UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

KAROLINE APARECIDA LOURENA DE ALMEIDA

AS POSSIBILIDADES E AS BARREIRAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR
DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC

CAÇADOR
2019

KAROLINE APARECIDA LOURENA DE ALMEIDA

AS POSSIBILIDADES E AS BARREIRAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR
DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como exigência para obtenção do título de
Bacharel em Serviço Social, do Curso de
Serviço Social, da Universidade Alto Vale do
Rio do Peixe - UNIARP.
Orientadora: Ma. Luciana Marques.

CAÇADOR
2019

KAROLINE APARECIDA LOURENA DE ALMEIDA

AS POSSIBILIDADES E AS BARREIRAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR
DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova com nota _____ este
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no Curso Serviço Social da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, como requisito final para obtenção
do título de:

Bacharel em Serviço Social

_____________________________________
Dra. Fátima Noely da Silva
Coordenador do Curso de Serviço Social
BANCA EXAMINADORA

Ma. Luciana Marques - UNIARP
(Presidente da Banca)

Dra. Hillevi Maribel Haymussi - UNIARP
(Membro da banca/Orientadora)

Me. Adriane Alves da Cruz - UNIARP
(Membro da banca)

Caçador, SC, ___ de __________ de 20__.

"Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças”.
Maria Teresa Eglér Mantoan

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, por todos os dias me fortalecer e
sempre me iluminar e proteger, pela saúde, força e sabedoria para que eu
continue lutando para alcançar meus objetivos.
As pessoas com deficiência e suas famílias, principalmente, as que
participaram da pesquisa, a troca de conhecimento foi uma oportunidade única e
essencial para o meu trabalho.
Agradeço a minha supervisora de estágio Laís, por sempre me apoiar e me
incentivar, foi um prazer ser orientada por ela, se eu gozasse da oportunidade de
passar novamente pelo processo sem dúvidas a escolheria, muito obrigada por
todo conhecimento e paciência e, também, ao CRAS Central por me receber de
braços abertos.
Sou grata a minha família, amigos, colegas de trabalho e professores por
todo o amor, paciência, apoio e colaboração para que o meu sonho se torna-se
realidade.
A todos os usuários que atendi e tive o prazer de compartilhar momentos
bons e ruins, mas com certeza marcaram minha vida e devo a eles a construção
do processo.
Agradeço ainda a minha orientadora do trabalho por todo o conhecimento
transmitido a mim, admiro-a como profissional e ser humano, a concretização
deste trabalho e a pesquisa deve-se a você por acreditar na minha capacidade.
Meu muito obrigado a todos!

RESUMO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social foi realizado,
através de uma pesquisa de campo que procurou discutir o processo da inclusão
social e educacional de crianças e adolescentes beneficiárias do BPC e
integrantes do Programa BPC na escola, dentro do município de Caçador/SC, no
ano de 2019. Sabe-se que o BPC compõe a Política de Assistência Social,
garantido através da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica de
Assistência Social que assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao
idoso e à pessoa com deficiência de qualquer idade. O Programa BPC na Escola
tem como objetivo o acompanhamento e monitoramento para garantir o acesso e
a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência. Este, tem
por objetivo preservar a qualidade de vida, os direitos humanos e ampliar a
proteção social da pessoa com deficiência entre 0 e 18 anos de idade, através de
ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, assistência social e direitos
humanos, envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
Desta forma, a pesquisa esteve voltada para desvendar os significados da
inclusão social e as barreiras de acesso e permanência da pessoa com deficiência
tanto na escola como nos espaços coletivos da sociedade. A pesquisa foi
realizada em campo através da visita domiciliar e aplicação de questionário às
famílias dos beneficiários e se caracterizou por uma pesquisa de natureza
qualitativa e contou com a entrevista semiestruturada enquanto instrumento de
coleta de dados. Identificou-se que a exclusão social da pessoa com deficiência é
algo preocupante que precisa ser eliminada, além disso, a rede de proteção social
deve ser ampliada para atender não só a pessoa com deficiência, mas também
sua família que também é fragilizada pelo preconceito da sociedade.
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Benefício de Prestação Continuada.
Inclusão Social. Programa BPC na Escola.

ABSTRACT
The present Work Conclusion Course in Social Work was carried out, joining a field
research that sought to discuss the process of social and educational inclusion of
children and adolescents beneficiaries of BPC and members of the BPC Program
at school, within the municipality of Caçador / SC, in 2019. Do you know if the BPC
composes a Social Assistance Policy, guaranteed by the Federal Constitution and
regulated by the Organic Law of Social Assistance that guarantees the monthly
transfer of a minimum wage for the elderly and disabled people of any age. . The
BPC at School Program has as its objective or accompaniment and monitoring to
ensure access and permanence in school for children and adolescents with
disabilities. It aims to preserve the quality of life, human rights and expand the
social protection of persons with disabilities between 0 and 18 years of age through
intersectoral actions in the areas of health, education, social assistance and human
rights, involving the Union. , the states, the Federal District and the municipalities.
Thus, the research was aimed at unraveling the meanings of social inclusion and
as barriers to access and permanence of people with disabilities both at school and
in the collective spaces of society. A survey was conducted in the field through
home visits and a questionnaire applied to beneficiary families. It was
characterized by a qualitative research and included a semi-structured interview as
the data collection instrument. It has been identified that the social exclusion of a
person with disabilities is a matter of concern that needs to be eliminated. In
addition, a social safety net must be expanded to serve not only a person with
disabilities but also his or her family, which is also fragmented. Prejudice of society.
Keywords: Disabled Person. Continued Benefit. Social Inclusion. BPC at School
Program.
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INTRODUÇÃO
A presente monografia é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso, de
Serviço Social da UNIARP de Caçador/SC, tendo como objetivo realizar a síntese
do processo de formação acadêmica. A temática tratada relaciona-se a pessoa
com deficiência e a inclusão social.
A escolha da temática esteve relacionada ao fato do estágio supervisionado
curricular obrigatório e não obrigatório ser realizado no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), através do acompanhamento dos beneficiários do BPC
(Benefício de Prestação Continuada) e de suas famílias, mais específico o
Programa BPC na Escola que tem por objetivo garantir o acesso e a permanência
na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos,
beneficiários do BPC.
A experiência do contato direto com as famílias foi fundamental no
crescimento e construção enquanto acadêmica para desmistificar a contradição de
classes nas relações sociais, e principalmente enquanto ser humano inserido no
contexto das desigualdades sociais e a importância da atuação do Assistente
Social nas fragilidades sociais das famílias.
Foi uma troca interessante durante o processo de formação acadêmica, já
que possibilitou ampliar a visão crítica do modo de produção capitalista, sob a
perspectiva da realidade de muitas famílias acompanhadas, devido a dificuldade
de acessar serviços de saúde, educação, habitação, dentre outros serviços
importantes para a inclusão social das famílias.
A deficiência é simultânea a existência da pessoa humana, e sempre
esteve presente na sociedade, e indagações do homem, seja para inclusão ou
exclusão da mesma, tudo isso voltada para as práticas religiosas e culturais dos
povos.
A historia da pessoa com deficiência está marcada por práticas de
preconceito e ridicularização, considerado como incapaz e inútil vivendo através
da mendicância e da boa vontade da população. Após a Segunda Guerra Mundial
a sociedade fez uma releitura da realidade e começou a compreender a condições
de risco social que as pessoas estavam expostas e a necessidade de políticas
voltada para esse público.
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E o processo de inclusão social ganhou força no século XX através dos
discursos humanitários sobre o respeito e aceitação da diversidade entre as
pessoas, com o intuito de garantir a proteção social e os direitos democráticos,
para oportunizar a participação das pessoas excluídas nos espaços participação
social.
E o Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e técnica do
trabalho, que sempre esteve presente na luta pela garantia de direitos da pessoa
com deficiência.
Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas
de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de
demandas emergentes no cotidiano (IAMAMOTO, 2015, p. 20).

A

atuação

do

profissional

está

relacionada

aos

vários

dilemas

contemporâneos, a profissão é regulamentada pela Lei Federal nº 6.622 de 07 de
junho de 1993.
A profissão de Serviço Social é determinante para o processo de inclusão
social, visto que o profissional atua diretamente na luta pela garantia de direitos da
pessoa com deficiência. O objeto de trabalho do Assistente Social são as
expressões da Questão Social, entendida como:
[...] conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista
madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a
apropriação dos frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte
da sociedade (IAMAMOTO, 2015, p. 27).

Contradição acentuada no modo de produção capitalista e também campo
de trabalho do profissional de Serviço Social que atua com a questão social nas
suas mais variadas expressões, com o desafio de garantir o acesso da população
excluída aos seus direitos sociais.
É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e
da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nesse
terreno movidos por interesses sociais distintos, aos quais não é possível
abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade (IAMAMOTO,
2015, p. 28).

Neste sentido é valido destacar a importância do Serviço Social diante das
desigualdades sociais da sociedade moderna na formulação de políticas sociais
que garantam o acesso da população usuária aos seus direitos.
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É relevante citar que o Assistente Social é um trabalhador assalariado, um
profissional especializado na divisão sócio e técnica e a atuação profissional é
socialmente necessária no mercado de trabalho, e tem-se o compromisso de lutar
pelos direitos da classe trabalhadora.
O Assistente Social foi decisivo no decorrer dos anos nas convenções e
movimentos sociais que estimularam a criação de leis para garantir o acesso e a
participação da pessoa com deficiência na sociedade.
O primeiro capítulo desta monografia enfoca em reflexões acerca do modo
de produção capitalista, bem como a sua organização e as contradições
instauradas através da exploração da mão-de-obra do trabalhador.
Destaca-se ainda na vinculação desta temática com a estruturação de
políticas públicas de controle da população para amenizar suas demandas
emergentes e o papel do Assistente Social diante das expressões da Questão
Social, na luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores diante do capitalismo.
No segundo capítulo trabalha-se a trajetória histórica da pessoa com
deficiência, pois a pessoa com deficiência sempre esteve excluída, inferiorizada e
subalternizada diante da sociedade capitalista e a consolidação de leis como o
Estatuto da Pessoa com Deficiência garantem o avanço dos direitos de inclusão
social.
No terceiro capítulo a discussão refere-se à inclusão social que é o ato de
inserir e proporcionar oportunidades para as pessoas excluídas participarem
plenamente e exercerem seus direitos de cidadania. E as legislações que fazem
a inclusão da pessoa com deficiência ocorrer na realidade social, destacam-se
principalmente o Programa BPC na Escola, a Lei de Cotas, a Educação Especial,
o Transporte, a Acessibilidade, dentre outras, fundamentais para o exercício da
cidadania e para a inclusão social da pessoa com deficiência.
E o quarto capítulo fala sobre a pesquisa de campo realizada entre os
meses de junho e novembro de 2019, com os beneficiários do BPC entre 0 e 18
anos incluídos no Programa BPC na Escola, a pesquisa teve como objetivo
desmistificar a inclusão social e as contradições de classes instauradas a partir do
modo de produzir capitalista e a sua influência na vida dos beneficiários de BPC e
suas famílias.
A pesquisa de campo que consiste em coletar dados, observar e
estabelecer relação às determinadas situações no próprio local. Sendo assim é de
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natureza qualitativa, caracteriza-se pela descoberta de novas informações e
interpretações da contraditoriedade da realidade, para ampliar o conhecimento
sobre a realidade.
O método utilizado é o crítico dialético, consiste em investigação e
exposição da realidade, para desenvolver uma construção crítica. Ao final, os
resultados da pesquisa e as considerações finais, a fim de que as crianças e
adolescentes com deficiência tenham acesso aos seus direitos, sem sofrer
qualquer tipo de discriminação.
Com o intuito de construir uma sociedade mais justa e igualitária que
promova a inclusão social da pessoa com deficiência em suas respectivas
particularidades.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 SOCIEDADE CAPITALISTA, SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL
Neste capítulo abordar-se-á sobre o modo de produção capitalista que se
organizou a partir da comercialização de produtos, bens e serviços e, junto a isso,
consolidou-se a divisão social e técnica do trabalho e a acumulação do capital,
intensificando-se as desigualdades sociais que crescem na mesma proporção.
A condição de pauperismo extremo da população ocasionou a revolta dos
trabalhadores que se organizaram através de sindicatos, partidos políticos e
movimentos sociais reivindicando os seus direitos sociais, em meio ao abismo
social provocado pelo capitalismo.
A burguesia, através do Estado e da Igreja, estruturou políticas públicas de
controle da população para amenizar suas demandas emergentes. O Assistente
Social é o profissional acionado para trabalhar no planejamento e execuções
dessas políticas sociais para a manutenção da dinâmica capitalista. Estas são
questões que serão aprofundadas nesse momento.
1.1.1 Capitalismo
O capitalismo respaldou a ascensão civilizatória de uma sociedade
ordenada pela produção de bens e serviços, mediante as modificações das
relações sociais. A divisão social e técnica do trabalho são determinadas,
ferozmente, através da dinâmica exploratória do capitalismo e com a acumulação
de capital a pobreza torna-se exacerbada.
O modo capitalista de produzir supõe, pois, um “modo capitalista de
pensar”, que expressa a ideologia dominante, na sua força de trabalho e
nas suas ambiguidades. Esse modo de pensar, necessário à
“reelaboração das bases de sustentação -ideológicas e sociais- do
capitalismo”, é recriado a partir do modo de produzir a riqueza material,
da reprodução do modo de vida instituído pelo capital (IAMAMOTO;
CARVALHO, 1982, p. 107).

Anteriormente ao capitalismo o modo de produção era o feudal, marcado
pela exploração dos trabalhadores do campo que moravam nas terras dos
senhores feudais. Os servos, donos apenas da sua mão-de-obra, trabalhavam em
troca de casa e comida. Nessa época já existia um modo de produção
exploratório, porém, através do trabalho realizado nos feudos, as famílias
conseguiam meios de subsistência.
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O capitalismo exigiu o deslocamento dessas famílias do campo para as
grandes cidades que, por sua vez, retirou a capacidade produtiva de bens de
consumo

das

mãos

do

trabalhador,

vinculando

sua

força

produtiva,

exclusivamente, à venda da sua mão de obra em troca de um salário.
Portanto, o acesso ao mercado de trabalho é uma exigência para a
sobrevivência e a manutenção das condições mínimas de vida, seja através do
trabalho formal ou informal, no capitalismo.
O processo de industrialização é contemporâneo ao processo de
urbanização porém, com está última, acirram-se as desigualdades sociais, pois o
capitalismo baseia-se na concentração de renda e, também, porque o mundo do
trabalho assalariado não foi capaz, naquela época como não é agora, de absorver
todo o contingente de mão de obra reserva. Portanto, o desemprego, a
marginalização, o crescimento das periferias, a exclusão social e a precarização
das relações e direitos trabalhistas são resultado das transformações societárias.
Com relação ao capitalismo, de acordo com Netto (1996, p. 23) “o
alargamento da sua base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a
generalização e a institucionalização de direitos e garantias cívicas e sociais,
permite-lhe organizar um consenso que assegura o seu desempenho”.
Na análise sobre o modo de produção capitalista é importante problematizar
as contradições de seu passado histórico impregnado na contemporaneidade,
com marcas de desenvolvimento e ruptura, sendo a dominação da classe
burguesa sobre o proletariado e a desigualdade social que transcende gerações.
A força de trabalho é o meio pelo qual o trabalhador mantém-se inserido
no mundo capitalista, porém, o mercado não é capaz de absorver todo o
contingente de mão de obra e a pauperização da massa trabalhadora torna-se
generalizada.
Ainda citando Netto (1996) a transição do capitalismo monopolista e a sua
influência na funcionalidade do Estado burguês, deu-se simultaneamente com a
organização do processo reivindicativo dos trabalhadores.
Há concentração do poder político e econômico pelas mãos da burguesia,
que optam na defesa dos seus interesses e os direitos da classe trabalhadora só
são reconhecidos quando esta pressiona o Estado e a burguesia.
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O impacto do processo de industrialização ocorrido no final do século XVIII
marcou a particularidade do capitalismo moderno: o pauperismo da população.
Esse processo é designado Questão Social.
Entre os ideólogos conservadores laicos, as manifestações da “questão
social” (acentuada desigualdade econômico social, desemprego, fome,
doenças, penúria, desproteção na velhice, desamparo frente a
conjunturas econômicas adversas etc.) passam a ser vistas como o
desdobramento, na sociedade moderna (leia-se: burguesa), de
características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que
podem, no máximo, ser objeto de uma intervenção política limitada
(preferentemente com suporte “científico”), capaz de amenizá-las e
reduzi-las através de um ideário reformista (aqui, o exemplo mais típico é
oferecido por Durkheim e sua “escola” sociológica) (NETTO, 2012, p. 3).

A organização da classe trabalhadora e o surgimento dos partidos
operários de massa tomou uma proporção real e caracteriza a insatisfação dos
trabalhadores com as condições de vida.
Então, o Estado Burguês se vê diante da necessidade de intervenção
através de medidas sócio-políticas para amenizar a tensão da classe trabalhadora
e permitir a continuidade da acumulação de lucros.
Citando Netto (1996) o capitalismo, nas suas dinâmicas e contradições, cria
condições para que o Estado, ao buscar reconhecimento político na luta de
interesses, atenda as demandas das classes subalternas de modo coercitivo,
vedado através dos interesses da ordem monopólica.
As

desigualdades

socioeconômicas

instaladas

no

processo

de

desenvolvimento econômico e social é uma realidade atual, porém, também
reflexo de um período histórico. A sociedade atual é reflexo do passado, da nossa
formação enquanto sociedade, baseada na exploração dos mais pobres e na
precarização do trabalho, elementos esses característicos do capitalismo.
O capitalismo vivenciou após a Segunda Guerra Mundial os seus “30 anos
gloriosos”. Mostrava-se com um crescimento econômico alto e taxas de lucros
consideráveis, prometia-se aos trabalhadores assegurada a proteção social. A
produção em massa e a intervenção do Estado controlariam as crises, um período
próspero e com pequenas crises.
A reestruturação produtiva ocorre a partir de estratégias de organização e
controle do trabalho tayloristas e fordistas que resulta na produção em série para o
consumo em massa, acontece com a organização e fragmentação dos processos
de trabalho.
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A intervenção estatal era voltada, tanto para o financiamento do capital
quanto para a reprodução da força de trabalho, sendo que para impulsionar a
economia seria necessário ampliar mercados e preservar o poder aquisitivo da
população, desta forma, viabilizaria o consumo de mercadorias e o fluxo da
economia (IAMAMOTO, 2015).
Nesse contexto, coube ao Estado, como mediador de interesses, uma
estratégia que garantisse a expansão do emprego por meio de políticas públicas,
que estivesse de acordo com o empresariado e as representações sindicais, um
conjunto articulado de respostas às mudanças econômicas, políticas e sociais.
Surge então, após a Segunda Guerra Mundial, o Welfare State, que pode
ser compreendido como um conjunto de serviços e benefícios sociais promovidos
pelo Estado para garantir o bem-estar econômico e social da população.
A definição de welfare state pode ser compreendida como um conjunto
de serviços e benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo
Estado com a finalidade de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço
das forças de mercado e uma relativa estabilidade social, suprindo a
sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos indivíduos
para manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida,
que possam enfrentar os efeitos deletérios de uma estrutura de produção
capitalista desenvolvida e excludente (GOMES, 2006, p.3).

O Welfare State ou o termo mais conhecido Estado de Bem-Estar Social, é
quando o Estado garante condições mínimas de acesso aos direitos sociais
básicos da população, articulando as iniciativas de pleno emprego ao suporte
público de proteção social dos indivíduos. Consolidou-se, nesse período a
mundialização do capital, sustentando a dominação capitalista dos Estados
Unidos, ampliando-se de forma que se tornou financeiro e globalizado, ou seja, o
capitalismo superou sua fase industrial.
Com a crise do Petróleo em 1970 o capitalismo não conseguiu manter as
taxas de lucro. A grande expansão do capital é seguida por uma grande crise e
recessão do Estado e, no decorrer deste período, aumentou a pressão das
camadas populares reivindicando direitos.
Surge então a acumulação flexível, ou melhor dizendo, o toyotismo, que
tem por objetivo a maior rigidez na exploração da força de trabalho com a
precarização dos direitos trabalhistas e a produção passa a atender as demandas
do mercado consumidor.
A reinvenção do liberalismo, promovida pelos neoliberais no final dos
anos 1970 e 1980, espraiando-se na década de 1990 em todo o mundo,
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foi uma reação teórica e política ao keynesianismo e ao Estado de bemestar social. Com o toyotismo, alicerçado pela acumulação flexível, a
produção torna-se variada, diversa, destinada à demanda. Suprem-se os
grandes estoques e a produção em massa, a produção se organiza a
partir de um estoque mínimo e a obsolescência programada dos produtos
ganha ênfase nesse modelo produtivo. Ao ser uma resposta à crise do
fordismo na década de 1970, em vez de um trabalhador especializado,
exige-se um operário polivalente, que se integre a uma equipe e realize
tarefas múltiplas, passando a produzir conforme a demanda do
consumidor em sua satisfação, empregando a ideologia do controle de
qualidade (COSTA; MADEIRA, 2013, p.8).

A precarização do trabalho reflete diretamente na vida da classe subalterna,
exigindo do trabalhador que se submeta a salários mais baixos, sendo essa uma
condição para que o trabalhador mantenha seu emprego.
Surge então o movimento de financeirização do capital, onde a
centralização e concentração do capital pelos monopólios geram expansão do
lucro

e

do

mercado

consumidor,

este

segundo,

principalmente,

sendo

impulsionado pelo avanço tecnológico.
Aliado às mudanças no padrão de produção com a reestruturação
produtiva e as conotações neoliberais nas estratégias políticas, há o
processo de financeirização do capital, caracterizado pela formação de
um mercado mundial unificado com companhias transnacionais,
padronizando formas de produção e distribuição de produtos e serviços.
Esse processo vem se intensificando com a revolução tecnológica, com a
horizontalização das empresas e sua ligação pela rede de informática
(SANTOS, 2019, p. 287).

Neste contexto, o neoliberalismo é consolidado, pois conforme Netto e Braz
(2006, p. 224) “a concentração do poder econômico conduziu e está conduzindo a
uma enorme concentração do poder político.”
A política é conduzida através do interesse dos grandes monopólios,
minimizando os direitos sociais, o que afeta, principalmente, a vida da camada da
população que é mais pauperizada.
É somente na década de 1970, quando os países capitalistas caem numa
recessão, com baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação que o
pensamento neoliberal começa a se difundir com mais força.
A proposta neoliberal para combater a crise era simples: a manutenção
de um Estado forte o suficiente para romper o poder dos sindicatos e
manter o controle monetário, mas diminuto nos gastos sociais e nas
intervenções na economia. Além disso, propunham o abandono da meta
do pleno emprego, para a criação de um exército de reserva de
trabalhadores e reformas fiscais para incentivar os agentes econômicos
(ou seja, reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre
as rendas) (ANDERSON, 1998 apud MATOS, 2008, p. 3-4).
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Na atualidade, o neoliberalismo quer a diminuição das funções estatais que
atuam na oferta dos direitos sociais e, por outro lado, quer a privatização e
terceirização dos serviços, a desregulamentação e minimização dos direitos
trabalhistas e a não intervenção do Estado na economia.
A economia contemporânea é marcada pelo neoliberalismo capital, grandes
desvios de dinheiro, fraudes de verbas, altas taxas de lucro, tendo como razão a
acumulação de capital, porém, um mercado muito arriscado.
Com a globalização, alterou-se a forma de consumir e a comercialização
não se restringe apenas à bens, mas também representa serviços de consultoria e
assessoria, que são denominados prestação de serviços e, também, são
comercializados.
No que se refere ao trabalho, ainda que hoje se realize mais humanizado e
digno do que na gênese do capitalismo, devido a modernidade tecnológica, não foi
capaz de mudar as relações sociais, já que os princípios do capitalismo
permanecem inalterados.
1.1.2 Questão social
Questão Social é o objeto de trabalho da profissão de Serviço Social.
Objeto, pode-se dizer, que é tudo aquilo que se quer conhecer e/ou transformar,
ou seja, é a matéria-prima da profissão.
É entendida como um conjunto de manifestações de uma sociedade
capitalista e desigual e efeito de um processo de produção e exploração da mãode-obra assalariada que resulta na distribuição desigual de lucro e apropriação do
capital pelas mãos dos capitalistas.
As expressões da Questão Social estão inseridas nas relações de
exploração da força de trabalho, sendo assim, exigem novas formas de
enfrentamentos das mesmas.
Questão social apreendida como o conjunto das expressões das
desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem raiz comum: a
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se
privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2015,
p. 27).
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A expressão Questão Social surge da degradação geral das condições de
vida e de trabalho, algo que tomava grandes proporções e que se tornou o objeto
de intervenção das políticas sociais que se concentravam em reduzi-las.
O pauperismo da população era tratado a partir do benemérito de ações
caritativas da Igreja e da burguesia, desvinculado da lógica do direito.
O processo de industrialização possui grande responsabilidade sobre este
fenômeno, devido à degradação das condições de vida da população. Os
trabalhadores foram forçados ao reordenamento da vida, migrando da vida no
campo para as cidades alterando, significativamente, os hábitos e formas de viver.
No entanto, as indústrias em ascensão não absorviam todo o contingente
de mão-de-obra disponível ocasionando, assim, o desemprego de muitos homens,
gerando fome, pobreza extrema, exploração massiva da mão de obra de mulheres
e crianças, marginalização, alcoolismo, prostituição e pessoas excluídas da
sociedade.
Ao analisar a Questão Social, Netto (2012, p. 2) cita que “[...] a pobreza
crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir
riquezas” e isso demonstra a grande contradição que é o capital.
Na medida em que eram aumentados os lucros e a acumulação do capital,
crescia a pobreza e a desigualdade socioeconômica. Os salários pagos aos
operários pelas indústrias em expansão eram miseráveis e não garantia a
capacidade de sobrevivência dos trabalhadores, portanto, a vida se tornava cada
vez mais difícil
Com a modernização dos meios de produção ocorre à redução do número
de trabalhadores necessários ao processo produtivo, ampliando ainda mais o
desemprego. O trabalhador sofre com os desdobramentos da dinâmica societária
quando se exige dele que seja polivalente.
O mercado de trabalho, além de exigir um trabalhador multifuncional,
também reivindica a qualificação profissional necessária para a inserção no
mundo tecnológico e nas novas demandas do capitalismo moderno.
De acordo com Iamamoto (2015) a desigualdade impregnada no
desenvolvimento do país é uma característica histórica do Brasil ao modernizar
marcas persistente e, ao mesmo tempo, transformá-la no contexto da
globalização.
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O Assistente Social trabalha diretamente com as mazelas das expressões
da Questão Social, forjadas no cenário capitalista já descrito.
São as expressões das desigualdades sociais, oriundas do modo de
produção capitalista que vão dar significado ao conceito que é a questão
social. Mas principalmente, são elas que vão fazer surgir um movimento
por parte dos trabalhadores insatisfeitos com suas condições de trabalho
e de toda uma população socialmente excluída (DAMASIO, 2016, p.4).

