formular respostas profissionais qualificadas face à 

questão social e suas diversas expressões. 

 

3.4  DIMENSÕES CONSTITUTIVAS DA PROFISSÃO 

 

O exercício profissional configura-se pela articulação das dimensões e se 

realiza sob condições subjetivas e objetivas historicamente determinadas, as quais 

estabelecem a necessidade da profissão em responder as demandas da sociedade 

através de requisições socioprofissionais e políticas, delimitadas pelas correlações 

de forças sociais que expressam os diversos projetos profissionais. 

As dimensões constitutivas são extremamente relevantes para prática 

profissional, uma vez que contribuem e influenciam diretamente os enfrentamentos 

dos profissionais no cotidiano, atuando em seus diversos espaços sócio-

ocupacionais com estratégias e técnicas de intervenção para enfrentar as 

expressões da questão social. 

Conforme Santos (2002), o termo “dimensão” remete às propriedades de 

alguma coisa, no sentido de seus pressupostos, de suas direções, de seus 

princípios fundamentais. O Serviço Social vem se constituindo como profissão 

analítica e interventiva, que são as dimensões da intervenção profissional. 

Em relação à prática profissional do Serviço Social, podem-se elencar três 

dimensões, ou seja, elementos constitutivos que emprestam materialidade ao 

projeto ético político e nem uma dimensão sobrepõe a outra. Assim destacam-se: 

Dimensão teórico-metodológica: Respaldada por uma teoria social de 

leitura e de explicação do real, implicando na defesa de um projeto de sociedade, 

que remete às diferentes teorias aprendidas para fazer uma leitura e intervir na 

realidade social durante a práxis profissional. 

A questão teórico-metodológica está ligada a forma de fazer algo, um 

apreender a realidade social, política, econômica e cultural da profissão, exprime a 

realidade do problema que segundo Souza (2008, p. 122):  
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“para isso, faz-se necessário um intenso rigor teórico e metodológico, que 
lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade para além dos fenômenos 
aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as 
possibilidades de construção de novas possibilidades profissionais”. 

 

Dimensão ético-político: Implica em uma direção ético-política definida, esta 

direção impulsiona ações profissionais em defesa de valores éticos universais e 

modos próprios de reconstruí-los e operá-los em espaços diversos de relações 

sociais. O profissional não é neutro frente às demandas da realidade social, sua 

intervenção será firmada em uma direção social, é apropriar-se do objeto que 

constitui o objeto de sua prática. 

Conforme Iamamoto (2009), esta relação dimensiona a capacidade 

teleológica do agir humano. Assim, intrinsecamente ligada ao compromisso do 

assistente social com a direção social do Serviço Social no Brasil defendida em seu 

Projeto Ético-Político, consubstanciado no Código de Ética do Assistente Social 

(1993), Lei de Regulamentação da profissão nº8862/93 e nas Diretrizes Curriculares 

norteadoras da formação acadêmica.  

Partindo do princípio de enfrentamento das expressões da Questão Social, 

pode-se considerar que a gênese das “Políticas Públicas” está ligada ao processo 

de permanente conflito entre os diversos componentes da sociedade e resultou na 

resposta do Estado, buscando soluções dos problemas enfrentados pelas classes 

subalternas da população. 

Dimensão técnico-operativo: É constituída pelas teorias metodológicas, 

instrumentos e técnicas enquanto estratégias, táticas, ferramentas e habilidades 

para realizar ações. 

Desse modo, partindo do princípio de enfrentamento das expressões da 

Questão Social, considera-se que os saberes profissionais são ferramentas que se 

utilizam no processo permanente de atuação na práxis profissional. 

 

3.5  INSTRUMENTAIS TÉCNICOS OPERATIVOS DA PROFISSÃO DE SERVIÇO 
SOCIAL 

 

A utilização dos instrumentais técnicos pelo profissional possibilita uma 

completa atuação teórico-prática para orientar o usuário. Nos termos de Iammamoto 

(2008, p.208): 
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Requisitar um profissional culto, crítico capaz de formular, recriar e avaliar 
propostas que apontem para progressiva para democratização das relações 
sociais. Exige-se, para tanto, compromisso ético-político com os valores 
democráticos e competência teórico-metodológica teoria crítica em sua 
lógica de explicação da vida social. 

 

No trabalho do assistente social hoje é imprescindível o profissional se 

apropriar das dimensões do Serviço Social, que estimulou a profissão a um 

regulamento científico, rompendo com visão conservadora, levando estudiosos da 

área a se aprofundar na produção de conhecimento crítico da realidade social, 

utilizando de instrumentais técnicos. “Eles são criados e recriados de acordo com os 

objetivos e com as exigências da ação profissional” (MIOTO, 2001 p. 148). Os 

instrumentos do Serviço Social objetivam efetivar a ação profissional na intervenção 

da realidade, sendo os instrumentos elementos mediadores e pontencializadores do 

trabalho, nesta direção se fará um levantamento de alguns dos instrumentos de 

intervenção na realidade. 

 

3.5.1  Entrevista 

 

A entrevista é um instrumental técnico–operativo com o qual o Serviço Social 

trabalha desde a origem da profissão, e no cotidiano profissional utiliza-se desse 

instrumental para estabelecer uma relação dialógica intencional com o usuário em 

sua realidade do dia a dia, ou seja, na comunidade e no domicílio. 

É um instrumento que requer certa habilidade, tomada de consciência do 

profissional no seu desenvolvimento que interpõe relações interpessoais e 

profissionais de levantamento de conhecimento, em que a qualidade da atenção e o 

respeito aos valores são aspectos importantes a serem considerados que 

possibilitarão a intervenção profissional. 

Segundo Souza (2008) para alcançar os objetivos traçados, é necessário ter 

um profundo conhecimento teórico-metodológico e planejamento para realização da 

entrevista. 

A entrevista utiliza de ações investigativas e de coleta de informações através 

da observação do comportamento com objetivo de intervir na realidade social do 

usuário, são as demandas dos usuários que chegam até os profissionais 

expressados nos sentimentos ou gestos, sendo necessário ao assistente social 

codificá-las. 
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A entrevista é então uma relação de comunicação vinculada a uma visão de 

homem e mundo e, portanto, orientada por uma Teoria Social. Segundo Sarmento 

(1994, p. 287), 

 

a entrevista é sempre uma relação face-a-face entre duas ou mais pessoas, 
sendo que a diferenciação em seu uso é dada pela maneira e a intenção de 
quem a pratica, mas reconhecendo que é uma relação de distância e 
envolvimento, conhecimento e ação, pensamento e realidade, interação e 
conflito, mudar e ser mudada. 

  

No andamento da entrevista é necessário tornar claro o objetivo da entrevista 

e da apresentação pessoal e profissional, ter um olhar mais aguçado e reconhecer 

as expressões da questão social em que o sujeito de direitos está inserido. 

 

3.5.2  Observação  

 

A observação é um instrumental técnico que o profissional utiliza para 

entender a dinâmica familiar; o profissional observa atentamente os sentidos em um 

objeto para extrair um conhecimento claro e preciso. A observação, enquanto 

instrumento profissional, não se dá de forma casual e espontânea, mas através de 

um planejamento, de uma ação refletida que sabe aonde quer chegar, o que 

pretende fazer, o que precisa conhecer. 

Sarmento (1994) sugere que é preciso apreender as representações sociais 

da população usuária sobre a realidade, incluindo os preconceitos, as percepções 

aparentes, os significados e explicações construídas. 

A observação se articula no contato com o usuário, propicia a articulação de 

contato explorando o nosso sentido, ou seja, a visão, um olhar atento, atuando de 

forma interativa e comprometida com a ética profissional dos assuntos verbalizados. 

Segundo Martinelli (2006), os assistentes sociais são os profissionais que 

mais se aproximam do cotidiano dos sujeitos sociais, sujeitos esses muitas vezes 

invisíveis para o sistema capitalista, pois não se constituem em potenciais 

consumidores ou não contribuem laborativamente para alimentar essa máquina de 

produzir exploração.  
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3.5.3  Visita Domiciliar 
 

 Tem por objetivo conhecer as condições em que vivem as famílias e 

apreender aspectos do cotidiano e das suas relações, é um instrumento para 

complementar a ação e intervenção do assistente social, é uma prática profissional, 

pode ser de atendimento ou investigativo, realizado por um ou mais profissionais, 

onde esse deve se deslocar até o meio social ou familiar do indivíduo. 

   A visita domiciliar é um instrumento mais adequado para atingir os objetivos 

profissionais. Como afirma Amaro (2003, p. 50),  

 

antes de tudo, a visita domiciliar serve ao alcance de um objetivo. Desde o 
momento em que se projeta a visita até sua efetivação, estamos planejando 
uma melhor aproximação da realidade do sujeito ou grupo que se pretende 
observar ou atender.   

   

A visita domiciliar como prática de intervenção reúne informações relevantes 

para um diagnóstico da realidade do usuário, sendo o contato do profissional com as 

vulnerabilidades existentes naquele espaço. 

  

 3.5.4  Estudo Social 

�

O estudo social é um instrumental no campo de atuação profissional para 

conhecer e analisar a situação vivida por determinado sujeito social ou grupo sociais 

sobre os quais o profissional da área é chamado a opinar, cuja finalidade é a 

orientação do processo de trabalho do próprio assistente social, é um instrumento 

que visa analisar determinadas conjunturas da realidade social a ser trabalhada, 

procurando apresentar respostas às demandas postas e contribuir para as decisões 

judiciais. O estudo social é 

 

um processo metodológico específico do Serviço Social que tem por 
finalidade conhecer profundamente, e de forma crítica, uma determinada 
situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional. 
(FÁVERO, 2003, p. 43). 
  

 Tal Estudo Social se concretiza por meio de entrevistas, visitas domiciliares e 

contatos com colaterais, pesquisas documentais e bibliográficas, são questões 

relativas ao que fazer, por que fazer, para que fazer e como fazer. 
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O estudo social é um processo metodológico de especificidade do assistente 

social "que tem por finalidade conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma 

determinada situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção 

profissional" (CFESS, 2007, p. 42). 

 As finalidades e a metodologia para o desenvolvimento da ação com 

instrumentos têm no relacionamento um elemento constante e dinâmico, pesquisa 

sobre determinado assunto, conhecer com profundidade e de forma crítica uma 

determinada situação ou expressão da questão social. 

 

 3.5.5  Abordagem 
 

A atuação do profissional é desenvolvida através da abordagem em família, 

individual e grupal. O instrumental de abordagem é como um processo de 

aproximação mediado pelos princípios ético-político do Serviço Social que pode 

viabilizar futuras ações profissionais, sabendo que os profissionais de aproximação 

da realidade social e das manifestações da questão social. 

 

A abordagem pode tornar-se, enquanto instrumento e estratégia de 
aproximação, de fortalecimento de vínculos, de estabelecimento de 
contrato, se for orientada pelo compromisso de assumir a condição humana, 
que implica “reconhecer, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade em si 
e no outro” (PETRAGLIA,2008,p. 38) 

    

Criar estratégias de intervenção a partir da realidade apresentada no 

cotidiano das relações sociais, sendo que essa interação do profissional e o usuário 

é pautada sob a luz do Projeto Ético-Político, para extrair do indivíduo, grupo ou 

família quaisquer relações sociais existentes e entender o comportamento social do 

qual está inserido, lembrando que a situação de vulnerabilidade é resultado de um 

sistema econômico excludente. 

