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RESUMO 

A inclusão social de crianças e de adolescentes ao ensino regular ainda apresenta 
grande dificuldade. Por muito tempo, essas pessoas não eram consideradas sujeitos 
de direitos. Nesse sentido, a presente pesquisa sugeriu, como objetivo principal, 
descrever a inclusão de crianças e de adolescentes no ensino regular sob a ótica do 
Serviço social, analisar como esse profissional desempenhará seu papel profissional 
diante da problemática. Metodologicamente, a pesquisa foi viabilizada por meio de 
analise bibliográfica, sendo uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva de 
cunho interpretativo. Como marco legal, pesquisou-se sobre a Constituição Federal 
(1988), o Estatuto de Criança e Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996), o Plano Nacional de Educação (2014), Estatuto das 
Pessoas com Deficiência (2015), bem como documentos resultantes de importantes 
conferências internacionais tais como a Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos (1990), a Conferência Mundial de Necessidades Educativas Especiais: Acesso 
e Qualidade (1994) e Convenção da Guatemala (1999), haja vista serem alguns dos 
principais documentos legais que têm orientado a educação especial em uma 
perspectiva inclusiva no Brasil. Abordou-se, também,  a evolução Histórica da 
Trajetória da Profissão de Serviço Social e a importância do Assistente Social como 
mobilizador do acesso aos direitos da Criança e Adolescente com deficiência.  
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ABSTRACT  

 
The social inclusion of children and adolescents in regular education still presents 
great difficulty, and for a long time these people were not considered subjects of rights. 
In this sense, the present research suggested, as its main objective, to describe the 
inclusion of children and adolescents in regular education from the perspective of 
Social Work, to analyze how these professionals will play their professional role in the 
face of the problem. Methodologically, the research was made possible through 
bibliographical analysis, being a qualitative research with a descriptive approach of 
interpretive nature. As a legal framework, we researched the Federal Constitution 
(1988), the Child and Adolescent Statute (1990), the National Education Guidelines 
and Bases Law (1996), the National Education Plan (2014), the Statute of People with 
Disabilities (2015), as well as documents resulting from important international 
conferences such as the World Conference on Education for All (1990), the World 
Conference on Special Educational Needs: Access and Quality (1994) and the 
Guatemala Convention (1999) are some of the main legal documents that have guided 
special education in an inclusive perspective in Brazil. We also discuss the Historical 
evolution of the trajectory of the Social Work Profession and the importance of the 
Social Worker as a mobilizer of access to the rights of Children and Adolescents with 
disabilities. 
 

 

Keywords: Social Work.Inclusion. People With Disabilities. Regular Education    
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitula-se: Inclusão de 

Crianças e Adolescentes com deficiência no Ensino Regular sob a ótica do Serviço 

Social, sendo uma exigência parcial do Curso de Serviço Social da Universidade do 

Alto do Rio do Peixe (UNIARP) de Caçador, para obtenção do título de bacharel em 

Serviço Social.   

Muitas vezes, os casais não estão preparados para a chegada de um filho com 

deficiência e não sabem como será a inclusão dessa criança e adolescente na 

sociedade e na escola. Geralmente, não têm o conhecimento de que as escolas 

precisam ter um preparo por parte da equipe para receber seus filhos, mas, devido ao 

próprio preconceito, acabam não acessando o direito de seus filhos e postergando a 

inserção deles nos primeiros anos escolares por medo, receio, insegurança. 

Conforme o mesmo Estatuto, “Toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 

de discriminação” (BRASIL, 2015, p.1). 

Nesse contexto, situa-se o problema desta pesquisa:  Como se dá a inclusão 

social de criança e de adolescentes com deficiência no ensino regular sob a ótica do 

assistente social?  

Tendo como objetivo Geral: Resgatar a evolução histórica da Profissão de 

Serviço Social , associando  a Inclusão de Crianças e de adolescentes com deficiência 

no ensino regular sob a ótica do Serviço Social. E como objetivos específicos : 

• Compreender como essas crianças e adolescentes, bem como seus familiares 

convivem com as mudanças e as adaptações no ambiente escolar; 

• Pesquisar sobre os Aspectos Sociais , Históricos e legais da Pessoa com 

deficiência; 

• Destacar o Processo de Inserção e Inclusão das Crianças e Adolescentes com 

Deficiência no ensino regular; 

• Ressaltar “O ASSISTENTE SOCIAL COMO MOBILIZADOR DO ACESSO AOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA” 

No primeiro item do referencial teórico, apresenta-se: a evolução histórica da 

trajetória da profissão de Serviço Social, destacando a contrariedade ao sistema 

Capitalista e os impactos na sociedade. Nessa perspectiva, menciona-se como 

ocorreu o movimento de reconceituação e os desafios para a profissão. Enfatiza-se, 
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ainda, a base da intervenção profissional, relatando sobre o projeto ético político e as 

dimensões constitutivas da profissão e a importância da Unidade teoria e prática. 

Conclui-se abordando a respeito da evolução dos Códigos de Ética e a importância 

do atual Código de Ética para o pensar e agir profissional.  

No segundo item , abordam-se os aspectos sociais, históricos e legais da 

pessoa com deficiência, destacando a evolução histórica da pessoa com deficiência, 

enfatizando o avanço das legislações brasileiras no amparo e na garantia dos direitos 

da pessoa com deficiência, menciona-se como ocorreu o processo de inserção das 

crianças e adolescentes com deficiência no ensino regular, finalizando-se esse item 

com abordagem sobre o direito de todas as crianças aprenderem juntas. 

No terceiro item, destaca-se como o Serviço social atua no processo de 

inclusão da criança e do adolescente com deficiência na família, assim como acontece 

o acolhimento dessas famílias dentro do ambiente escolar quando recorrem às 

Escolas regulares. Ressalta-se como é trabalhada a discriminação, a inclusão e a 

exclusão social dessas crianças e adolescentes com deficiência na escola e na 

sociedade. Para finalizar esse item, abordam-se quais os desafios e as perspectivas 

sob o olhar do Serviço Social sobre a criança e os adolescentes com deficiência na 

sociedade contemporânea.  

Logo em seguida, as considerações finais estabelecem uma análise do tema e 

o que o que o TCC contribuiu para a formação profissional.  

Escolheu-se o tema proposto nesta monografia em razão de se querer entender 

como as crianças e os adolescentes com deficiência são incluídos no âmbito escolar. 

Sabe-se que na sociedade ainda existe uma resistência em aceitar a pessoa com 

deficiência, não sendo aceita nem mesmo no ambiente familiar. 

  Tal temática tem relevância acadêmica e social porque possibilitará 

compreender como essas crianças e adolescentes, bem como seus familiares 

convivem com as mudanças e as adaptações no ambiente escolar, entender qual é o 

perfil social e econômico desse público e de seus familiares, pesquisar qual o 

verdadeiro papel da escola diante dessa nova realidade, entender como os 

professores estão se adaptando. 