A classe subalterna, extremamente fragilizada neste processo exploratório,
organiza-se através de sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais,
tencionando a burguesia e o Estado frente as desigualdades sociais fruto das
transformações societárias vigentes.
Segundo Gonçalves (2016, p. 6) “trabalhadores assumem a cena pública
exigindo outras respostas do poder público e das classes dominantes que não a
caridade e a pura repressão.”
A partir do século XX as lutas sociais conquistam consistência através dos
movimentos sociais com diferentes interesses de democratização, liberdade de
expressão e política, condições dignas para uma vida de qualidade e a
participação popular na vida política.
O Estado intervém para aquietar as insatisfações da classe trabalhadora
articulando Políticas Públicas para amenizar o pauperismo e com isso desmobiliza
e marginaliza os movimentos dos trabalhadores e seu caráter popular.
Ao analisar o papel do Estado, Montaño (2002, p. 32) descreve “assim, a
tardia e dependente construção de uma sociedade brasileira industrializada,
fundado no trabalho urbano assalariado, propicia a constituição de um também
tardio e inacabado Estado “protecionista”.
A garantia de direitos não se dá como a legitimação da conquista dos
trabalhadores, mas sim com Políticas Públicas de controle dentro da dinâmica
capitalista de manutenção da ordem societária burguesa.
Dessa forma, as políticas sociais são entendidas como fruto da dinâmica
social, da inter-relação entre os diversos atores, em seus diferentes
espaços e a partir dos diversos interesses e relações de força. Surgem
como “[...] instrumentos de legitimação e consolidação hegemônica que,
contraditoriamente, são permeadas por conquistas da classe
trabalhadora” (MONTAÑO apud PIANA 2009, p.4).

Neste meio de tensões, atua o Assistente Social capaz de responder as
demandas emergentes da grande massa pauperizada atuando diretamente na
implementação e execução de Políticas Sociais.
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Referenciando Iamamoto (2015, p. 172), o serviço social “como qualquer
profissão, inscrita na divisão social e técnica do trabalho, sua reprodução depende
de sua utilidade social, isto é, de que seja capaz de responder às necessidades
sociais, que são a fonte de sua demanda”.
A profissão de Serviço Social surge da necessidade do controle social da
exploração da mão-de-obra assalariada e pelo reconhecimento da vulnerabilidade
social em suas diversas formas.
O Serviço Social articulou sobre a sua base procurando o seu real papel
diante de uma realidade socioeconômica explorada, adequando sua prática à
realidade e não ao sistema como era postulado, trazendo respostas as demandas
sociais.
1.1.3 Serviço social
O Serviço Social é uma profissão interventiva que atua na garantia de
direitos da classe trabalhadora, que tem como objeto de trabalho a questão social
e suas expressões e está inserida na divisão social e técnica do trabalho. A
profissão dispõe de um Código de Ética e um Projeto Ético Político que orientam e
conduzem a prática interventiva do Assistente Social.
A profissão está inserida na dinâmica de transformação das relações
societárias e não está imune, mas sim transigente a essas alterações. Como
citado por Iamamoto (2015, p. 22) “o Serviço Social é uma especialização do
trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho
coletivo da sociedade”.
O Assistente Social é um profissional que concluiu graduação em Serviço
Social e possui registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS)
respectivamente do estado em que trabalha. A profissão é regulamentada pela Lei
Federal 8.662/1993, normativa legal que instituiu suas atribuições e competências.
A história do Serviço Social remonta ao período da expansão do capitalismo
europeu. Surge na Segunda Revolução Industrial, no ano de 1899 em Amsterdã,
na Holanda, no marco de consolidação do capitalismo e entre as tensões de
interesses da burguesia e do proletariado.
A primeira Escola de Serviço Social na América Latina foi fundada por Dr.
Alejandro Del Río, no Chile, em 1925, sua origem relaciona-se com as
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necessidades de expansão estatal e pela exigência das demandas da classe
operária para acrescentar o serviço médico.
No Brasil, é através da consolidação de acordos entre a Igreja Católica, o
Estado e a Burguesia que o Serviço Social irá se estabelecer orientado por um
posicionamento conservador, de cunho moralista, voltado ao pensamento social
da Igreja frente às expressões da questão social.
No que se refere à Doutrina Social da Igreja merecem destaque nesse
contexto as encíclicas “Rerum Novarum” do Papa Leão XIII de 1891, que
vai iniciar o magistério social da Igreja no contexto de busca de
restauração de seu papel social na sociedade moderna e a
“Quadragésimo Anno” de Pio XI de 1931 que, comemorando 40 anos da
“Rerum Novarum”” vai tratar da questão social, apelando para a
renovação moral da sociedade e a adesão à Ação Social da Igreja
(YAZBEK, 2009, p. 5).

Em 1936 é fundada a Primeira Escola de Serviço Social no Brasil,
especificamente, em São Paulo, pelo Centro de Estudos e Ação Social (CEAS),
agente da ação católica, por iniciativa de Maria Kiehl e Albertina Ferreira Ramos,
as primeiras Assistentes Sociais brasileiras. Estas formaram-se em Bruxelas, na
Escola dirigida pela pioneira Adèle de Loneux.
Os principais referenciais para a ação do Serviço Social no Brasil é o
ideário franco-belga, que sofre forte influência do tomismo1 e neotomismo2, que
enfatizava a busca de perfeição iluminada pelo espírito comunitário e pela doutrina
cristã, de uma postura humanista e a procura do bem-comum. A falta de
criticidade deve-se a questão do respeito pelo governo e autoridades em que São
Tomás de Aquino destacava.
Aos profissionais de Serviço Social competia a utilização de seus
conhecimentos técnico-operativos em favor da adaptação do indivíduo ao
sistema social vigente, buscando eliminar com sua intervenção qualquer
forma de manifestação dos trabalhadores, considerada perigosa à ordem
e à disciplina, ou simplesmente, “[...] esvaziando o conteúdo político de
suas reivindicações coletivas, exercendo um vigilante controle sobre as
manifestações do proletariado” (MARTINELLI, 2005, p. 121).

Nesse período, as ações eram de natureza caritativa e voltadas às práticas
benevolentes da Igreja, principalmente, fundamentadas filosoficamente no

1

É o conjunto de doutrinas filosóficas voltadas para a fé cristã de São Tomás de Aquino que viveu
no século XIII e teve como principais influências os filósofos Platão, Aristóteles e Santo Agostinho.
2 A filosofia tomista resgatada da última metade do século XVIII, com uma aproximação do modo
de produção e modelo de sociedade que estava emergindo, a racionalização moderna, a Igreja
busca redimensionar seu posicionamento através da atualização dos princípios do pensamento de
São Tomás de Aquino.
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tomismo e neotomismo, culpabilizando o indivíduo pela sua condição de
miserabilidade.
É preciso enfatizar que o neotomismo é um amplo movimento filosófico,
proposto pela Igreja Católica, que tem por objetivo apresentar, de um
lado, a atualidade de Tomás de Aquino (Philosophi Perennis) e, de outro
lado, dialogar com a sociedade contemporânea (SANTOS, 2010, p. 6).

O neotomismo é uma atualização do tomismo, pensamento filosófico de
Tomás de Aquino e apresentou grande força na segunda década do século XX,
após um processo de fortalecimento entre Estado e a Igreja. Era um momento em
que a Igreja havia perdido sua hegemonia e buscava o fortalecimento do seu
espaço na sociedade.
O profissional de Serviço Social surge nesse contexto pela necessidade de
um controle social da exploração da mão-de-obra assalariada e pelo
reconhecimento da vulnerabilidade social em suas diversas formas.
A partir de 1940 o Serviço Social, ainda acrítico, sofre influência norteamericana a partir da tríade: caso, grupo e comunidade. Tem como metodologia o
estudo, diagnóstico e tratamento dos indivíduos e como referencial teórico o
positivismo e funcionalismo para embasar a sua prática na cientificidade, que
pretendia adequar o indivíduo à sociedade, ao funcionamento adequado da
sociedade. Nesses termos, os indivíduos que tivessem alguma disfunção social
era ele o desajustado na sociedade.
A presença do conservadorismo moral, no contexto de origem do Serviço
Social, é evidenciada: na formação profissional, no projeto social da
Igreja Católica e na cultura brasileira, através das ideias positivas. A
vivência cotidiana, orientada por seus pressupostos valorativos, tende a
reproduzir a alienação moral, em seus aspectos já assinalados: a
repetição acrítica dos valores, a assimilação rígida dos preceitos e modos
de comportamento, o pensamento ultrageneralizador, o preconceito, o
conformismo, a discriminação, tendo em vista a não-aceitação do que
não se adequa aos padrões de comportamento estereotipados como
“corretos” (BARROCO, 2001, p. 74).

O positivismo é uma corrente filosófica que defende que tudo aquilo que é
verdadeiro deve ser provado cientificamente. Conforme Yazbek (2009, p. 7) “o
método positivista, trabalha com as relações aparentes dos fatos, evolui dentro do
já contido e busca a regularidade, as abstrações e as relações invariáveis”.
Dentro da perspectiva positivista o ser humano deve ser ajustado ao
sistema capitalista, já que se ele estiver desajustado poderá comprometer o
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funcionamento do modo de produção capitalista. A existência do progresso só
ocorre se a ordem estiver mantida.
Em 1955, com o desenvolvimento de comunidade, os profissionais
começaram a ter uma maior compreensão da realidade do indivíduo e a perceber
que responsável pelos problemas sociais era o sistema vigente, pois a exploração
do capitalismo sob o ser humano era muito prejudicial à vivência enquanto
trabalhador assalariado.
Pode-se dizer que em 1965 inicia-se o Movimento de Reconceituação do
Serviço Social no Brasil. Observa-se que o Serviço Social tradicional/conservador
já não atendia as necessidades da realidade, almejava-se um Serviço Social
latino-americano voltado a atender as necessidades da população.
Esse movimento é resultado do reflexo de questionamentos dos próprios
profissionais em sua prática, e, portanto, configurou-se como um movimento
crítico ao Serviço Social tradicional. Existiram várias correntes de pensamentos
dentro do movimento, mas o ponto comum era o reconhecimento da inoperância e
o anseio de uma atualização na profissão.
[...] Deve ser salientado que o movimento de reconceituação do Serviço
Social — emergindo na metade dos anos 1960 e prolongando-se por
uma década —foi, na sua especificidade, um fenômeno tipicamente
latino-americano. Dominado pela contestação ao tradicionalismo
profissional, implicou um questionamento global da profissão: de seus
fundamentos ídeo-teóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção
social da prática profissional e de seu modus operandi (IAMAMOTO,
2015, p. 205-206).

O Serviço Social, através do Movimento de Reconceituação, passou por um
momento de transformação da sua base ideológica e levantou questionamentos
sobre o exercício da profissão diante da realidade social, e adequa a sua prática à
realidade dos trabalhadores e não ao sistema capitalista como ocorria até então,
com o objetivo de trazer respostas as demandas sociais.
O Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil surgiu no
contexto da Ditadura Militar, com a autocracia burguesa que cerceava os direitos e
reprimia a liberdade.
Com a modernização e o incentivo do Estado para fomentar a economia,
surgem novas demandas, uma expansão no mercado profissional para o Serviço
Social e há necessidade de um novo profissional. Evidenciavam-se o êxodo rural,
o inchaço populacional, a miséria, a violência, o desemprego dentre outas
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expressões da questão social, com isso se dá o processo de renovação do
Serviço Social.
Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no
marco das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou,
à base do rearranjo de suas tradições (...), procurando investir-se como
instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática, através
de respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de
valorização teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais
(NETTO, 2005, p. 131).

É através desse movimento que se constrói um perfil profissional críticoreflexivo na busca para exterminar com as características assistencialistas,
caritativas e paliativas de modo a viabilizar os direitos do ser humano.
Ao longo do tempo se percebe a influência do movimento na prática
profissional e os profissionais comprometidos com a intervenção nas expressões
da questão social, criando estruturas mais fortes para atender as demandas
efetivamente.
O Assistente Social atua num campo de incertezas devido o desmonte e a
precarização das políticas sociais, a desresponsabilização do Estado e o
crescimento exacerbado das desigualdades sociais, fruto da sociedade em
transformação, na qual, os direitos sociais são mínimos e as taxas de lucros
máximas, características do Neoliberalismo.
Diante disso, exige-se um profissional preparado e criativo para intervir
neste campo de tensões, comprometido com a luta pela garantia dos direitos da
classe trabalhadora, rompendo com o modelo conservador anterior. Pois, desde o
início da profissão no Brasil até 1996, o indivíduo era o objeto de trabalho do
Serviço social, visto como homens/mulheres com problemas, pobre, que
necessitava de políticas sociais para suprir um problema individual, pessoal e
nessa perspectiva a prática profissional se dava de forma assistencialista,
caritativa e acrítica.
Após a Constituição de 1988, se expressaram mudanças sociais em todo o
cenário político, econômico e social, das quais o próprio Serviço Social se
apropria. No processo de produção e reprodução da vida social tem-se uma nova
maneira de enfrentar a Questão social, gerando mudanças às demandas
profissionais. O Serviço Social é também abalado pelas mudanças na esfera da
divisão sócio técnica do trabalho.
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Em 1996 a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social
(ABEPSS) reconheceu a questão social como objeto de intervenção profissional,
estabelecendo isso nas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em
Serviço Social. A partir disso é possível ponderar a atuação profissional em uma
análise da totalidade, baseada na identificação das relações de produção e
reprodução da vida em sociedade.
Uma leitura crítica e realista, a partir da visão de totalidade sobre a
sociedade capitalista e sua reestruturação, permite-nos compreender o
resultado deste movimento. Ele não é outra coisa que a camuflagem das
desresponsabilização do Estado e (sua contraparte) a autoresponsabilização dos sujeitos pelas respostas a suas próprias
necessidades; movimento este claramente focalizador e diferenciador
dos serviços sociais; um golpe duro ao princípio de universalidade e à
sua condição de direito de cidadania, conquistas históricas dos
trabalhadores (MONTAÑO, 2002, p.113-114).

A questão social é o objeto de trabalho do profissional e a partir do código
de ética de 1993 o Assistente Social assumiu o compromisso ético com a
liberdade, equidade e democracia
O Assistente Social hoje atua para a garantia de direitos dos trabalhadores
e minimizar os impactos da desigualdade social na sociedade moderna, intervém
diretamente nas políticas sociais e enfrenta os desmontes e a precarização dos
direitos sociais, que é resultado da implementação de políticas de ajustes
econômicos para fortalecer os interesses neoliberais. Os impactos reforçam os
anseios da retração do Estado, privatização, cortes das políticas sociais e
precarização dos direitos trabalhistas.
1.1.4 Política social
Contextualizar

a

política

social

é

imediatamente

associá-la

às

reivindicações dos trabalhadores e relacionar que é a partir da concretização das
políticas sociais que os direitos sociais foram garantidos no âmbito legislativo.
Conforme Sposati et al. (1987, p. 33) “trata-se, portanto, da transformação
da mais-valia em políticas sociais que o próprio trabalhador paga com seu sobre
trabalho.”
Entende-se que a política social é uma conquista da classe trabalhadora e,
também, um instrumento de controle do Estado diante da dominação capitalista.
Em síntese, a política social e os direitos que ela materializa são
mediações importantes na totalidade concreta – a sociedade burguesa –
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desde quando os trabalhadores emergem na cena pública, pautando
suas condições de vida e trabalho como “questão social”, a qual resulta
da lei geral da acumulação. São produto histórico-social da luta de
classes, e como tal se reconfiguram, acompanhando os movimentos do
trabalho do capital e seus impactos sobre o Estado, como um
componente central na garantia das condições gerais de produção e
reprodução social (BEHRING, 2016, p. 6).

A política social surge de uma necessidade da população e pode ser
compreendida como a ampliação dos direitos sociais, embora demonstrado o seu
interesse político de amenizar, mas jamais de exterminar as desigualdades
sociais.
O seu surgimento ocorreu no final do século XIX na Europa Ocidental e a
sua universalização se dá no início do capitalismo monopolista, com o
agravamento da pauperização das condições de vida da população.
O pauperismo está associado às condições exploratórias do capitalismo
que levou a população a vivenciar as desigualdades sociais e suas fragilidades
sociais como pobreza, desemprego, violência, marginalização, prostituição,
envelhecimento em condições precárias, situação que causou a revolta dos
trabalhadores.
Até então as expressões da Questão Social eram tratadas com repressão e
entendidas como vadiagem. O Estado não era responsabilizado por atender os
mínimos sociais da população, não eram criadas políticas sociais efetivas para
atender as necessidades básicas da população, tais como: saúde, educação,
previdência, habitação, saneamento básico, entre outras.
A introdução de políticas sociais calcadas no modelo assistencial
consagra formas populistas de relação e a benevolência enquanto forma
de atendimento às necessidades de reprodução da sobrevivência das
classes subalternizadas (SPOSATI et al., 1987, p. 29).

As poucas políticas sociais que existiam eram para atender os mínimos
sociais da população e manter o controle da classe trabalhadora, o que se tem
como direito era visto como um ato de benevolência, entendidas como um favor
prestado pela Igreja e o Estado e não como direito da população.
A partir do século XX, algumas demandas dos trabalhadores foram
incorporadas na lei para dar modestas melhorias na qualidade de vida, dentro da
perspectiva do liberalismo de um Estado de provisão que naturaliza a miséria
como algo impossível de exterminar.
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[...] houve uma alteração na perspectiva do Estado liberal, que passou a
absorver orientações de cunho social-democrata, reconhecendo e
assegurando certas reivindicações dos trabalhadores para não ver os
próprios fundamentos do capitalismo colocados em xeque. (BEHRING
BOSCHETTI, 2010 apud FELIPPE, 2017, p. 2).

A população estava em condições miseráveis de sobrevivência e
necessitava de intervenções do Estado e o capitalismo viu-se ameaçado em razão
de que se a população não possuía certo poder aquisitivo, não se manteria a
dinâmica de lucro do capitalismo.
Os movimentos da sociedade civil foram importantes na luta pela garantia
do exercício da cidadania, da participação política e de uma sociedade menos
desigual, o direito ao voto e a liberdade de expressão, conquistas que
consolidaram melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores.
As políticas sociais governamentais são entendidas como um movimento
multidirecional resultante do confronto de interesses contraditórios. A
exclusão dos interesses da força de trabalho não é o movimento unívoco
do Estado e de suas práticas. O Estado brasileiro, embora um Estado
burguês, que representa em última instancia os interesses dos
segmentos hegemônicos, expressa esses interesses de classe
contraditoriamente. (SPOSATI et al., 2003, p. 24)

A exclusão produzida na contemporaneidade tem em vista controlar ou
excluir essas pessoas de determinadas funções, posições ou instituições. Medidas
que acaba por dar sentido a contradição instaurada entre a luta de classes.
Ao analisar o contexto brasileiro é importante salientar que não
acompanhamos o percurso de desenvolvimento do capitalismo exterior marcado
pela desaceleração econômica e o fim dos anos dourados do capitalismo.
Na década de 1960 instalou-se no Brasil a Ditadura Militar, como todo
regime ditatorial o tamanho da máquina pública aumenta para que haja o mínimo
de setores não fiscalizados criando por sua consequência uma sobre taxação nos
produtos comercializados, sendo um fator importante de superinflação vivenciada
na década de 1960, com o autoritarismo e a repressão em todas as instâncias
governamentais, as políticas sociais mantiveram-se conversadoras dentro da
restrição dos direitos civis e políticos.
Os anos de 1980 são conhecidos como a década perdida do ponto de
vista econômico, ainda que também sejam lembrados como período de
conquistas democráticas, em função das lutas sociais e da Constituição
de 1988. O recrudescimento do endividamento externo e suas
consequências são dados fundamentais para entender o caso da
ditadura e nosso passaporte para crise econômica crônica daqueles
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anos, após o curto tempo virtuoso do milagre (BEHRING; BOSCHETTI,
2011, p. 138).

A década de 1980 é comumente conhecida como a década perdida para o
capitalismo, pois foi um período de estagnação econômica na América Latina,
ocasionando baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) levando ao
crescimento da dívida externa e a inflação instável.
Com o fim da Ditadura Militar em 1985 e a Constituição Federal de 1988, se
expressam mudanças, que serão tangenciadas na década de 1990 em todo o
cenário político, econômico e social do País. No campo da proteção social a
Constituição Federal de 1988 garante a seguridade social pública, que constitui
um significativo avanço no campo social, estruturando o tripé de proteção social
que integra Saúde, Assistência Social e Previdência Social.
A Constituição Federal, promulgada em 1988, chamada Constituição
Cidadã, pauta-se em parâmetros de equidade e direitos sociais
universais. Consolidou conquistas, ampliou os direitos nos campos da
Educação, da Saúde, da Assistência, da Previdência Social, do Trabalho,
do Lazer, da Maternidade, da Infância, da Segurança, definindo
especificamente direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, da
associação profissional e sindical, de greve, da participação de
trabalhadores e empregadores em colegiados dos órgãos públicos, da
atuação de representante dos trabalhadores no entendimento direto com
empregadores (PIANA, 2009, p. 20).

A partir de 1988, com a Constituição Federal, promove-se um progresso
nos direitos sociais, mostra o caráter democrático e cidadã, é uma conquista
significante da classe trabalhadora.
Já no ano de 1990 se instaura no país uma grande crise econômica, política
e, como consequência, social, fez com que a “questão social” se agravasse no
Brasil.
Se instaura a reestruturação do Estado na perspectiva neoliberal que
desresponsabiliza e passa as suas obrigações para o Terceiro Setor.
A partir do tripé constitucional da Seguridade Social: previdência, saúde e
assistência, muito clara e não casualmente “setor” empresarial se dirige a
atender demandas prioritariamente nas áreas da previdência social e da
saúde, enquanto o “terceiro setor” orienta-se fundamentalmente para a
assistência social. Com esse triplo processo, de precária intervenção
estatal, de refilantropização da “questão social”, no âmbito do “terceiro
setor”, para os despossuídos de recursos suficientes para “comprar” os
serviços (excluídos ou parcialmente integrados do/no mercado de
trabalho/consumo, “sem cidadania”), acompanhada de uma remercantilização daquela, desenvolvida pela empresa privada, para os
setores em condições de aceder a tais serviços no mercado (os
integrados, os “cidadãos”), consolidam-se três modalidades de serviços
de qualidades diferentes — o privado/mercantil, de boa qualidade, o
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estatal/ “gratuito”, precário, e o filantrópico/voluntário, geralmente também
de qualidade duvidosa— e, portanto, três categorias de cidadãos, os
“integrados”/consumidores
de
serviços
mercantilizados,
os
“excluídos”/usuários de serviços estatais precários, focalizados e
descentralizados, e os “excluídos”/assistidos pela caridade e filantropia
do “terceiro setor” (MONTAÑO, 2002, p. 198).