 

3.5.6   Análise De Conjuntura 

 

A análise de conjuntura é de grande importância para o assistente social, para 

o profissional saber compreender a realidade atual e as diferenças e desigualdades 

impostas pelo neoliberalismo. 

No exercício profissional, o assistente social vai deparar-se com as 
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contradições sociais, resultado do sistema econômico explorador, que retira direitos 

da população e precariza as condições de trabalho, de forma geral a realidade e o 

acirramento das forças políticas no cenário nacional afetam diretamente as 

condições de vida da população. 

  O desafio de qualquer análise de conjuntura é compreender as inter-

relações das partes que formam o todo, pois a totalidade é um conjunto de múltiplas 

determinações. 

 

 [...] entender a prática profissional supõe inseri-la no jogo das relações das 
classes sociais e de seus mecanismos de poder econômico, político e 
cultural [...] a prática profissional tem um caráter essencialmente político: 
surge das próprias relações de poder presentes na sociedade [...] exige 
recursos teórico e um horizonte político para decifrar a dinâmica conjuntural, 
os sujeitos coletivos aí presentes e suas relações com a profissão. 
(IAMAMOTO, 1998, p. 121 – 123 – 125) 

             

 Levando em consideração as articulações locais, regionais, nacionais e 

internacionais de fenômenos e seus acontecimentos, são decisões tomadas para 

proteger uma determinada classe, ou seja, a classe dominante. Nesse contexto 

econômico, social e cultural que o assistente social precisa ter capacidade teórica e 

intelectual para se aproximar da realidade e se posicionar a favor da classe 

trabalhadora frente aos desmontes dos direitos sociais. 

 

3.5.7 Levantamento Socioeconômico 

 

  Segundo a lei que regulamenta a profissão de assistente social, a Lei 

8662/93, uma de suas competências é realizar estudo socioeconômico com os 

usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 

pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades (Brasil,1993b). 

Mioto (2009, p. 32) destaca que: 

 

 Estudos socioeconômicos – no âmbito do Serviço Social, remete a pensá-
lo, inicialmente, enquanto parte intrínseca das ações profissionais dos 
assistentes sociais. Afinal de contas o desenvolvimento das ações 
profissionais pressupõe o conhecimento acurado das condições sociais em 
que vivem os sujeitos aos quais elas se destinam.  

 

O assistente social ao identificar a situação socioeconômica e familiar dos 

usuários, com vistas à construção do perfil socioeconômico, deve possibilitar a 
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formulação de estratégias de intervenção, reconhecendo que são elementos para 

decisões de deferimento de benefícios, cabe ressaltar que as políticas sociais são 

focalizadas. 

 

 3.5.8 Acolhida Ou Escuta Qualificada  

 

A acolhida inicial e a escuta qualificada trata-se de um processo de ouvir, 

problematizar e agir pressupondo compreender as necessidades sociais dos 

usuários, sendo que essas ações constituem-se no princípio básico do atendimento.      

O processo de acolhimento/escuta é um instrumento de trabalho interativo na 

construção de respostas qualificadas aos indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade e ou risco, ou que tiveram seus direitos violados. 

Pontua Vanconcelos (1997, p. 137) que o papel do assistente social não é o 

de mero ouvinte, mas ele é um sujeito participante de todo o processo de 

atendimento ao usuário e, por isso, como profissional, tem tarefas a cumprir e 

objetivos a atingir, considerando que possui um saber específico para a sua atuação 

profissional.  

 

3.5.9 Reunião 

 

Segundo Sousa (2008, p. 127) as reuniões são espaços coletivos. São 

encontros grupais que têm como objetivo estabelecer alguma espécie de reflexão 

sobre determinado tema. Mas, sobretudo, uma reunião tem como objetivo a tomada 

de uma decisão sobre algum assunto. As reuniões podem ocorrer com diferentes 

sujeitos – podem ser realizadas junto à população usuária ou junto à equipe de 

profissionais que trabalham na instituição. Essa postura já indica que, ao coletivizar 

a decisão, o coordenador de uma reunião se coloca em uma posição democrática. 

  

3.5.9.1  Dinâmica de grupo 

  

  A dinâmica de grupo é uma técnica utilizada pelo Assistente Social em 

diferentes momentos de sua intervenção, que possibilita estar relacionado com a 

temática o envolvimento dos atores para intervir diante das manifestações das 
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expressões da questão social. 

Portanto, conhecer as determinações sociais que agem sobre o indivíduo e 

participante do grupo, conforme aponta Paulo Freire, que apresenta uma 

contribuição fantástica para o assistente social que trabalha com grupos, quando 

afirma que: 

 

[...] a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. 
Que o meu “destino” não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de 
cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a 
História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um 
tempo de possibilidades e não de determinismo. (FREIRE, 1996, p. 22). 

  

O assistente social é um facilitador, conduzindo o grupo a uma reflexão, com 

postura política democrática, mas que consegue manter o controle do processo, e 

rompendo com as práticas paternalistas e assistencialistas. 

 

3.5.9.2  Atas de reuniões  

�

Dado a importância do tema, pautando-se em Sousa (2008), sabe-se que o 

registro de todo o processo de uma reunião, das discussões realizadas, das opiniões 

emitidas, e, sobretudo, da decisão tomada – e da forma como o grupo chegou a ela 

(por votação, por consenso, ou outra forma), é de grande relevância. 

Prosseguindo ainda com Sousa (2008, p.129), geralmente o relator de uma 

ata de reunião é designado para tal. Pode ser um membro do grupo ou um 

funcionário da instituição. Comumente, as atas de reuniões são lidas ao final da 

mesma, e, após sua aprovação, todos os participantes assinam como garantia de 

que a discussão realizada assim como a decisão tomada é de ciência de todos. 

 

3.5.9.3 Livros de registro 

  

 Pontua Sousa (2008, p.130), o livro de registro é um instrumento bastante 

utilizado, sobretudo em locais onde circula um grande número de profissionais. 

Trata-se de um livro onde são anotadas as atividades realizadas, telefonemas 

recebidos, questões pendentes, atendimentos realizados, dentre outras questões, de 

modo que toda a equipe tenha acesso ao que está sendo desenvolvido. 
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3.5.9.4 Diário de campo 

 

Sousa (2008) diz que o diário de campo é um documento que auxilia bastante 

o profissional nesse processo. Trata-se de anotações livres do profissional, 

individuais, em que o mesmo sistematiza suas atividades e suas reflexões sobre o 

cotidiano do seu trabalho.      

O diário de campo é importante porque o Assistente Social, na medida em 

que vai refletindo sobre o processo, pode perceber onde houve avanços, recuos, 

melhorias na qualidade dos serviços, aperfeiçoamento nas intervenções realizadas – 

além de ser um instrumento bastante interessante para a realização de futuras 

pesquisas. Ele é de extrema utilidade nos processos de análise institucional, o que é 

fundamental para localizar qualquer proposta de inserção interventiva do Serviço 

Social. 

Nesse sentido, para Lüdke e André (1986), o diário de campo consiste em um 

instrumento de registro das informações e das experiências vividas no cotidiano do 

estágio. Ele permite que as informações, as observações e as reflexões sejam 

sistematizadas de forma mais detalhada. Em outras palavras, pode-se dizer que o 

diário é um caderno individual em que o estagiário anotará percepções, 

encaminhamentos, análises, dúvidas, demandas da população atendida, 

inquietações, avaliações, sentimentos pessoais, depoimentos dos sujeitos 

envolvidos, conflitos, questionamentos e dilemas éticos, entre outros apontamentos 

que digam respeito à sua vivência no campo de estágio. 

 

3.5.9.5  Relatório social  

 

Segundo Sousa (2008) o relatório social é uma exposição do trabalho 

realizado e das informações adquiridas durante a execução de determinada 

atividade. É o relato dos dados coletados e das intervenções realizadas pelo 

assistente social. 

 O relatório social pode ser referente a qualquer um dos instrumentos face a 

face, bem como pode descrever todas as atividades desenvolvidas pelo profissional 

(relatório de atividades). Desse modo, os diferentes relatórios sociais são os 

instrumentos privilegiados para a sistematização da prática do assistente social. 
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O relatório é um instrumental que traz as principais informações vivenciadas 

pelo usuário acerca da realidade apresentada, onde se relata as relações 

interfamiliar de forma sucinta e objetiva, uma linguagem técnica sem preconceito e 

sem fazer juízo de valor das expressões da questão social.  

 

3.5.9.6 Parecer social  

    

É uma avaliação teórica e técnica realizada pelo assistente social dos dados 

coletados; para Sousa (idem) mais do que uma simples organização de informações 

sob a forma de relatório, compete ao profissional avaliar essas informações, emitir 

uma opinião sobre elas. Uma opinião que deve estar fundamentada, com base em 

uma perspectiva teórica de análise. 

O parecer social é sua conclusão técnica profissional que o assistente social 

elaborou sobre a realidade fundamentada acerca de uma determinada expressão da 

questão social que é o seu objeto de intervenção. 

No parecer devem constar informações e viabilizações de direitos, que jamais 

devem se desprender das dimensões constitutivas do Serviço Social, afinal, o 

objetivo do parecer social sempre deve estar caminhando a favor da cidadania, dos 

direitos humanos e da justiça social, com conteúdo objetivo e conciso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
�

�

�

4   A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - UM DESAFIO PARA PROFISSÃO DE   
SERVIÇO SOCIAL 

 

As expressões da questão social como resultado do sistema capitalista 

excludente e desigual ficam mais evidentes quanto ao acesso à educação, à saúde 

e ao mercado de trabalho, percebe-se que a concorrência no acesso ao mercado 

formal com oportunidades na sociedade contemporânea é desigual, principalmente 

com relação a pessoa que possui alguma deficiência, cabe salientar que as pessoas 

embora sendo munidas de conhecimento e sem "deficiência" acabam enfrentando 

dificuldades para se colocar no mercado produtivo. 

Como abordado inicialmente, se a exclusão já atinge os considerados 

capazes para o trabalho, ela acentua-se em relação às pessoas com algum tipo de 

deficiência, quantas barreiras são impostas, o silêncio e a invisibilidade e a falta de 

oportunidades para as pessoas com deficiência, desde a iniciação educacional até a 

possibilidade de inclusão no mercado formal de trabalho.  

As facilidades e as dificuldades iniciam a partir das condições de 

oportunidades que as famílias enfrentam quando em seu grupo familiar têm uma 

pessoa com deficiência. Há uma diferença no cotidiano de uma família em situação 

de vulnerabilidade; a adaptação, as mudanças e as dificuldades de acesso aos 

direitos mínimos, acessar profissionais capacitados que dificilmente fazem parte da 

estrutura do Estado, comparado à situação de outra família que tem condições 

econômicas para melhorar a qualidade de vida do membro familiar com deficiência, 

de modo geral, não enfrentando as mesmas dificuldades.  