Para o Serviço Social, a temática é importante haja vista a aprovação da Lei de 

Inclusão do Assistente Social no âmbito Escolar. Sabe-se, então, que, 

consequentemente, a criança e o adolescente com deficiência serão uma demanda 

presente nas escolas.  
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1 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Metodologicamente, propõe-se para esta monografia a pesquisa qualitativa com 

a abordagem descritiva de cunho narrativo e interpretativo. 

A presente pesquisa científica surgiu da persistente busca de conhecimento no 

meio acadêmico, visto que no cotidiano do processo de formação universitária 

esbarra-se em 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 a métodos que especificam 

a forma como é conduzida. Nesse sentido, considera-se 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). 

O papel do pesquisador é conhecer a realidade, investigar, aprofundar o 

conhecimento no contexto em que se está inserido e, neste caso, refere-se à inclusão 

social de crianças e de adolescentes com deficiência. 

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. 
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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 nessa 

perspectiva é o crítico dialético. O método dialético de Marx consiste em investigação 

e em exposição, tendo por sujeito o próprio real, conhecer o objeto da pesquisa livre 

de preconceitos já formados sobre uma realidade para desenvolver a construção 

crítica, requerendo isso um aprofundamento na pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TRÁJETORIA DA PROFISSÃO DE SERVIÇO 

SOCIAL 

Neste item do referencial teórico, aborda-se a evolução histórica da trajetória 

da profissão de Serviço Social, destacando a contrariedade com o sistema Capitalista 

e os impactos na sociedade. Igualmente, menciona-se como ocorreu o movimento de 

reconceituação e os desafios para a profissão, enfatiza-se a base da intervenção 

profissional, relatando sobre o projeto ético-político e as dimensões constitutivas da 

profissão, a importância da Unidade teoria e prática. Conclui-se com uma abordagem 

da evolução dos Códigos de Ética e a importância do atual Código de Ética para o 

pensar e agir profissional.  

2.1.1 O Serviço Social E As Contradições Da Sociedade Capitalista 

Para falar sobre capitalismo, faz-se necessário entender o que essa palavra 

significa, ou seja, capitalismo vem da palavra capital. Capital é a riqueza acumulada 

de resultados de trabalhos, não somente de bens consumíveis como as maquinas, 

por exemplo, mas sim em forma de dinheiro ainda não consumidos (WALLERSTEIN, 

1995). 

O capitalismo respaldou a ascensão civilizatória de uma sociedade ordenada 

pela produção de bens e de 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). 

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”. 
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Ainda citando Netto (1996), a transição do capitalismo monopolista e a sua 

influência na funcionalidade do Estado burguês deram-se simultaneamente com a 

organização do processo reivindicativo dos trabalhadores. 

A intervenção estatal voltava-se 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). 

Na trajetória da sociedade capitalista, as desigualdades assumem feições 
diversas de acordo com as determinações políticas e sociais produzidas a 
cada ciclo histórico e em cada particularidade contextual, mas sempre estão 
presentes caracterizando esse modo de produção e reprodução social, 
configurando as diversas expressões da questão social, variando em 
intensidade, grau e escala em cada país. A fome, a miséria, o desemprego, a 
violência e as más condições de habitação, saúde, educação e inserção 
social são alguns dos aspectos que configuram a problemática das 
desigualdades e privação de direitos na sociabilidade capitalista no Ocidente, 
suscitando crises estrutural, social, política, econômica e humanitária sem 
precedentes. Para onde caminha a humanidade é uma questão que suscita 
reflexões e enseja a tomada de posição coletiva pelos diversos atores sociais 
que interagem em cada contextualidade particular e na realidade global, 
manipulada e conduzida pelas necessidades do capital e não pelas 
necessidades humanas (CHAVES; ARCOVERDE, 2021, n.p). 

Em relação entre capitalismo, cidadania e democracia, tendo como objetivo as 

transformações tríade Estado-Nacional, mercado capitalista e cidadania, com a 

construção da modernidade ocidental, surgiu a democracia de massas chamada de 

Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social (FLEURY,  2018). 

De acordo com Fleury (2018), o Estado capitalista diferencia-se das demais 

formas de poder por sua suposição de diferenciação entre economia e política, às 

quais competem os interesses particulares de cada um que disputa espaço no 

mercado. Assim, assegura-se por um aparato legal e pela existência de um mundo 

distinto dos conflitos, podendo ser eliminado de acordo com as regras já 

estabelecidas. 

O Capitalismo neoliberal vem pós-guerra e assumiu, com forma 

desenvolvimentista e social – democrática nos chamados, “anos dourados”. Logo em 

seguida, vem com uma nova reedição do liberalismo: o capitalismo neoliberal 

(ARAULO; PEREIRA,  2018). 

Pode-se definir o capitalismo neoliberal como a variante do liberalismo 
econômico na era da globalização. Contudo, a literatura crítica costuma 
confundir os “anos neoliberais” do capitalismo com globalização, como se 
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fossem uma coisa só. Embora reconheçamos sua concomitância, 
gostaríamos de tratá-los como fenômenos situados em camadas distintas da 
experiência social, já que estamos interessados em discutir uma alternativa 
desenvolvimentista levando em conta essa novidade histórica: ou seja, as 
possibilidades e os limites de um projeto desenvolvimentista hegemônico na 
era da globalização (ARAUJO; PEREIRA, 2018, n.p). 

A globalização não é um processo exclusivo da economia, as suas dimensões 

política e social são iguais, significativamente a integração aos mercados num espaço 

inédito. O impacto cultural da globalização é muito importante até mais que o seu 

impacto econômico (ARAUJO; PEREIRA, 2018). 

Para o sistema, é importante manter a população sob circunstâncias de 

profunda injustiça social, forçando aos trabalhadores que vendam sua força de 

trabalho para garantirem as mínimas perspectivas de sobrevivência (IAMAMOTO 

2015). Homens e mulheres acabam se submetendo às situações mais precárias de 

trabalho. Outra parte da população se vê ainda totalmente descartada do mercado 

produtivo, sendo arremessada a própria sorte. Assim é que, dentro da lógica do 

capitalismo, a tendência é que os mais ricos continuem enriquecendo às custas da 

pobreza e da miséria do trabalhador. 

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”. 

A primeira escola de Serviço Social do mundo surgiu em Amstardã no ano de 

1899. Com o propósito de resolver a questão do tempo do operário, as Ligas das 

Senhoras Católicas em São Paulo e a Associação das Senhoras Brasileiras no Rio de 

Janeiro vão ficar responsáveis pela educação dos trabalhadores (SANTOS; TELES; 

BEZERRA, 2013). 

Em 1899, na cidade de Amsterdã, funda-se a primeira escola de Serviço 
Social do mundo e inicia-se também o processo de secularização da 
profissão, isto é, para o Serviço Social, as explicações religiosas do mundo 
são substituídas por explicações cientificas. O nascimento da Sociologia vai 
dar o suporte teórico para o Serviço Social (ESTEVÃO,1999, p. 16).  

Em 1932, na cidade de São Paulo, foi criado, em conjunto de esforços entre a 

igreja católica e a burguesia, um centro de estudos de Ação Social para as moças. 