O projeto Neoliberal prevê um Estado mínimo nas provisões de políticas
sociais com a desresponsabilização do Estado para intervir nas mazelas sociais,
além de investidas na privatização.
As Políticas Sociais são intervenções do Estado, tendo em vista a
manutenção e o controle das relações de exploração social, sendo ações voltadas
para o remanejamento dos benefícios sociais na busca pela diminuição das
desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo.
Ainda é um desafio para o profissional Assistente Social atuar nas políticas
sociais no contexto neoliberal, visto que a escassez de recursos restringe muito a
ação profissional.
1.1.5 Política de assistência social
A Assistência Social é um direito do cidadão prestado para quem dela
necessitar, instituído legalmente no Brasil através da Constituição Cidadã
(BRASIL, 1988), em seu artigo 203, que afirma “a assistência social será prestada
a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social
[...]”. Ou seja, está inclusa no tripé da seguridade social brasileira conjuntamente
com saúde e previdência social.
Assim sendo, um direito social previsto na Constituição Brasileira, mas
historicamente nem sempre foi assim, e esse direito consolidado deu-se através
de muita luta e reivindicação. A assistência sempre foi prestada pela igreja com
ações filantrópicas de cunho assistencialista, solidário e paliativo, vinculada a
religiosidade e a naturalização da pobreza.
Os segmentos populares sofrem na pele uma “cultura da pobreza”, que
os leva a elaborar seus próprios signos, leis, regras de convivência e
sobrevivência, periféricas à sociedade e Estado dos incluídos. Cada vez
mais vai-se delineando uma sociedade paralela àquela que o Estado
capta como sociedade civil. É a sociedade dos excluídos (SPOSATI et
al., 1991, p. 18).

A “cultura da pobreza” também contribuiu para que por muito tempo a
assistência, que hoje é um direito, fosse instrumento de marginalização e
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subalternização pensada como instrumento de controle da população na
sociedade capitalista.
Historicamente, a Assistência Social restringia-se a ações imediatas
caracterizadas como plantão social, atendimentos individualizados e atendimentos
imediatos em situações emergenciais de calamidade pública.
No que se refere à assistência social daquele momento Sposati et al.,
(1991, p. 14) “[...] aparecia como: perversa, acanhada, anacrônica, arcaica,
subalterna, paralela e selvagem no trato obscuro que cumpre nas tensões entre
capital/trabalho.”
A assistência social era relacionada ao viés positivista e funcionalista que
entendia que o homem deveria ser ajustado ao meio, ações necessárias para
existir uma sociedade em perfeito funcionamento, com práticas assistencialistas
desvinculadas da realidade social.
A partir da década de 1980, houve grandes mudanças nos processos
reivindicatórios e através da organização nos movimentos sociais veio à tona uma
realidade de uma parte da população brasileira que vivia à margem da sociedade
e sobrevive com os mínimos sociais.
A Constituição Federal de 1988 é também conhecida como Constituição
Cidadã devido ao seu caráter cidadão, traz à tona os direitos civis, políticos e
sociais, restringidos por quase 20 anos devido a Ditadura Militar.
A regulamentação da Assistência Social como política pública se deu a
partir da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social,
definindo que
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública
e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas
(BRASIL, 1993, art. 1°).

No entanto, na década de 1990, o Estado brasileiro busca se modelar aos
critérios do Neoliberalismo e para a Política de Assistência Social isso não é
diferente. No campo da assistência social se promove o terceiro setor.
As

políticas

sociais

implantadas

a

partir

disso

promoveram

o

desenvolvimento humano, mas com viés assistencialista e de seletividade
respectivamente ainda presente.
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Nesse cenário a assistência social tem sua organicidade no
gerenciamento estatal dos “menos cidadãos”, seja porque foram
expulsos, seja porque nem chegaram a usufruir da inclusão. Nessa
condição contraditória, a assistência social assume, no mais das vezes, a
gerência concreta dos processos de inclusão/exclusão. Introduz critérios
de elegibilidade ou seletividade no acesso a bens e serviços (SPOSATI
et al., 1991, p. 26).

Ainda referenciando a autora acima citada o mecanismo assistencial
caracteriza a exclusão que mantém o trabalhador na condição de beneficiário do
Estado, mas não o usuário consumidor e também gestor do serviço que lhe é por
direito (SPOSATI et al., 1991).
No ano de 2003 ocorreu a IV Conferência Nacional de Assistência Social,
que teve como tema: "Assistência Social como Política de Inclusão: uma Nova
Agenda para a Cidadania - LOAS 10 anos” e a deliberação mais importante da
Conferência foi a necessidade de construção do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).
Em 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) que
discorre sobre as diretrizes para efetivar a assistência social como um dever do
Estado e direito de cidadania, na perspectiva do SUAS.
A Política Nacional de Assistência Social reafirma o caráter protetivo da
assistência social, conforme previsão constitucional, e preconiza o
fortalecimento de vínculos como um dos objetivos na prestação de
serviços, considerando processos que vulnerabilizam indivíduos e
famílias, e que podem ensejar violações de direitos, caracterizadas na
PNAS como situações de risco pessoal e social (SILVEIRA, 2017, p. 10).

A Política Nacional de Assistência Social expressa à materialização da
assistência social como um dos pilares do sistema nacional de proteção social
inserida no tripé da seguridade social.
Através disso, em 2005, a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS dispõe
sobre a operacionalização da gestão da Política de Assistência Social.
Coube à Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social (NOB/Suas/05) a regulação e organização do sistema público
estatal, visando sua unificação e integração em todo o território nacional.
Além de reafirmar as seguranças afiançadas, este instrumento normativo
se ocupa em posicionar a responsabilidade estatal, com a definição dos
tipos de gestão e dos níveis de habilitação, inaugurando, a exemplo da
saúde, uma lógica de correspondência entre requisitos e incentivos, o
que dinamiza as instâncias políticas do Suas (SILVEIRA, 2017, p. 10).

Neste momento, a Assistência Social estruturou-se como política pública na
agenda do governo e definiu as responsabilidades federais, estaduais e
municipais.
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A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOBRH/SUAS) de 2006 surge da reinvindicação apontada pela PNAS e, sendo assim,
para reestruturar e requalificar o setor público no Brasil, com o investimento nos
servidores públicos.
A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Suas —
NOB/RH/ Suas (2006) representou um avanço regulatório fundamental
para o processo de defesa da desprecarização do setor público. Um dos
aspectos mais relevantes da Norma foi a definição de equipes de
referência, aprimorada pelas resoluções do CNAS, que delimitaram as
atribuições das categorias profissionais de nível superior e dos
trabalhadores com formação de nível médio e fundamental no Suas
(SILVEIRA, 2017, p. 11).

Previsto na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, em seu artigo 6º - institui
entre os objetivos da gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS): V implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social.
Os avanços acompanharam o direcionamento teórico e o posicionamento
político dos trabalhadores, engajados na construção de uma política social voltada
para a garantia de direitos da população.
E a Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 institui o Sistema Único da
Assistência Social (SUAS), na prática o SUAS já existia, mas foi instituído
legalmente somente em 2011.
A implementação e o aprimoramento do Suas, especialmente no campo
normativo/regulatório, têm exigido patamares superiores de estruturação
do trabalho e das capacidades institucionais de gestão, com adoção de
novos mecanismos e processos direcionados ética e politicamente, o que
requer intercâmbio permanente de práticas, de conteúdos ético-políticos
relativos às provisões, conformando um campo amplo de conhecimentos
plurais na área dos direitos, nos marcos da implantação da educação
permanente, qualificando requisições que vão desde o planeja- mento e
diagnóstico socioterritorial até o trabalho social no âmbito dos serviços
(SILVEIRA, 2017, p. 12).

A lei foi muito importante na consolidação do SUAS, fruto da luta constante
de trabalhadores/as, usuários, sindicatos e da organização social através de
movimentos reivindicatórios.
Todo esse processo incidiu para que a assistência social que se conhece
hoje não seja uma benesse do Estado, mas uma garantia do cidadão brasileiro,
mesmo que vivenciada, atualmente, a sua precarização, desmonte e a
desresponsabilização do Estado, a luta por seu aprimoramento dever incessante e
resistente à atual conjuntura político, econômico e social.
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1.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA RELACIONADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
PROCESSO HISTÓRICO
Neste capítulo, discutir-se-á sobre a trajetória histórica das legislações
nacionais e a influência dos acontecimentos históricos para a consolidação de
direitos da pessoa com deficiência.
1.2.1 O que são pessoas com deficiência
Entende-se que pessoa com deficiência são aquelas que apresentam uma
objeção de longo prazo, pode ser intelectual, mental, sensorial ou física, que
dificulta ou impeça sua participação na sociedade civil.
De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência:
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas (BRASIL, 2015, Art. 2°).

São pessoas com direitos que devem gozar do exercício da cidadania,
como qualquer outra pessoa que não tenha alguma deficiência, com o direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Pode-se observar a definição da autora CRUZ (2011, p. 24) sobre as
deficiências e suas implicações:
As deficiências geram limitações na capacidade de realizar atividades,
que variam na intensidade (para algumas atividades, para muitas
atividades ou para todas as atividades). Estas limitações implicam
necessidades de recebimento de apoios e de ter acesso às
tecnologias assistidas, que variam na frequência (poucos apoios,
muitos apoios, apoios o tempo todo). Estes apoios incluem os ofertados
por terceiros (por assistentes pessoais, atendentes pessoais ou
cuidadores). Na relação entre as pessoas com deficiência e o meio em
que elas vivem existem barreiras (são as barreiras arquitetônicas,
ambientais, de comunicação ou atitudinais) provocando situações de
dependência. As situações de dependência variam de acordo com a
severidade da deficiência e os suportes e apoios recebidos. As barreiras
existentes restringem a participação social das pessoas com deficiência
(grifo nosso).

As barreiras dificultam a plena participação da pessoa com deficiência na
sociedade. Não significa que uma pessoa com deficiência seja totalmente
depende, essa situação de dependência varia de acordo com a severidade da
deficiência. A Organização Mundial de Saúde, na década de 1970, visando
conhecer mais sobre as consequências das doenças, elaborou a Classificação
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Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) (FARIAS;
BUCHALLA, 2005).
Farias e Buchalla (2005) descrevem conceitualmente no âmbito da saúde a
deficiência como as anormalidades nos órgãos e sistemas e nas estruturas do
corpo. Já a incapacidade é caracterizada como as consequências da deficiência
do ponto de vista do rendimento funcional, ou seja, no desempenho das
atividades, enquanto a desvantagem reflete a adaptação do indivíduo ao meio
ambiente resultante da deficiência e incapacidade.
No Brasil, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF) discorre sobre as funcionalidades e a incapacidade no que se refere
às condições de saúde, tendo como principal avaliação o que a pessoa consegue
ou não fazer e as suas limitações.
O termo do modelo da CIF é a funcionalidade, que cobre os
componentes de funções e estruturas do corpo, atividade e participação
social. A funcionalidade é usada no aspecto positivo e o aspecto negativo
corresponde à incapacidade. Segundo esse modelo, a incapacidade é
resultante da interação entre a disfunção apresentada pelo indivíduo
(seja orgânica e/ou da estrutura do corpo), a limitação de suas atividades
e a restrição na participação social, e dos fatores ambientais que podem
atuar como facilitadores ou barreiras para o desempenho dessas
atividades e da participação (FARIAS; BUCHALLA, 2005, p.3).

Determinar a deficiência não é uma tarefa simples, envolve diversos
fatores, físicos, biológicos, sociais, barreiras que impeçam a participação desta
pessoa na sociedade, dentre outros. Exige uma articulação da sociedade para
garantir a dignidade humana, que não está apenas relacionada a condições
materiais, mas também sociais, econômicas e culturais.
Além disso, a deficiência deve ser entendida não só́ como a constatação
de uma falha, falta ou carência de um indivíduo, mas, sobretudo, diante
do seu grau de dificuldade no relacionamento social, profissional e
familiar, dos obstáculos que se apresentam para sua integração
[inclusão] social (MADRUGA, 2016, p. 20).

A inclusão social reflete na participação da sociedade no processo
inclusivo, não é um dever só do Estado ou da família, mas de toda a sociedade.
Historicamente, a pessoa com deficiência era subalternizada, excluída, tratada de
forma pejorativa como, por exemplo, a designação aleijado, ceguinho, louco, débil
mental, inválido, entre outros que apresentavam a inferiorização no tratamento de
uma pessoa. A denominação passou por várias transformações ao longo dos anos
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sendo pessoa deficiente, pessoa portadora de necessidades, excepcional, pessoa
especial, pessoa portadora de deficiência, dentre outros.
De modo geral, as pessoas com deficiência são consideradas
dependentes dos cuidados de outros, incapazes de estudar e trabalhar,
isentas dos deveres normais e, acredita-se, necessitadas de cura,
tratamento, reabilitação, habilitação. Os termos utilizados ao longo da
história evidenciam a associação equivocada entre deficiência,
principalmente intelectual, e incapacidade: inválido, anormal, especial,
excepcional, imbecil; débil, mongoloide, atrasado, treinável, adestrável,
etc. (BRAGA; SCHUMACHER, 2013, p. 6).

A pessoa com deficiência sempre foi vista de forma preconceituosa pela
sociedade, sem utilidade e até mesmo entendido como vagabundo, no entanto, a
deficiência não significa dependência ou inutilidade.
Portanto, o termo “pessoa com deficiência” implantado pelo Estatuto da
Pessoa com Deficiência, é uma conquista, já que a deficiência não é algo que
portamos como um objeto que em qualquer momento podemos levar e deixar para
trás. Da mesma forma, declarar que uma pessoa tem necessidades especiais é
subjetivo, qualquer pessoa pode ter uma necessidade especial, não significa que é
necessariamente uma deficiência.
Dizer que as palavras são apenas palavras e não servem para modificar
a realidade é uma inverdade, ainda mais quando de fácil assimilação
passam para o jargão e o gosto popular podendo gerar mais preconceitos
e tornarem-se ofensivas (MADRUGA, 2016, p. 23).

A substituição dos termos, passando-se a usar a expressão pessoa com
deficiência pode parecer simples, mas ressignificou a valorização e concretização
de anos de luta, marcando a ruptura com o passado perpetuado da pessoa
entendida como inválida para a concepção de sujeito de direitos.
O emprego, portanto, de um termo mais adequado para identificar
determinadas categorias ou grupos sociais ao mesmo tempo em que
contribui para afastar estigmas, atitudes discriminatórias, informações
incompletas ou incorretas, reforça a autoestima daqueles que sempre
foram excluídos, até́ , no uso correto da linguagem (MADRUGA, 2016, p.
23-24).

O desafio da garantia dos direitos humanos, de uma vida digna, no
capitalismo que oferece os “mínimos”, mínimo de direitos sociais, mínimo de
equidade e mínimo de justiça, mostra a importância da luta pela valorização e o
respeito para todo o ser humano.
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Os direitos humanos são como o próprio nome diz direitos dos homens,
sem exclusão de cor, raça, etnia, gênero ou por qualquer outra razão e tem como
objetivo garantir a dignidade das pessoas, através da justiça e igualdade.
Os Direitos Humanos, idéia política de base moral, estão intimamente
relacionados com os conceitos de justiça, igualdade e democracia e
exprimem o relacionamento entre os membros de uma sociedade e entre
indivíduos e Estados. Podem ser conceituados como a categoria jurídica
instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as
dimensões. Por isso, tal qual o ser humano, tem natureza polifacética,
buscando resguardar o homem na sua liberdade (direitos individuais),
nas suas necessidades (direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua
preservação (direitos relacionados à fraternidade e à solidariedade)
(ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2001, p. 83).

Os direitos humanos são os direitos fundamentais básicos que devem ser
garantidos por lei para todos os cidadãos. A pessoa com deficiência deve ter seus
direitos assegurados para poder exercer a cidadania.
1.2.2 Trajetória histórica para inclusão da pessoa com deficiência
Desde que a humanidade existe, a deficiência sempre esteve presente na
sociedade, nas concepções e indagações do homem, seja para inclusão ou
negação da mesma, tudo isso tem relações com práticas religiosas e culturais dos
povos. Neste momento, será discorrido à constituição e a trajetória histórica da
pessoa com deficiência e os desafios enfrentados.
A

forma

de

tratamento

da

pessoa

com

deficiência

passou

por

transformações ao longo do tempo, na era primitiva não se tem indícios de como
ela era tratada, mas acredita-se que devido às condições de vida era quase
impossível à sobrevivência.
Deve-se ao fato de que na era primitiva os grupos eram nômades, sendo
assim, viviam da coleta, caça e pesca de alimento, dessa forma, as pessoas com
deficiência representavam para esses grupos um peso e o ambiente era muito
perigoso e as pessoas estavam constantemente expostas aos riscos. Na
antiguidade, entre os povos primitivos, o tratamento às pessoas com deficiência
assumiu dois aspectos básicos: alguns os exterminavam por considerá-los grave
empecilho à sobrevivência do grupo e outros os protegiam e os sustentavam para
buscar a simpatia dos deuses ou por gratidão pelos esforços dos que se
mutilavam nas guerras (FONSECA, 2000).
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Na antiguidade eram entendidos como inúteis, visto que não apresentavam
as mesmas condições de uma pessoa sem deficiência para a sobrevivência na
sociedade

capitalista,

entendidas

como

castigo

de

Deus

e,

também,

compreendidas como manifestações de demônios.
A sociedade, portanto, “prescinde” dessas pessoas, seja por intermédio
da adoção de submodelos como o eugenésico, situado na antiguidade
clássica, com a prática de infanticídio – haja vista que o nascimento de
uma criança com deficiência ou era fruto de um pecado cometido pelos
pais (Grécia), ou uma advertência de que a aliança com Deus estava
quebrada (Roma) –, ou mediante o submodelo de marginalização, cujo
traço característico, durante a Idade Média, é a exclusão, seja por
compaixão, seja por medo de considerá-las objetos de malefícios, ou
advertência de um perigo iminente (PALACIOS; BARIFFI, 2007 apud
MADRUGA, 2016, p. 34).

Historicamente alvo de preconceito e ridicularização, colocadas em locais
retirados da cidade, para que pagassem o seu pecado e até mesmo para que não
amaldiçoassem os moradores, vivendo da mendicância, dos restos da população
e da boa ação das pessoas que temiam não ajudar e pecar contra Deus, sempre
ridicularizados e expostos em situações de desumanidade.
A doutrina cristã trouxe algumas melhorias quanto o tratamento dos
deficientes, as pessoas passaram a melhorar suas visões sobre os
deficientes, passaram há aceitar um pouco mais, mas sempre mantendo
o distanciamento social, mas, agora não os sacrificavam tanto, mesmo
ainda discriminados, já eram mais o número de pessoas que ajudavam,
mesmo que por temor do que teriam de enfrentar diante de Deus se não
ajudassem essas pessoas (CORRENT, 2016, p. 8).

A Igreja discursava o amor ao próximo e a caridade, sendo assim, as
práticas da sociedade como um todo não condiziam com o discurso do
cristianismo e, através disso, a sociedade começa a preocupar-se com as pessoas
entendidas como abominações, rejeitas pela civilização.
As pessoas com deficiência são colocadas nas casas de assistência
mantidas pela boa vontade dos burgueses, são internadas, para morar sem
nenhuma expectativa de retorno para a convivência na sociedade, concretiza-se
assim um anseio da coletividade em esconder a deficiência e excluir do seu meio
de convívio social.
Por muito tempo a pessoa com deficiência foi considerada como
fracassada, inútil ou ignorada pela sociedade. Pois, a pessoa com deficiência era
entendida como incapaz de fazer parte da sociedade, por isso, a internação era a
solução (CORRENT, 2016).
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A sociedade não tinha como intenção a inclusão das pessoas na
sociedade, mas sim o seu afastamento para não criar problemas, por isso
inseriam-se as pessoas com deficiência em internatos e manicômios, nestes
espaços sobreviviam com o mínimo social, sem expor a sociedade às diferenças
daquelas pessoas.
Após a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, a
preocupação mundial com a deficiência toma proporção, observando que as duas
grandes guerras, desencadearam em milhares de pessoas mortas, um número
gigantesco de pessoas vivas, mas com sequelas, mutiladas, que acabam a serem
considerados deficientes, isso exigiu da população e do Estado uma intervenção,
pois era muito grande o número de pessoas com problemas físicos e mentais.
O grande número de pessoas mutiladas nas duas guerras mundiais,
associado à necessidade de mão de obra para ocupar as vagas de
trabalho, ante o grande número de mortes ocorrido, fizeram com que se
chamasse a atenção para o tratamento que era reservado para as
pessoas com deficiência. Surge, nesse momento, o interesse na
reabilitação profissional das mesmas. A interferência da Organização das
Nações Unidos (ONU), instituição criada por 51 países após o fim da
Segunda Guerra Mundial, impôs políticas sociais para os paísesmembros, no tratamento diferenciado às pessoas com deficiência
(NUNES; SAIA; TAVARES, 2015, p. 3).

Até a Segunda Guerra Mundial a deficiência era vista como de nascença,
era motivo de preconceito e desprezo e, após isso, a população se viu diante de
milhares de pessoas que nasceram “normais” e passaram a ser deficiente.
Os seus conceitos simplesmente passam a ser repensados, de forma,
mais coerente e consciente, porque a suas percepções preconceituosas
já não tinha tanta força, diante da circunstância que se apresenta a sua
frente, uma realidade que não se esperava, mas que os fez notarem que
a deficiência tem causa e consequências e não era um mero castigo,
maldição, além da percepção de que, essas pessoas independentes de
suas limitações são importantes para sociedade e que podem construir
uma história, como contribuir na construção de um mundo melhor e mais
justo (CORRENT, 2016, p. 9-10).

A sociedade começou a fazer uma releitura da realidade e compreender
com outros olhos as condições de fragilidade social que as pessoas estavam
expostas e a necessidade de políticas para efetivar direitos. Condições de vida
que necessitavam de leis para garantir seus direitos sociais.
A luta por condições básicas e humanas de sobrevivência está
condicionada a sua posição social e econômica na estrutura coletiva, desta forma,
a luta por direitos humanos passa por questões de inclusão social da pessoa com
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deficiência, etnia, sexualidade, religião, cultura, entre outros, e a promoção e a
inclusão disto na sociedade está associada a conscientização de todos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que marcou
a história no campo dos direitos. Foi elaborada em conjunto com representantes
de origens jurídicas e culturais de diversos países e trouxe avanços também para
a pessoa com deficiência.
A Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
em Paris na França, no dia 10 de dezembro de 1948, como uma norma comum a
ser alcançada por todos os povos e nações. Estabelece a proteção universal dos
direitos humanos.
Nesse ínterim, é importante destacar o Artigo 7º da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que declara “todos são iguais perante a lei e têm direito,
sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação”.
No ponto de vista dos direitos humanos foi um avanço, inspirou a
construção de em uma sociedade mais justa pelo mundo. Neste ano de 2019,
completa 71 anos desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Foi aprovada no dia 09 de dezembro de 1975 a Resolução da
Declaração das Pessoas com Deficiência Mental e, também, foi aprovada a
Resolução 3.447 a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes:
A Assembleia Geral da ONU aprovou em 1971, em Resolução, a
Declaração das Pessoas com Deficiência Mental, sendo que, aos 09 de
dezembro de 1975 aprovou-se a Resolução 3.447 a Declaração dos
Direitos das Pessoas Deficientes.³ A Resolução 3.447 em seu artigo
primeiro trouxe a conceituação de “pessoas deficientes”: o termo
'pessoas deficientes' refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar
por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida
individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita
ou não, em suas capacidades físicas ou mentais (MARTA; ROSTELATO;
MARTA, 2010, p. 2).

A perspectiva daquele momento para a pessoa deficiente foi um enorme
avanço, já que a nomenclatura trouxe consigo avanços para a época. A
Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 31/123, proclamou,
oficialmente, o ano de 1981 como o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”.
A Carta para os Anos 80 é uma declaração de consenso de providências
a serem tomadas por todas as Nações a fim de possibilitar à humanidade
amparar e promover os direitos e responsabilidades de todos os
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cidadãos, sejam eles, deficientes ou não. A Carta foi aprovada pela
Assembleia de Reabilitação Internacional, após ter sido submetida à
consideração do 14° Congresso Mundial em Winnipeg, Manitoba,
Canadá em 26 de junho de 1980, e é apresentada ao mundo como uma
contribuição maior ao Ano Internacional das Pessoas Deficientes
(BRASIL, 1981, p. 39).