Deste modo, as diferenças colocadas na sociedade através do modelo 

econômico capitalista seguem um modelo de padrões que inclui e exclui as pessoas, 

no qual as pessoas que não são produtivas para o capital, em especial as com 

deficiência, são deixadas de lado ou contratadas pelas empresas para cumprir 

determinações legais que as beneficiam, assim, boa parte da população com 

alguma deficiência fica na invisibilidade social, esses fatores são determinantes para 

condições individuais e sociais que as famílias ou indivíduo se encontram. 

Contudo, são expressões sociais a marginalização e exclusão que abrange 

não só a pessoa com deficiência, mas também aquela família fragilizada social e 

economicamente que têm seus direitos a saúde, educação e moradia violados, são 
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pessoas que se encontram à margem da sociedade que recebem ações paliativas e 

descontinuadas do Estado. 

Na história humana a exclusão da pessoa com alguma deficiência é evidente 

e perversa, mas a exclusão se mantém ainda nos dias de hoje. Por mais avanços 

conquistados com a legislação no sentido da visibilização e de proteção, ainda 

assim existem a discriminação, o preconceito, a rotulação e a fixação de 

estereótipos que coloca a pessoa com deficiência como alguém inferior e invisível 

para sociedade e o Estado. 

Essas aversões e paradigmas em relação às pessoas com deficiência se 

tornam uma barreira que a sociedade ainda não derrubou, e para as famílias que 

possuem uma pessoa com deficiência são obstáculos ainda maiores, principalmente 

quando envolve a questão de sustentabilidade financeira, acesso a profissionais 

especializados na educação, na saúde. A burocracia fica exacerbada com enorme 

dificuldade para família acessar direitos garantidos em leis para pessoa com 

deficiência, que na maioria das vezes é acessado somente com a judicialização, por 

meio dos órgãos de defesa e de justiça voltados a enfrentar a ineficiência do Estado.  

Há tempos que a sociedade se organiza em determinados grupos e 

movimentos sociais para o enfrentamento e a defesa dos direitos, na busca de 

efetivação da proteção social que a Constituição Federal de 1988 descreve como 

dever do Estado a proteção para minorias sociais que sofrem e se fortalecem frente 

ao explícito modelo econômico capitalista que agudiza a divisão de classe. 

 Como visto, o sistema econômico capitalista protege quem produz, mas 

aqueles que são improdutivos são atendidos de forma desigual se tornando um 

fardo para o Estado, que desenvolve políticas sociais focalizadas e mercantilizadas, 

percebe-se a diáspora ou dicotomia do valor humano entre produtivo e improdutivo, 

sendo a exclusão um reflexo do sistema econômico neoliberal, que vai desde a 

marginalização, isolamento social e perda do exercício da cidadania. 

 

4.1 A POLÍTICA DE SEGMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Apesar dos avanços da medicina e da tecnologia para dar qualidade de vida 

para todas as pessoas, também para as com deficiência, bem como se faz 

necessário também considerar os avanços e retrocessos nas relações sociais 
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envolvendo o lado afetivo familiar e o convívio social. Nesse processo de inclusão 

social é preciso evidenciar que a exclusão que se dá pela desigualdade social na 

forma objetiva traz sofrimento e injustiça social. Cabe salientar que incluir as 

pessoas com deficiência significa respeitar e reconhecer todos os seres humanos 

como livres, iguais e com direitos. 

Diante do exposto, o Estado busca cumprir os direitos garantidos na 

Constituição aos seus cidadãos através das políticas públicas. Ao reportar para a 

política pública de saúde, esta tem como princípio a universalidade e gratuidade 

para atender todas as pessoas, inclusive com deficiência, porém estas se deparam 

com dificuldades para acessar o direito à saúde, como aponta França e Pagliuca 

(2009), 

 

Além disso, as pessoas com deficiência, ao apresentarem características 
particulares e diferenciadas da população em geral, enfrentam mais 
barreiras a serem transpostas na sociedade, problema este considerado 
central para a consolidação do Sistema Único de Saúde. 

 

Desta forma busca-se uma solução para aproximar a sociedade das pessoas 

que de alguma forma sofrem preconceitos, discriminações, barreiras sociais, 

culturais ou pessoais dos argumentos arrazoados acima, parte-se para compreender 

a política de saúde voltada a atender e incluir a pessoa com deficiência. 

Os avanços legislativos para garantir o direito à saúde obtiveram grandes 

avanços nos últimos anos, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, 

passando a ser um direito de todos e um dever do Estado, outra conquista foi com a 

Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/1990) com acesso universal à saúde e a gestão 

descentralizada.  

O Estado passa a ter uma participação efetiva com relação à saúde voltada 

às pessoas com alguma deficiência. Com as ações do setor Saúde voltadas a esse 

segmento populacional, adota o conceito fixado pelo Decreto n.º 3.298/99, que 

considera “deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”; a Portaria do 

Ministério da Saúde MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002, instituiu a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência para atendimento em todo a rede de 

serviços do Sistema Único de Saúde. 
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Contudo, o passo significativo foi dado com a aprovação do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, instituído com sanção da Lei nº 13.146 de 06 de julho de 

2015, que garante uma série de direitos relacionados à educação, saúde e 

acessibilidade, além de estabelecer punições quando ocorre discriminação ou 

violação dos direitos da pessoa com deficiência.  

No que tange as abrangências das legislações da saúde para pessoa com 

deficiência, que vieram contemplar aqueles que de alguma forma são deixados de 

lado, com ações incipientes e ineficazes, outro aspecto importante diz respeito às 

condições das famílias para atender as dificuldades enfrentadas no cotidiano para 

melhorar as condições de vida da pessoa com deficiência. O acesso aos serviços de 

saúde para uma família que não possui condições financeiras, em comparação com 

as famílias com poder aquisitivo, constitui barreiras que impedem dar uma melhor 

qualidade de vida a um membro familiar com alguma deficiência, como aponta 

Othero e Dalmaso (2009), o acesso configura-se como uma das principais 

necessidades das pessoas com deficiência. 

 

Entretanto, essa população caracterizada por um complexo multifacetado 
de exclusão e privação coletiva experimenta dificuldades em relação ao 
acesso aos serviços de saúde, o que denuncia a iniquidade, a desigualdade 
e a falta de acessibilidade, vertentes potencializadoras do isolamento 
(SOUZA e PIMENTEL, 2012). 

 

Apesar dos grandes avanços na saúde da pessoa com deficiência, há 

barreiras que dificultam, principalmente, o acesso à informação sobre seus direitos, 

falta de transportes adequados para atender essa população que não é só urbana, 

mas também aquelas pessoas que vivem em áreas rurais. Identificam-se como 

obstáculos os lugares públicos com padrões de construções antigos, os 

impedimentos geográficos, arquitetônicos e comportamentais que dificultam o dia a 

dia da pessoa com deficiência. 

Em relação aos direitos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu Artigo 

18, prevê que “é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em 

todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal 

e igualitário”, complementado pelos parágrafos, 

  

§ 1o  É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração 
das políticas de saúde a ela destinadas.  
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§ 2o  É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que 
regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão 
aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.  
§ 3o  Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, 
especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser 
garantida capacitação inicial e continuada. (...) 

 

As ações e os serviços de saúde pública destinada à pessoa com deficiência 

devem assegurar: 

 

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe 
multidisciplinar;   
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para 
qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor 
condição de saúde e qualidade de vida;  
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e 
internação;  
IV - campanhas de vacinação;  
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes 
pessoais;  
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual 
da pessoa com deficiência;  
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;  
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus 
familiares sobre sua condição de saúde;  
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de 
deficiências e agravos adicionais;  
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que 
atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa 
com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;  
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, 
medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas 
vigentes do Ministério da Saúde. 

 

Ainda se prevê que as diretrizes alcançam também as instituições privadas 

que atuam de forma complementar do SUS, bem como recebem recursos para se 

manter. 

A necessidade de alcançar as pessoas com deficiência para atendimento na 

rede de saúde se faz necessária às políticas públicas intersetoriais e articuladas com 

outras políticas de segmento que contemplem todas as dimensões da vida de todas 

as pessoas, esses direitos conquistados pelas pessoas com deficiência corrigem 

uma lacuna importante em termos de acesso à saúde dessa população. 

 

�
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4.2 A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

É na década de 1970, conforme cita Silva (2006, p. 6), em documento para a 

Secretaria de Educação Especial, 

 

que surge o conceito de "necessidades educacionais especiais" no então 
chamado Relatório Warnock (1978) apresentado ao Parlamento do Reino 
Unido, pela Secretaria do Estado para Educação e Ciência, Secretaria do 
Estado para a Escócia e a Secretaria do estado para o País de Gales. Esse 
relatório, organizado pelo primeiro Comitê do Reino Unido, presidido por 
Mary Warnock, foi constituído para rever o atendimento aos deficientes.  
 

Os movimentos das décadas de 1980 e 1990 surgem com o desafio à 

proposta de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, numa 

perspectiva inovadora em relação à proposta de integração da década de 1970, 

cujos resultados não modificaram muito a realidade educacional de fracasso desses 

alunos. A proposta de inclusão propõe que os sistemas educacionais passem a ser 

responsáveis por criar condições de promover uma educação de qualidade para 

todos e fazer adequações que atendam às necessidades educacionais especiais 

dos alunos com deficiência.  

Durante as décadas de 80 e 90 se intensifica o entendimento sobre o 

“conceito de inclusão”, sendo esse princípio parte dos direitos de todos à educação. 

Somente nos anos de 1980 é que se começa a construir propostas de políticas 

públicas baseadas na temática dos Direitos Humanos, especialmente voltadas para 

nossas carências sociais e econômicas como demonstram os Planos Nacionais de 

Direitos Humanos e os debates para a revisão dos mesmos.  

O percurso até a inclusão passou por decisões e medidas tomadas por 

organizações e agências internacionais, como as Nações Unidas (ONU) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), e no Brasil com a Constituição Federal de 88 que a educação passou a 

ser um direito de todos e dever do Estado e da família e todos devem ter igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola sem nenhum tipo de 

discriminação. (BRASIL, 1998, p.2). 

O ponto de partida para se compreender sobre as legislações relativas à 

inclusão da pessoa com deficiência na educação vem da Constituição Federal de 5 

de outubro de 1988, que em seu artigo 205 aponta: 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

Especificamente em relação à pessoa com deficiência, lê-se ainda na 

Constituição Federal o Artigo 208, Inciso III, que aponta como “dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III - atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino.” Ainda, no Artigo 227, § 1º, Inciso II que trata da  

 

criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

 

Outro aspecto importante foram as construções coletivas dos “planos” que 

representam um avanço nas relações entre a sociedade civil e o Estado, com 

grandes avanços na área da proteção social, no entanto não são suficientes para a 

consolidação de uma cultura nacional de defesa dos direitos de todos. 

O avanço constitucional de 1988 desdobrou-se com efeito, trazendo a luz e 

defesa de direitos das crianças e dos adolescentes por meio da Lei nº 8.069 de 13 

de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Neste documento verifica-se em seu Artigo 3º, parágrafo único, incluído pela Lei 

nº13.257/2016 a visibilização da pessoa com deficiência.  