Em são Paulo, numa conjugação de esforços da nascente burguesia e de 
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setores da própria Igreja Católica havia sido criado, na esteira do movimento 
constitucionalista de 1932, o Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo 
- CEAS, que desempenhou um importante papel no sentido de qualificar os 
agentes para a realização da prática social. Neste Centro, como fruto da 
iniciativa das cônegas de Santo Agostinho, no Brasil realizou-se o primeiro 
curso de preparo para o exercício da ação social, que, sob a denominação 
de Curso Intensivo de Formação Social para Moças, foi ministrado pela 
assistente social belga Adéle de Loneux, da escola Católica de Serviço Social 
de Bruxelas. A clientela desse primeiro curso foi constituída por jovens 
católicas, algumas já participantes de atividades assistenciais ou militantes 
de movimento da Igreja, e todas pertencentes a famílias da burguesia paulista 
(MARTINELLI, 1991, p. 123). 

Em 1936, criou-se a primeira escola de Serviço Social no Brasil na PUC de São 

Paulo. Desde o início da profissão, sempre houve uma grande influência da Igreja 

Católica, em especial as duas encíclicas papais Renum Novarum de Leão XIII e 

Quadragésimo Anno de Pio XI. Desde então, a profissão de Serviço Social passou por 

mudanças significativas, mas ainda é muito marcada pelo sincretismo da trajetória 

histórica (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

O Serviço Social, como profissão institucionalizada, configura-se no cenário 
mundial a partir da década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, quando 
se caracteriza de forma mais evidente e abrangente a questão social, bem 
como formas de organização da classe trabalhadora, que contextualizam o 
surgimento de movimentos especialmente europeus de ação social, cuja 
finalidade era a difusão de ideias políticas (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, n.p). 

Desde 1936, os ensinamentos nas escolas de Serviço Social tinham como viés 

o neotomismo. Até 1960, o Serviço Social brasileiro foi conservador e positivista, 

porém, a partir desse ano, começa a tomar um caminho científico, dando-se a 

influência norte-americana de Mary Richmond, com a metodologia de caso, grupo e 

comunidade dentro do Serviço Social (ESTEVÃO, 1992).  

A profissão de serviço social vem desde seu início se reinventando, porém, a 

profissão é um desafio todos os dias perante a sociedade burguesa, a profissão ainda 

não é muito reconhecida como uma profissão e sim como caridade, assistencialismo 

(IAMAMOTO, 1998). 

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). 

No âmbito do Serviço Social, a questão social e a desigualdade são elementos 

da sociedade capitalista, que se redefine, porém permanece a mesma por se tratar de 
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uma questão constitutiva e estrutural das relações capitalistas, sua divisão de classes 

e pela disputa por riquezas socialmente construídas. A consciência da desigualdade 

e a opressão por parte da classe trabalhadora (cf. YAZBEK, 2001). 

A centralidade do capital financeiro e seu domínio sobre o capital produtivo 
traz consequências graves para a “classe que vive do trabalho” com a 
manutenção de taxas elevadas de desemprego, insegurança e instabilidade 
nos empregos, crescimento do trabalho informal e precário, redução de 
salários, precarização das relações de trabalho, incluindo terceirizações e 
contratos por prazos determinados, entre outros aspectos (YAZBEK, 2018, p. 
185). 

Nos dias atuais, vive-se momentos de crises, de desmonte nas políticas sociais 

e públicas, mas é necessário lembrar da historicidade e da contribuição do Serviço 

Social para a sociedade, pois foi através de lutas e mobilizações que tornou-se 

possível construir uma profissão determinada a garantir os direitos da classe 

trabalhadora. O Assistente Social consegue promover uma análise melhor das 

expressões da questão social, tendo em conta sua visão de totalidade. Seu 

direcionamento se dá na garantia dos direitos, na diversidade e na emancipação 

humana (PRATES; CARRARO, 2017). 

2.1.2 Um Marco Para A Profissão De Serviço Social: O Movimento De 

Reconceituação Propondo Uma Ruptura Das Práticas Tradicionais 

O movimento de reconceituação foi um momento muito importante para o 

Serviço social, visto que a partir daí surgiu uma visão da prática profissional voltada a 

uma análise crítica da realidade social, buscando um desempenho mais ágil para o 

agir profissional a fim de atender as diversas demandas da questão social, sempre se 

utilizando das bases teórico-metodológicas para buscar superar as práticas do serviço 

social tradicional (VIANA; CARNEIRO; GONÇALVES, 2017). 

Compreende-se que esta nova fase da profissão teve início no contexto da 
ditadura militar que ocorreu no Brasil de 1964 a 1985, fomentada por 
interesses imperialistas que buscavam um espraiamento do modelo 
econômico capitalista, ou mesmo para reter uma expansão do comunismo na 
América Latina (VIANA; CARNEIRO; GONÇALVES, 2017, n.p). 

O golpe militar no Brasil foi intencional e financiado pelo EUA,com a finalidade 

de adequação aos padrões de desenvolvimentos nacionais econômicos e capitalistas 

por meio da internacionalização do capital (AQUINO, 2019). 
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Em 1964, a hegemonia econômica e bélica do Estado norte-americano 
promove uma contrarrevolução preventiva com a finalidade de adequar os 
padrões de desenvolvimento nacionais ao novo quadro do inter-
relacionamento econômico capitalista por meio da intensificação da 
internacionalização do capital, bem como de imobilizar os protagonistas 
sociopolíticos habilitados a resistir a essa reinserção mais subalterna no 
sistema capitalista. Visava ainda dinamizar todas as tendências que podiam 
ser catalisadas contra a revolução e o socialismo. Em face disso, a articulação 
político-social do Estado brasileiro pós-1964 teve como meta garantir os 
interesses do grande capital, principalmente a favor dos monopólios 
imperialistas com vistas a “assegurar a reprodução do desenvolvimento 
dependente e associado” (NETTO, 1994, p. 27). 

No período de 1968 e 1974, com a implantação do modelo econômico foi 

decisivo, caracterizou a modernização conservadora. A concentração e a 

centralização de capital no país foram viabilizadas  pelo Paeg (Programa de Ação 

Econômica do Governo), excluindo qualquer medida que favorecesse os segmentos 

populares para os brasileiros (AQUINO, 2019). 

Desse modo, o Paeg visou combater a inflação, ampliar os investimentos 
estatais, reformar o Sistema Financeiro Nacional, diminuir as desigualdades 
regionais entre o Norte e o Sul, sob a ótica do grande capital e das empresas 
coorporativas multinacionais, e viabilizar e ampliar os investimentos externos. 
O governo autocrático burguês compreendia a inflação como resultada do 
excessivo consumo. Assim, o Paeg previu a diminuição do consumo 
restringindo o crédito (AQUINO, 2019, n.p). 