A Carta dos Anos 80 é uma declaração de consenso internacional de ações
para a década de 1980. O propósito é oferecer para a pessoa com deficiência o
direito de participar da vida em comunidade, direito de acesso as mesmas
condições de vida que as outras pessoas.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ocorreu em 13
de dezembro de 2006, com a ONU e os seus países membros, numa reunião da
Assembleia Geral para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Conforme o Artigo 1º “o propósito da presente Convenção é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela
sua dignidade inerente” (BRASIL, 2009).
O Decreto Federal Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinado
em Nova York, em 30 de março de 2007.
No âmbito nacional, ocasionou avanços que refletiram na construção de leis
nacionais e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garantem o acesso e a
participação da pessoa com deficiência na sociedade.
Ao passar dos anos a pessoa com deficiência e também sua família
conquistaram direitos sociais, que podem parecer mínimos, mas transformam
realidades e deve-se lutar para que não aconteça o retrocesso e sim para que
haja a efetivação de mais direitos para beneficiar essas pessoas, que vivem na
pele a necessidade de leis que garantam condições para uma vida justa e digna e
proporcione o acesso igualitário numa sociedade contraditória.
A abordagem, portanto, da deficiência não pode mais seguir entrelaçada
à ideia de caridade e de vitimização, que trasladava, como outrora, esta
questão para fora da concepção pessoal do sujeito de direitos como algo
alheio, externo, ao ser humano, que necessitava ser problematizado e
solucionado (MADRUGA, 2016, p. 34).

A história da pessoa com deficiência e a luta pela consolidação dos direitos
é constante e a afirmação dos direitos em leis se deu através de movimentos
sociais e de uma necessidade tão antiga e tão vedada que nos leva a reflexão na
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atualidade, para nos sensibilizarmos quanto às lutas das pessoas, não são só
delas, mas são nossas também.
1.2.3 Constituição Federal de 1988
A Constituição Federal de 1988 foi promulgada no dia 05 de outubro de
1988, é também conhecida como Constituição Cidadã por ter seu viés voltado
para os direitos humanos.
Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo de José
Sarney, a Constituição em vigor, conhecida por "Constituição Cidadã", é
a sétima adotada no país e tem como um de seus fundamentos dar maior
liberdade e direitos ao cidadão - reduzidos durante o regime militar - e
manter o Estado como república presidencialista. As Constituições
anteriores são as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 (PONTUAL,
2013, p.1).

É a sétima constituição do Brasil e tem como garantia os direitos humanos
e contou com a participação popular para sua formulação.
No contexto histórico e político, a década de 1980 no Brasil ainda estava
sob o regime militar, porém, a ditadura militar já se encontrava esgotada e aos
poucos se demostrava uma abertura política, ainda que muito restrita e segura.
A década de 1980 é conhecida como década perdida na perspectiva
econômica. O PIB (Produto Interno Bruto) per capita se expandiu à taxa média de
6,1% entre 1970 a 1980 e diminui 13% entre 1980 e 1983 (OMETTO;
FURTUOSO; SILVA, 1995).
Ainda referenciando os autores, a gênese da crise se manifesta,
inicialmente, como uma crise de endividamento externo, mas rapidamente passa a
se traduzir no desajuste interno da economia, quando a opção pela manutenção
do crescimento econômico após o primeiro choque do petróleo, e, mais do que
isso, a busca no aprofundamento do processo de substituição de importações,
levaram o Estado brasileiro a assumir um padrão de financiamento baseado no
crescente endividamento externo.
A fragmentação estatal do Brasil e a crise culminaram na inserção da
burguesia no movimento social que lutava por redemocratização, mais
especificadamente, no ano de 1983, surge o movimento político denominado
"Diretas Já" que tinha como objetivo a reivindicação dos direitos políticos e civis,
retirados pelo golpe militar de 1964.
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Na verdade, a campanha pelas Diretas Já foi o maior movimento cívicopopular da história republicana do Brasil. O fervilhar das ruas traduziu
uma forte simbiose entre bandeira política democrática e aspiração
coletiva, que transformou o ano de 1984 em marco da única campanha
popular brasileira que, segundo Ronaldo Costa Couto, nasceu no
Parlamento. Campanha ampliada pela ação de partidos políticos e de
diferentes segmentos e organizações da sociedade civil (DELGADO apud
NERY, 2010, p.5).

De acordo com Pereira (2012) os movimentos sociais influenciam e são
influenciados pelos contextos políticos nos quais estão inseridos, que podem
demandar a mudança ou a manutenção do ambiente em que estão inseridos,
também questionar a forma pela qual as decisões políticas são tomadas, exigindo
uma maior participação popular nos campos decisórios.
Em 1985 Tancredo de Almeida Neves foi eleito, por meio de eleição indireta
que marcou o fim do regime militar no Brasil, mas faleceu pouco antes de assumir
o cargo. José Sarney, seu vice, assumiu a Presidência no dia 15 de março de
1985.
No dia 27 de novembro de 1985, através da Emenda Constitucional Nº 26,
foi convocado a Assembleia Constituinte para redigir o texto da nova Constituição
Brasileira a partir do dia 1º de fevereiro de 1987. No dia 05 de outubro de 1988 foi
promulgada a Constituição Federal, a carta magna estabelecia e a democracia no
País.
As circunstâncias do nascimento do novo regime deixaram marcas
profundas no documento. De um lado, a feitura da Constituição foi um
processo aberto ao público. Durante os dois anos em que os constituintes
estiveram reunidos, chegaram ao Congresso nacional manifestações e
demandas as mais diversas, espelhando as múltiplas aspirações sociais
que agora podiam vir à luz. De outro, ninguém estava seguro de que a
democracia prosperaria sem retrocessos (ALMEIDA, 2018, p. 1).

A Carta Constitucional de 1988 garantiu direitos civis, políticos e sociais.
Trouxe avanços no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, conforme
pode-se observar no Artigo 5° que prevê: “todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988).
O Brasil é um país vasto, tanto no que se refere ao território quanto a
cultura. A heterogeneidade do nosso País nem sempre é contemplada pela nossa
Constituição Federal, o que demostra ainda ser insuficiente diante da sociedade
brasileira, no seu contexto social e cultural, mas é algo que deve ser valorizado e,
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por meio da luta dos movimentos sociais, garantir que as minorias recebam seus
direitos.
A Constituição Federal de 1988 marcou avanços no que se refere aos
direitos humanos e a mesma ficou conhecida como Constituição Cidadã, devido
seu caráter cidadão. Em seu Art. 6º destaca: “são direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados [...]” (BRASIL, 1988).
Os direitos sociais são os direitos fundamentais que devem ser garantidos
para todos os seres humanos, sem distinção de classe social, raça, gênero e
religião.
A seguridade social está prevista no Art. 194. da Constituição Federal que
diz: "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" (BRASIL, 1988).
Hoje no Brasil a Seguridade Social garante a proteção social entendida por
Saúde, Previdência e Assistência Social.
A definição da Seguridade Social como conceito organizador da proteção
social brasileira foi uma das mais relevantes inovações do texto
constitucional de 1988. A Constituição Federal (CF) ampliou a cobertura
do sistema previdenciário e flexibilizou o acesso aos benefícios para os
trabalhadores rurais, reconheceu a Assistência Social como política
pública não contributiva que opera tanto serviços como benefícios
monetários, e consolidou a universalização do atendimento à saúde por
meio da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (DELGADO;
JACCOUD; NOGUEIRA, 2009, p. 3).

Desta forma, a seguridade social brasileira prevê a saúde no Art. 196. da
Constituição Federal:
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).

A saúde no Brasil é um direito universal, compreendia como dever do
Estado através de ações para prevenir, proteger e promover a recuperação da
saúde.
E a previdência social brasileira está no Art. 201 da Constituição Federal:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
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preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados
de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes (BRASIL, 1988).

A previdência social é de caráter contributivo obrigatório e determinou a
inclusão do trabalhador rural no regime geral da previdência vinculando, a
comprovação de contribuição dentro da perspectiva de sua realidade. É uma
grande conquista para o trabalhador assalariado, mesmo que hoje vivenciamos o
desmonte previdenciário.
Entretanto, as pessoas impossibilitadas de contribuir não receberam direito
da proteção previdenciária e, diante disso, o modelo de seguridade social
brasileiro tem a Assistência Social para dar cobertura à essas pessoas, indiferente
de contribuição, conforme o Art. 203. da Constituição que diz: "A assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social [...]" (BRASIL, 1988).
A Assistência Social também é um direito social, presente no tripé da
seguridade social e se materializa através de ações do Estado e da sociedade
para promover o atendimento das necessidades básicas das pessoas que não
detém dos mínimos sociais. Sua efetivação não é uma benesse do Estado, mas
sim uma conquista popular e assim deve ser entendida.
Na atualidade, vive-se o retrocesso dos direitos sociais, devido ao
neoliberalismo. Nesse contexto se coloca a Emenda Constitucional nº 95, de 15
de dezembro de 2016, que estabelece um ajuste fiscal que retrocede os direitos
sociais:
Entre estes retrocessos, destaca-se a aprovação da EC nº 95/2016 —
que institui um novo regime fiscal e congela para os próximos 20 anos os
investimentos públicos destinados à seguridade social —, que representa
um ataque às conquistas democráticas populares ratificadas desde a CF
de 1988. Essa EC coloca em risco a manutenção dos direitos sociais em
um país marcado por políticas econômicas que promovem muita
concentração de riqueza e pouca distribuição de renda e inclusão social
(MODESTO; MAZZA; SPIGOLON, 2019, p. 9).

A instituição de um regime fiscal, no que se refere aos orçamentos fiscais
da seguridade social, durará vinte anos, ou seja, por vinte anos ficam congelados
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os investimentos nas políticas de seguridade social. Isso é fato e mesmo que o
país cresça economicamente o investimento está congelado, sem possibilidade de
alteração
Hoje a luta para a proteção dos direitos adquiridos na Constituição Federal
de 1988 é uma luta para proteger a dignidade e os direitos humanos básicos da
população brasileira que sofrem os desmontes das políticas sociais.
1.2.4 A garantia de proteção social pelo estado: o benefício de prestação
continuada
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício que está
previsto na Constituição Brasileira de 1988 para a pessoa com deficiência, ou
idoso, que não possuam meios para prover seu sustento. No Art. 203 da CF 1988
cita o BPC como um objetivo da Assistência Social: "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." (BRASIL, 1988).
Significa dizer que o Estado se responsabilizou pela proteção social da
pessoa com deficiência e idosos impossibilitados de prover a sua própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, desvinculados da obrigatoriedade
da contribuição para se ter direito ao benefício.
O BPC foi formulado e implantado como uma política pública altamente
focalizada na população idosa e nas pessoas com deficiência em
condição de extrema pobreza, integrando a Proteção Social Básica no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (COSTA, 2017,
p.3).

A constitucionalização dos direitos sociais pode ser associada à ampliação
do aparato estatal, sendo que a Constituição Federal de 1988 instituiu a ideia de
cidadania social. A década de 1990 no Brasil foi influenciada pela implantação do
neoliberalismo no contexto econômico e político, refletindo na retração do Estado
frente às políticas públicas, vedado com ações de contrarreforma do Estado para
fragmentar as políticas sociais e diminuir o investimento público nessas áreas.
Em meados da década de 1990, sob a influência do ideário neoliberal, as
retrações em relação ao que foi garantido para a Seguridade Social e
para as outras políticas já têm início. Assim, apesar do reconhecimento
legal, o processo de transformação das prerrogativas constitucionais em
direitos não aconteceu conforme prescrito. As políticas públicas foram
diretamente atingidas pelas contrarreformas do Estado, que restringem
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direitos com o argumento de redução de custos, privilegiando o privado
em detrimento do público e deixando explícita a indicação de ausência da
democratização da gestão da Seguridade Social (STOPA, 2019, p. 3).

O então presidente Fernando Collor de Mello foi o responsável pela
implantação do neoliberalismo no Brasil, iniciando o processo de privatização no
Brasil. Outra característica do neoliberalismo encontra respaldo no desinteresse
da burguesia em estruturar as políticas públicas previstas na Constituição.
No dia 7 de dezembro de 1993 é sancionada a Lei nº 8.742, a Lei Orgânica
da Assistência Social, que estabelece em seu artigo Art. 20 o BPC.
O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1993).

No processo de regulamentação foram previstos critérios perversos para o
acesso ao benefício: idade de setenta anos ou mais para o idoso, a condição de
incapacidade para a vida independente e para o trabalho para a pessoa com
deficiência, com critérios para delimitar ao máximo o acesso ao BPC (STOPA,
2019).
O BPC, até hoje, contém critérios minuciosos para sua concessão, como: a
renda familiar mensal per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, com
revisão prevista a cada dois anos e também são requisitos para a sua concessão,
a manutenção e revisão do benefício, o cadastro único atualizado com a
informação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de todos da família.
A condição de incapacidade da pessoa com deficiência é apurada pelo
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), sendo que este benefício contempla
somente indivíduos que não possuem cobertura previdenciária.
O BPC contempla idosos cuja trajetória laboral foi marcada por forte
precariedade e pessoas com deficiências (PcD), com limitada
possibilidade de exercício do trabalho. Mas, para além dos
constrangimentos individuais, a experiência da deficiência é uma
experiência familiar, pois impõe a necessidade de reorganizar os arranjos
familiares para atender às demandas de cuidados da pessoa com
deficiência (JACCOUD; MESQUITA; PAIVA, 2017, p. 3).

Idosos, muitas vezes marcados por uma vida inteira de trabalho laboral em
condições precárias, com condições mínimas de subsistência, sem direitos
trabalhistas e que necessitam do auxílio do Estado para prover sua renda na
velhice.
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Com as pessoas com deficiência o quadro se torna mais complexo, pois a
PcD, em alguns casos, possui na sua autonomia grandes restrições, dependo a
complexidade da deficiência, demandando de auxílio de um responsável para
ajudar nos cuidados da vida diária e o idoso também dependo da sua idade,
condição física e mental.
É certo que ter uma deficiência não significa, necessariamente, ser
dependente. Contudo, em inúmeros graus de deficiência e nas situações
de vulnerabilidade, risco social e de violação de direitos a que estão
expostas as pessoas com deficiência quando em interação com as
barreiras, as tornam dependentes de cuidados de terceiros (CRUZ, 2011,
p. 49).

Fato que torna as famílias frágeis economicamente, já que normalmente um
responsável deve abster-se do trabalho assalariado e isso afeta no rendimento
familiar, fora os gastos com medicamentos, transporte e tratamento da pessoa
com deficiência que pode levar a pobreza e é um agravante da condição de
vulnerabilidade social.
A discussão sobre o valor do BPC, portanto, não pode desconsiderar a
situação peculiar de vulnerabilidade das famílias com PcD e/ou idosos,
cujos rendimentos, já mínimos, são afetados tanto pela ampliação de
gastos como pela menor capacidade de obter renda no mercado de
trabalho (JACCOUD; MESQUITA; PAIVA, 2017, p. 4).

O salário do benefício, por vezes, é a única fonte de renda das famílias
beneficiárias do BPC, ou a maior delas, e se caracteriza como uma forma de
proteção social ao idoso, a pessoa com deficiência e às famílias. O BPC concede
aos seus beneficiários o valor de um salário mínimo, significa possibilitar a estes
indivíduos em situação de vulnerabilidade social o equivalente a renda transferidos
aos participantes do mercado de trabalho formal (ARAUJO; FLORES, 2017). O
benefício gera uma condição financeira de mais dignidade para essa família e
deve ser compreendido como um direito social e não como um favor.
O BPC mantém a sua vinculação operacional centralizada no executivo
federal e inaugurou a política pública de transferência de renda em alta escala a
grupos sociais vulneráveis, executada pelo governo central, oito anos antes da
formação do Programa Bolsa Família (em 2004) (COSTA et al., 2016).
O BPC é um grande avanço na proteção social. A garantia desse direito por
lei é uma luta das camadas mais pobres e uma conquista que deve ser mantida e
não entrar na onda do retrocesso, por isso a importância da pressão popular para
que o BPC não entre na pauta da reforma previdenciária.
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O benefício trouxe avanços às pessoas com deficiência e idosas em
condições de vulnerabilidade econômica, pois dá a condição mínima necessária
para que o indivíduo e sua família tenham acesso ao básico.
1.2.5 O estatuto da pessoa com deficiência
A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência, popularmente denominado Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Esta legislação em seu Art. 1º destaca:
É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015).

A lei da inclusão da pessoa com deficiência veio para tornar-se uma
realidade o princípio instituído no art. 3º, inciso I da Constituição federal que busca
“construir uma sociedade livre, justa e solidaria” (BRASIL, 1988).
Foi estabelecida em decorrência do esforço que impregnou a Constituição
Federal, ainda que 27 anos após a carta magna, reforça e determina a normativa
de tais direitos da pessoa com deficiência e os deveres da sociedade, em prol da
inclusão na realidade social.
Ganharam a dignidade da plena cidadania, com a obrigação de a
comunidade em geral suprir, no possível, suas necessidades. É uma lei de
natureza integrativa, de profundo conteúdo social e de indiscutível justiça” (LEITE
et al., 2016, p. 20).
Permitiu a concretização da dignidade da pessoa com deficiência de
também ter os seus direitos preservados em lei. A Assembleia Geral da ONU,
realizada no dia 13 de dezembro de 2006, adotou a resolução que estabeleceu a
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência com o objetivo: “proteger e
garantir o total e igual acesso a todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência, e promover o respeito à sua
dignidade” , foi acatada pelo Congresso brasileiro e muito importante no avanço
dos direitos da pessoa com deficiência.
O Congresso brasileiro acatou a reivindicação das pessoas com
deficiência no sentido de outorgar status constitucional ao ato de
ratificação da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência. É importante frisar que o Tratado em apreço
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tramitou em tempo recorde nas Nações Unidas, cerca de cinco anos;
contou com a participação de pessoas com deficiência, que opinaram
diretamente na elaboração do respectivo texto, e foi acolhido pelo
Parlamento brasileiro também em tempo recorde, uma vez que votado
com quórum qualificado de três quintos das respectivas casas, em dois
turnos, conforme preceitua o § 3º do artigo 5º da Constituição Federal,
em pouco mais de dois meses, entre maio e junho de 2008 (FONSECA,
2012, p.1).

Através do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, que o
Senado Federal promulgou a ratificação da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência como de Emenda Constitucional. Resultou na atuação
direta das pessoas com deficiência na construção do texto do Estatuto.
O sucesso dos objetivos almejados pela Convenção, por sua parte,
também dependerá, acima de tudo, tanto da conscientização social sobre
o alcance revolucionário da nova Convenção quanto da persistente
atuação política dos Estados Partes e dos cidadãos, por meio dos
mecanismos políticos e jurídicos (FONSECA, 2012, p.10).

O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma conquista coletiva da
população e não somente das pessoas com deficiência ou de suas famílias é uma
lei que está acima dos interesses individuais das pessoas, uma causa de
relevância para a população brasileira.
A atual legislação reconhece a necessidade de promover e proteger os
direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que
requerem maior apoio, e sustenta em seu Art. 4º: “Toda pessoa com deficiência
tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá
nenhuma espécie de discriminação” (BRASIL, 2015).
A garantia da qualidade de vida está aliada ao pleno exercício da cidadania
da pessoa com deficiência, depende da acessibilidade, que consiste na
possibilidade da uma pessoa conseguir locomover-se sem restrições, para exercer
seus direitos a educação, saúde e trabalho. O Art. 53. Sustenta que “a
acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de
participação social” (BRASIL, 1988).
A mesma deve abranger todos os ambientes, sejam estes de uso
individual, coletivo ou privados, para proporcionar as pessoas condições mínimas
de dignidade e autonomia, possibilitando conforto e segurança.
Neste sentido, considera-se que a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
Estatuto da Pessoa com Deficiência garantiu avanços no que se refere aos
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direitos do seu público, mas ainda é um desafio a luta por igualdade de direitos e
avanços no que se refere aos direitos da pessoa com deficiência.
1.3 A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
No capítulo será abordado o conceito da inclusão social e os aspectos
referentes ao assunto, garantir a inclusão significa proporcionar condições de
dignidade e que os direitos humanos sejam assegurados, promovendo acesso
igualitário dentro das limitações de cada pessoa e também será tratado as leis que
asseguram a inclusão social da pessoa com deficiência na sociedade.
1.3.1 Inclusão social: visitando conceitos
O século XX é constituído por um período de discursos humanitários, como
a valorização da vida, respeito à diversidade, luta contra as desigualdades sociais,
um novo olhar no debate relacionado à pessoa com deficiência, entre outros.
A inclusão social é um assunto que tem ganhado visibilidade na atualidade,
visto que é perceptível a necessidade da ampliação da discussão e da construção
teórica sobre o tema.
Entende-se, dentre outros significados, que incluir é “pôr dentro de; inserirse; juntar-se-á”3, ou seja, a inclusão social é o ato de inserir e proporcionar
oportunidades para as pessoas excluídas participarem plenamente nas esferas
econômica, social e cultural.
Na concepção de Fichtner (2017, p. 10) a “inclusão social é oferecer aos
mais necessitados, oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de um
sistema que beneficie a todos”.
Destaca-se a citação dos autores Silva e Carvalho (2012, p.10) que definem
inclusão social sendo:
[...] a inclusão social pode ser definida como um conjunto de meios e
ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade,
provocada por variados fatores, entre os quais a ausência de classe
social, origem geográfica, educação, idade, sexo, existência de
deficiência ou preconceitos raciais, de credo religioso etc.

Oportunizar e garantir a inclusão fundamenta-se no reconhecimento da
importância de incluir, no respeito e aceitação da diversidade entre as pessoas, e
através de leis garantir o direito de participação na sociedade. Referencia-se que:
3

Conforme o dicionário Michaelis.
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A aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação entre
diferentes e a aprendizagem da multiplicidade são, assim, valores que
norteiam a inclusão social, entendida como o processo pelo qual a
sociedade se adapta de forma a poder incluir, em todos os seus
sistemas, pessoas com necessidades especiais e, em simultâneo, estas
se preparam para assumir o seu papel na sociedade (SILVA, 2009, p.
10).

Incluir não se limita apenas em aceitar, todavia o conceito é mais amplo, é
garantir a proteção social, os direitos democráticos e oportunidades para exercer a
participação política, desse modo, cooperar e lutar pela participação das pessoas
excluídas nos espaços de participação social.
A concepção da inclusão, seja social ou de outro caráter, fundamenta-se
em ideias embasadas no reconhecimento e aceitação da diversidade
entre as pessoas, suas escolhas e práticas, bem como entre as
sociedades de maneira mais ampla. De maneira geral, o horizonte que se
mostra sempre presente nas discussões sobre inclusão é a questão
jurídica em torno – não apenas do direito ao acesso de todos a todas as
oportunidades, mesmo considerando as especificidades de cada pessoa
ou grupo social – mas também e principalmente, a garantia desse direito.
Não se pode dizer, portanto, que com isso todas as pessoas encontramse efetivamente em igualdade de condições perante os problemas e
oportunidades da vida pessoal e profissional (CIRINO, 2016, p. 14).