 

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, 
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal 
de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 
região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 
famílias ou a comunidade em que vivem. (ECA,1990) 

 

Ainda com base no ECA/1990, encontra-se no Artigo 54, Inciso III, como 

“dever do Estado assegurar à criança e adolescente, (...) atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino”. Diante deste desafio imposto ao Estado faz-se necessário uma reflexão 

quanto aos avanços e retrocessos referentes aos processos para permitir a 
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convivência para estabelecer relações capazes de levar as mudanças conceituais 

necessárias, pois não é possível conhecer o outro sem incluí-lo, sendo a partir da 

década de 1990 que se ampliam as legislações com relação à educação inclusiva. 

Mas o que apontam autores em relação ao paradigma da inclusão social? Pode-se 

trazer o conceito de equiparação de oportunidades apresentado por Desabled 

Peoples’ Internacional, organização não-governamental cunhada por líderes com 

deficiência, que confeccionaram o livro “Declaração de Princípios” de 1981(apud 

Driedger & Enns, 1987, p. 2-3): 

 

O processo mediante o qual os sistemas gerais da sociedade, tais como o 
meio físico, a habitação e o transporte, os serviços sociais e de saúde, as 
oportunidades de educação e de trabalho, e a vida cultural e social, 
incluídas as instalações esportivas e de recreação, são feitos acessíveis 
para todos. Isto inclui a remoção de barreiras que impedem a plena 
participação das pessoas deficientes em todas estas áreas, permitindo-lhes 
assim alcançar uma qualidade de vida igual à de outras pessoas. 

 

Os movimentos nacionais e internacionais convergiram esforços para a 

formatação de uma política de integração e de educação inclusiva, sendo o ato que 

deu culminância mundial a inclusão da pessoa com deficiência foi a Conferência 

Mundial de Educação Especial, que contou com a participação de 88 países e 25 

organizações internacionais em assembleia geral, na cidade de Salamanca, na 

Espanha, em junho de 1994. 

Fruto deste evento foi a “Declaração de Salamanca”, da qual Maria Regina 

Cazzaniga Maciel (2000, p. 51-52) transcreve pontos importantes, que devem servir 

de reflexão e mudanças da realidade atual, tão discriminatória: 

 

Acreditamos e Proclamamos que: 
- toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 
- toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas; 
- sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 
educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta 
a vasta diversidade de tais características e necessidades; 
- aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer tais necessidades; 
- escolas regulares, que possuam tal orientação inclusiva, constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 
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Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 
- atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de 
seus sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem 
todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades 
individuais; 
- adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, 
matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam 
fortes razões para agir de outra forma; 
- desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em 
países que possuam experiências de escolarização inclusiva; 
- estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para 
planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e 
adultos com necessidades educacionais especiais; 
- encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações 
de pessoas portadoras de deficiências nos processos de planejamento e 
tomada de decisão concernentes à provisão de serviços para necessidades 
educacionais especiais; 
- invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção 
precoces, bem como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva; 
- garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de 
treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, 
incluam a provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas.  

 

Outro grande avanço na educação foi estabelecido por meio de critérios com 

a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, que assegura aos educandos com necessidades especiais 

currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicos para 

atender suas necessidades. 

A inclusão da pessoa com deficiência na educação é a garantia de acesso a 

direitos voltados para todos, esses novos conceitos na área de inclusão na 

educação nos remetem a abandonar ou romper com pré-conceitos que estão 

enraizados há muito tempo em diversos setores da sociedade. É a quebra do 

paradigma da integração para firmar novo paradigma da inclusão social, como 

aponta Sassaki (1998): 

 

Esse paradigma é o da inclusão social - as escolas (tanto comuns como 
especial) precisam ser reestruturadas para acolherem todo espectro da 
diversidade humana representado pelo alunado em potencial, ou seja, 
pessoas com deficiências físicas, mentais, sensoriais ou múltiplas e com 
qualquer grau de severidade dessas deficiências, pessoas sem deficiências 
e pessoas com outras características atípicas, etc. É o sistema educacional 
adaptando-se às necessidades de seus alunos (escolas inclusivas), mais do 
que os alunos adaptando-se ao sistema educacional (escolas integradas). O 
acesso à educação torna-se os sonhos possíveis para realização de ideais 
para construir uma sociedade livre, justa e solidária, para erradicação dos 
preconceitos e das desigualdades sociais, e na educação que damos os 
primeiros passos para o conhecimento científico e humano. 
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Ativistas do movimento liderado por pessoas com deficiência sempre 

combateram esta forma de atender às necessidades educacionais, por exemplo, de 

crianças com deficiência. Para eles, não era justa essa exigência da sociedade, no 

sentido de que as crianças provassem estarem aptas para ingressar no sistema 

educacional comum. Eles entendiam, e assim o entendem até hoje, que cabe à 

sociedade, portanto às escolas comuns, modificar seu paradigma educacional e, 

consequentemente, suas estruturas físicas, programáticas e filosóficas, a fim de que 

as escolas possam tornar-se mais adequadas às necessidades de todos os seus 

alunos.  

Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 

modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial 

ao ensino regular. 

 

Em 2001, Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001: Institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 
(BRASIL, 2001).  
No ano de 2007, é lançado a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC 2008, um documento que integra 
os marcos históricos e normativos da educação especial. (BRASIL, Portaria 
nº 948/2007) 

 

A escola é um ambiente repleto em expressões da questão social, como 

evasão escolar, a violência, o alcoolismo e as drogas engendradas das mais 

variadas formas, estando explícitas ou implícitas em questões identificadas como 

puramente escolares, apesar de leis para garantir o acesso à educação inclusiva, 

esses espaços físicos são um local de contatos com diversas pessoas com 

pensamentos diferentes, esses são alguns fatores que originam fracasso escolar, 

desinteresse pelo estudo, e evasão escolar, e estas condições antes de serem 

escolares são sociais. 

Para a adequação dos sistemas escolares, deve-se buscar as seis dimensões 

de acessibilidade segundo Sassaki (2009, p. 10-16), quais sejam: 

  

• Acessibilidade arquitetônica, sem barreiras ambientais físicas em todos 
os recintos internos e externos da escola e nos transportes coletivos. 
• Acessibilidade comunicacional, sem barreiras na comunicação 
interpessoal (face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem 



82 
�

�

�

gestual etc.), na comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila 
etc., incluindo textos em braile, textos com letras ampliadas para quem tem 
baixa visão, notebook e outras tecnologias assistivas para comunicar) e na 
comunicação virtual (acessibilidade digital). 
• Acessibilidade metodológica, sem barreiras nos métodos e técnicas de 
estudo (adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, 
uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo de cada 
aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem, novo conceito de 
educação, novo conceito de logística didática etc), de ação comunitária 
(metodologia social, cultural, artística etc. baseada em participação ativa) e 
de educação dos filhos (novos métodos e técnicas nas relações familiares 
etc). 
• Acessibilidade instrumental, sem barreiras nos instrumentos e utensílios 
de estudo (lápis, caneta, transferidor, régua, teclado de computador, 
materiais pedagógicos), de atividades da vida diária (tecnologia assistiva 
para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, comer, andar, tomar banho 
etc) e de lazer, esporte e recreação (dispositivos que atendam às limitações 
sensoriais, físicas e mentais, etc). 
• Acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis embutidas em 
políticas públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias 
etc), em regulamentos (institucionais, escolares, empresariais, comunitários 
etc) e em normas de um geral. 
• Acessibilidade atitudinal, por meio de programas e práticas de 
sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da convivência 
na diversidade humana resultando em quebra de preconceitos, estigmas, 
estereótipos e discriminações.  

 

Ainda do resumo apresentado pela Revista Inclusão, o texto de Romeu 

Kazumi Sassaki (2005) apresenta outros elementos que devem ser trabalhados a 

respeito das mudanças e transformações de paradigmas e senso comum ainda 

arraigados na vida das pessoas e sociedade. 

 
• Aplicação da teoria das inteligências múltiplas na elaboração, 
apresentação e avaliação das aulas, fato que vem ampliando as formas de 
aprendizagem dos alunos e de ensino por parte dos professores, assim 
como as formas de relacionamento dos pais com seus filhos, as relações de 
amizade e de estudo entre os alunos etc.  
• Incorporação dos conceitos de autonomia, independência e 
empoderamento nas relações entre todas as pessoas que compõem cada 
comunidade escolar.  
• Práticas baseadas na valorização da diversidade humana, no respeito 
pelas diferenças individuais, no desejo de acolher todas as pessoas 
(princípio da rejeição zero), na convivência harmoniosa (princípio da 
cooperação e colaboração), na participação ativa e central das famílias e da 
comunidade local em todas as etapas do processo de aprendizagem e, 
finalmente, na crença de que qualquer pessoa, por mais limitada que seja 
em sua funcionalidade acadêmica, social ou orgânica, tem uma contribuição 
significativa a dar a si mesma, às demais pessoas e à sociedade como um 
todo. 
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4.3  A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

A Assistência Social como política pública rompeu com a benemerência, a 

caridade e o assistencialismo ao longo da história, e o marco fundamental que 

reconhece a assistência social como política pública foi com a Constituição Federal.  

No Brasil, a partir de 1930, a condição social era entendida como caso de 

polícia com meios repressivos, como problema do indivíduo e não do sistema 

econômico. A partir da história da política da assistência sendo cuidada de modo 

mais isolado com a filantropia, ou com os religiosos da Igreja Católica, cabe salientar 

que as pessoas com deficiência eram caracterizadas como inválidas, frágeis e 

doentes, mas a proteção estatal foi mais intensificada com a criação de instituições e 

por algumas regulações. 

 

A primeira grande regulação da assistência social no país foi a instalação do 
Conselho Nacional de Serviço Social – CNSS - criado em 1938. O Conselho 
é criado como um dos órgãos de cooperação do Ministério da Educação e 
Saúde, passando a funcionar em uma de suas dependências, sendo 
formado por figuras ilustres da sociedade cultural e filantrópica e 
substituindo o governante na decisão quanto a quais organizações 
auxiliares. Transita pois, nessa decisão, o gesto benemérito do governante 
por uma racionalidade nova, que não chega a ser tipicamente estatal, visto 
que atribui ao Conselho certa autonomia.(MESTRINER, 2001, p. 57-58). 

 

Mais tarde, a Assistência Social foi institucionalizada com a criação, em 1942, 

da Legião Brasileira de Assistência (LBA) com ações sociais como ato de boa 

vontade e não de cidadania, como aponta a autora Adalgiza Sposati (2004, p. 20), 

 

Em outubro de 1942 a L.B.A. se torna uma sociedade civil de finalidades 
não econômicas, voltadas para “congregar as organizações de boa 
vontade”. Aqui a assistência social como ação social é ato de vontade e não 
direito de cidadania.  

 

Ressalte-se, no entanto, que a adoção do conceito de seguridade social deu-

se, no Brasil, com muito atraso. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

firmada em 1948, no artigo 85, já estabelecia o direito à seguridade social como 

direito de todos os povos: 

 

Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos, os serviços sociais indispensáveis, o direito à seguridade 
social no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros 
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casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 
controle. (ONU, 1948) 

 

Das ações do Estado a partir da década de 1964, sendo um período do 

Regime Militar, aconteceram grandes mudanças econômicas, em face às políticas 

de proteção social sendo centralidades desse governo repressivo. 