O movimento de reconceituação foi marcado pelo questionamento de como o 

serviço social conseguiria contribuir para o desenvolvimentista. Uma das primeiras 

propostas foram construídas frente ao serviço social tradicional, dividido em dois 

grupos, os que são interessados em modernização ao serviço social para atender a 

várias demandas compatíveis com o desenvolvimentista e os racionais voltados à 

ruptura com o profissional do passado tradicional (NETTO, 2015). 

A crítica, no segundo lustro de sessenta, à validade dessa metodologia para 
o Serviço Social latino-americano foi o fator desencadeante do movimento de 
reconceituação, em razão de uma tomada de consciência da inadequação do 
preparo profissional para atender as condições de subdesenvolvimento deste 
continente (JUNQUEIRA, 1980, p. 14). 

Para Junqueira (1980), o Movimento de Reconceituação tinha um 

posicionamento ideológico frente à realidade latino-americana, assim com um esforço 

de construir uma prática e uma teoria distinta da profissão que estava posta.  

Netto (1989) diz que a tradição marxista ajudou muito para que a profissão 

tivesse uma qualificação teórica crítica, fazendo com que a profissão ficasse afastada 
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das ciências sociais, que, de certo modo, não tinha a compreensão da questão social 

e os impasses que os profissionais vivenciavam como os teórico-práticos. 

Por mais que seja rigorosa, intensa e extensa a interlocução com a tradição 
marxista, não se constituirá um Serviço Social “marxista” — enquanto profis-
são, o Serviço Social sempre contemplará uma tal inclusividade que no seu 
campo se moverão legitimamente profissionais que, incorporando diferentes 
expressões do pensamento contemporâneo, encontrarão espaços de prática 
e intervenção diversos e plurais (NETTO, 1989, p. 101). 

Na reconceituação do Serviço Social, a profissão passa a ser questionada por 

suas práticas, mas não perdendo seu tradicionalismo, mas transforma de maneira 

mais crítica, pensativa e criativa usando de intelectualidade e da produção de conhe-

cimento (LEORATO, 2017). 

Para entender a reconceituação não basta contrapor o “novo” ao “velho” ser-
viço social. É muito simplista, como se houvesse existido somente uma mo-
dernização, um aggiornamento de técnicas, que teria sentido na medida em 
que pudesse ter trazido mais eficiência ou eficácia à atividade profissional. É 
preciso ir aos fundamentos da reconceituação como um paradigma crítico de 
análise e de estratégias socioprofissionais (FALEIROS, 2005, p. 22). 

No Brasil, houve a presença pioneira no movimento profissional latino-

americano, que faz o debate assumisse a tonalidade e com isso recebesse outras 

diferentes influencias, principalmente modernizador e tecnocrático com a combinação 

da filosofia aristotélico-tomista dos princípios éticos e seus valores (IAMAMOTO, 

2007). 

Dessa forma, esse processo ora apresentado vai resultar na construção de 
um novo projeto ético – político profissional, vinculado a um projeto societário, 
propondo uma nova ordem social, voltado à equidade e a justiça social, numa 
perspectiva de universalização dos acessos aos bens e serviços relativos às 
políticas sociais. Neste contexto a profissão busca o compromisso com a 
classe trabalhadora, através do aprimoramento intelectual, baseada na 
qualificação acadêmica e alicerçada na concepção teórico-metodológicas 
crítica e sólida (NUNES, 2017, p. 8). 

Netto (2011) analisa que o processo de renovação do Serviço Social foi uma 

parte crítica do tradicionalismo do serviço social na crise econômica, social e política, 

sendo três perspectivas de renovação da profissão. 

A perspectiva modernizadora foi a primeira no serviço social no Brasil. Durante 

a crise do tradicionalismo, começa a ganhar força e tem como principal objetivo 

adequar a profissão nas demandas após o processo político do golpe militar(VIANA; 

CARNEIRO; GONÇALVES, 2015). 
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A Perspectiva Modernizadora tem seu ápice por meio de documentos 
fundamentais: os seminários de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) 
organizados pelo CBCISS (Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de 
Serviço Social). Percebe-se a preocupação dos profissionais de Serviço 
Social com o aperfeiçoamento do instrumental operativo com os 
procedimentos metodológicos e técnicos, como também com os padrões de 
eficiência (VIANA; CARNERO; GONÇALVES, 2015, n.p). 

A perspectiva de reatualização do conservadorismo é a segunda. Ela manifesta 

seu aperfeiçoamento nas antigas práticas profissionais de serviço social, buscando 

não ter nenhum prejuízo com os elementos que apresenta a renovação (VIANA; 

CARNEIRO; GONÇALVES, 2015). 

Entende-se que no processo de Reatualização do Conservadorismo, busca-
se aperfeiçoar as antigas práticas profissionais de acordo com as novas 
exigências do perfil profissional, ou seja, busca-se mantê-las num viés mais 
crítico que pudesse apresentar argumentos plausíveis para adentrar a nova 
prática profissional. Essa perspectiva “supunha reatualizar o 
conservadorismo, embutindo-o numa ‘nova proposta’, ‘aberta’ e ‘em 
construção’” (NETTO, 2005, p. 203). 

A terceira perspectiva, cuja intenção é ruptura, sonha romper definitivamente 

com o serviço social tradicional, idealiza uma grande quebra com os procedimentos 

ideológicos, teóricos e metodológicos junto ao conservadorismo. Essa perspectiva 

vem com o pensamento marxista que tem de forma progressiva da sociedade (VIANA; 

CARNEIRO; GONÇALVES, 2015). 

Essa perspectiva tem caráter opositor à autocracia burguesa. É caracterizada 
pela formação de uma massa crítica de assistentes sociais que se puseram 
a procurar alternativas para a superação da prática do serviço social 
tradicional. Sua emersão é baseada principalmente no método Belo Horizonte 
que surgiu na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas 
Gerais elaborado por jovens profissionais preocupados em dar uma nova 
visão ao Serviço Social, “elaboraram (...) uma alternativa que procura romper 
com o tradicionalismo no plano teórico-metodológico, no plano da intervenção 
profissionais e no plano da formação” (NETTO 2005. p.  263). 

Nesse sentido, o Seminário de Araxá foi significativo para a profissão. 

Contudo, o Brasil passou por grandes movimentos. Pode-se destacar a passeata dos 

Cem Mil, o qual tem extrema ligação com o Serviço Social. Além disso, no período de 

1968, destaca-se a desvinculação da igreja com o Estado e, também, o Ato 

institucional AI n° 5 instituído pela ditadura militar, ou seja, grande repressão que o 

Brasil sofreu na época. Posteriormente, cria-se o segundo o documento de 

Teresópolis no Rio de Janeiro (LEORATO, 2017). 

Araxá e Teresópolis tiveram suas características determinadas pelo contexto 
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vivido, a ditadura militar, respondendo apenas aos interesses sócio/políticos 
ideológicos. Já o de Sumaré e Alto da Boa Vista concretizam o avanço no 
campo da teorização, pois assumiu a necessidade de romper com o Serviço 
Social acrítico, a crítica pelo modelo tradicional se fortaleceu e passou a ser 
reformulada a referência teórica utilizada pelo Serviço Social tanto pela 
categoria como no âmbito da formação acadêmica (SILVA, 2018, p. 25). 