A inclusão social deve estar presente nas legislações e também no
cotidiano da vida das pessoas, dado que a deficiência é algo real. É pertinente
destacar que a pessoa com deficiência possui necessidades diferentes de acordo
com o grau de deficiência e a legislação específica exige que à essas pessoas
sejam garantidas as condições apropriadas de acordo com suas particularidades.
Nessa perspectiva da inclusão social ser entendida como condição
necessária para o exercício da cidadania, Cirino (2016, p. 15) afirma que “a
desigualdade não se refere apenas às formas de privilégios, mas à disponibilidade
de condições equitativas exigidas pelas peculiaridades individuais na garantia da
igualdade real”.
É relevante destacar que neste contexto a igualdade é o princípio
fundamental para a inclusão social e a base para a construção de uma sociedade
justa e igualitária, onde exista respeito às diversidades de uma sociedade
heterogênea. De acordo com Cirino (2016, p. 18-19):
Pode-se dizer que a inclusão é um fenômeno bastante recente quando
nos referimos aos parâmetros jurídicos, teóricos e práticos. Trata-se de
um processo bastante lento e complexo que demanda transformações
não apenas na pessoa portadora de necessidade especial, mas, também,
no meio social no qual está́ inserida.
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Sabe-se que é um processo importante no âmbito jurídico, teórico e prático,
uma vez que a inclusão social não se relaciona apenas a pessoa com deficiência
e sua família, mas também com o meio em que está inserido e a sociedade em
geral.
A exclusão social está relacionada ao assunto abordado, sendo que se não
ocorre o processo de inclusão social é por diversos fatores excludentes, podendo
ser entendida como o ato de inferiorizar e/ou excluir alguém da sociedade. A
exclusão é comumente relacionada a desqualificação social, desumanização,
preconceito racial, socioeconômico entre outros.
Para Silva e Carvalho (2012, p.19) “a exclusão social é fator de indignidade;
ela coloca o homem à margem de sua própria sociedade, promove o
distanciamento de sua condição de cidadão e destrói o seu respeito por si
próprio”.
A exclusão produzida na contemporaneidade tem em vista excluir ou
controlar essas pessoas de determinadas atividades, funções, posições e
instituições. Medida essa que subsidia e dá suporte a vida em sociedade e acaba
por dar sentido a contradição instaurada entre a luta de classes.
Em linhas gerais, a inclusão social tem como objetivo exterminar qualquer
forma de discriminação social que leva à exclusão das pessoas na sociedade.
[...] o objetivo do processo de inclusão social consiste em tornar toda a
sociedade um lugar viável para a convivência de pessoas de todos os
tipos, indiscriminadamente, para que possam desfrutar de seus direitos,
satisfazer suas necessidades e desenvolver e aplicar suas
potencialidades. Entre os aspectos trabalhados para essa transformação
da sociedade destacam-se a saúde, a educação, o lazer, o trabalho, a
moradia, entre outros (SILVA; CARVALHO, 2012, p. 11).

Com isso, tem-se por objetivo reduzir as desigualdades para que a inclusão
social ocorra por ambas as partes e seja um ambiente acolhedor para
proporcionar condições de dignidade, garantindo direitos humanos, promovendo
acesso igualitário dentro das limitações de cada pessoa.
1.3.2 A inclusão social na prática
Neste capítulo, discutir-se-á sobre as legislações que fazem com que a
inclusão da pessoa com deficiência ocorra na realidade social, seja através de
programas, projetos ou serviços, abordando ainda o Programa BPC na Escola,
tema central deste TCC.
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1.3.2.1 Leis que definem processos de inclusão
Os direitos sociais instituídos por lei são condições fundamentais para o
exercício da cidadania. Estabelece ações necessárias para a integralidade do
exercício de outros direitos. Logo, representam desígnios para o exercício pleno
dos direitos e da liberdade, sendo que proporcionam condições para a inclusão
social. A autora Buschel (2009, p. 3) explana sobre o direito como instrumento de
transformação social:
O direito pode e deve ser instrumento de transformação social. Se
desejarmos que em nosso país prevaleça a paz social, teremos de usar
os instrumentos oferecidos pelo Direito para dirimir com civilidade os
conflitos surgidos em nossa sociedade.

Os direitos sociais almejam a igualdade social, representam instrumentos
para garantir o equilíbrio social com o respeito às condições de vida da
individualidade para a concretização da dignidade da pessoa humana.
A partir de 1980, no Brasil, viveu-se um processo de redemocratização
quando se intensificam movimentos sociais pela luta dos direitos sociais. O grande
marco histórico dessa década foi a Constituição Federal, promulgada em 5 de
outubro de 1988, também conhecida por Constituição Cidadã. No que se refere a
Constituição Federal Almeida (2018, p.1) afirma:
[...]a Carta de 1988 terminou por dar forma à agenda reformista gestada
durante a longa transição e que contemplava não só a garantia das
liberdades fundamentais e as regras que assegurariam a competição
política sem travas, como também as aspirações de justiça social e
desenvolvimento com redistribuição, ou seja, tudo aquilo que o
autoritarismo bloqueara. Por outro lado, como o futuro parecia incerto,
tratou-se de garantir uma ampla gama de direitos — civis, políticos e
sociais —, transformando-os em dispositivos constitucionais.

A Constituição Federal de 1988 foi revolucionária do ponto de vista dos
direitos sociais da população brasileira e tem em seu texto a garantia da proteção
social, contributiva e não contributiva, que se constituiu enquanto grande
conquista para o país.
No que tange à inclusão social, a Constituição estabeleceu mecanismos
para acelerar a inclusão social da pessoa com deficiência, avanços decorrentes da
pressão popular mundial, que apresentam um novo olhar sobre a pessoa com
deficiência no século XX.
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1.3.2.1.1 O Programa BPC na Escola
Este Programa foi criado por meio da Portaria Interministerial n° 18, de 24
de abril de 2007 e se constitui em um programa intersetorial que tem por finalidade
a garantia, acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência
na escola, de 0 a 18 anos, bem como a assegurar o acesso à inclusão social e
comunitária.
Através de ações articuladas e intersetoriais com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)4, o Ministério da Educação
(MEC), o Ministério da Saúde (MS) o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), envolvendo também
as instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal. É um importante
mecanismo para identificar as barreiras de acesso e permanência na escola e
fomentar a inclusão socio educacional, ampliar a construção da autonomia e,
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.
O programa BPC na Escola foi elaborado a partir da identificação de
situações que exigem uma atuação específica do Estado para que seja garantido
o acesso da população usuária a bens e serviços e, deste modo, estas pessoas
alcancem maior qualidade de vida, garantia dos direitos e a cidadania.
Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – Programa
BPC na Escola é um programa intersetorial que tem 7 por objetivo
garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes
com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do BPC (Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, 2016, p.6).

A atuação do Assistente Social nesse processo está vinculada à criação de
mecanismos para assegurar à inclusão socio educacional, a construção e
ascensão da autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas
beneficiárias do BPC.
O Programa BPC na Escola é estruturado a partir de quatro eixos de
atuação, sendo eles:
·

Identificar os beneficiários do BPC de até 18 anos que estão

frequentando a escola e os que estão fora da escola;

4

O Ministério do Desenvolvimento Social foi extinto em 2019 pelo então Presidente Jair Messias
Bolsonaro, as atribuições do MDS passaram a cargo do Ministério da Cidadania por meio da Lei
Federal nº 13.844/19.
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·

Identificar as barreiras de acesso e permanência na escola das

pessoas com deficiência beneficiárias do BPC;
·

Realizar

estudos

e

desenvolver

estratégias

conjuntas

para

superação destas barreiras de acesso e permanência na escola;
·

Realizar o acompanhamento sistemático das ações implementadas

através do Programa.
A adesão ao programa se dá por meio de um termo de adesão de estados,
Distrito Federal e os municípios, após aderir ao Programa os munícipios e o
Distrito Federal têm o dever de criar o Grupo Gestor Local (GGL), sendo que
Este grupo é formado por representantes das políticas públicas de
assistência social, educação, saúde e direitos humanos e tem o papel de
colaborar na articulação dessas e outras políticas públicas de forma a
ampliar a oferta de serviços às pessoas com deficiência beneficiárias do
BPC no território. Além disso, o GGL busca promover a sustentabilidade
das ações, motivando a constituição e o aprimoramento de redes de
corresponsabilidade entre as áreas envolvidas no Programa BPC na
Escola (BRASIL, 2016, p.10).

Este Grupo Gestor deve considerar as seguranças afiançadas pelo SUAS e
a forma como a intersetorialidade entre os serviços, programas e projetos atuam
para garantir o acesso e a permanência do beneficiário do BPC na Escola, bem
como as demais formas de inclusão social. Ainda é responsável por coordenar a
aplicação do Questionário de Identificação de Barreiras para o Acesso e
Permanência na Escola dos Beneficiários com Deficiência do BPC. No que diz
respeito a estrutura do questionário:
Este Questionário é dividido em nove partes, permitindo captar
informações gerais do beneficiário, os tipos de deficiência, acesso à
escola, trabalho, produtos e tecnologia assistida, apoio e
relacionamentos, acesso às políticas públicas, moradia e ambiente, e
justificativa do não preenchimento do Questionário (BRASIL, 2016, p.11).

O questionário tem como objetivo conhecer as barreiras de acesso e
permanência na escola e no meio, através de perguntas relacionadas a
deficiência, saúde, educação, acesso ao mercado de trabalho e assim como de
relacionamentos interpessoais. A aplicação do questionário ocorre por meio da
visita domiciliar, onde o profissional responsável terá mais contato com a realidade
do usuário e realizará orientações para as famílias manterem o Cadastro Único
atualizado.
Mediante a intervenção e implementação do programa BPC na Escola
busca-se a eliminação das barreiras de acesso e permanência na escola, para
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tornar o ambiento social inclusivo. O programa é uma importante ferramenta de
diagnóstico das famílias beneficiárias para que seja realizado o acompanhamento
familiar e a inclusão destas famílias nas políticas sociais.
Com a implementação do Programa BPC na Escola, amplia-se a
possibilidade dos municípios e Distrito Federal fortalecerem os processos
de elaboração do diagnóstico da situação dos beneficiários e da situação
da rede de atendimento no território. Além disso, podem realizar o
acompanhamento dos beneficiários e suas famílias com base no
diagnóstico e integrar as ações da assistência social com outras políticas
públicas (BRASIL, 2016, p.13).

A concretização do mesmo possibilita a implementação de ações
específicas voltadas as demandas deste público-alvo e proporciona à ampliação
da proteção social aos beneficiários do BPC com deficiência.
1.3.2.1.2 O Programa BPC Trabalho
O Programa BPC Trabalho é uma iniciativa do Governo Federal realizada
através de ações intersetoriais por meio do Ministérios do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS), da Educação (MEC), do Trabalho e Emprego (MTE) e
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR),
envolvendo também as instâncias federais, estaduais, municipais e do Distrito
Federal.
Tem como objetivo promover o acesso à qualificação profissional e ao
trabalho aos beneficiários com deficiência do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social – BPC, com idade prioritariamente
entre 16 a 45 anos, com vistas à superação de barreiras, ao
fortalecimento da autonomia, do protagonismo e da participação social
(BRASIL, 2012, p.1).

Foi instituído pela Portaria Interministerial nº 2 em 02 de agosto de 2012,
que institui o Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência
Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à
Qualificação Profissional e ao Mundo do Trabalho - Programa BPC Trabalho.
Sobre os objetivos do programa destaca-se a opinião de Mattos e Davi
(2017, p. 8):
Os objetivos do Programa não se restringem a promover experiência de
trabalho aos beneficiários do BPC, envolvendo ainda incentivo e acesso
à qualificação profissional, estímulo à convivência familiar e comunitária,
visando ampliar espaço de participação social dos beneficiários e suas
famílias.
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É oportuno destacar os objetivos do programa BPC Trabalho, exposto no
Art. 2º da Portaria Interministerial nº 2 em 02 de agosto de 2012:
I - promover oportunidades de acesso a programas de aprendizagem e
qualificação profissional às pessoas com deficiência beneficiárias do
BPC;
II - ampliar o espaço de participação social das pessoas com deficiência
beneficiárias do BPC e de suas famílias;
III - promover a proteção social e estimular a convivência familiar e
comunitária das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, por meio
da oferta de serviços e benefícios da política de assistência social, da
orientação e do encaminhamento para o acesso às demais políticas
públicas;
IV - promover o acesso ao trabalho às pessoas com deficiência
beneficiárias do BPC em condições justas e adequadas, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas;
V - incentivar a aquisição da experiência de trabalho pelas pessoas com
deficiência beneficiárias do BPC, sobretudo por meio de programas de
aprendizagem com formação técnico-profissional adequada ao trabalho;
VI - promover o acesso das pessoas com deficiência beneficiárias do
BPC a serviços de intermediação de mão de obra com vistas à colocação
e manutenção do trabalhador no trabalho;
VII - favorecer a oferta de trabalho para as pessoas com deficiência
beneficiárias do BPC, considerando diferentes ramos do mercado
produtivo e tipos de vínculo trabalhista, de modo a abarcar o trabalho
autônomo, o empreendedorismo, o desenvolvimento de cooperativas, o
acesso a microcrédito para estabelecimento de negócio próprio, entre
outros; e
VIII - incentivar a prática de ações destinadas a contribuir para a
acessibilidade às pessoas com deficiência beneficiárias do BPC no setor
produtivo, visando à eliminação de práticas discriminatórias.

Os objetivos elencados sujeitam a pensar no processo inclusivo da pessoa
com deficiência no mundo do trabalho, não apenas como mão de obra, mas
também como empreendedor, protagonista da sua própria história.
A inserção do beneficiário de BPC no mercado de trabalho se dará sob
condições justas e dignas, em igualdade de oportunidades.
As ações do programa devem ser articuladas com o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite, instituído pelo
Decreto Federal nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que integra ações para a
inclusão social da pessoa com deficiência e a autonomia, possibilitando o acesso
a bens e serviços.
Em relação ao mercado de trabalho e a qualificação profissional, refere-se
em seu Art. 3º como uma diretriz do Plano Viver sem Limite: “III - ampliação da
participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mediante sua
capacitação e qualificação profissional”.
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O Plano Viver sem Limite tem como finalidade promover por meio da
integração e articulação de serviços, programas, projetos e ações, o exercício
pleno e equitativo dos direitos e a inclusão no mercado de trabalho. É uma
condição de autonomia e empoderamento da pessoa com deficiência.
É importante destacar que o programa BPC Trabalho está articulado ao
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, mais
conhecido como, ACESSUAS Trabalho o qual tem por finalidade, promover o
acesso dos usuários da Assistência Social, ao mercado de trabalho.
Os municípios que aderirem ao ACESSUAS Trabalho, automaticamente
assumem a responsabilidade pelo desenvolvimento do Programa BPC
Trabalho. É voltado para os beneficiários do BPC, prioritariamente, entre
16 e 45 anos de idade e aqueles a partir dos 14 anos se na condição de
aprendiz, sem vinculação à idade máxima quando PCD (MATTOS; DAVI,
2017, p. 8).

Estabelecido através da Resolução Conselho Nacional de Assistência
Social-CNAS nº 18, 24 de maio de 2012, o ACESSUAS Trabalho, representa um
avanço na busca de autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência
Social, com a integração ao mundo do trabalho, e principalmente a inserção da
pessoa com deficiência nesse espaço.
Está ainda articulado com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego, também conhecido como PRONATEC, seguindo o objetivo de
expandir a iniciação a profissionalização através da oferta de cursos técnicos e
profissionais de nível médio e a formação inicial e continuada para os
trabalhadores.
Estabelecido pela Lei Federal nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, o artigo
2º, prevê atender prioritariamente:
I - estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de
jovens e adultos;
II - trabalhadores;
III - beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e
IV - estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da
rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral,
nos termos do regulamento (BRASIL, 2011).

É apropriado salientar que os beneficiários dos programas federais de
transferência de renda, usuários da Política de Assistência Social, estão entre o
público prioritário de atendimento, tais como os beneficiários de BPC. Destaca-se
a relevância do programa na vida das pessoas, a inclusão social, principalmente,
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na profissionalização, conduz a uma mudança significativa na realidade social das
pessoas.
Evidencia-se o § 2º do Art. 2º da referida lei:
Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas ações
de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no âmbito do
Pronatec, observadas as condições de acessibilidade e participação
plena no ambiente educacional, tais como adequação de equipamentos,
de materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física (BRASIL,
2011)

A lei prevê condições de acessibilidade, inclusão educacional e social,
dentro do espaço físico, através do material pedagógico, no ambiente educacional,
para que assim as pessoas com deficiência tenham condições de acesso e
participação social.
O Programa BPC Trabalho encontra respaldo no próprio Estatuto da
Pessoa com Deficiência, em seu artigo quando este demonstra o direito ao
trabalho da pessoa com deficiência. “A pessoa com deficiência tem direito ao
trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).
Assim, propõe a inclusão social e ainda fortalece a perspectiva do estímulo
a inserção no mercado de trabalho, como um instrumento importante de
autonomia, inclusão e empoderamento, dentro de suas possibilidades.
Considera-se que a inserção e a manutenção do trabalho em condições
justas e adequadas sob o contexto de igualdade é contraditório, já que a
qualificação profissional, por si só não garante a inserção no mercado de trabalho,
principalmente considerando as inúmeras variáveis do mercado de trabalho na
conjuntura da crise mundial do capital.
1.3.2.1.3. Lei de Cotas
A Lei das Cotas é aprovada pela Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de
1991 regulamentada pelo decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
dispõe sobre a Política Nacional para a integração da pessoa com deficiência, que
prevê em seu Art. 36:
A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de
dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência
Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na
seguinte proporção:
I - até duzentos empregados, dois por cento;
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II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;
III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou
IV - mais de mil empregados, cinco por cento.

A lei de cotas reserva vagas às pessoas com deficiência proporcional ao
tamanho da empresa, sendo que uma empresa com cem ou mais empregados é
obrigada a contratar de dois a cinco por cento para preencher os cargos dentro da
empresa. Já a empresa com mais de mil empregados tem a obrigação de
contratar cinco por cento de seus cargos para pessoa com deficiência.
Lemos (2017) destaca que as cotas estabelecidas garantiram a criação das
vagas e a manutenção das vagas existentes, com o fortalecimento de institutos
processuais, assegurando a destinação do percentual estabelecido legalmente às
pessoas com deficiência, bem como prevendo acordos entre empresa e o
Ministério Público do Trabalho e a elaboração de Termos de Ajustamento de
Conduta, e a imposição e a cobrança de multas àquelas que não cumprissem as
determinações legais.
Ainda, Hammes e Nuernberg (2015, p.3) destacam a importância da lei no
processo de inclusão social:
A Lei de Cotas [art. 93 da Lei nº 8.213/91 (Brasil, 1991)], regulamentada
pelo Decreto no 3.298 de 1999 (Brasil, 1999), que estabelece uma
reserva de vagas às pessoas com deficiência proporcional ao tamanho
da organização, é considerada um dos principais fatores para a
promoção da inclusão social da pessoa com deficiência, pois, além de
promover maior autonomia, inclusive financeira a essas pessoas, com
importantes efeitos na sua autoestima, propiciou também aos demais
funcionários o contato com a realidade – dificuldades e potencialidades –
das PcD, desmistificando-as.

Uma sociedade inclusiva deve propiciar condições para que ocorra a
inclusão social, seja da pessoa com deficiência, das mulheres, da comunidade
LGBTQI+, pessoas vulneráveis socioeconomicamente para que todas as pessoas
inseridas ou pertencentes desta realidade, não vivenciem situações de
preconceito, discriminação ou barreiras sociais que impeçam a inclusão.
Para Lemos (2017) o objetivo primordial do direito ao trabalho é para o
fortalecimento da cidadania da pessoa com deficiência, tratando-se de elemento
indispensável para a inclusão numa sociedade que gravita em torno da
necessidade do trabalho como meio de manutenção da vida.
A lei de cotas reconhece a individualidade e a necessidade de proporcionar
condições para a pessoa com deficiência acesse todas as instâncias da
sociedade, principalmente, a inserção no mercado de trabalho. Os autores

66
Violante e Leite (2011, p. 3) salientam a relevância da desconstrução da imagem
da pessoa com deficiência como incapaz:
Desconstruir a imagem do indivíduo deficiente como incapaz,
improdutivo, lento, desprovido de qualidades e oneroso, e criar o conceito
de um indivíduo capaz, produtivo, dotado de qualificação profissional é
um trabalho árduo e lento, que deve ser compreendido como um
compromisso social de diversas áreas, quando se pensa em promover
condições mais igualitárias para o desenvolvimento humano e
consequentemente criar condições para que o contexto o qualifique,
favorecendo o estabelecimento de interações sociais entre pares não
análogos, a saber: pessoas com e sem deficiência.

A luta pela desmistificação da pessoa com deficiência entendida por muitos
séculos como improdutiva é um processo contínuo que requer tempo, aspirando
promover condições dignas de igualdade social e o compromisso da sociedade
em criar ações, políticas e serviços de inclusão social.
1.3.2.1.4 Educação Especial
Após a Constituição Federal de 1988 deu-se um grande passo na
consolidação dos direitos humanos. Em 24 de outubro de 1989 entra em vigor a
Lei Federal nº 7.853, lei que vem para cumprir os dispostos constitucionais e entre
outras providências, garantir a integração social da pessoa com deficiência, pela
inclusão na educação e no mercado de trabalho, criminalizando práticas
discriminatórias.
Dentre as legislações vigentes no país, é oportuno destacar o Decreto
Federal nº 3.298/99 de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a referida lei,
que estabelece em seu Art. 1º: “A Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que
objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das
pessoas portadoras de deficiência”.
A inclusão educacional passou por um longo processo de evolução e
amadurecimento até a atualidade. É oportuno destacar a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de
Aprendizagem, documento da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO), onde reuniram-se participantes do mundo todo
em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990.
Consta no artigo 3º do referido documento sobre a universalização do
acesso à educação e promover a equidade:
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As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo
(UNESCO, 1990, p. 4).

O documento expõe a necessidade de articular leis, políticas e ações para a
inclusão educacional da pessoa com deficiência.
A Declaração de Salamanca é considerada um documento mundial muito
importante no que diz respeito à inclusão social, resultado de uma tendência
mundial de movimentos sociais que consolidou a educação inclusiva.
Reuniram-se em Salamanca, de 7 a 10 de Junho de 1994, mais de 300
participantes, em representação de 92 governos e 25 organizações
internacionais, a fim de promover o objetivo da Educação para Todos,
examinando as mudanças fundamentais de política necessárias para
desenvolver a abordagem da educação inclusiva, nomeadamente,
capacitando as escolas para atender todas as crianças, sobretudo as que
têm necessidades educativas especiais. A Conferência, organizada pelo
Governo de Espanha em cooperação com a UNESCO, congregou altos
funcionários da educação, administradores, responsáveis pela política e
especialistas, assim como representantes das Nações Unidas e das
Organizações Especializadas, outras organizações governamentais
internacionais, organizações não governamentais e organismos
financiadores (BRASIL, 1994, p. 3).

A conferência que foi realizada na cidade de Salamanca na Espanha, é um
documento que representa um acordo mundial sobre as orientações para a
educação inclusiva para a pessoa com deficiência. Os autores Santos e Teles
(2012, p. 5) destacam a relevância deste documento à respeito da educação
inclusiva:
O fato que vem modificar o cenário da educação mundial fica por conta
de elaboração da Declaração de Salamanca em 1994, na cidade de
Salamanca (Espanha), este documento foi criado para apontar aos
países a necessidade de políticas públicas e educacionais que venham a
atender a todas as pessoas de modo igualitário independente das suas
condições pessoais, sociais, econômicas e socioculturais. A declaração
destaca a necessidade da inclusão educacional dos indivíduos que
apresentam necessidades educacionais especiais.

Desta forma, a escola desempenha um papel importante na educação
inclusiva e deve ter por objetivo a promoção da convivência entre as pessoas com
deficiência e aquelas que não possuem nenhuma deficiência.
O princípio orientador deste Enquadramento da Ação consiste em afirmar
que as escolas se devem ajustar a todas as crianças,
independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou
outras. Neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou
sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças de
populações remotas ou nómadas, crianças de minorias linguísticas,
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étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou
marginais (BRASIL, 1994, p. 15).

Este conceito respalda-se na inclusão educacional para todas as crianças e
jovens cujas necessidades se relacionam, seja com deficiências ou dificuldades
escolares, com a oportunidade de acesso a uma educação de qualidade para
todos.
A partir disso entende-se que a inclusão não é apenas para a pessoa com
deficiência, todavia deve ser para todas as pessoas que se encontrem em
situações desfavorecidas seja educacional, social ou financeira.
O ano de 1994 é marcado também pela Política Nacional de Educação
Especial, que compreende um conjunto de objetivos destinados a garantir o
atendimento educacional da pessoa com deficiência.
A Política Nacional de Educação Especial compreende, portanto, o
enunciado de um conjunto de objetivos destinados a garantir o
atendimento educacional do alunado portador de necessidades
especiais, cujo direito à igualdade de oportunidades nem sempre é
respeitado. [...] A Política Nacional de Educação Especial deverá inspirar
a elaboração de planos de ação que definam responsabilidades dos
órgãos públicos e das entidades não-governamentais, cujo êxito
dependerá da soma de esforços e recursos das três esferas de Governo
e da sociedade civil. (BRASIL, 1994, p. 7-8).

A Política Nacional de Educação Especial reconhece os direitos
conquistados até de inclusão educacional, entretanto, não gera uma reformulação
das práticas educacionais para valorizar as diferentes condições de cada aluno,
mas mantém a responsabilidade da educação dos alunos, excepcionalmente no
âmbito da educação especial. Destaca-se o trecho que cita a classe comum:
Ambiente dito regular de ensino/aprendizagem, no qual também estão
matriculados, em processo de integração instrucional, os portadores de
necessidades especiais que possuem condições de acompanhar e
desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum,
no mesmo ritmo que os alunos ditos normais (BRASIL, 1994, p. 18).