 Como apontam Pereira e Saraiva (2017, p. 181), 

 

A questão da deficiência deixa de ser responsabilidade exclusiva da família 
e das instituições de caráter filantrópico, para passar a ser uma 
preocupação também do Estado, No que concerne aos direitos sociais, 
durante a ditadura militar em 1967, a Constituição Federal (1967, s/p) 
contempla, pela primeira vez, um direito específico para as pessoas com 
deficiência. No seu art. 175 a família é constituída pelo casamento e terá 
direito à proteção dos poderes públicos [...] e no art. 4° cria-se a assistência 
à maternidade, à infância e à adolescência e a educação especial de 
excepcionais. 

 

A partir da década de 1980, marcada pelos movimentos sociais na luta pela 

democracia e pelos direitos sociais, o movimento social das pessoas com deficiência 

se articula institucionalmente e ganha força com a proclamação das Nações Unidas 

reconhecendo 1981 o “Ano Internacional da Pessoa Deficiente”.  

Nesse período marcado pelo fim do Regime Militar e a luta pela democracia, 

foram decisivas as manifestações sociais, bem como a organização da sociedade 

civil. 

  A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema de Seguridade Social do 

artigo 194 até o artigo 203, orientada por princípios como integralidade e a 

indivisibilidade dos direitos humanos, definido como política pública, direito do 

cidadão e dever do Estado. 

O Brasil estabeleceu marcos legais com a CF/88, conquistas sociais para 

população e avanços aos direitos da pessoa com deficiência orientada pelo princípio 

da universalidade no acesso aos direitos sociais, no artigo 203, define que “a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social”, e tem por objetivos à pessoa com deficiência em 

seus Incisos,  

 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; e,  
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
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própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei.   

 

A regulamentação do Artigo 203 e 204 da Constituição Federal ocorreu 

somente em 1993 com a sanção da Lei nº8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS). Somente em 2003, por meio das decisões 

da Conferência Nacional de Assistência Social, decidiu-se avançar na consolidação 

desta política com o encaminhamento para aprovação pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre 

as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS). E, a Norma Operacional do Sistema Único de Assistência Social (NOB-

SUAS) aprovado sua primeira edição em 2005. Somente em 2009, foi aprovada pelo 

CNAS a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações.  

É por meio da tipificação dos serviços socioassistenciais que União, estados e 

municípios iniciaram o processo de materialização e unificação da oferta dos 

serviços socioassistenciais. Essa é uma mudança de paradigma que continua a ser 

implementada, pois as mudanças requeridas a partir do arcabouço normativo 

produzido, os documentos orientadores, das novas implicações que técnicos e 

gestores desta política precisam adquirir, buscando atualizar suas capacidades e 

responsabilidades, aproximando-se muito mais da população que necessita desta 

política pública, que deixou de ser política de governo e passou a ser de política de 

Estado. 

Em relação à Tipificação Nacional, apresentam-se os mais importantes 

serviços que são ofertados dentro de cada uma das proteções sociais: básica e 

especial.  

Na proteção social básica se encontra o Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas que tem por finalidade, 

 

 (...) a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o 
desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de 
oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das 
pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e 
potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a 
exclusão e o isolamento.  
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O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com 
deficiência e pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços de outras 
políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial 
e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de 
defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. 
Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, 
orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da 
cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo 
do serviço. (CNAS, 2009) 

 

Os objetivos deste serviço de proteção social são: 

 

- Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos 
familiares e sociais; 
- Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência; 
- Identificar situações de dependência; 
- Colaborar com redes inclusivas no território;  
- Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou 
pessoas idosas com vistas a promover a sua inclusão social;  
- Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão 
de pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de 
mitos e preconceitos; 
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das 
pessoas com deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da 
comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social; 
- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e 
potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã;  
- Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção social e serviços 
públicos, conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a 
benefícios e programas de transferência de  
renda; 
- Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de 
qualidade de vida dos (as) usuários (as); 
- Contribuir para a construção de contextos inclusivos. (CNAS, 2009) 

 

Na proteção social especial de média complexidade, encontra-se o Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias 

que deve ser ofertado 

 

ao atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e 
idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 
agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, 
isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no 
seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto 
grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/ capacidade 
da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o 
desenvolvimento da autonomia. (CNAS, 2009) 

 

Ainda em relação ao serviço para pessoa com deficiência e idosos na 

proteção especial de média complexidade, deve ter a finalidade de 
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promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada 
para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de 
dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação 
da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família 
e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da 
sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários 
prolongados. As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas 
com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca 
vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades, deverá 
ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, 
serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, 
sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e 
dependente”. Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe 
poderão identificar demandas do dependente e/ou do cuidador e situações 
de violência e/ou violação de direitos e acionar os mecanismos necessários 
para resposta a tais condições. (CNAS, 2009) 

 

Os dois serviços acima mencionados devem estar respectivamente 

conectados com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e ao 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), 

para que possam ser atendidos e acompanhados de acordo com o Plano de 

Atendimento Familiar ou Individual (PAFI) ou pelo Plano de Atendimento 

Especializado Familiar ou Individual (PAEFI). 

Ainda outro documento legal emitido pelo CNAS, aprovando a Resolução 

CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011, define a habilitação e reabilitação da 

pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no 

campo da assistência social e estabelece seus requisitos, deve ser entendida como 

“inclusão à vida comunitária”, adequando -se às lutas históricas dos movimentos das 

pessoas com deficiência e aos seus avanços conceituais. 

E, quanto à definição de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência 

e a promoção de sua inclusão à vida comunitária, a mesma resolução (CNAS, 2011) 

apresenta como sendo, 

  

um processo que envolve um conjunto articulado de ações de diversas 
políticas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo 
meio, cabendo à assistência social ofertas próprias para promover o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a 
autonomia, a independência, a segurança, o acesso aos direitos e à 
participação plena e efetiva na sociedade.  

 

A habilitação e reabilitação se concretizam na Assistência Social por meio da 

oferta de todos os projetos, programas, serviços e benefícios afiançados nos 
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documentos normativos desta política, aprovados pelo CNAS. O Campo de ação da 

Assistência Social caracteriza-se por meio da Vigilância Socioassistencial, Proteção 

Social, Defesa e Garantia dos Direitos, conforme a resolução nº 34, de 28 de 

novembro de 2011 (CNAS):   

 

§1º A Vigilância Socioassistencial se concretiza por meio da identificação 
das pessoas com deficiência e seu contexto sociofamiliar, identificando 
violações de direitos, barreiras (atitudinais, culturais, socioeconômicas, 
arquitetônicas e tecnológicas) e reconhecendo suas potencialidades. Cabe 
também a vigilância socioassistencial o monitoramento do acesso e padrões 
de qualidade dos serviços e benefícios socioassistenciais;  
§2º A Proteção Social deverá ser afiançada por meio da oferta de serviços, 
projetos, programas e benefícios socioassistenciais organizados por níveis 
de proteção social básica e especial de média e alta complexidade; 
§3º A Defesa e Garantia de Direitos: devem se concretizarem todos os 
serviços ofertados, na execução de programas e projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e 
articulação com órgãos públicos de defesa de direitos. 

 

Ao se analisar os documentos apontados dentro da política de assistência 

social e buscar associá-la ao acesso e inclusão da pessoa com deficiência nos 

diversos serviços e benefícios oferecidos, detecta-se que ainda está faltando muito 

para que se alcance o verdadeiro caminho da inclusão, pois a sociedade se 

encontra limitada por uma visão de mundo individual, pelo tecnicismo e fazer 

ativista; sem que se perceba entramos numa espiral de reprodução e plágio de 

velhos modelos assistencialistas. Estamos no momento atual retrocedendo de forma 

drástica os avanços alcançados para a visibilização dos excluídos socialmente. Em 

tempos de flexibilização, da superexploração da mão de obra, da instabilidade de 

renda, é um desafio para política de assistência social se manter firme e unir forças 

e voltar à defesa intransigente dos direitos da pessoa humana. 

 

4.4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA SOBRE DOENÇAS  

 

A sociedade contemporânea tem a possibilidade de acessar informações e 

obter o conhecimento de vários tipos de doenças; conhecimentos adquiridos através 

de pesquisas e avanços tecnológicos da ciência moderna. Algumas enfermidades 

acompanharam a trajetória do ser humano desde os primórdios até os dias atuais, 

compreendendo que as doenças foram enfrentadas de formas diferentes, em 
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épocas diferentes, onde envolvia uma conjuntura social, cultural e filosófica na 

história da humanidade. 

 Portanto, se reportará sobre a história da humanidade em relação ao 

surgimento das primeiras enfermidades e quais medidas eram tomadas para 

encontrar a cura física das pessoas. 

O desejo de curar pessoas principalmente do ciclo familiar no mundo primitivo 

seguiu alguns caminhos como aponta Hegenberg (1998), 

  

a doença foi diversamente contemplada, ora como fruto de invasão do 
organismo por matéria estranha, ora como "perda da alma", ora em termos 
de corpo "tomado" por fantasmas, ora como decorrência do rompimento de 
tabus, ora, enfim, como fruto de ritos mágicos. 

 

O envolvimento místico na cura de enfermidades era um dos conceitos 

utilizados pelos povos antigos, pois acreditavam na cura dos enfermos envolvidos 

nas guerras, onde sofriam mutilações, mas por outro lado não conseguiam 

explicações para as enfermidades que acometiam pessoas que não participavam 

das guerras. 

Considerando a forte influência da Mitologia Grega na antiguidade, surgem os 

relatos de Galeno de Pérgamo no final do século II, que surgiu após Hipócrates, 

considerado o pai da medicina, que viveu entre os anos 430 a.C e 330 a.C e 

descreveu numerosas doenças. 

Cita-se ainda Galeno, que durante sua vida se dedicou ao estudo das 

doenças, sendo que por vários séculos seus estudos foram utilizados para curar 

enfermidades que acometiam a população, assim é relatado na sua biografia: 

 

Cláudio Galeno (129-199) foi um médico grego. Foi considerado o pai da 
Anatomia. Um dos médicos mais importantes da Antiguidade. Realizou 
extensos estudos de Anatomia e Fisiologia. Sua monumental enciclopédia 
de Medicina "Exercícios Anatômicos" foi durante mais de quinze séculos, 
considerada infalível. (Disponível em: 
https://www.ebiografia.com/claudio_galeno/) 

 

Apesar dos avanços da medicina com Galeno, séculos mais tardes percebe-

se ainda um direcionamento de que as doenças eram introduzidas por forças alheias 

ao organismo por causa do pecado ou maldição divina. 

A transição do feudalismo para o capitalismo durante a Idade Média 

possibilitou contatos comerciais entre povos de diversas partes do continente, o que 
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facilitava a proliferação de doenças, apesar do desenvolvimento comercial  as 

enfermidades eram tratadas sobre influências místicas e religiosas. 