“É ainda no marco dos seminários do Sumaré e do Alto da Boa Vista que 

ressoam as formulações da vertente renovadora a que denominamos reatualização 

do conservadorismo, este processo se manifesta no Brasil” (SILVA, 2012, p. 26). 

Analisar o Serviço Social pôs o movimento de reconceituação, cuja intenção é 

analisar os desafios postos para a profissão demandada institucionalmente, além de 

manter a ordem nos atendimentos aos seus usuários. Já na corrente norte-americana, 

o atendimento considera os desajustes dos indivíduos e os problemas das pessoas 

como as principais responsáveis haja vista parecer que o capitalismo gera 

oportunidades iguais a todos (IAMAMOTO, 2007). 

Sendo assim, no decorrer de sua trajetória, a profissão de Serviço Social passa 

por inúmeras modificações em sua teoria e prática. Sem dúvida, esse movimento 

impulsionou a profissão em sua construção, pois influenciou diretamente na 

formulação do código de ética, na lei de regulamentação e também na criação das 

diretrizes curriculares, promovendo, igualmente, um projeto ético político profissional. 

A existência deste Serviço Social crítico é a prova conclusiva de permanente 

atualidade de “Reconceituação como ponto de partida da crítica ao tradicionalismo: é 

a prova de que, quarenta anos depois, a Reconceituação continua viva” (NETTO, 

2005, p.18). 

 

2.1.3 O Projeto Ético Político Apresentando A Autoimagem Da profissão De 

Serviço Social 

Quando se fala em projeto ético político se refere ao projeto de influência 

tradicional marxista, sendo propícia uma leitura crítica dos 11 princípios do código de 

ética tendo como referencial marxiano/marxista (AVILLA, 2017). 

(...)a própria construção deste projeto no marco do Serviço Social no Brasil – 
tem uma história que não é tão recente, iniciada na transição da década de 
1970 à de 1980. Este período marca um momento importante no 
desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, vincado especialmente pelo 
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enfrentamento e pela denúncia do conservadorismo profissional. É neste 
processo de recusa e crítica do conservadorismo que se encontram as raízes 
de um projeto profissional novo, precisamente as bases do que se está 
denominando projeto ético-político (NETTO, 1999, p. 1). 

Segundo Braz (2008), ainda no final dos anos de 1970, especificamente no ano 

de 1979 com o Congresso da virada, surgiu o projeto profissional, avançando nos 

anos de 1980, devido à redemogratização social brasileira, e ressurgindo das lutas 

sociais pelos direitos à direção do projeto profissional do serviço social nesse 

processo, consolidando-se na década de 1990, tomando por base a lei que 

regulamenta a profissão (nº 8.662/93). Trata-se de um projeto que está em constante 

construção, tendo em vista a neoconservadora no cenário contemporâneo. 

O Serviço Social passou por diversas transformações para se chegar as 
configurações que conhecemos hoje. Para a construção de um Projeto Ético 
Político o Serviço Social passa pelo processo de renovação que seria um 
conjunto de novas características, que apesar de não romper totalmente com 
as antigas práticas, aparece como um avanço para a profissão 
(FERNANDES; SANTOS; SOUZA, 2017, p. 78). 

O Projeto ético político vem exigindo uma nova postura ética no contexto de 

reorganização política dos movimentos sociais partidos e entidades dos trabalhadores 

e das organizações políticas da categoria profissional (ABRAMIDES; CABRAL, 1995). 

[...] tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético 
central- liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher 
entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos socias. Conseqüentemente, 
o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõem a 
construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de 
classe, etnia e gênero (NETTO, 1999, p. 104-105) 

Segundo Netto (1990) a ação humana, seja individual, seja coletiva, “[...] implica 

sempre um projeto que, em poucas palavras, é uma antecipação ideal da finalidade 

que se pretende alcançar”. 

Este projeto nasce do processo de enfrentamento e denúncia do 
conservadorismo profissional iniciado na transição da década de 1970 à de 
1980 com a “intenção de ruptura” [...] nomeado Projeto Ético-Político do 
Serviço Social Brasileiro (década de 1990, até os dias atuais). No meu 
entender, este projeto toma como base, antes de tudo, os princípios do 
Código de Ética do assistente social (que, não fragmentados, lhes servem de 
preceito) e o projeto de formação da ABEPSS, que traz explícita a referência 
na teoria social crítica – Marx e o marxismo. Ou seja, nos onze princípios do 
Código de Ética tomados como totalidade [...] rumo à emancipação humana 
(VASCONCELOS, 2015, p. 297). 
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O projeto ético-político do Serviço Social prevê uma formação qualificada, 

competente e crítica para que se tenha em mente a busca constante por 

aprimoramento. Diante dos desafios que o profissional enfrentará, cabe-lhe, a partir 

do previsto no projeto ético político, manter-se habilitado e atualizado, portanto, apto 

a transpassar determinados desafios (NETTO, 2008, p. 155). 

Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profissão, elegem 
valores que a legitimam socialmente e priorizam os seus objetos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para seu exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem 
as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com outras 
profissões e com organizações e instituições sociais, privadas, públicas, entre 
estas, também destacadamente com o Estado, ao qual coube, 
historicamente, o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais 
(NETTO, 1999, p. 95). 

A construção do projeto ético político teve um processo histórico impulsionado 

pela conjuntura do movimento de reconceituação da profissão. Junto ao processo de 

democratização, pode-se afirmar que o início do projeto ético político foi o congresso 

da virada realizado no III CBAS no ano de 1979 em São Paulo, momento no qual 

rompeu com o tradicionalismo da profissão (AVILLA, 2017). 

[...] a operacionalização do projeto profissional supõe o reconhecimento da 
arena sócio-histórica que circunscreve o trabalho do assistente social na 
atualidade, estabelecendo limites e possibilidade na realização daquele 
projeto (IAMAMOTO, 2012, p. 230). 

Entende-se que o projeto ético político da profissão de serviço social foi 

construído numa crise do capital, momento em que os países estavam vivenciando 

demandas que necessitavam de respostas rápidas para que fossem resolvidas de 

maneira propícia. Nesse momento, a prática profissional se debruçava em uma visão 

mais humanizada (FERNANDES; SANTOS; SOUZA, 2017). 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ele se posiciona a 
favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do 
acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; a 
ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como 
garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. 
Correspondentemente, o projeto se declara radicalmente democrático – 
considerada a democratização como socialização da participação política e 
socialização da riqueza socialmente produzida (NETTO, 1999, p. 16). 

Os elementos constitutivos do projeto ético político da profissão de Serviço 

Social são componentes que materializam o processo sócio histórico do serviço social. 
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O primeiro é relacionado aos princípios éticos políticos da profissão; já o segundo diz 

respeito ao teórico metodológico; o terceiro refere-se à crítica à ordem vigente social; 

o quarto posiciona nas lutas políticas acumuladas pela categoria a favor dos setores 

progressistas brasileiras (BRAZ; TEIXEIRA, 2009). 