É interessante levantar a reflexão a cerca de uma política de inclusão
educacional que possui mecanismos de exclusão dentro do próprio texto, o que é
contraditório visto que a política visa à inclusão e não a exclusão.
A lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, na qual o Capítulo V, discorre
somente sobre a educação especial, definindo-a no artigo 58 como:
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede
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regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Nele,

afirma-se

que

a

educação

especial

deve

ser

oferecida,

preferencialmente, na rede regular de ensino e quando necessário, haverá
serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às
peculiaridades da educação especial.
Também afirma que o atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre respeitando as condições
específicas dos alunos. Além disso, o texto discorre sobre a especialização
adequada dos professores em nível médio ou superior para realizar o atendimento
especializado e a integração na classe comum dos alunos.
Outro documento importante nesse contexto é a Lei Federal nº 10.172, de 9
de janeiro de 2001, que é o Plano Nacional de Educação, com duração de dez
ano, o qual foi criticado por ser muito extenso, composto por aproximadamente 30
metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência.
Entre elas, afirmava que a Educação Especial, “como modalidade de
Educação escolar”, que deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de
ensino e que “a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos
de deficiência” era uma medida importante.
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva do ano de 2008, é um documento que discorre sobre a história da
inclusão escolar no Brasil, para promover políticas públicas de uma educação de
qualidade para todos os alunos. A defesa da educação inclusiva não está
relacionada apenas a inclusão no processo de educação, mas aos direitos
humanos, como descreve a citação a seguir:
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença
como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da
produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p.1).

Ao entender a inclusão educacional deve-se traçar ações para o
enfrentamento das dificuldades nos sistemas de ensino e superá-las. Neste
contexto, deve-se destacar o decreto federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009,
que promulga a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com
deficiência, realizada em Nova York, em 30 de março de 2007.
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No qual afirma que o país deve assegurar um sistema educacional inclusivo
em todos os níveis, onde não sejam excluídas do sistema educacional devido a
deficiência, nem sofram qualquer tipo de discriminação, com uma base
educacional em condições apropriadas ao grau da deficiência.
Nesta perspectiva a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014,
regulamenta o Plano Nacional de Educação (PNE), que tem como uma de suas
metas:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados (BRASIL, 2014).

A inclusão na rede regular concerne a importância da inclusão educacional
da pessoa com deficiência e das pessoas que possuem diferenciada condição
para o ensino como por exemplo, a superdotação, na classe comum de ensino
com outras crianças que não possuem.
No estado de Santa Catarina, a Lei Estadual n° 17.143, de 15 de maio de
2017, tem como objetivo central a valorização da educação especial e a proteção
de direitos aos estudantes com deficiência e por força de lei dispõe sobre a
presença do segundo professor de turma nas salas de aula das escolas estaduais
(SANTA CATARINA, 2017).
O Art. 1º da referida lei institui a obrigatoriedade das escolas de educação
básica que integram o sistema estadual de educação de Santa Catarina a manter
a presença do segundo professor de turma, nas seguintes condições:
I - deficiência múltipla associada à deficiência mental;
II - deficiência mental que apresente dependência em atividades de vida
prática;
III - deficiência associada a transtorno psiquiátrico;
IV - deficiência motora ou física com sérios comprometimentos motores e
dependência de vida prática;
V - Transtorno do Espectro do Autismo com sintomatologia exacerbada; e
VI- Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade/impulsividade
com sintomatologia exacerbada (Lei estadual n° 17.143, de 15 de maio
de 2017).

Nas deficiências e transtornos acima citados é obrigatório um segundo
professor de turma, que deve ser um profissional da área de educação
especial que acompanha e atua em conjunto com o professor titular em sala
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de aula. A presença do segundo professor busca atender aos alunos com
deficiência nas suas necessidades peculiares.
A referida Lei Estadual n° 17.143, de 15 de maio de 2017, sofreu uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) a qual declara que uma lei ou parte dela é
inconstitucional, sendo assim, não está de acordo com a Constituição Federal
brasileira, a ADI 5786 ocorreu no dia 26 de setembro de 2019, foi julgada
procedente pelo Supremo Tribunal Federal.
A lei, de autoria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(Alesc), além de exigir a presença do segundo professor, trata de
diversos outros aspectos relativos a esses docentes (atribuições,
contratação, capacitação, lotação, carga horária, etc.). Segundo o relator,
no entanto, cabe somente ao governador a iniciativa de propor leis que
disponham sobre servidores públicos, “a despeito do louvável propósito
de promoção do ensino inclusivo e de tutela, em escolas públicas
catarinenses, de alunos com deficiência” (SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, 2019, p.1).

Considera-se que a ADI 5786 é um retrocesso na garantia dos direitos
da pessoa com deficiência, visto que era uma potência significativa a nível
estadual e que garantia a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula
comum.
A desresponsabilização do Estado diante da inclusão da pessoa com
deficiência está contra o que prevê o Art. 4º da Lei Federal nº 13.146, de 6 de
julho de 2015, a Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência: “Toda
pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.
Dentro deste contexto cabe citar ainda o § 1º do Art. 4º da referida lei:
Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento
ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de
fornecimento de tecnologias assistivas.

A omissão do Estado diante das demandas de adaptações razoáveis
para a pessoa com deficiência, demonstra a irresponsabilidade do Estado e a
falta de interesse do mesmo diante dos direitos da pessoa com deficiência.
Retrocesso que irá refletir diretamente na vida dos alunos com
deficiência, dos profissionais e dos alunos que lutam pela garantia do direito
da pessoa com deficiência frequentar a sala de aula comum.
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Observa-se que a inclusão da pessoa com deficiência passou por
diversas transformações ao longo dos anos perseguindo o objetivo de incluí las no ensino regular. Estas são conquistas que levaram muitos anos para
serem concretizadas e ainda precisam ser consolidadas e não podem sofrer
retrocessos impostos pelo neoliberalismo.
1.3.2.1.5 Transporte
O estatuto da pessoa com deficiência prevê o direito ao transporte e à
mobilidade da pessoa com deficiência em seu Art. 46º:
O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de
todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

O direito ao transporte e à mobilidade são condições para a inclusão social.
A Lei Federal nº 8.899 de 29 de junho de 1994 que é regulamentada pelo Decreto
Federal nº 3.691 de 19 de dezembro de 2000, criou o benefício do transporte
coletivo interestadual, ou seja, a passagem é gratuita desde que seja de um
estado para outro, podendo ser nas viagens de ônibus, trem ou barco (BRASIL,
1994).
A Lei Federal cita em seu Art. 1º: “É concedido passe livre às pessoas
portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte
coletivo interestadual.”
A Cartilha Passe Livre, elaborada pelo então Mistério dos transportes,
portos e aviação civil5 explica sobre a importância deste benefício:
O Governo Federal garante a todo brasileiro com deficiência, e
comprovadamente carente, o direito de viajar gratuitamente de um
Estado para outro. O Passe Livre contribui para a inclusão social das
pessoas com deficiência, ajudando a superar limites e a se locomover
com liberdade.

O objetivo da lei, também conhecida como passe livre é proporcionar a
inclusão social da pessoa com deficiência através da possibilidade do seu
deslocamento interestadual, desde que comprovada sua carência econômica.

5

Ministério dos transportes, portos e aviação civil é extinto em 2019 pelo então Presidente Jair
Messias Bolsonaro, as atribuições deste Ministério ficaram a cargo do Ministério da Infraestrutura
por meio da Lei Federal nº 13.844/19.
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Considera-se carente para termos deste benefício toda pessoa com renda
familiar mensal per capita de até um salário mínimo. No caso da pessoa com
deficiência necessitar, obrigatoriamente, do auxílio de outra pessoa para se
locomover, é preciso que o médico declare por meio do atestado médico que o
acompanhante, é indispensável para a locomoção da pessoa com deficiência.
O Decreto Federal nº 3.691/2000 determina que as empresas autorizadas
para realizar o transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos
de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação as pessoas
com deficiência.
A solicitação da carteirinha de passe livre é realizada através do site do
Ministério da Infraestrutura, é preciso preencher os formulários de requerimento e
o atestado médico padrão do Passe Livre e enviar pelo Correio com os demais
documentos necessários. No município de Caçador esse benefício é encaminhado
pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.
O direito ao transporte da pessoa com deficiência é muito importante, pois
permite que a possiblidade de viagem, seja para passeio ou tratamento, garante
seu deslocamento gratuito dentro do que prevê a lei.
O Decreto Estadual nº 1.792, de 21 de outubro de 2008, regulamenta a Lei
Estadual nº 8.038, de 1990, a Lei Estadual nº 1.162, de 1993, alterada pela Lei
Estadual nº 13.740, de 2006, e Lei Estadual nº 11.087, de 1999, quanto ao
benefício da gratuidade do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e
dos serviços de navegação interior de travessias a pessoas com deficiência.
Art. 1º O benefício da gratuidade do transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros e dos serviços de navegação interior de travessias
assegurado a pessoas portadoras de deficiência será concedido de
acordo com as normas estabelecidas neste Decreto, observadas as
especificidades da Lei nº 8.038, de 18 de julho de 1990, Lei nº 1.162, de
30 de novembro de 1993, e Lei nº 11.087, de 30 de abril de 1999.
(SANTA CATARINA, 2008).

O Decreto Estadual prevê que empresas reservarão 2 (dois) assentos em
cada veículo, localizados próximos à porta de entrada e de fácil acesso, para
ocupação de pessoas beneficiadas pela gratuidade desta lei.
No município de Caçador/SC a Lei Municipal nº 197/88, que dispõe sobre
isenção e redução de tarifas de transporte coletivo urbano, pode-se destacar o Art.
1º da referida lei, “ficam isentos do pagamento de tarifas dos serviços de
transporte coletivo urbano, além das pessoas com idade igual ou superior a 65
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anos, os portadores de deficiências que usufruem dos serviços de educação e
saúde no Município” (CAÇADOR, 1988).
É importante ressaltar que a gratuidade estender-se-á à pessoa, familiar ou
responsável que acompanhar a pessoa com deficiência no deslocamento às
instituições assistenciais.
1.3.2.1.6. Acessibilidade
A Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, mais conhecida como
lei da acessibilidade, estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
[...] menciona-se a Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2003, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. As normas foram estabelecidas para assegurar a integração
social por meio do exercício dos direitos individuais e sociais, embasadas
no respeito à dignidade e na justiça social, no intuito de possibilitar às
pessoas com limitação física acesso à educação, à saúde, ao trabalho,
ao lazer, à previdência social, além de amparo à infância e à maternidade
(PAGLIUCA; ARAGÃO; ALMEIDA, 2007, p. 2).

A lei objetiva contemplar todas as áreas indispensáveis à inclusão social
das pessoas com deficiência e com limitações. Portanto, através da acessibilidade
visa garantir ações para reprimir a discriminação e o preconceito.
A própria lei define acessibilidade como sendo a possibilidade e a condição
para alcançar com segurança e autonomia a utilização de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive as tecnologias e outros serviços e instalações abertos ao público, de uso
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Destaca-se que a acessibilidade não se refere apenas a eliminação de
barreiras, mas está relacionada à compreensão das informações transmitidas.
É importante lembrar que a acessibilidade não se refere apenas à
eliminação das barreiras urbanísticas, arquitetônicas e de transporte.
Trata igualmente da eliminação de barreiras nas comunicações e
informações, versando sobre a necessidade de remoção dos entraves à
expressão e ao recebimento e compreensão de mensagens e
informações (FIGUEIREDO et al., 2011, p. 7-8).
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Eliminar as barreiras é destruir qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que cause limitação ou que impeça a participação na sociedade.
A lei ainda comenta sobre os elementos de planejamento e urbanização
como a acessibilidade das vias públicas, parques, espaços de uso público, etc. O
Art. 3º delineia sobre o assunto:
O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos
demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de
forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para
aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

As vias públicas, os parques e os espaços de uso público, devem ser
adaptados, obedecendo à prioridade por maior eficiência das modificações, no
sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida.
O número mínimo de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes
nos parques e demais espaços de uso público não poderá ser menor que 5%
(cinco por cento).
O texto ainda destaca a sinalização do tráfego urbano e a sinalização
acessível:
Art. 8o Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou
quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser
instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser
dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo
que possam ser utilizados com a máxima comodidade.

Todos os elementos de sinalização e de mobiliário urbano devem ser
projetados e instalados em locais que possibilitem a utilização e o tráfego dos
pedestres para a circulação.
A acessibilidade nos edifícios públicos, de uso coletivo ou privado devem
ter as condições mínimas de acessibilidade para pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida. E o Art. 11 da Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, cita os
requisitos básicos de acessibilidade:
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados
destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam
ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção,
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de
acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e
a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas
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próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar
livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e
com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível,
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

A acessibilidade de fato deve estar em todas as estruturas e serviços
disponíveis, sejam estruturas públicas ou privadas, com a possibilidade de ofertar
autonomia para a pessoa com deficiência. Com isso, a pessoa com deficiência
conseguirá executar suas atividades cotidianos independente do auxílio de outra
pessoa, como qualquer outra pessoa sem deficiência e consequentemente
exercer sua cidadania.
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
2.1 PESQUISA
A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa, de campo, realizada junto
às crianças e adolescentes beneficiários de BPC, e suas famílias. Buscou
compreender como ocorre a inclusão social deste público.
Desenvolveu-se uma pesquisa de campo através da coleta das
informações, com o uso de questionário, aplicado diretamente pela pesquisadora
durante visita domiciliar. Com a visita in loco foi possível obter maior compreensão
dos fenômenos vivenciados.
2.2 METODOLOGIA DE PESQUISA
A presente pesquisa científica surgiu da persistente busca de conhecimento
no meio acadêmico, visto que no cotidiano do processo de formação universitária
esbarramos com diversas realidades que despertam curiosidade e indagações.
Quanto à temática envolvida, refere-se à aproximação que a acadêmica obteve
através do desenvolvimento de projetos de pesquisa devido às bolsas de estudo
de iniciação científica.
A pesquisa científica é uma investigação, associada com métodos que
especifica à forma como ela é conduzida. Referenciando os autores Droescher e
Silva (2014) a finalidade da ciência é de perceber e entender os fenômenos da
natureza. Nesse sentido, é considerado instrumento indispensável na busca de
respostas que satisfaçam as mais diversas necessidades de toda a sociedade,
especialmente através da pesquisa científica.
O pensamento científico surge da indagação sobre um assunto, uma
realidade e principalmente do interesse da descoberta.
O pensamento científico não se forma nem se transforma apenas pelo
experimento, pelo contrário, anterior à práxis científica estão a ideia, o
pensamento, o “conhecimento do conhecimento”, a filosofia da ciência,
que trazem à tona as discussões em torno da epistemologia, dos
paradigmas, da ética, da moral, da política, enfim, características
relacionadas e inter-relacionadas ao desenvolvimento do conhecimento e
aos possíveis desdobramentos e consequências que possam trazer
(FRANCELIN, 2004, p. 2).

Na medida em que é observada a contradição da realidade social
permeada por conflitos, exige-se a partir da pesquisa uma análise da totalidade,
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uma postura ética, profissional e crítica, para identificar a contradição do modo de
produção capitalista e a partir disso ampliar sua visão da vida em sociedade.
O papel do pesquisador é conhecer a realidade, investigar, aprofundar o
conhecimento no contexto em que se está inserida e, neste caso, refere-se à
aproximação com os beneficiários do Programa BPC na Escola.
Para Vidal e Ferreira (2010, p. 1) define-se o papel do pesquisador como:
O pesquisador é por definição aquele que corre atrás de algo que deseja
e que lhe escapa. Dessa coisa que o pesquisador jamais capturará,
tampouco obterá o controle, senão o essencial cessaria: a própria
pesquisa enquanto movimento. Em consequência, o pesquisador
continuará a seguir sua ideia fixa, mesmo que informulada, numa corrida
sem fim.

O pesquisador deve estar comprometido e focado no objetivo da pesquisa
para obter os resultados finais. A pesquisa realizada é de natureza qualitativa e se
caracteriza por ser uma descoberta de novas informações e interpretações da
realidade contraditória, delineando a trajetória de pesquisa para ampliar e verificar
a realidade de conhecimentos.
Segundo Godoy (1995, p. 62) “a pesquisa qualitativa tem o ambiente
natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento
fundamental”.
Nessa abordagem, é valorizado o contato direto com a realidade a ser
pesquisada, pode o pesquisador usar de diversos instrumentos que estão
disponíveis para atingir resultados de qualidade.
Ainda referenciando Godoy (1995) os estudos qualitativos têm como
preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu
ambiente natural. Valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o
ambiente e a situação que está sendo estudada.
A pesquisa qualitativa busca compreender o objeto da pesquisa estudado a
partir da perspectiva dos participantes. Considerando todas as perspectivas da
realidade importante no processo de pesquisa.
O método a ser utilizado nesta perspectiva é o crítico dialético. O método
dialético de Marx consiste em investigação e exposição, que tem como sujeito o
próprio real, conhecer o objeto da pesquisa livre de pré-conceitos já formados
sobre uma realidade, para desenvolver a construção crítica, requer um
aprofundamento na pesquisa.
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[...] é possível considerar que o Método Dialético em Marx busca um
procedimento racional que opere um “descortinamento”, desvelando a
realidade que é opaca, pois, ainda que seja real é falsa. Seu “objeto” de
investigação só é “encontrado” por intermédio da mediação histórica,
pelos conceitos que o sujeito da pesquisa traz consigo. Portanto, o
método científico marxista procura sair do imediatismo para uma
compreensão mediada da realidade, buscando uma apreensão do “real”
que vai do simples ao complexo, da parte ao todo, singular ao universal,
do abstrato ao concreto e da aparência à essência das coisas (SOBRAL,
2012, p. 11).

Nesta perspectiva, fica claro o caminho a seguir no processo desta
pesquisa, busca-se a investigação da realidade compreendendo o todo e suas
respectivas peculiaridades.
A pesquisa de campo ocorreu através da coleta das informações, sendo
realizada diretamente pela pesquisadora através da visita domiciliar aos sujeitos
de pesquisa, obtendo assim maior compreensão dos fenômenos que se buscava
conhecer.
Como técnica de pesquisa, utilizou-se a pesquisa de campo que consiste
“na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na
coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume
relevantes, para analisá-los” (MARCONI;

LAKATOS, 2010, p.169). Esta

modalidade de pesquisa encaminhará os procedimentos de coleta de dados,
todavia, sem cair no reducionismo metodológico, pois:
A pesquisa de campo propriamente dita “não deve ser confundida com a
simples coleta de dados (este último corresponde à segunda fase de
qualquer pesquisa); é algo mais que isso, pois exige contar com controles
adequados e com objetivos preestabelecidos que discriminam
suficientemente o que deve ser coletado” (MARCONI; LAKATOS, 2010,
p.169).

A principal utilização da pesquisa de campo se justifica para obter
informações e conhecimentos acerca de um problema, em busca de uma resposta
ou ainda, pela busca em comprovar uma hipótese surgida de início da elaboração
do projeto de pesquisa, ou então como forma de descobrir novos fenômenos e a
relação entre eles.
O projeto de pesquisa que se concretizou nesse TCC se orientou pela
pesquisa de campo, buscando compreender a real influência da inclusão social
com relação às crianças e adolescentes beneficiárias do BPC.
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Pesquisa de campo é buscar respostas, observar os fatos como eles
ocorrem, coletar dados, estabelecer relações sobre determinadas situações no
próprio local, para responder questões referentes a pesquisa.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário que é formado
por um conjunto de perguntas, que tem por objetivo atingir o maior número de
pessoas possível, traduzindo os objetivos da pesquisa, com perguntas claras e
objetivas.
Os sujeitos de pesquisa foram as crianças e adolescentes beneficiários do
BPC e suas famílias, sendo que os sujeitos que responderam o questionário, na
sua grande maioria foram os adultos da casa, respectivos responsáveis pela
criança e/ou adolescente beneficiário. Nesta perspectiva faz-se necessário
delimitar a idade das crianças e adolescentes que será de 0 a 18 anos residentes
no município de Caçador-SC.
2.3 PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC
No município de Caçador/SC, no ano de 2019, existe um total de 1.427
beneficiários ativos recebendo o BPC. Destes 1.141 são pessoas com deficiência
e 286 são idosos, conforme se observa no gráfico abaixo.
Gráfico 1: Beneficiários de BPC no município de Caçador-SC.

Fonte: Caçador, 2011.

Com percentual de 80% estão as pessoas com deficiência, correspondendo
desde crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos que passaram a receber o
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BPC pelo motivo da deficiência. Assim, pode acontecer que dentro deste
percentual também estejam somados idosos.
A pesquisa realizada pela acadêmica, que ora apresentaremos, restringiu o
público de beneficiários, para somente crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos,
os quais são público-alvo do Programa BPC na Escola. O Programa BPC na
Escola possui objetivos que lhe são intrínsecos os quais já foram apresentados
anteriormente neste trabalho.
Para melhor elucidar os sujeitos da pesquisa nesse universo municipal,
apresenta-se o gráfico abaixo que apresenta, do percentual de 80% dos
beneficiários de BPC com deficiência, quantos destes possuem idade entre 0 e 18
anos, ou seja, são público do Programa BPC na Escola e sujeitos dessa pesquisa.
Gráfico 2: Beneficiários de BPCD no munícipio de Caçador/SC.

Fonte: Caçador, 2019.

Observa-se que 16% dos beneficiários possuem de 0 à 18 anos. O número
real é expressivo, pois corresponde a 178 crianças e adolescentes com alguma
deficiência.
No que se refere ao Programa BPC na Escola a Portaria Interministerial nº
1.205, de 8 de setembro de 2011, estabelece novos procedimentos de adesão ao
programa e prevê a criação do grupo gestor.
A Portaria Interministerial nº 1.205 (BRASIL, 2011, p.4) retrata a
importância e a função do grupo gestor: “Designar o Grupo Gestor Local do
Programa, seu coordenador e garantir o apoio necessário para o seu
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funcionamento” em todas as esferas do governo sendo em nível federal, estadual,
municipal e o Distrito Federal.
Existe em Caçador-SC, o Decreto Municipal nº 7220, de 23 de agosto de
2017 (CAÇADOR, 2017), que nomeia o grupo gestor local do BPC na Escola,
composto por um representante da Secretaria Municipal de Educação, três
representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante
da Secretaria Municipal de Saúde e um representante da Política de Direitos
Humanos. Destaca-se o compromisso do grupo gestor local:
O Grupo Gestor Local assume o compromisso de organizar o processo
de capacitação dos técnicos e também de promover a articulação com as
diferentes políticas públicas para suprimir as barreiras vivenciadas pelos
beneficiários, que limitam a participação na escola e em outros espaços
públicos (BRASIL, 2016, p.12).