As medidas tomadas para combater a proliferação de doenças eram 

drásticas, as pessoas que apresentavam enfermidades durante a Idade Média eram 

afastadas da sociedade, e por não se enquadrarem em nenhum grupo social, 

econômico e religioso eram submetidos à exclusão social devido à condição de 

saúde, para Ana Rita Saraiva da Rocha,  que faz referência a José Mattoso (1985, p. 

124),  

 

Numa sociedade profundamente marcada pela religiosidade cristã, todos 
aqueles que não se enquadravam nos parâmetros dos grupos sociais 
necessários para atingir a perfeição ideal eram colocados à margem, 
excluídos do convívio com o restante da sociedade [...].Perante essa 
exclusão, encontramo-nos então face aos marginais, os pobres, os loucos, 
os doentes incuráveis, os histriões, as prostitutas, os vagabundos, os 
bandidos e criminosos, os hereges e alguns grupos, como os judeus e os 
mouros. 
 

Nesse período de forte influência de crenças sobrenaturais, onde os médicos 

acreditavam que algumas doenças eram resultados de possessões demoníacas, 

principalmente as doenças mentais, os enfermos eram afastados da sociedade e em 

outros casos eram reintegrados pela igreja. 

Especificamente durante a Santa Inquisição criada durante a Idade Média 

como uma espécie de tribunal religioso da Igreja Católica, com objetivo de condenar 

as pessoas que eram uma ameaça às doutrinas cristãs, ameaças que eram 

combatidas com perseguições dos denominados hereges, entraram na lista dos 

condenados hereges as pessoas com problemas mentais. Assim, com pouco 

conhecimento sobre doenças mentais, essas pessoas também foram condenadas e 

queimadas em praça pública, pois as crises mentais eram consideradas doenças de 

origem de bruxarias ou feitiçarias. 

A Igreja não tinha total conhecimento das doenças mentais, e o único 

entendimento de doenças mentais era o estudo de Galeno. 

 

Galeno não somente reconheceu que se tratava de uma doença do cérebro, 
mas conseguiu inclusive separar as epilepsias em dois tipos: as de causas 
desconhecidas e as que eram resultado de outras doenças. (DREIFUSS, 
1996, p.21). 
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Os avanços comerciais se intensificaram a partir das Revolução Industriais e 

contribuíram para novos estudos sobre doenças mentais durante o século XIX, 

segundo Trimble (1991) considerou que entre os pesquisadores alemães que 

marcaram os estudos sobre doenças mentais, dentre elas a epilepsia no século XIX, 

podem-se reconhecer os nomes de Grisinger (1817-1868), Klapelin (1856-1925), 

Aschafferberg (1906), Samt (1875) e Savage (1892), entre outros. 

 

4.5 EPILEPSIA 

 

O primeiro registro histórico de uma pessoa com a doença epilepsia foi 

registrado na região da Mesopotâmia e escrita pela língua Arcadiana. A qual era 

resultante de um pecado, pelo Deus da Lua, 

 

O primeiro registo do que aparenta ser um doente com epilepsia remonta ao 
ano de 2000 a.C. e encontra-se escrito em linguagem Arcadiana, usada na 
região da Mesopotâmia. O autor descreve um paciente com sintomatologia 
semelhante ao de uma convulsão epilética: “(...)o seu pescoço vira para a 
esquerda, as suas mãos e pés encontram-se tensos e os seus olhos 
arregalados, a sua boca está a espumar e este encontra-se inconsciente”. 
Esta condição é diagnosticada como sendo antasubbû, que pode ser 
traduzido como “a mão do pecado” e que seria causada pelo deus da Lua. 
(COSTA e FERRAZ 2014, p.8). 

 

Além disso, os autores Costa e Ferraz (2014), ainda citam encontrar outros 

relatos sobre essa doença em textos médicos registrados no Antigo Egito. O relato 

de Edwin Smith (1700 a.C.), O papiro cirúrgico, menciona sobre pacientes que 

tremem excessivamente, podem ser compreendidos como um sinal de crise 

epilética, era perceptível as reações corporais de agitações involuntárias, mas não 

existia o conhecimento científico naquela época. 

No acervo do Museu Britânico há um livro que menciona a medicina e fala 

sobre a doença em estudo, o qual tem um conceito de caráter espiritual, 

 

O mais velho relato detalhado de epilepsia está contido em um manuscrito 
no Museu Britânico. É um capítulo de um livro-texto babilônico de medicina 
que resume 40 manuscritos, datados por volta de 2000 a.C. O manuscrito 
registra, detalhadamente, diferentes tipos de ataques de epilepsia que são 
reconhecidos hoje. Enfatiza a natureza sobrenatural da epilepsia com cada 
tipo de ataque, associado com o nome de um espírito ou deus, 
normalmente do mal. O tratamento era então um assunto espiritual (World 
Health Organization, 1997). (MOREIRA 2004, p.108). 
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A partir disso, identifica-se que indivíduos vítimas dessa doença, passam 

problemas não somente com a doença e seus sintomas, bem como por vários outros 

fatores. 

 

Estudos apontam que pessoas com epilepsia (PCEs), doença neurológica 
crônica grave de maior incidência no mundo, devem enfrentar, além dos 
problemas e limitações decorrentes dos fatores orgânicos da doença, o 
estigma e o preconceito, o que pode levar ao isolamento social (HOPKER et 
al. 2016, p.2). 

 

No final do século XVIII e início do século XIX, o conceito de epilepsia surge 

através de John Hughlings Jackson que foi um neurofilósofo e pensador, conhecido 

como Pai da Epilepsia. Com um estudo revolucionário numa época sem tecnologias, 

Jackson descreve que as crises epiléticas teriam origem no córtex cerebral, na 

sequência de uma “descarga” de energia neuronal nos neurônios corticais. Segundo 

ele, uma convulsão não passa de um sintoma que ocorre após uma descarga 

desordeira, excessiva e ocasional do tecido nervoso nos músculos. 

A descoberta de Jackson possibilitou o aperfeiçoamento e tratamento da 

doença epilepsia para os dias atuais, estudos na área da ciência neurofisiológica 

tornando-se mais consensual na comunidade científica de que a epilepsia tinha 

origem cerebral e não manifestações sobrenaturais. 

Para tanto, um fator marcante utilizado até os dias atuais no que se refere ao 

diagnóstico da epilepsia, foi a descoberta do eletroencefalograma (EEG) em 1933, 

por Hans Berger, que certamente representou um marco significativo no 

conhecimento da fisiologia do encéfalo humano e do sistema nervoso. A técnica 

possibilitou enorme volume de pesquisas desde sua descoberta, algumas de valor 

inestimável para o diagnóstico das epilepsias (Organização Pan-Americana de 

Saúde, 1984). 

O eletroencefalograma, como aponta Kirby (1996, p. 60) é: 

 

[...] um gráfico que registra a atividade elétrica do cérebro. A atividade 
elétrica reflete o estado funcional em dado momento. [...] O EEG é uma 
ferramenta utilizada no diagnóstico de epilepsia e nos episódios de não 
epilepsia. [...] O EGG pode fornecer dados de comprovação, oferecendo 
pistas fundamentais quanto ao tipo de convulsão ou convulsões que a 
criança apresenta. 
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Outros conceitos foram utilizados definir a epilepsia por pesquisadores, como 

aponta Gareiso & Escardó (1949) que definiram a doença epilepsia de tal forma que 

é um quadro clínico anormal e desordenada dos neurônios, produzidos por uma 

descarga elétrica. Essas descargas podem compreender uma, várias ou todas as 

categorias e níveis do sistema nervoso. Mencionando, então, as  descargas 

psíquicas, descargas motoras, descargas sensitivas, descargas sensoriais e 

descargas neurovegetativas (MOREIRA, 2004). 

 Outra definição importante a ser citada é a classificação internacional de 

síndromes epilépticas, aprovada pela Liga Internacional Contra a Epilepsia, que foi 

criada em 1985 e revisada em 1989. Gram (1990, p.17) afirmou que:  

 

Uma síndrome epiléptica é definida como um distúrbio epiléptico 
caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem 
simultaneamente. Essas características incluem tipo(s) de crise(s), etiologia, 
anatomia, fatores precipitantes, idade de início, severidade, cronicidade, 
possível ciclismo diurno e circadiano das crises e prognóstico.  

 

A manifestação da doença é caracterizada por distúrbios neurológicos que se 

desenvolvem a partir de certas áreas do sistema nervoso central, que correspondem 

a uma atividade anormal numa parte do cérebro.  

Portanto, a epilepsia no contexto histórico sofreu mudanças e definições 

sobrenaturais e científicas, sendo possessões demoníacas, espíritos sobrenaturais 

até ser diagnosticada como alterações elétricas do cérebro, contudo a maior 

dificuldade encontra-se após o diagnóstico da doença, que é a mudança da 

qualidade de vida da família e das relações sociais. 

As mudanças no cotidiano familiar sofrem grandes alterações com a presença 

de um membro familiar com epilepsia, como aponta Souza (1988), na epilepsia 

infantil, o estigma inicia-se com o comportamento dos pais em relação ao 

diagnóstico. A maneira que os pais reagem forma a base de como as crianças vão 

interpretar a epilepsia depois e se relacionar com outras pessoas 

 

4.6  ESTUDO DE CASO 
 

Quando se considera a quantidade de estudos de caso, pode se classificar 

em estudos de caso único ou estudos de casos múltiplos. O estudo de caso único 

refere-se ao indivíduo, um grupo, um fenômeno, uma organização. 
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O estudo de caso conforme Robert Yin (2001, p.32) é “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. 

O presente estudo de caso é um estudo de abordagem qualitativo, 

bibliográfico de cunho interpretativo, tem como centralidade os desafios enfrentados 

pela família de uma pessoa com deficiência, que envolvem tomadas de decisões e 

sentimentos para decisões que possibilitam melhor condições de vida para pessoa 

com deficiência.   

O conceito da família entendido como fruto do processo histórico passando da 

família tradicional para os novos arranjos na contemporaneidade, com vínculos 

familiares formados por laços de afinidade e de afeto, sendo nesse grupo que o 

indivíduo irá iniciar a vida social, sendo um indivíduo “normal” ou com alguma 

deficiência. 

A idealização de família se remete a fase da adolescência, essa fase envolve 

tomada de decisões que apresentam mudanças e características físicas e 

psicológicas desencadeadas por um processo de formação de caráter humano, uma 

fase de conflitos e mudanças para maturidade na forma de pensar e ter autonomia 

nas decisões. 

 

4.7  QUESTÕES ÉTICAS ESTUDO DE CASO 

 

Os nomes utilizados foram modificados respeitando o sigilo e o anonimato, o 

estudo de caso é baseado em fatos reais do cotidiano de uma pessoa com 

deficiência na família. 

O histórico familiar é necessário para entender o contexto em que Artur está 

inserido e as dificuldades enfrentadas pela família para acessar os direitos da 

pessoa com deficiência. 

 

4.8  HISTÓRICO FAMILIAR 

 

Artur é fruto de um relacionamento entre Luiza e Tiago, o casal se conheceu 

na empresa onde trabalhava, Tiago estava saindo da adolescência com dezessete 
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anos quando conheceu Luiza que tinha vinte. Sem inseguranças no relacionamento, 

se apaixonaram e, para curtir a presença um do outro, decidiram dar mais um passo 

importante, aproximação entre as famílias do casal.  