Segundo Netto (1999), tais desafios do projeto diante da transformação sociais 

nas relações refletem em dificuldades nos projetos societários ou macroscópicos, nos 

profissionais, na materialização e na idealização de um novo projeto da profissão. 

Para atribuir densidade histórica ao projeto profissional, é necessário 
identificar as forças sociais reais que polarizam os projetos societários no país 
[...] aprofundar a leitura social na atualidade para estabelecer uma base 
realista – sem perder o encanto do sonho e da utopia – às nossas projeções 
profissionais e à sua viabilização. Sem considerar essa dinâmica histórica, ao 
se falar em projetos societário e profissional pode-se cair na armadilha de um 
discurso que proclama valores radicalmente humanistas, mas não é capaz 
de elucidar as bases concretas de sua objetivação histórica. Essa artimanha 
pode subverter a projetada intencionalidade progressista, correndo-se o risco 
de reforçar e atualizar uma dupla armadilha persistente na história do Serviço 
Social: de um lado, atualizar a clássica disjunção entre valores e 
conhecimento, que afirma a apreciação moral das injustiças, mas, no campo 
do conhecimento, não é capaz de desvendar os processos históricos [...]. De 
outro lado, o risco de repor objetivos finalistas dissociados da dinâmica 
conjuntural e dos sujeitos que lhe dão sustentação histórica: a ‘missão’ nos 
primórdios do Serviço Social, a consigna da transformação social, tal como 
empregada no movimento de reconceituação do Serviço Social e reciclada 
como Serviço Social alternativo no contexto latino-americano da profissão 
(IAMAMOTO, 2015, p. 228-229). 

Netto (2007) deixa bem claro que todos os desafios e as dificuldades acerca 

das temáticas se concretizam atualmente, ganham forma por colocar o novo projeto 

ético político entre os interesses das classes sociais. 

O projeto é resultado de muitas lutas e, principalmente, na resignação do 

Serviço Social conservador. Pela primeira vez na história, sua prática está voltada aos 

projetos societários e não mais aos interesses da classe burguesa. O profissional 

busca constantemente conhecimentos para que assim possa prestar um atendimento 

de qualidade, outrossim, o assistente social deve compromisso e qualidade nos 

serviços direcionados aos usuários (RODRIGUES, 2013). 

2.1.4 As Dimensões Constitutivas Do Serviço Social; Suporte Para Os desafios 
Da Atuação Profissional 

As dimensões constitutivas do Serviço Social são técnicas e estratégicas do 

agir profissional. A intervenção vem a partir de quatro questionamentos fundamentais: 

por que fazer, como fazer, o que fazer e para que fizer. Tais questionamentos são 
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específicos do serviço social em seus vários espaços de intervenção (PEREIRA, 

2015). 

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 
requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. Os 
fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 
formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p. 7). 

A teórica e a prática da profissão de Serviço Social são as dimensões da 

formação humana dos sujeitos, consideradas uma importante dimensão técnica e 

teórica, que desenvolvem o conhecimento crítico da realidade preparado para o agir 

profissional, mas também para uma maior transformação e compreensão da 

sociedade (MORAIS; SOUZA; COSTA, 2017). 

Nas contradições da sociedade em que vivemos a teoria e a prática estão 
implicadas com a valorização de determinadas atividades. Na sociedade 
capitalista há um privilégio do trabalho intelectual em detrimentos do trabalho 
manual, como consequência, algumas profissões que demandam os níveis 
de planejamento, organização e decisão ganham mais status social e melhor 
remuneração, daquelas profissões que se voltam para os aspectos do fazer 
laboral, que usam mais a força física para o trabalho. O que reforça a divisão 
de classes e suas respectivas profissões, em que a classe com mais 
aquisição financeira, tendem a assumir as profissões com demandas 
teóricas, e a classe popular, fica restrita as atividades profissionais 
relacionada ao fazer (MORAIS; SOUZA; COSTA, 2017, p. 113). 

Na união entre teoria e prática da formação profissional não corresponde 

somente aos aspectos metodológicos, mas também à posição política da formação 

humana como um todo, encontrada na defesa da sociedade igualitária para os que 

pensam e daqueles que fazem (MORAIS; SOUZA; COSTA, 2017). 

Para reconhecer como a instrumentalidade social da profissão como mediação 

exige-se a articulação das três dimensões para fazer o profissional que é 

indispensável, a dimensão teórica- metodológica ético-politica e também a técnica 

operativa (MATTOS; CUNHA, 2020). 

[...] requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho 
(ABEPSS,1996, p. 13). 

Segundo Guerra (2012), as três dimensões sempre devem estar ligadas ao 

trabalho do assistente social a fim de entender que teoria e prática precisa estar junta. 
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Isso se resume ao uso dos instrumentais e das suas técnicas para o profissional. 

enquanto dimensão que em sua especificidade é a mais aproximada da 
prática profissional, e, que por ser assim, propriamente dita, 
necessariamente, expressa e contém as demais dimensões. Ou seja, as 
ações expressam as concepções teórico-metodológica e ético-política do 
profissional mesmo que ele não tenha clareza de suas concepções e de seus 
valores. Nesta direção, a dimensão técnico-operativa envolve um conjunto de 
estratégias, táticas e técnicas instrumentalizadoras da ação, que efetivam o 
trabalho profissional, e que expressam uma determinada teoria, um método, 
uma posição política e ética (SANTOS, 2013, p. 2). 

Importante pontuar que Santos (2006) diz que a dimensão teórico- 

metodológica refere-se à técnica de compreensão das teóricas e dos métodos que 

relacionam a prática de acordo com a realidade do assistente social através das 

expressões da questão social, sendo assim possível verificar ou enxergar as 

contradições existentes. 

A dimensão ética política, segundo Iamamoto (2001), é uma prática social que 

busca criar valores e vivências. Essa dimensão manifesta o compromisso profissional 

frente às expressões da questão social, utilizando, por meio de ações críticas e 

consciente, a defesa dos direitos dos usuários, a dimensão ética política tem ligação 

direta à defesa do projeto ético político da profissão atual com base no código de ética 

do assistente social e os 11 princípios. 

A dimensão técnico-operativa, conforme Mioto e Lima (2009, p. 36), é “[...] 

entendida como o espaço de trânsito entre o projeto profissional e a formulação de 

respostas inovadoras às demandas que se impõem no cotidiano dos assistentes 

sociais […]”. Essa dimensão permite que a profissão de serviço social concretize com 

os objetivos profissionais, não sendo tratada apenas como um instrumento, mas sim 

com definições de finalidades, objetivos, conhecimentos, várias ações e 

procedimentos do agir profissional. 