Sendo assim, o grupo gestor é responsável por inserir no Sistema BPC na
Escola as atividades e ações que serão realizadas em âmbito municipal, com o
objetivo de proporcionar a inclusão dos beneficiários e suas famílias nos serviços
socioassistenciais, e ainda promover e garantir a inclusão educacional do público
do Programa BPC na Escola.
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA
A pesquisa desenvolvida está relacionada à problemática da inclusão social
da criança e do adolescente com deficiência na perspectiva do Programa BPC na
Escola, portanto, direcionada aos beneficiários do BPC residentes no munícipio de
Caçador-SC.
A construção teórica neste trabalho foi desenvolvida para desmistificar a
inclusão social da pessoa com deficiência na sociedade. É observado na
atualidade a interferência de várias correntes de pensamentos em diversos
campos, motivo que leva as pessoas a justificarem as suas ações inerentes ao
bem-comum, a pensar somente em si próprio, o que leva o ser humano a ser
egoísta e direcionar a sua ação a exposição para adentrar a um grupo social ou
até mesmo pela pretensão.
A pessoa com deficiência sempre esteve à margem da sociedade, excluída
por suas limitações físicas, mentais, visuais, auditivas ou múltiplas, tendo a
sociedade sempre destacado suas limitações e nunca a possibilidade de
desenvolvimento e de superação das dificuldades.
A ignorância das pessoas expressa a deficiência na sociedade de maneira
equivocada e preconceituosa e com elementos que refletem na exclusão social da
pessoa com deficiência. Essas pessoas não estão ajustadas no padrão perfeito de
sociedade e, muitas vezes, o preconceito é refletido no próprio ambiente familiar.
No âmbito da profissão de Serviço Social a temática é contemporânea e de
extrema importância para os Assistentes Sociais, atuantes com crianças e
adolescentes beneficiárias do BPC, já que se deparam, frequentemente, com a
situação. No entanto, ainda é um desafio para o Assistente Social à luta pela
garantia de direitos para a pessoa com deficiência.
O tema foi escolhido pelo fato do processo de estágio curricular
supervisionado obrigatório ser realizado com crianças e adolescente beneficiários
do BPC, sendo aplicado o questionário de identificação das barreiras de acesso e
permanência na escola. Buscou-se compreender os elementos fundamentais que
embasam o funcionamento dessa compreensão, a mostrar a suma importância
deste projeto de pesquisa.
A partir do estágio obrigatório em Serviço Social, a acadêmica participou de
bolsa de estudo de iniciação científica, para a qual desenvolveu a pesquisa: A
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inclusão social e o acesso à educação de crianças e adolescentes com
deficiência, beneficiárias do benefício de prestação continuada, no município de
Caçador-SC.
Para os encaminhamentos dessa pesquisa, buscou-se informações junto
ao setor de Vigilância Socioassistencial, da Secretaria Municipal de Assistência
Social de Caçador - SC, que forneceu uma lista de beneficiários incluídos no
Programa BPC na Escola, composta por 249 beneficiários do BPC, entre 0 e 18
anos.
No entanto, após realizar a verificação dos dados cadastrais dos
beneficiários junto ao Cadastro Único, observou-se que muitas famílias já não
residiam no município de Caçador/SC. Dos 249 beneficiários, identificou-se que 88
encontravam-se com o Cadastro Único em outro município.
Após o filtro na listagem onde foram excluídos beneficiários que não se
aplicam à realidade da pesquisa, organizaram-se visitas domiciliares para busca
ativa dos mesmo e aplicação do questionário. O resultado final da pesquisa
aponta que ao todo foram aplicados 145 questionários, entre os meses de junho e
novembro de 2019. A pesquisa não foi aplicada em 100% dos sujeitos inicialmente
identificados por variados motivos, conforme é possível observar abaixo, no
quadro síntese:
Quadro 1: Beneficiários do Programa BPC na Escola no município de Caçador/SC
Situação ocorrida:

Quantidade

Beneficiários entrevistados

145

Beneficiários não localizados

10

Falecimento do Beneficiário

03

Beneficiário reside em outro munícipio

88

Beneficiário possui dezoito anos completos

03

Total

249

Fonte: A Autora, 2019.

Observa-se que no processo de localização dos sujeitos da pesquisa
encontram-se as mais diversas situações, que vão desde o falecimento do
beneficiário, endereços incorretos, dificuldade de localização de famílias que
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residem no interior e até beneficiários com dezoito anos completo e, portanto, com
idade superior ao estabelecido no Programa.
Para a localização dos sujeitos de pesquisa, fez-se uso de um instrumental
técnico operativo muito próximo do Serviço Social: a visita domiciliar. Esta consiste
na aproximação com o sujeito e seu núcleo familiar, através da visita até a
residência, lugar onde há maior espontaneidade, permitindo a percepção de
elementos da dinâmica do cotidiano familiar, através da coleta de dados, sendo
objetivo, sem invadir o espaço privativo do usuário sem autorização do próprio.
Os autores Silva e Moura (2016, p. 114) destacam a importância da visita
domiciliar “a necessidade de ampliar a compreensão acerca da realidade social
através do conhecimento do ambiente onde vivem os sujeitos e da observação
direta das relações familiares é um dos motivos que nos leva a optar pelo uso da
visita domiciliar”.
A visita domiciliar proporciona uma visão de totalidade sobre a realidade
social, sendo possível agregar várias informações relevantes para à intervenção,
visto que é um instrumental técnico operativo importante para subsidiar a
proposição das ações.
No que se refere à aplicação da pesquisa, o questionário era formado por
21 perguntas semiestruturadas. Os dados obtidos na pesquisa têm por objetivo,
compreender o processo de inclusão social das crianças e adolescentes
beneficiários do BPC, residentes no território de abrangência dos CRAS de
Caçador-SC.
As 145 famílias entrevistadas, que possuem crianças e adolescentes
beneficiárias do BPC, destes 24 adolescentes possuem dezessete anos, essa
informação representa 16,6% dos beneficiários. Logo em seguida destaca-se que
17 adolescentes têm dezesseis anos, o que representa 11, 7% do total. O gráfico
que segue demonstra a idade dos beneficiários:
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Gráfico 3: Idade dos beneficiários de BPC inseridos no Programa BPC na Escola
no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Através dos dados, constata-se que 80 dos sujeitos da pesquisa são
adolescentes, representando 55,17% do total de beneficiários. Isso possibilita
afirmar que a maior parte dos beneficiários de BPC no ano de 2019 é adolescente
e 65 beneficiários são crianças o que representa em porcentagem 44,82%.
Diante disso, cabe aqui uma reflexão sobre essa fase do desenvolvimento
humano. Os autores Valle e Mattos (2010, p. 1) destacam a complexidade da
adolescência “a adolescência é uma fase complexa e dinâmica do ponto de vista
físico e emocional na vida do ser humano. É neste período em que ocorrem várias
mudanças no corpo, que repercutem diretamente na evolução da personalidade e
na atuação pessoal da sociedade”.
A adolescência por si só é carregada de dificuldades peculiares, a fase
apresenta a complexidade nos relacionamentos, característica própria da idade e
quando se refere à pessoa com deficiência é mais complicada ainda, por ser um
momento de transformações e incertezas em relação ao futuro.
Continuadamente, a próxima questão tem como objetivo saber em qual
bairro o beneficiário reside com sua família. Observou-se que grande parte dos
beneficiários residiam em áreas onde há uma maior exposição ao risco social,
áreas onde há pouca empregabilidade, que as famílias não conseguem uma vaga
na escola e, principalmente, onde as pessoas não conseguem desenvolver as
suas potencialidades. Da autora Janczura (2012, p. 6) utiliza-se a definição de
risco social:
A noção de risco implica não somente iminência imediata de um perigo,
mas também a possibilidade de, num futuro próximo, ocorrer uma perda
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de qualidade de vida pela ausência de ação preventiva. A ação
preventiva está relacionada com o risco, pois não se trata de só minorar o
risco imediatamente, mas de criar prevenções para que se reduza
significativamente o risco, ou que ele deixe de existir.

Entende-se, muitas vezes, que o risco é apenas um problema pessoal.
Dessa forma, prevalece o individualismo, sem o compromisso da sociedade em
pressionar o Estado para garantir os direitos sociais, que são de todos e o governo
em proteger a população.
Abaixo se visualiza o gráfico referente ao bairro onde os beneficiários
residem.
Gráfico 4: Bairro de residência dos beneficiários inseridos no Programa BPC na
Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Os bairros onde há maior concentração de beneficiários é no Martello, onde
moram 45 beneficiários, representando 31%, sendo este um bairro extenso e o
mais populoso no município, com aproximadamente 20 mil habitantes.
Destaca-se ainda o Bom Sucesso, com 24 beneficiários, correspondendo a
16%. Este é caracterizado por ser um bairro extenso, mas diferente do Martello é
descentralizado, onde há áreas periféricas, com condições habitacionais
precárias, sem luz ou água e o Martello caracteriza-se em ser centralizado no
atendimento emergente às demandas urbanas e estruturais.
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E no Aeroporto, Bom Jesus, DER, Figueroa, Kurtz, Paraíso, São Cristóvão
e Sorgatto em cada um destes bairros citados residem apenas 1% dos
beneficiários, ou seja, entre 1 e 2 beneficiários em cada bairro.
No que se refere ao território de abrangência de cada CRAS desenvolveuse um gráfico com a distribuição dos beneficiários por território:
Gráfico 5: Território de residência dos beneficiários inseridos no Programa BPC na
Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Neste gráfico observa-se a distribuição de beneficiários por território de
cobertura de CRAS no município de Caçador/SC. O CRAS Central possui 44,8%
de incidência, que em números corresponde a 65 beneficiários residentes no seu
território, sendo um número expressivo, mas deve ser considerado que todo o
interior e o Distrito da Taquara Verde fazem parte do seu território de abrangência.
É importante salientar que o Programa BPC na Escola descreve que o
CRAS deve ter conhecimento da lista de beneficiários e do acompanhamento que
deve ser realizado com os beneficiários, destaca-se na citação a seguir:
É necessário que as equipes do CRAS e de outras unidades públicas
estatais da assistência social, presentes no território, tenham
conhecimento do início da aplicação dos questionários, conheçam a lista
dos beneficiários a serem visitados e possam participar, de alguma
maneira, do planejamento das visitas domiciliares (BRASIL, 2016, p.12).

A participação e o envolvimento da equipe dos CRAS no processo de
aplicação dos questionários possibilitou maior efetividade na realização da
pesquisa e, principalmente, na localização dos usuários. Em seguida, destacamse as informações referentes ao ano de concessão do benefício. Segue o gráfico:
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Gráfico 6: Ano de concessão do Benefício de Prestação Continuada

Fonte: A Autora, 2019.

Através do gráfico pode-se considerar que a partir do ano de 2007 houve
um aumento expressivo na concessão de benefícios e a partir do ano de 2014
ocorreram muitas oscilações nestes dados. O ano de 2013 e 2017 destacam-se
por apresentarem 13,1% o que significa dizer que 19 beneficiários obtiveram o
benefício nestes anos. Os autores Morais e Filho (2011, p. 10) destacam que a
economia brasileira apresentou dados positivos durante o segundo governo do
presidente Lula:
A partir de 2006 e, especialmente, durante o segundo governo Lula
(2007- 2010), a política econômica brasileira sofreu uma inflexão, e os
resultados macroeconômicos foram positivos em termos do crescimento
do PIB, fortalecimento de grandes empresas nacionais (estatais e
privadas), distribuição de renda e redução da pobreza.

A manutenção da estabilidade macroeconômica, por meio do controle da
inflação e redução do endividamento do setor público, instigou a criação das
políticas sociais de redução da pobreza e distribuição de renda, que atingiu as
camadas mais pobres, refletiu também na concessão de benefícios nesses anos.
A seguir será tratado sobre as deficiências dos beneficiários sendo
classificados na pesquisa por: física, cegueira, auditiva, mental/intelectual,
síndrome de down, surdo cegueira, transtorno global do desenvolvimento, baixa
visão, doenças crônicas/degenerativas e/ou múltiplas.
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Gráfico 7: Deficiência do beneficiário inserido no Programa BPC na Escola no
município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Com base nos dados do gráfico quanto às deficiências pode-se perceber
que 60,7% dos beneficiários possuem algum tipo de deficiência mental/intelectual,
que corresponde a 88 crianças e adolescentes. E 35,9% dos beneficiários
possuem doenças crônicas/degenerativas, sendo 52 crianças ou adolescentes.
Ainda, 30,3% dos beneficiários possuem deficiência múltipla, ou seja, 44
beneficiários têm mais que uma deficiência, o que nos leva a refletir que
normalmente esses casos necessitam de atenção redobrada.
O Ministério da Educação caracteriza no documento “saberes e práticas da
inclusão: dificuldades acentuadas de aprendizagem – deficiência múltipla” a
deficiência múltipla (BRASIL, 2004, p. 11). “o termo deficiência múltipla tem sido
utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto de duas ou mais
deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de
comportamento social”. Neste caso a responsabilidade pelo papel de cuidadora
normalmente é atribuído a mãe como cita a autora Cruz (2011, p. 73):
Merece atenção especial o papel da mãe na condição de cuidadora a
partir das múltiplas dimensões do fenômeno deficiência envolvendo a
essências do mundo da maternidade, a presença do filho com
deficiência, as implicações da dependência, a exigência de cuidados
continuados, a importância dos autocuidados, assim como, a
identificação de apoios e suportes à mãe, a partir de suas necessidades
específicas, no fortalecimento deste papel protetivo, na qualificação da
sua autonomia, na possibilidade da oferta de serviços com esta
finalidade, no âmbito do SUAS.
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Cuidados que, por vezes, sobrecaem na figura materna, retirando-as do
mercado de trabalho para que possam cuidar da pessoa com deficiência, o que
por sua vez fragiliza economicamente e socialmente essa família.
O próximo gráfico apresenta a necessidade dos beneficiários de
acompanhamento com os profissionais de saúde. É válido destacar que a
pluralidade de profissionais e especificidades está exposta a seguir.
Gráfico 8: Acompanhamento de saúde dos beneficiários inserido no Programa
BPC na Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Dos 145 questionários aplicados apenas 1 um entrevistado não soube dizer
qual o tipo de acompanhamento com profissionais da saúde o beneficiário realiza,
e isso se deve ao fato de ser uma cuidadora que estava há poucos dias com o
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adolescente, porém, percebeu-se que normalmente as crianças e adolescente são
atendidos por 2 até 3 profissionais de saúde distintos, dependendo da deficiência.
Destaca-se que mais da metade dos beneficiários, sendo 57,6% fazem
tratamento com o neurologista, dessa forma 83 crianças e adolescentes realizam
algum tratamento com o neurologista. Vale mencionar ainda, relativo à saúde da
pessoa com deficiência existe a “Política Nacional de Saúde da Pessoa com
Deficiência” (BRASIL, 2010, p. 7) que tem como objetivo nortear o campo da
saúde da pessoa com deficiência no SUS:
A presente política do Ministério da Saúde, voltada para a inclusão das
pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS), caracteriza-se por reconhecer a necessidade de
implementar o processo de respostas às complexas questões que
envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil.

A política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência tem como objetivo
contribuir para a sua inclusão do seu público em todas as esferas da vida social e
prevenir agravos da própria deficiência.
A seguir veremos um gráfico que discorre sobre esses tratamentos de
saúde, se são realizados de forma particular, pelo SUS, convênio, ou outras
formas.
Gráfico 9: Forma de acompanhamento de saúde dos beneficiários inserido no Programa
BPC na Escola no município de Caçador/SC.

Fonte: A Autora, 2019.

Foram apenas 132 entrevistados que relataram que os beneficiários fazem
algum tipo de acompanhamento com profissionais de saúde, destes 56,8%
realizam este tratamento pelo SUS, 9,1% através de convênio, 45,5% relatou fazer
de forma particular e 15,9% de outra forma, segundo as famílias são os
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atendimentos realizados na APAE. Mesmo utilizando o SUS, muitas famílias
verbalizaram utilizar outro plano de saúde complementar para realizar algumas
consultas, exames e até cirurgia que levaria algum tempo SUS. Sendo assim, o
questionário de pesquisa permitia a escolha por mais de uma opção de resposta.
De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu Art. 18º “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”. Assegurar à pessoa com deficiência o direito da saúde é dever do
estado, mas nota-se a fragilização do SUS na oferta dos serviços.
A precarização do SUS traz à tona a necessidade encontrada pelas famílias
em acessar a saúde complementar através de planos de saúde, seja na saúde
preventiva até a alta complexidade, por trazer segurança e atendimento imediato a
demandas emergentes das famílias.
O uso contínuo de medicamentos é uma condição que permeia a vida das
pessoas com deficiência e o gráfico a seguir mostra do total de beneficiários
fazem o uso contínuo de algum tipo de medicamento.
Gráfico 10: Uso de medicamentos dos beneficiários inserido no Programa BPC na
Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.
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É importante destacar que 109 beneficiários usam algum tipo de
medicamento isso representa 75,2% do total da pesquisa é um número alto visto
que a faixa etária é de 0 a 18 anos. Do total de beneficiários de BPC identificados
ora por sujeitos da pesquisa, apenas 36 não usam nenhum tipo de medicamento
contínuo, compondo-se do restante os 24,8%. Os autores Castro et al. (2010, p. 3)
citam o uso de medicamentos pela pessoa com deficiência:
[...] a determinação do padrão de consumo de medicamentos por
pessoas com deficiência pode contribuir para uma melhor farmacoterapia
da saúde desse grupo de pessoas, melhorando não somente a sua
saúde como também sua qualidade de vida [...]

Em relação ao uso de medicamentos os autores indicam que além dos
mesmos causarem efeito no tratamento de doenças, contribuem para a sua
qualidade de vida. Ainda sobre os medicamentos o próximo gráfico demonstra a
forma de aquisição destes medicamentos pelas famílias.
Gráfico 11: Aquisição de medicamentos dos beneficiários inserido no Programa
BPC na Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Neste gráfico contempla-se o que foi discorrido anteriormente, o que de fato
não deveria ocorrer, mas devido à precariedade do SUS as famílias necessitam
desembolsar e apelar para os planos de saúde.
Normalmente o BPC é a maior fonte renda das famílias, se não a única,
sendo assim, as famílias têm que manter a alimentação, aluguel, roupas, calçados
e ainda complementar a fragilidade do Sistema Único de Saúde.
A saúde é um direito universal, responsabilidade do Estado, porém devido à
precariedade do SUS, muitas destas famílias aguardam há anos um exame,
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consulta e até mesmo o medicamento, fato que leva essas famílias a retirarem o
dinheiro destinado ao sustento e a manutenção da casa para complementar com
um plano de saúde, para que a pessoa com deficiência não fique desassistida e
tenha sua qualidade de vida assegurada.
Dos 109 beneficiários que fazem uso contínuo de medicamentos 3 não
souberam responder se a medicação era adquirida pelo SUS, convênio ou
particular, devido ser responsabilidade de outro membro da família que não estava
presente na ocasião da entrevista.
A precariedade do SUS leva as famílias a intercalarem entre o público e o
privado, visualiza-se isto no próprio gráfico onde 56,6% dos medicamentos são
adquiridos pelo SUS e 43,4% são adquiridos de forma particular e destes 60% que
apontam o gráfico, 17% intercala entre o SUS e o particular, para suprir a
necessidade da pessoa com deficiência e não deixar faltar a medicação.
Para Vasconcelos et al. (2017, p. 2) destacam a importância dos
medicamentos na prevenção das doenças e nos cuidados com a saúde: “Os
medicamentos e outras tecnologias em saúde constituíram e ainda são peça
central do sistema de saúde, contribuindo para a prevenção de doenças e no
cuidado em saúde”.
Considera-se a relevância do acesso a medicamentos, através da
ampliação da disponibilidade de medicamentos no próprio SUS, visto que o valor
do benefício é a maior fonte de renda da maioria das famílias entrevistadas, então
parte do benefício é comprometida com a aquisição de medicamentos, para que a
pessoa com deficiência possa ter melhor qualidade de vida.
Ao mesmo tempo em que demanda um valor alto que poderia suprir às
demandas básicas de sobrevivência, mostra a fragilidade do SUS na oferta de
medicamentos que leva às famílias a priorizarem o acesso ao medicamento.
Abordar-se-á a inclusão social e educacional da pessoa com deficiência. O
próximo gráfico traz dados da inclusão na rede regular de ensino dos beneficiários
do programa BPC na Escola.
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Gráfico 12: Inclusão dos beneficiários na escola

Fonte: A Autora, 2019.

O gráfico mostra que 65,5% dos beneficiários frequentam a escola de
ensino regular, ou seja, são 95 beneficiários incluídos na sala de classe comum. E
34,5% não frequentam a escola, a seguir será desmistificado o motivo das
crianças e adolescentes não estarem dentro da sala de aula.
Sendo assim, os autores Briant e Oliver (2012, p. 3) discorrem sobre a
influência positiva da inclusão escolar da pessoa com deficiência na rede regular
de ensino:
Entendemos que, na perspectiva da educação inclusiva, uma classe
heterogênea com crianças com e sem deficiências pode ser vista como
um estímulo, que provoca a adoção de estratégias destinadas a criar um
ambiente educativo mais rico para todos, ou seja, as mudanças
metodológicas e organizativas passam a responder aos alunos que
apresentam dificuldades, porém podem beneficiar todos os alunos da
sala de aula.

A heterogeneidade do espaço escolar proporciona um ambiente educativo
inclusivo e oferece oportunidades de um desenvolvimento mais rico e um
processo conjunto entre às pessoas com e sem deficiência, entretanto nesse
mesmo espaço pode ocorrer situação de preconceito e de exclusão social.
No que diz respeito às escolas que essas crianças e adolescentes
frequentam segue o gráfico que explana o nome das escolas, entre elas escolas
municipais, estaduais e particulares.
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Gráfico 13: Escola que os beneficiários inseridos no Programa BPC na Escola no
município de Caçador/SC estão incluídos.

Fonte: A Autora, 2019.

Considera-se que 99% dos beneficiários estão incluídos na rede regular de
ensino em escolas públicas no município e apenas 1 aluno está incluído na rede
particular, entretanto é bolsista.
Os autores Briant e Oliver (2012, p. 4) dissertam sobre a necessidade de
investir em ações que facilitem o acesso e a permanência dos alunos com
deficiência na rede regular de ensino.
[...] merece ser destacada a necessidade de investimento em estudos
que considerem as políticas, as ações, as dificuldades práticas
encontradas pela comunidade escolar em seu trabalho cotidiano, para
redimensionarmos ações que, efetivamente, facilitem o acesso e a
permanência dos alunos com deficiência na escola regular.

A inclusão na escola regular ainda é um processo em construção, pois é
necessária a construção de políticas que impeçam a evasão escolar e que de fato
inclua a pessoa com deficiência através da eliminação das barreiras. No próximo
gráfico apresenta-se a série em que o beneficiário está matriculado.
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Gráfico 14: Série que os beneficiários inseridos no Programa BPC na Escola no
município de Caçador/SC estão incluídos

Fonte: A Autora, 2019.

Pode-se observar que 14,6% dos beneficiários frequentam o 5º ano do
ensino fundamental, sendo 14 alunos. Seguido de 13,5%, no 9º ano que
representa 13 alunos e de 10,4% no 6º ano, o que significa que 10 alunos.
Dentro da perspectiva destes dados constata-se que apenas 15,6% dos
beneficiários estão no ensino médio, quanto a esses dados, devem-se levar em
conta a idade dos alunos com deficiência.
No quadro abaixo segue o motivo dos beneficiários não frequentarem a
escola.
Gráfico 15: Motivo dos beneficiários incluídos no Programa BPC na Escola no
município de Caçador/SC não frequentar a escola

Fonte: A Autora, 2019.
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No gráfico visualiza-se o motivo dos beneficiários não estarem incluídos na
rede regular de ensino. Pode-se observar que 33 beneficiários estão incluídos nos
serviços ofertados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE,
que verbalizaram receber algum tipo de atendimento pela associação. As famílias
ainda verbalizam sobre os benefícios dos serviços prestados à população.
É importante observar que 3 beneficiários não têm idade para frequentar a
rede regular de ensino e, também, não frequentam os centros de educação
infantil. Ainda, 2 beneficiários recebem atendimento pedagógico domiciliar, visto
que os mesmos possuem laudo médico para receber esses atendimentos que
varia de 2 à 3 vezes por semana.
Por outro lado, dois jovens relataram evasão escolar devido a gestação na
adolescência e não retornaram aos estudos pois justificam não ter com quem
deixar os filhos.
A mãe de um adolescente verbalizou que o mesmo não quer mais
frequentar a escola, relata que já foram tomadas medidas, mas o mesmo não
demonstra interesse em retornar os estudos. Um dos beneficiários possui laudo
médico de afastamento por tempo indeterminado, devido às crises o adolescente
fica muito irritado com o barulho do espaço escolar, chega a dar medo no próprio
pai, por isso requer um espaço isolado para acalmar-se.
A vó verbalizou falta de vaga em escola próxima da residência, visto que o
mesmo sempre estudou na escola próxima de casa, mas quando concluiu o
ensino fundamental não conseguiu vaga na escola mais próxima e devido a não
encontrar o transporte adequado para o adolescente ele ficou sem frequentar o
ano letivo de 2019.
A dificuldade de aprendizado, e até mesmo falta de incentivo, foram os
motivos que 5 famílias justificaram porque os beneficiários não frequentam mais a
escola. Uma família verbalizou que o adolescente não consegue ficar em local
fechado, fica muito agitado, nervoso e agressivo.
A última situação é o caso de uma família que reside no interior em um
local de difícil acesso, que o beneficiário não possui laudo médico, não está
incluído na escola e nem na APAE, foi localizada através da busca ativa do
processo de pesquisa era uma família desconhecida até mesmo por seu CRAS de
referência., no entanto se tratava de demanda urgente.
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O BPC é um dos programas de transferência de renda mais importantes
que existe, pois possibilita o acesso a renda a fim de alcançar famílias que
passam por problemas decorrentes da pobreza.
A trajetória histórica da pessoa com deficiência é marcada pelo preconceito
e a exclusão social e pode-se perceber no gráfico acima que os motivos dos
beneficiários não frequentarem a escola em alguns casos estão relacionados a
esta condição de exclusão social. Os autores Pozzo e Furini (2010, p. 1-2) citam o
conceito de exclusão social:
O conceito de exclusão vem sendo alvo de grandes debates e sua
empregabilidade em estudos científicos e técnicos tem proporcionado a
elaboração de quadros bastante valiosos de realidades díspares,
sobretudo, porque permite a comparabilidade/diferenciação entre o que é
ser/estar incluído socialmente e o que é ser/estar excluído identificando
os percursos, as condições históricas e as consequências desse
processo. Por conseguinte, o conceito de Exclusão tem-se mostrado uma
importante ferramenta que possibilita abrir caminhos e indicar formas de
intervenção na direção de uma sociedade possivelmente mais equitativa
e, portanto, muito mais justa.