Assim o jovem casal não era diferente dos outros, tinham sonhos para o 

futuro, conversavam diariamente sobre formar uma família tradicional, ter filhos e 

filhas, amá-los, querer o bem deles, pois o conceito que ambos carregavam é o de 

“um grupo social especial, caracterizado por intimidade e por relações 

intergeracionais” (PETZOLD, 1996, p. 39) que se fortalecem na vivência diária. Vale 

ressaltar que na sociedade pós-moderna existem novos arranjos “como famílias 

plurais” como aponta Dias (2013, p. 39).  

Após um período de sonhos chegou o momento de eles assumirem um 

relacionamento sério. Depois de quatro anos de relacionamento, nasceu Artur, 

menino forte com uma saúde perfeita, o sonho se tornava realidade, a idealização 

de família perfeita, uma idealização dentro dos padrões de nossa sociedade; 

padrões que enfatizam o perfeito, o saudável, o bonito, mas não foi assim. Três 

meses após o nascimento de Artur, surgiram os primeiros problemas de saúde. A 

criança apresentava febre alta e dificuldade de respiração, deste modo, Artur foi 

levado ao Hospital Público para atendimento, onde foi necessário fazer alguns 

exames. Os pais de Artur esperaram um longo período para saber o que realmente 

tinha acontecido com o filho. A criança foi medicada e voltou para casa, mas a 

família precisou retornar ao hospital  com Artur, pois ele novamente apresentou 

febre e dificuldade de respirar. Foi diagnosticado, então, com bronquiolite, uma 

doença respiratória comum em crianças que gera acúmulo de líquidos no pulmão. 

Artur passou sete dias hospitalizado, estando três dias na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI).  

A falta de diagnóstico rápido e de qualidade são fatores essenciais para que o 

quadro clínico logo possa ser identificado, trazendo os melhores resultados. Mas 

não foi isso o que ocorreu. Os processos de lentidão e morosidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no atendimento da população em geral, especialmente a falta 

de médicos especialistas, pode colocar em cheque a vida de uma criança, pois esta 

não pode dar as informações e auxiliar no diagnóstico do caso, sendo os pais 

totalmente dependentes da capacidade dos médicos e técnicos de saúde envolvidos 

para identificar e diagnosticar o que está ocorrendo.  



96 
�

�

�

O atendimento público de saúde para população está garantido no Artigo 196 

da Constituição Federal de 1988, 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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. (BRASIL, 1988) 

 

Para a família de Artur houve demora para diagnosticar a doença, havendo 

um desrespeito com o que determina o Artigo 11 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

 

É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da 
criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, 
observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde. (BRASIL, 1990) 

 

Outro obstáculo enfrentado pela família foi encontrar um médico 

especializado e hospital com unidade de terapia intensiva para criança; a mãe Luiza 

relatou que tinha plano de saúde da empresa, mas que este não arcava com custos 

em hospital não credenciado. Para o pai Tiago, a ineficiência do Estado em garantir 

acesso a recursos materiais e humanos, para garantir a manutenção de hospitais 

com profissionais nas mais diversas áreas foi um dos elementos essenciais para que 

não houvesse maior celeridade e qualidade no atendimento e encaminhamento. 

Com Artur recuperado dos problemas básicos de saúde, a família voltou à 

rotina de trabalho. Ao completar dois anos, ele foi matriculado em uma creche que 

atendia crianças de dois aos seis anos de idade. A educação era fundamental para 

desenvolver a autonomia do filho, e um sonho realizado para pais Tiago e Luiza. No 

primeiro mês na escola, a professora notou que Artur era impaciente e não absorvia 

o conhecimento que era repassado na sala de aula. 

Apesar de educadora perceber a diferença e dificuldade para ensinar Artur, 

não foi tomada nenhuma medida para contornar a situação. Na creche em que Artur 

frequentava havia uma mãe que era fonoaudióloga que, ao buscar seu filho na 

escola, percebeu o comportamento diferenciado de Artur, convidando o pai, sua 

esposa e filho para comparecer no consultório. Durante a consulta, a fonoaudióloga, 

que trabalha com diferentes aspectos da comunicação humana, orientou Tiago e 

Luiza a procurar um neuropediatra. 
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4.9  PARECER DOLOROSO 

 

A família foi em busca do médico especialista na saúde pública, infelizmente 

não encontrando nenhum neuropediatra na região onde a família morava, e mais 

uma vez a solução para problema era consultar um neuropediatra com atendimento 

particular.  

Um levantamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) – apoiado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) -  mostrou em pesquisa 

realizada pela em 2015, 

 

que apenas 30% dos médicos trabalham no setor público, atendendo em 
hospitais e unidades de atenção primária à saúde. Enquanto que a atenção 
secundária (serviços médicos especializados) é escassa entre estes 
profissionais. Pouco mais de 4% dos médicos que atendem pelo SUS 
trabalha em unidades especializadas de saúde. (SCHEFFER, M. et al, 
Demografia Médica no Brasil 2015. Departamento de Medicina Preventiva, 
Faculdade de Medicina da USP. Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo. Conselho Federal de Medicina. São Paulo: 2015, p. 284). 

 

Outro fator para não encontrar serviços médicos especializados, é que grande 

parte deles não querem ir para cidades do interior, ficando instalados nas capitais e 

grandes cidades, deixando a mercê dos municípios a manutenção da fila de espera 

para atendimento especializado e o translado dos pacientes aos grandes centros, 

geralmente por meio do serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).  

A primeira consulta com médico neuropediatra em Curitiba deixou a família 

preocupada, a suspeita do médico é que Artur tivesse epilepsia, mas a confirmação 

viria somente após exames neurológicos, os pais ficaram preocupados pela falta de 

conhecimento sobre a doença, mas receberam as orientações do médico. Segundo 

a Liga Brasileira de Epilepsia, epilepsia é 

 

uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que 
não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. 
Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais 
incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Se ficarem 
restritos, a crise será chamada parcial; se envolverem os dois hemisférios 
cerebrais, generalizada. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas 
mais ou menos evidentes de epilepsia, não significando que o problema 
tenha menos importância se a crise for menos aparente. 
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Realizados os exames e diagnosticada a doença, o médico passou a orientar 

a família, falando que a epilepsia traz uma série de mudanças na rotina da família, 

para os pais Luiza e Tiago que idealizaram uma família perfeita, foi desesperador. 

Com a confirmação da doença surge a fase da negação, para os pais cria-se 

a incerteza sobre o diagnóstico médico, e por vezes a família esconde dos amigos a 

realidade do filho com deficiência.   

Os sonhos para com o filho ficaram na imaginação, a partir do diagnóstico é 

necessário buscar por outros profissionais para estimular a criança, quando 

apresentar alguma dificuldade durante o crescimento, para os pais passa a 

predominar a insegurança, tristeza, medo e sentimento de culpa, como destacam os 

autores abaixo. 

 

Vários estudos confirmam que a situação familiar é um dos fatores 
preditivos mais importantes dos problemas psicossociais e da baixa 
qualidade de vida nas crianças com doenças crônicas (FERNANDES & 
SOUZA, 2001; FEJERMAN & CARABALLO, 2000; TRIMBLE & DODSON, 
1994).  
 

O estigma da epilepsia já na infância é um peso maior que as limitações 
físicas impostas pelas crises ou pelo tratamento (COLLINGS, 1990; MCLIN 
& BOER, 1995). 

 

A chegada da criança com deficiência torna-se um momento de mudanças 

que influenciará na relação e construção da identidade do grupo familiar, os pais de 

Artur se veem obrigados a desconstruir seus modelos idealizados para enfrentar a 

nova realidade familiar. 

 

4.9.1  Inclusão no Ensino Regular 

 

Os pais matricularam Artur na escola pública com orientação médica para 

desenvolver atividades compatíveis com a limitação dele. Logo de início os 

educandos perceberam comportamentos inadequados, insegurança e dificuldade de 

aprendizagem comparados aos colegas de sala de aula. 

 

Diante disso, os pais de crianças com epilepsia exibem comportamentos 
que dependem não só dos fatores relacionados à própria epilepsia (tipo de 
crise, severidade da epilepsia, presença de outras desordens, efeitos 
medicamentosos), mas principalmente dos fatores psico-sócioculturais: 
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preconceito, crenças, aspectos familiares e sociais e características 
individuais da criança (SOUZA et al., 2000; HOARE & KERLEY, 1991). 

  

A inclusão escolar exigiu que a família buscasse outros profissionais 

especializados para o desenvolvimento educacional de Artur, pois a escola pública 

não possuía um profissional especializado para trabalhar o desenvolvimento motor e 

cognitivo do aluno, que além dessas limitações, apresentava dificuldades em nível 

de expressão gráfica visoespacial, visomotora e coordenação fina, ainda associadas 

à hiperatividade e déficit de atenção.  

As incertezas com relação ao futuro fizeram com que a família de Artur 

buscasse auxílio de profissionais especializados, pois há o desejo da família que o 

filho se torne independente no que se refere a suas limitações, porém, além da 

família não estar preparada para atender todas as dificuldades da saúde do filho, 

surge outro fator que interfere no processo de desenvolvimento da PcD, o 

econômico. 

Para a família que tem uma pessoa com deficiência, existe o aspecto 

intrínseco permeado por uma parcela da população em situação de vulnerabilidade 

social, os que não têm condições financeiras para subsidiar profissionais para um 

atendimento especializado para os filhos; nesse momento é que o Estado falha, pois 

deixa de participar efetivamente para dar melhor qualidade de vida para família.  

 Entretanto as dificuldades da família de Artur vão além de uma situação 

isolada, pois o acesso aos direitos garantidos na constituição no que tange o 

cumprimento da inclusão escolar, não somente com a oferta da vaga, mas vai muito 

mais além, ela também compromete toda a relação social da família, as 

vulnerabilidades e desigualdades de condições. Para os familiares é atribuída à 

deficiência uma desvantagem, um sofrimento e um peso social, desta maneira, é 

necessário que o Estado Brasileiro seja obrigado a formular políticas públicas de 

inclusão para diminuir esta desigualdade social, como aponta o Artigo 205 da 

Constituição Federal. 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 



100 
�

�

�

Há a necessidade de continuar a luta para que as políticas públicas voltadas à 

pessoa com deficiência sejam ampliadas e aperfeiçoadas. Que aquilo que está 

previsto na Carta Magna seja normatizado em legislações infraconstitucionais 

trazendo uma nova realidade para toda a sociedade, em confronto com interesses 

de setores da sociedade que veem neste grupo uma possibilidade de rendimento e 

lucro. 

A educação no Brasil segue interesses privados, característica de um estado 

capitalista que determina ações com políticas compensatórias, focalizadas onde o 

interesse privado prevalece com a fragmentação das políticas universais, a justiça 

social não alcança aqueles com menor poder aquisitivo. 

Nesse contexto social, a família que tem uma pessoa com deficiência vive em 

sofrimento, dor e resignação. Vivenciando na cena diária dos relacionamentos 

sociais, os pequenos e grandes enfrentamentos emocionais, sociais e econômicos 

que colocam em cheque sua própria razão de existir. 