As estratégias e técnicas de operacionalização devem estar articuladas aos 
referenciais teórico-críticos, buscando trabalhar situações da realidade como 
fundamentos da intervenção. As situações são dinâmicas e dizem respeito à 
relação entre assistente social e usuário frente as questões sociais. As 
estratégias são, pois, mediações complexas que implicam articulações entre 
as trajetórias pessoais, os ciclos de vida, as condições sociais dos sujeitos 
envolvidos para fortalecê-los e contribuir para a solução de seus 
problemas/questões (ABEPSS, 1996, p. 14). 

A autora Santos (2013) discorre sobre as três dimensões constitutivas do 

Serviço Social: 
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[...] a dimensão teórico-metodológica fornece ao profissional um ângulo de 
leitura dos processos sociais, de compreensão do significado social da ação, 
uma explicação da dinâmica da vida social na sociedade capitalista. Possibilita 
a análise do real. A dimensão ético-política envolve o projetar a ação em função 
dos valores e finalidades do profissional, da instituição e da população. É 
responsável pela avaliação das consequências de nossas ações – ou a não 
avaliação dessas consequências. São as diferentes posições e partidos que os 
profissionais assumem. Já a dimensão tecnicooperativa, é a execução da ação 
que se planejou, tendo por base os valores, as finalidades e a análise do real 
(SANTOS, 2013, n.p). 

Entende-se que as três dimensões são de extrema importância para o agir 

profissional. Ao se falar em ética profissional já se pode relacionar aos princípios e 

aos valores do código de ética do assistente social (PEREIRA, 2015). Para Barroco 

(2008), ética profissional deve ser mais ampla, orientadores de escolhas e de opções 

realizadas no dia a dia do profissional. Com isso, a dimensão ética da profissão deve 

ser concreta no processo de trabalho do Assistente Social.  

2.1.5 A Elaboração E Evolução Dos Códigos De Ética Do Serviço Social: A Ética 
Faz Parte Da Natureza Do Serviço Social 

A Ética profissional do Serviço Social está ligada à ação profissional, 

subsidiando e orientando o agir profissional sob a vista dos princípios e mediações 

possíveis. Nesse sentido, redefine-se e orienta o novo perfil profissional em um novo 

cenário e suas demandas (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). 

Os princípios indicados para a formação profissional procuram estabelecer 
sintonia com os princípios do Código de Ética da profissão. Objetivam formar 
e qualificar profissionais críticos em relação à realidade social, assegurar um 
processo de aprendizagem articulado entre ensino, pesquisa e extensão, 
visando instrumentalizá-los no sentido da construção de exercício profissional 
coerente e ético (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 160). 

A ética é responsável por propor e por refletir a respeito da conduta humana a 

partir de uma qualificação crítica sobre o que é certo e errado, sobre os limites entre 

o bem e o mal, evocando aqueles melhores princípios a serem admitidos 

(CARVALHO, 2011). Enquanto a moral implica expressar regras, normas, leis e 

costumes que regem os comportamentos e as ações em sociedade, a ética procura 

oferecer embasamento à moral, de modo a estudá-la com rigor metodológico e 

racionalidade científica. Estuda, portanto, as ações morais humanas construídas em 

espaço e tempo determinados.  Nesse contexto:  

[...] a ordem moral transforma-se em ética e tem um significado não de 
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prescrição de comportamentos, mas de reflexão sobre os mesmos. A ética 
não impõe normas, mas questiona o que acontece, é uma análise da atitude 
face ao ocorrido (factos) [...] pressupõe [a ética] uma reflexão sobre a moral 
e as razões justificativas dessas normas, regras, princípios e direitos em 
determinada realidade social (CARVALHO, 2011, p. 240).   

Segundo prevê a lei, o assistente social tem por obrigação a ética, manter em 

segredo toda a confidência dos usuários, necessário exigir segredo de todos os 

membros daquela instituição (CFESS, 2011). 

Art. 5º São deveres do/a assistente social nas suas relações com os/as 
usuários/as: a- contribuir para a viabilização da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais; b- garantir a plena informação 
e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos/as 
usuários/as, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças 
individuais dos/as profissionais, resguardados os princípios deste Código 
(CFESS, 2011, p. 29). 

No dia a dia, há situações que exigem escolhas e na maioria das vezes faz-se 

importante tomar decisões pelo que se considera correto. O ser humano age de 

acordo com seus valores, a partir daquilo que tem importância para si, é um ser moral 

capaz de avaliar suas condutas a partir de seus valores (COTRIM; FERNANDES, 

2016). 

A ética profissional enquanto matéria é um tipo de reflexão que a categoria 
profissional realiza sobre si mesmo e uma reflexão sobre a própria sociedade 
que requisita a prática social tensionada e exercida por essa profissão. Desse 
processo se gesta um padrão normativo, de apropriação do conjunto social, 
pelo qual se possibilita a legitimidade profissional e seu reconhecimento 
social que se materializa no código de ética profissional (OLIVEIRA; 
SAMPAIO, 2019, p. 4). 

A Caminhada da profissão de Serviço Social e dos códigos de ética foi marcada 

por mudanças, valores e fundamentos que fundamentaram cada código no seu tempo 

de 1947, 1965, 1975, 1986 e o que prevalece até os dias de hoje, ou seja, o código 

de 1993. O primeiro código de ética da profissão de Serviço Social foi elaborado em 

1947 influenciado pela visão europeia pelos valores cristãos, que buscava orientar a 

prática profissional (OLIVEIRA, CHAVES, 2017). 

As diretrizes e os princípios marcados no código de ética de 1947 refletiram 

nos aspectos fundamentais para a formação profissional, destacando a importância 

da moral e da ética. Destaca-se, ainda, que a ação do Serviço Social não seja 

caracterizada apenas pela ajuda material, mas pela ajuda para as pessoas 
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desajustadas (CFESS, 2016). 

1. Pautar suas atividades por critério justo e honesto, empregando todo 
esforço em prol da dignidade e elevação das funções exercidas. 2. Tratar os 
superiores com respeito, o que, não implica restrição de sua independência 
quanto as suas atribuições em matéria específica de Serviço Social (ABAS, 
1947). 

Após quase duas décadas do primeiro código de ética, no ano de 1964, estava 

sendo instaurada a ditadura militar. Esse tempo foi marcado pela censura, violência e 

a repressão; época em que no mundo da política teve falta da democracia, jovens e 

líderes de movimentos sociais acabaram morrendo lutando contra a ditadura (SOUZA, 

2019). 

É durante este período que se inicia “[...] a incorporação, pelas universidades 
públicas, de grande parte das escolas que se mantinham isoladas, o que 
amplia as bases de informação e proporciona intercâmbio novo a docentes e 
discentes” (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 151). 

O Código de Ética de 1965 teve vários avanços sucintos referentes ao código 

anterior. A conjuntura apresentada pela ditatura acabou provocando uma pequena 

desvinculação da profissão de Serviço Social com a igreja, porém, ainda,l mantendo 

se diligente, mudança que segundo Barroco (2010) essa mudança trouxe consigo 

novas características que “evidenciaram a adesão. 