A exclusão refere-se ao fato de excluir uma pessoa devido a sua cor, classe
social e até mesmo por ser uma pessoa com deficiência, sendo assim o autor cita
que a exclusão é uma ferramenta que possibilita o planejamento de ações para
construir uma sociedade mais justa.
Não podemos deixar de evidenciar quando o aluno possui o profissional de
apoio. A seguir o gráfico que se refere ao tema:
Gráfico 16: Existe a necessidade do profissional de apoio para o beneficiário
inserido no Programa BPC na Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.
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Na perspectiva das famílias, 64,9% delas relataram que os beneficiários
necessitam de profissional de apoio, significa dizer que 63 crianças e
adolescentes inseridos na rede regular de ensino possuem um profissional de
apoio para auxiliá-los dentro da sala de aula. E 35,1% que são 35 crianças e
adolescentes não necessitam desse profissional.
No município de Caçador/SC as escolas estaduais possuem segundo
professor e nas escolas municipais possuem profissionais de apoio que são
estagiários que executam essa função a nível municipal.
As formas de atuação do segundo professor, muitas vezes, fragilizam o seu
papel frente a inclusão social no processo educativo. As autoras Lima e Michels
(2019, p. 15) apresentam os objetivos da educação inclusiva:
A perspectiva da educação inclusiva propõe a superação de práticas
pedagógicas hegemônicas, individualistas, centradas em um professor, a
partir de uma proposta pedagógica colaborativa e articulada entre
professor regente e segundo professor, de modo a garantir aos
educandos público da Educação Especial, além do acesso a escola
regular, sua aprendizagem e o seu desenvolvimento, objetivos
fundamentais da política de inclusão escolar.

A educação inclusiva propõe uma nova prática pedagógica dentro da
educação, na qual o professor regente de turma tenha uma proposta colaborativa
junto ao segundo professor, mas na prática nem sempre é o que acontece, às
práticas de exclusão estão muito presentes na atualidade e precisam ser
superadas para que os alunos com e sem deficiência tenham o máximo de
aproveitamento dentro da rede regular de ensino.
O gráfico a seguir mostra a síntese das barreiras de acesso e permanência
na escola pelos beneficiários.
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Gráfico 17: Barreiras de acesso e permanência encontradas na escola pelos
beneficiários do Programa BPC na Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Acima, se observa as barreiras encontradas pelos beneficiários, destaca-se
com maior relevância o relacionamento com 39,8% essa dificuldade de se
relacionar e de ser incluído nos espaços coletivos, não significa dizer que a
pessoa com deficiência não quer se relacionar, está ligada à inclusão social.
A dificuldade de aprendizado com 16,8% também foi citado como sendo
uma barreira, visto que a pessoa com deficiência sente-se excluída e até mesmo
inferiorizada devido a sua dificuldade de acompanhar a classe comum, entretanto,
as famílias estão conscientes que os filhos possuem limitações, porém a própria
criança/adolescente não aceita essa condição e coloca-se como incapaz.
O percurso representa 15,9% como uma barreira, devido a distância, falta
de transporte e até mesmo dependência do auxílio de terceiros que possuam
automóvel, essa barreira é ainda mais agravante com as famílias que residem no
interior do município.
O comportamento dos beneficiários também foi citado, cerca de 11,5% das
famílias entendem que o comportamento da pessoa com deficiência é uma
barreira para relacionamentos, aprendizagem e socialização na escola.
Referente a outras barreiras 8% das famílias descrevem como sendo:
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Quadro 2: Outras barreiras de acesso e permanência dos beneficiários incluídos
no Programa BPC na Escola no município de Caçador/SC
Número do

Outros

questionário
10

Dificuldade de cuidados com os materiais, e o relacionamento com
os colegas ele está de parabéns segundo o seu professor.

69

Motivo pessoal, não quer ir

33

Ela gostava muito de ir mas devido a crise ela tira a atenção das
crianças

39

Educação Física

54

Esquece as coisas, problema de memória

109

É de tudo um pouco, saiu uma mancha no rosto dele e de um dia
para o outro se alastrou para o corpo.

77

Pelo fato de não ter segundo professor ele não consegue ir no
banheiro sozinho

139

Ele tem dificuldade de caminhar, caminhar ele cansa.

Fonte: A Autora, 2019.

O quadro acima mostra as outras barreiras para as crianças e adolescente
que variam desde questões de saúde até assuntos pessoais que os adolescentes
preferem não verbalizar à família.
Das famílias entrevistadas 5,3% relatam que os beneficiários dependem de
um cuidador, devido ao grau da deficiência é considerado uma barreira pelos
entrevistados.
E a falta de acessibilidade com 2,7% foi apontada como uma barreira de
acesso de acesso e permanência, já que impõe limitações para a plena
participação da pessoa com deficiência na sociedade.
Em seguida o gráfico mostra como pode ocorrer a superação destas
barreiras.

104
Gráfico 18: Superação das barreiras encontradas na escola pelos beneficiários do
Programa BPC na Escola no município de Caçador/SC

Fonte: A Autora, 2019.

Segundo o gráfico 27, 5% das famílias acreditam que essas barreiras
podem ser superadas através de uma relação saudável entre a escola, o aluno e a
família, tendo como alicerce o apoio, diálogo e a compressão de ambos, com um
relacionamento de confiança na busca pelo desenvolvimento da pessoa com
deficiência.
Desta forma, 14,3% das famílias acreditam que com um tratamento de
saúde e a medicação correta a pessoa com deficiência tem a possibilidade de
superar essas barreiras e ter uma vida saudável em sociedade.
Sendo que 12,1% das famílias acreditam que devido a deficiência e suas
implicações, são barreiras que dificilmente podem ser superadas sem exigir o
esforço da pessoa para também ser incluída.
Entretanto, 11% das famílias acreditam que as barreiras podem ser
superadas se de fato ocorrer a inclusão social, visto que é um processo importante
na vida das crianças e adolescentes com deficiências e das outras pessoas
também.
Outras formas de superação das barreiras foram citadas, o que
corresponde 9,9% e refere-se a anseios de profissionalização, auxílio de terceiros
através de doação, conquistas como o atendimento domiciliar que proporciona ao
aluno a oportunidade e garanta o seu direito de estudar.
Observa-se que 8,8% das famílias não souberam responder a perguntar ou
de alguma forma acreditam ser impossível de superar as barreiras. O transporte
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adequado foi citado por 6,6%, pois auxiliaria na locomoção da pessoa com
deficiência com o devido cuidado e segurança.
Ainda 5,5% das famílias acreditam que o beneficiário precisa ter um
segundo professor para auxiliar nas atividades cotidianas, mas compreendem que
existem legislações e regras que regulamentam a decisão de ter ou não um
segundo professor em sala.
As autoras Lima e Michels (2019, p. 3) apresentam os desafios da
educação inclusiva:
A política de inclusão escolar tem sido um grande desafio para os
sistemas de ensino, visto que, atender as diferentes formas de
constituição humana, de estilos e ritmos de aprendizagem, tem requerido
desses sistemas uma nova forma de conceber o espaço educativo,
principalmente o contexto de sala de aula.

As pessoas são diferentes e dentro da sua realidade devem ser respeitadas
e a superação das barreiras de acesso e permanência na escola é um trabalho
construído continuamente entre família, escola e sociedade para que o
preconceito seja repudiado em todas as esferas da sociedade. O próximo gráfico
refere-se a serviços que o beneficiário e sua família utilizam.
Gráfico 19: Inclusão da família e/ou o beneficiário do Programa BPC na Escola no
município de Caçador/SC nos serviços citado

Fonte: A Autora, 2019.
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Aponta-se no gráfico que 96,5% dos beneficiários utilizam a Unidade
Básica de Saúde e no que refere ainda a saúde 76,1% recebem a visita domiciliar
do agente comunitário de saúde. Em seguida tem destaque para a inclusão destas
famílias no CRAS.
Muitas famílias estão incluídas na APAE e em outros serviços, o gráfico
aponta para 14,8% estão incluídos apenas na APAE. São dados importantes para
visualizar a inclusão das famílias nos serviços ofertados pelo Estado.
Ao que se refere a inclusão social da pessoa com deficiência os dados a
seguir explanam sobre o assunto.
Gráfico 20: O beneficiário ou diverte-se com outras pessoas de sua idade?

Fonte: A Autora, 2019.

Nota-se no gráfico que 60,7% dos beneficiários brincam e divertem-se com
outras pessoas de sua idade, significa 88 crianças e adolescentes que conseguem
interagir com pessoas da sua idade. E 39,3%, neste caso 57 crianças e
adolescentes não conseguem brincar ou divertir-se com pessoas da sua faixa
etária.
O gráfico que segue mostra o motivo dos 39,9% não brincarem ou
divertirem-se com pessoas da sua idade.
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Gráfico 21: Motivo pelo qual o beneficiário não brinca ou diverte-se com as
pessoas da sua idade

Fonte: A Autora, 2019.

Percebe-se no gráfico que 41,1% das famílias afirmam que os beneficiários
preferem ficar isolado, somente dentro de casa e não gostam de sair. E 19,6% das
famílias apontam que os filhos preferem interagir e brincar com crianças de faixa
etária menor do que eles, muitos justificam que devido a deficiência eles têm essa
preferência.
Ainda 16,1% das famílias justificaram que as crianças e adolescentes não
se divertem com pessoas da sua idade devido às limitações da própria deficiência
o que o impede de divertir-se.
Além disso, 12,5% justificam outros motivos, conforme se observa no
quadro abaixo:
Quadro 3: Outros Motivo pelo qual o beneficiário não brinca ou diverte-se com as
pessoas da sua idade
Número do

Outros

questionário
95

Só com pessoas mais velhas (gosta de conviver).

34

Somente na APAE

35

Somente na APAE

91

Porque ela fala que não os outros dizem que sim.

42

Começa a brincar mas tem brincadeira esquisita

Fonte: A Autora, 2019.
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Neste caso, o quadro demonstra como algumas pessoas têm somente
interação com outras pessoas de sua idade apenas na APAE ou preferem ter
contato com pessoas mais velhas e até mesmo por ter “brincadeiras esquisitas”.
Também 5,4% relatam que os beneficiários brincam somente em casa, fora
do ambiente familiar não brincam com outras crianças. E 3,6% dos beneficiários
preferem brincar sozinhos que com crianças da sua faixa etária.
E 1,8% afirmam que o beneficiário quer divertir-se, mas sofrem a exclusão
social pelas demais crianças e adolescentes da sua faixa etária.
As crianças que por algum motivo não brincam com crianças da sua idade
também sofrem com a exclusão social. Os autores Silva e Carvalho (2012, p.11)
citam um exemplo da importância da inclusão social da pessoa com deficiência na
sociedade:
Um cidadão com necessidades especiais dificilmente deixará de
apresentar sua deficiência – um cego não deixará de sê-lo, um
cadeirante provavelmente o será por toda a vida, e assim por diante –
ainda que possa desfrutar das melhores condições que a sociedade lhe
ofereça. E é exatamente no cerne dessas contradições que se firma o
movimento da inclusão social: na convicção de que a diversidade é parte
da natureza humana e que, somente ao aprender a lidar com essas
diferenças é que uma sociedade poderá se considerar verdadeiramente
democrática.

A pessoa com deficiência dificilmente deixará de ter a deficiência, e um
gesto de empatia pode parecer pequeno diante da nossa realidade, mas irá
marcar a vida desta pessoa.
Incluir não se limita em aceitar, mas deve-se lutar para consolidar leis de
garantam o acesso a bens, serviços, lazer, trabalho e profissionalização da
pessoa com deficiência.
Gráfico 22: O beneficiário (a) já sofreu algum tipo de preconceito?

Fonte: A Autora, 2019.

109
Visualiza-se no gráfico acima que 53,8% das crianças e adolescentes já
sofreram algum tipo de preconceito presenciado pelas pessoas da família e
apenas 46,2% dos beneficiários não presenciaram nenhum tipo de preconceito. O
próximo gráfico discorre sobre a reação das famílias diante da situação de
preconceito.
Gráfico 23: Reação das famílias diante da situação de preconceito

Fonte: A Autora, 2019.

Das 145 famílias entrevistas 78 afirmam ter passado por uma situação de
preconceito, questionado quanto a reação da família observa-se acima as
reações, sendo que 24,4% relataram ter resolvido através do diálogo com os
profissionais da escola e até mesmo com os alunos e pais dos alunos sobre a
importância de incluir o beneficiário e de repudiar atitudes preconceituosas.
Com o aconselhamento e conversa com o beneficiário, orientação para que
o mesmo acredite em si e no seu potencial, sendo 18,6% das famílias. Também
9,3% resolveram a situação, através do diálogo com as pessoas.
Destas 8,1% famílias agiram com agressividade e conta que a família partiu
para a discussão e relatam brigar com qualquer pessoa para defender o seu filho
e 8,1% afirmam que a situação acabou mal resolvida não teve a solução
esperada.
Ainda 7% das famílias relatam que ficaram sem reação diante das
situações de preconceito e não souberam como proceder e 7% disseram ter
outras atitudes diante desta situação, que se apresenta no quadro abaixo:
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Quadro 4: Outras reações das famílias diante da situação de preconceito
Número do

Outros

questionário
60

bullying, do pai dela ser mendigo, infelizmente era mesmo.

120

A vó quase infartou, chamaram a família porque tinham que tirar
ele dá dela. A vó chorou porque foi quem criou é doído para a
gente.

34

A mãe tem depressão, então tem dias que a família reage bem às
vezes decaí.

141

Mãe relata que a aceitação no começo foi bem difícil.

50

No começo ele ficava de lado.

83

Foi até a escola, na escola o culpavam.

Fonte: A Autora, 2019.

Através do quadro percebem-se outras reações das famílias diante da
situação de preconceito, até mesmo pelo fato do pai ser uma pessoa em situação
de rua e a fragilidade das famílias diante desta situação.
As 5,8% das famílias relatam não se importar com a situação, visto que o
filho não entende também é um fato que não gera tanta preocupação para as
famílias, entretanto 5,8% das famílias dizem que os filhos sofrem a exclusão da
própria família que não entende e não aceita a condição, pais que descobriram a
deficiência do filho e os abandonaram.
O registro do boletim de ocorrência foi a atitude tomada por 3,5% destas
famílias que descrevem situações de violência contra o beneficiário.
E apenas 2,3% das famílias evitam sair de casa para que o beneficiário não
sofra nenhuma situação de violência ou desrespeito.
No momento que era questionado essa pergunta, muitas mães, pais, tios,
avós e familiares emocionaram-se e choravam ao relatar a situação de
preconceito.
A deficiência exige que a família reconstrua os sentimentos, passe pelo
sentimento do luto pela perda do filho em condição de uma pessoa sem
deficiência e à própria falta de conhecimento causa insegurança, mas é importante
a construção de uma relação de sentimento com o filho, que não será da forma
convencional.
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A autora CRUZ (2011, p. 75) entende que “conceber, amar e cuidar de um
filho com deficiência muitas vezes exige reconstrução de sentimentos, algo mais
em matéria de conhecimento e de apoio para elaborar sentimento de perda, luto e
construir novos caminhos na relação [...]”.
A autora destaca a importância da orientação para as famílias de filhos com
deficiência, com a intenção de ampliar e orientar sobre as possibilidades de
cuidados com todos os envolvidos, para que a criança cresça num ambiente
saudável.
As barreiras que segregam ou estigmatizam a pessoa com deficiência
estão associadas à falta de conhecimento, muitas famílias relataram que o
preconceito surge da própria família, ambiente que deveria ser acolhedor para
essa criança o que causa o sofrimento redobrado dessa família.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA PESQUISA
A pessoa com deficiência, historicamente, esteve submissa a cultura,
tradição e religião dos povos, a margem da sociedade, excluída por suas
limitações e até mesmo exterminada.
Era tratada com termos pejorativos que tinham como intenção inferiorizá-la
devido as suas características, referindo-se a ela como retardado, louco, débil
mental, aleijado, ceguinho, inválido, incapaz, entre outros. Esse tratamento é
incorreto e preconceituoso e deve ser eliminado dos termos que podem denominar
qualquer pessoa.
Ao longo do tempo, o conceito de pessoa com deficiência passou por
diversas transformações tais como pessoa deficiente, pessoa portadora de
necessidades especiais, excepcional, pessoa especial e pessoa portadora de
deficiência, até chegar à denominação atual que é “pessoa com deficiência” a qual
foi adotada pela Organização das Nações Unidas, em 2006.
A exclusão social das pessoas com deficiência na sociedade era comum,
afastando as pessoas da vida em sociedade para inserir em internatos e até
mesmo manicômios, a fim de que sobrevivam com o mínimo social, sem a
exposição da sociedade às diferenças.
A ONU através de convenções, resoluções e comemorações, tem como
objetivo chamar a atenção da população mundial para proteger e garantir o
acesso igualitário a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com e sem deficiência, com o intuito de promover o respeito à
sua dignidade como pessoa humana.
Outro marco histórico é a Constituição Federal do Brasil que promove a
garantia dos direitos humanos, civis e políticos de todas as pessoas, e no que se
refere aos direitos da pessoa com deficiência prevê o BPC.
O BPC é um benefício não contributivo do sistema de seguridade social
brasileiro, considerado uma conquista no que se refere ao direito da pessoa com
deficiência ao acesso à renda.
É um instrumento importante na proteção social, apesar dos rigorosos
critérios de seletividade que não permitem o acesso de todas as pessoas com
deficiência, até mesmo porque não é o objetivo do benefício.
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O Programa BPC na Escola foi criado no ano de 2007, com a finalidade de
ampliar a proteção social dos beneficiários do BPC entre 0 e 18 anos, através de
um trabalho intersetorial.
A pesquisa ocorreu com os beneficiários de BPC incluídos no Programa
BPC na Escola, município de Caçador/SC. Foi possível verificar que a partir da
concessão do BPC as condições financeiras das famílias melhoraram, tendo em
vista que em muitos casos a pessoa com deficiência depende de um cuidador e
possui gastos com profissionais de saúde.
É o benefício que proporciona uma qualidade de vida melhor para o
beneficiário e sua família, pois é através do mesmo que a família consegue
acessar uma consulta ou até mesmo um tratamento particular que a pessoa
aguarda há anos pelo SUS. É também, em muitos casos, a principal fonte de
renda da família, sendo determinante para a sobrevivência da casa.
A discriminação devido à deficiência também é um condicionante para a
evasão escolar da pessoa com deficiência, bem como a dificuldade no
aprendizado e a gravidez na adolescência. Justifica-se o filho como impedimento
para não retornar aos estudos.
As principais dificuldades na trajetória da inclusão social ou educacional do
beneficiário e também da sua família, tornou-se perceptível na visita domiciliar,
estas pessoas enfrentam muito preconceito e exclusão no que se refere à
inserção em qualquer espaço, seja na saúde, escola e principalmente pela própria
família, ambiente que deveria ser acolhedor.
Muitas famílias destacaram os filhos com dificuldade de relacionamento
com pessoas da sua faixa etária, mas deve ser levado em consideração se ocorre
de fato a inclusão social.
E quando inseridos em ambiente de inclusão sofrem exclusão devido a sua
deficiência, comportamento e até mesmo por falta de conhecimento referente à
deficiência. Ocorreram casos que os beneficiários solicitavam retornar a APAE,
devido ao espaço ser de inclusão para a pessoa com deficiência.
As barreiras de acesso e permanência encontradas na escola pelos
beneficiários

foram

entendidas

pelas

famílias,

como

dificuldade

de

relacionamento, aprendizado e o próprio comportamento do beneficiário.
O preconceito foi citado por mais da metade das famílias entrevista,
emocionou muitas mães, pais e outros familiares. A discriminação causa tristeza
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para essas famílias, sentimento que adoece a família que recorrem ao uso de
medicamentos, famílias fragilizadas por situações de exclusão social e
preconceito.
Sendo assim, é necessário políticas sociais que percorram o caminho de
exclusão social e educacional, para que a pessoa com deficiência tenha seus
direitos universais assegurados, no âmbito escolar, social e cultural.
E diante da análise realizada é fundamental políticas sociais para a
proteção integral da família da pessoa com deficiência seja garantida. Destaca-se
a importância da participação da figura materna, normalmente, as mulheres
isolam-se do trabalho assalariado, sem ter um espaço para expor seus
sentimentos, frustrações e angústias, que acabam por ficar isoladas dentro de
casa, apenas cuidando dos filhos com deficiência.
Dentro das respectivas ações no que se refere a aceitação da família,
empenhado esforços para conhecer a deficiência, e assim ocorra inclusão no meio
familiar, e consequentemente o social e cultural.
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CONCLUSÃO
Esta monografia apresentou elementos importantes para a compreensão da
inclusão social da pessoa com deficiência, diante deste contexto é relevante
destacar a função do Assistente Social diante da realidade social.
O trabalho do Assistente Social é de suma importância frente às políticas
sociais, especialmente, as famílias expostas a alguma situação de vulnerabilidade
social, observa-se o contexto em que as famílias estão expostas como
precariedade na oferta dos serviços públicos, condições habitacionais de risco,
famílias monoparentais, dentre outros.
No contexto social, durante a realização da pesquisa, chamou a atenção da
acadêmica, a resistência e a resiliência das famílias diante de todas as
vulnerabilidades e fragilidades que estão expostas, mantém-se fortes mesmo
visivelmente cansadas. Famílias que precisam de cuidados e necessitam do apoio
do Estado e da própria família. O acesso adequado e eficaz às políticas sociais
levaria as famílias a uma condição de proteção social e de segurança.
Em muitos casos o Assistente Social se vê de mãos atadas diante do
contexto, que depende de um trabalho intersetorial de qualidade e o
comprometimento em garantir o acesso aos direitos de uma família, visto que nem
sempre é possível acessar algum serviço, devido a precariedade do Estado na
oferta dos serviços públicos.
A profissão de Serviço Social é relevante na garantia dos direitos da pessoa
com deficiência, pois permite que a informação e a consolidação destes direitos
cheguem até a família para que a mesma consiga superar a situação de
vulnerabilidade social.
As transformações societárias são relevantes na atuação do Assistente
Social e Iamamoto (2015) discorre que o chão comum tanto do trabalho quanto da
cultura profissional é a história da sociedade, permeada de contradições e
desigualdades sociais, que requer um profissional crítico capaz de criar propostas
de intervenção na sociedade.
É impossível pensar em inclusão social sem a atuação do Assistente
Social, visto que o profissional trabalha com as pessoas excluídas na
consolidação de direitos e de proteção social para que essas pessoas saiam da
margem da sociedade e exerçam a cidadania.
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Em síntese, a sociedade capitalista está pautada na exploração da classe
trabalhadora, o neoliberalismo expressa os desmontes dos direitos sociais e a
privatização dos serviços públicos e as políticas sociais, direito do cidadão, são
fragilizadas pela precariedade do Estado, porém é necessário unir esforços para
que não ocorra o retrocesso dos direitos sociais.
A pessoa com deficiência, historicamente, foi excluída e subalternizada,
tratada com desprezo, sempre vista como um peso e até mesmo um castigo para
a família.
As legislações são importantes na trajetória histórica da pessoa com
deficiência, que possibilitaram a condição de respeito à suas limitações e o
desenvolvimento das suas potencialidades e da proteção social, através da
garantia de renda, de acessibilidade, de trabalho e aos demais serviços que
possibilitam a inclusão social.
Por fim, a pesquisa possibilitou a ampliação do olhar sobre a pessoa com
deficiência e as barreiras impostas pela sociedade que vão desde o preconceito
pela diferença até a exclusão social, é algo determinante na vida criança e do
adolescente, pois impõe limitações que fazem com que a pessoa com deficiência
não acredite ser capaz de superar.
A profissão de Serviço Social atua neste contexto da superação da situação
vulnerabilidade social e o empoderamento do usuário, através de um trabalho
integro de comprometimento de que aquela criança/adolescente com deficiência
possa ter uma vida em sociedade e possa acessar os serviços ofertados pelo
Estado, sem o julgamento e a responsabilização da família, mas apoiar o
desenvolvimento de suas potencialidades.
Diante disso o Serviço Social requer um profissional criativo, interventivo,
capaz de criar possibilidades em meio a esse contexto atual em que estamos
inseridos, do desmonte das políticas sociais, que reflete diretamente no nosso
campo de trabalho, devemos ser capazes de zelar pela garantia dos direitos dos
nossos usuários.
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