Para Buscaglia (1993, p. 20), 

 

Uma deficiência não é uma coisa desejável, e não há razões para se crer no 
contrário. Quase sempre causará sofrimento, desconforto, embaraço, 
confusão e muito tempo e dinheiro. E, no entanto, a cada minuto que passa, 
pessoas nascem com deficiência ou adquirem essa condição. 
Portanto, o nascimento de uma criança com deficiência pode não ser um 
momento de tanta alegria, ao contrário, pode representar um momento de 
lágrimas, desespero, confusão e medo, os pais e as famílias não têm outra 
opção senão aceitar a deficiência e enfrentar a realidade o que talvez seja o 
grande desafio. 

 

A realidade social que os pais de Artur tiveram quando foram acessar à 

educação pública foi desesperadora, a situação apresentava falta de professores 

especializados, faltavam espaços adequados e com infraestrutura inadequada, bem 

como a falta de materiais pedagógicos para estimular a aprendizagem do aluno. 

Para tanto é necessário ter conhecimento que a escola inclusiva é para todas 

as crianças, incluindo as que apresentam necessidades especiais, assim, as 

mudanças na educação inclusiva foram implantadas na escola onde Artur 

frequentava, graças à aprovação em 2014 da Lei 13.005/14, que trata do Plano 

Nacional de Educação, contendo metas que devem ser cumpridas no prazo de dez 

anos. A meta quatro do referido Plano prevê a universalização da educação para a 

população de 4 a 17 anos. Nesse sentido, garante às pessoas com deficiência: a) 
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transtornos globais do desenvolvimento e b) altas habilidades ou superdotação o 

acesso à educação básica e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Assim, no mundo globalizado, a rapidez da informação e a dinâmica da 

sociedade no contexto atual, a educação e o conhecimento são essenciais para a 

transformação produtiva e o desenvolvimento econômico, nesse contexto observa-

se um aumento de pessoas ingressando no ensino regular, mesmo com limitações, 

eles querem fazer parte visível e produtiva da sociedade para o desenvolvimento 

econômico e social. 

Apresenta-se  a seguir um levantamento realizado pelo Instituto Unibanco 

para identificar os tipos de deficiência em alunos do ensino médio de escolas 

públicas: 

 

Figura 2 - Infográfico do Instituto Unibanco aponta tipos de deficiências 
identificadas em alunos no Ensino Médio.�

 
Disponível em: https://gestaoescolar.org.br/. 
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Os números expressam a realidade de muitas famílias no Brasil que possuem 

uma pessoa com deficiência. Sob o ângulo de proteção social para as famílias que 

comprovem não possuir meios de prover sua própria subsistência, teve um avanço 

com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um direito constitucional que 

corresponde a um salário-mínimo mensal destinado à pessoa idosa, com 65 anos ou 

mais de idade e à pessoa com deficiência, porém os pais de Artur não tinham 

conhecimento sobre este benefício, realidade de muitas famílias, que não tem 

acesso à informação de qualidade sobre seus direitos. 

Os gastos com consultas e medicamentos para Artur estavam se tornando 

insustentáveis, sendo que superavam os ganhos financeiros do casal.  Certo dia a 

mãe de Artur em uma conversa informal com a mãe de outra criança com epilepsia, 

ou seja, diagnosticada com a mesma doença de Artur, que relatou que o filho tinha 

um ganho de um salário mínimo para suprir gastos pessoais pelos quais a família 

não tinha condição financeira de suprir. 

Os pais de Artur buscaram informação sobre os direitos para com a pessoa 

com deficiência na Assistência Social, e realmente foi repassado que a família tinha 

direito ao benefício, desde que se enquadrasse nas condicionalidades da lei, para 

receber o BPC, pois, como apontam as autoras Camila Avila dos Santos, Maria 

Helena de Medeiros de Souza e Edivane de Jesus (2015), 

 

O BPC é um direito constitucional, com orçamento definido; regulamentado 
pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), com regras específicas na Lei nº 10.471, de 1º de outubro 
de 2003 – Estatuto do Idoso; financiado com recurso da Seguridade Social, 
geridos pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e integra o 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Constitui um benefício 
individual, não vitalício, cuja gestão, monitoramento e avaliação competem 
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, por 
meio da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS e sua 
operacionalização, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.  

 

Dessa forma, os pais de Artur entraram com pedido do benefício para o filho, 

contudo muitas tensões e burocracias permeiam o acesso a esse ao benefício, que 

na maioria das vezes é concedido somente via judicialização, como aponta 

Wederson Santos (2006), 

 

Os procedimentos controversos na avaliação das elegibilidades ao benefício 
terminam por retroceder o avanço constitucional que coloca o Benefício de 
Prestação Continuada como direito de seguridade social (Sposati, 2004). Ao 
tentar acessar o BPC, a pessoa deficiente que tem sua avaliação negada 
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junto ao INSS, recorre à Justiça Federal com o objetivo de ter seu direito 
social garantido. Esses processos têm dois caminhos no Judiciário: são 
julgados pelo Juizado Especial Federal ou são julgados pelas Varas 
Previdenciárias.� 

 

Ao tomar conhecimento sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

da Assistência Social, a família de Artur ingressou com pedido formal junto ao 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Sendo que foi negado 

administrativamente e após novo recurso novamente foi indeferido pedido. Assim 

sendo, a família de Artur entrou com processo judicial na Justiça Federal, e a 

decisão favorável ocorreu após muitas idas e vindas, busca de documentos e 

preenchimento de formulários, sendo que em 12/08/2018 foi concedido o benefício. 

Neste ínterim, também a família recebeu a visita técnica do assistente social do 

INSS na residência.   

É importante salientar a importância das relações estabelecidas entre 

algumas políticas públicas, especificamente a política de educação com interface na 

política de assistência social. Quando se fala de inclusão na educação, verifica-se 

que esta inclusão não é natural, ela se faz com a ação e interferência de atores 

sociais. Destaca-se o Programa “BPC na Escola” do MDS, que foi instituído pela 

Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007, tendo como objetivo 

desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na 

escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.. 

A gestão do BPC é realizada pelo MDS, por intermédio da Secretaria 

Nacional de Assistência Social, que é responsável pela implementação, 

coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A 

operacionalização é realizada pelo INSS, e os recursos para o custeio do BPC 

provêm da Seguridade Social, sendo administrado pelo MDS e repassado ao INSS, 

por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

Para operacionalização do programa, é firmado um termo de adesão pelos 

estados, municípios e Distrito Federal, efetivado por meio do preenchimento 

eletrônico de documento disponível no sistema. 

O BPC na Escola realiza anualmente o pareamento de dados entre o Censo 

Escolar Inep/MEC e o Banco do BPC/MDS, a fim de identificar os índices de 

inclusão e exclusão escolar dos beneficiários do BPC. Segundo fontes do Ministério 
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da Educação e Cultura e MDS em 2008, foi identificado que 71% dos beneficiários 

do BPC, com deficiência na faixa etária de zero a 18 anos, estão excluídos da 

escola e que somente 29% destes beneficiários estão na escola.  

Atualmente, o programa está em funcionamento em todos os estados e no 

Distrito Federal e em 2.623 municípios – 47% do total –, abrangendo 68% dos 

beneficiários nessa faixa etária. 

 

Tabela 1 -  Dados consolidados por Unidade da Federação do parâmetro 
BPC na Escola 2017 

 
Fonte: BPC na Escola, disponibilizado em 19/04/2018 -  MDS  
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Ao se observar a tabela anterior e analisar a situação da região Sul do Brasil, 

verifica-se que há um total de 60.355 pessoas com idade zero a dezoito anos 

beneficiários do BPC. Comparativamente ao número total do Brasil que é de 

532.173 pessoas, corresponde a 11,34%. 

 

Gráfico 1 - BPC na Escola – comparativo de pessoas na Região Sul - 2017 

 
Fonte: Nota Técnica Conjunta Nº 2/2018 / DPEE / DTDIE 

 

As razões por estarem fora da escola variam de acordo com a realidade 

social de cada região, mas o principal é que as políticas públicas de educação e 

assistência social tem um enorme desafio para a inclusão e acessibilidade destas 

pessoas e suas famílias aos direitos emanados na Carta Magna.  

Podem-se destacar algumas razões e motivos: transporte e locomoção, topografia, 

isolamento, tipo de doença e incapacidade.  

A família e a escola passam por mudanças no decorrer da educação da 

criança com deficiência, para tanto vale destacar que a responsabilidade da família 

na participação com a instituição escolar é necessária para um desenvolvimento 

acolhedor para que a criança se sinta abraçada em meio as suas limitações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista todo o processo de pesquisa bibliográfico realizado, 

identificou-se no conteúdo exposto no decorrer do trabalho que o sistema capitalista 

interfere radicalmente nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais, usando 

o Estado, por meio de políticas públicas fragmentadas e focalizadas para 

implementar os princípios neoliberais. Identificou-se, também, que a questão social 

que envolve a pessoa com deficiência é manifestada de diversas formas no contexto 

familiar, comunitário e da sociedade brasileira.  

Os desafios das famílias da pessoa com deficiência que se encontram em 

situação de vulnerabilidade e risco social são as que têm maiores dificuldades de 

acessar políticas sociais de acesso, inclusão e reabilitação. Os direitos 

constitucionalmente afiançados à pessoa com deficiência nem sempre são 

assegurados ou garantidos, necessitando lutar de várias formas e maneiras, muitas 

vezes necessitando acessar o Sistema de Justiça para poder dar melhor qualidade 

de vida a este grupo social. 

Faz-se necessário ainda oportunizar espaços de inclusão da pessoa com 

deficiência como participante e protagonista na luta e defesa pelos seus direitos e 

participação na vida social, é imprescindível que a politica de inclusão escolar siga 

no sentido de integração e superação de preconceitos explícitos na sociedade 

moderna. É preciso que os profissionais envolvidos no processo de atendimento e 

inclusão da pessoa com deficiência recebam a formação e capacitação necessária, 

para desmistificação destes preconceitos, favorecendo a desconstrução de velhos 

paradigmas e que novos sejam construídos.  

Ainda, faz-se necessário criar espaços e estruturas adequadas que 

possibilitem um método pedagógico de estímulo para o desenvolvimento físico e 

intelectual e que estes espaços não se tornem locais onde o tempo e vida da pessoa 

com deficiência sejam desperdiçados. 

O desafio à intervenção do assistente social diante de tais expressões da 

questão social, com seu olhar crítico da realidade social visa desenvolver, 

empoderar e fortalecer a autonomia à inclusão social, econômica, política e cultural 

da pessoa com deficiência, reconhecendo as complexidades sociais para inclusão.    
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Por fim, considera-se que o presente trabalho conseguiu organizar o 

conhecimento social adquirido e defendido socialmente ao longo da história da 

humanidade, deu visibilidade e poder a esta parcela da sociedade que era 

escondida, tutelada e invisibilizada pelas políticas públicas, especialmente aquelas 

que não tinham voz e vez. Também vale destacar o avanço  quanto aos 

procedimentos educacionais para a inclusão da pessoa com deficiência, que 

desenvolveram ações para combater o preconceito, as diferenças, para que 

prevalecesse a igualdade e a justiça social.  
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