Constata-se uma diferenciação no que se refere à explicitação do pluralismo 
presente na renovação profissional: Em 1948, a profissão era tratada como 
algo homogêneo; em 1965 anuncia-se a existência de diferentes concepções 
e “credos profissionais [...]” (BARROCO, 2010. p. 126). 

Após, houve o terceiro código de 1975, com algumas mudanças. Esse código 

veio para reafirmar ainda mais o tradicionalismo que já existia, e vivia-se na ditadura 

militar, regredindo em algumas conquistas alcançadas pelo código anterior 

(SILVEIRA, 2019). 

O código de 1975 manteve o moralismo e o conservadorismo do antigo 
código, porém o Estado passa a atuar como um administrador da 
neutralidade, na defesa da ordem do “bem comum”, mantendo a permanência 
da moral crítica. O tradicionalismo é readquirido, porém tem como 
fundamento a moralidade, sustentado pelo marxismo. Nesse novo código, 
foram eliminadas as referências democráticas liberais do código de 1965 e 
retirou-se o dever do pluralismo. Esse código também tem marcas do 
processo de globalização, determinado por empresas multinacionais, ou seja, 
“o assistente social deve: participar de programas nacionais e internacionais, 
destinados a elevação das condições de vida e correção dos desníveis 
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sociais” (CFAS, 1975, p. 12). 

Destaca-se que os últimos dois códigos de ética de 1986 e 1993 representam 

uma suspensão da prática tradicional, ideopolítica e ética da profissão de Serviço 

Social. No código de 1986, os profissionais de Serviço Social passarão ter permissão 

regulamentada, porém a intervenção do assistente social tinha muita ligação a 

questão de ajustar muito conflitos internos. O código de 1986 dava muita prioridade 

para trabalhos em grupos dentro de análise coletiva. Esse código era limitado e por 

isso perdendo qualidade em atendimento individual (SOUZA, 2019). 

Sendo assim, o código de 1986 tenta romper com o conservadorismo, traz 
nele uma ação profissional que tem um caráter político e que venha intervir 
de forma ética, pelo compromisso com a classe trabalhadora. Nesse código, 
o profissional já era um mediador de conflitos para necessidades sociais. No 
geral, o código de ética de 1986 apresenta uma ação profissional com caráter 
político de uma intervenção ética, pelo compromisso com a classe 
trabalhadora, com a realização dos direitos e a mediação para o atendimento 
das necessidades sociais. O contexto histórico do final dessa década foi 
favorável para o avanço na história do Serviço Social, pois o Código de Ética 
estava em meio à reorganização política da classe trabalhadora, dos movimentos 
sociais e da própria categoria profissional (SOUZA, 2019, p. 6-7). 

Pode-se afirmar que após o código de ética de 1986, aconteceu intensamente 

o processo de redemocratização da sociedade com o objetivo de desvincular todos os 

espaços que por mais de décadas serviram para o governo com a ditadura militar no 

Brasil (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2019).  

O código de ética vigente em 1993 vem apresentando mudanças históricas dos 

códigos de ética anteriores. Os primeiros contribuíram para fortalecer as instituições 

e a manutenção desses espaços (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2019). 

Desde o primeiro código de ética há menções a relação entre profissional e 
instituição empregadora. Sendo o Serviço Social um profissional liberal que 
requisita das instituições empregadoras para desempenhar suas atividades é 
compreensível que em todos os códigos existam menções a elas. Assim 
como, existem seções nos códigos que tratam da relação do profissional com 
os usuários, sigilo profissional dentre outros fatores que compõe a 
especificidade do trabalho do assistente social (OLIVEIRA; SAMAPAIO, 
2019, p. 8). 

O código de ética de 1993 tem algumas novas leituras em relação aos 

profissionais e às instituições, como, por exemplo, a proibição dos profissionais ir 

contra o código de ética nas decisões das instituições que não acatam os princípios 

do código de ética (OLIVEIRA; SAMPAIO, 2019). 
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O código de ética de 1993, com resolução 533 do Conselho Federal de 
Serviço Social, veio romper completamente com o conservadorismo, 
trazendo deveres e atribuições mais ampliadas. É importante lembrar que o 
sujeito não era mais visto como um carente desajustado que precisava ser 
ajudado, mas sim um sujeito de direito e o assistente social um mediador de 
conflitos e viabilizador de direitos (SOUZA, 2019, p. 6). 

O código de ética de 1993 trouxe vários parâmetros que o profissional de 

serviço social deve seguir os princípios fundamentais devem destacar que é o 

reconhecimento da liberdade, defesa dos direitos humanos, consolidação da 

cidadania, democracia, nesse novo momento do código de ética vem com um novo 

olhar com menos desigualdade (SOUZA, 2019). 

O código de ética de 1993 consegue superar a ideologia do código anterior e 

nos dias de hoje reflete a evolução teórica da profissão. Esse código trata dos direitos, 

deveres dos profissionais e também dos 11 princípios fundamentais da profissão 

(COPELLO et al., 2019, p. 10): 

I – Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais. 
II – Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo. 
III – Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vista à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das 
classes trabalhadoras. 
IV – Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida. 
V – Posicionamento em favor da equidade e justiça social que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática. 
VI – Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 
o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados 
e à discussão das diferenças. 
VII – Garantia do pluralismo através do respeito às correntes democráticas 
existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 
aprimoramento intelectual. 
VIII – Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação – exploração de classe, etnia 
e identidade de gênero. 
IX – Articulação com os movimentos sociais de outras categorias profissionais 
que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos 
trabalhadores. 
X – Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 
com o aprimoramento intelectual, na perspectiva de competência profissional. 
XI Exercício do Serviço Social sem ser discriminado(a), nem discriminar, por 
questões de classe social, identidade de gênero, etnia, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. 

 

De um modo geral, o código de ética é defender as demandas dos usuários e 

dos trabalhadores com o ponto de partida as escolhas conscientes, destacando a 
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importância do profissional de Serviço Social entender o real significado da profissão 

para a qual a realidade se apresenta no mundo contemporâneo (AVILLA, 2017). 

2.2 ASPECTOS SOCIAIS, HISTÓRICOS E LEGAIS SOBRE A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

Neste item do referencial teórico, abordam-se os aspectos sociais, históricos e 

legais da pessoa com deficiência, destacando sua evolução histórica, enfatizando o 

avanço das legislações brasileiras no amparo e na garantia dos direitos da pessoa 

com deficiência. Assim, menciona-se como ocorreu o processo de inserção das 

crianças e dos adolescentes com deficiência no ensino regular e concluiu-se 

abordando o direito de todas as crianças aprenderem juntas. 

2.2.1 A Evolução Histórica Da Pessoa Com Deficiência 

A inclusão de pessoas com deficiência é um fato muito antigo quanto ao 

processo de socialização do homem. No mundo social, os seres humanos formam um 

conjunto de características únicas que os tornam diferentes. Para que o homem 

entenda o meio em que está inserido, o mesmo precisa ter a compreensão e deve 

aprender os aspectos sociais na sociedade. Isso é chamado de socialização 

(AMARAL, 2019).  

Junto ao processo de socialização, há o processo de inclusão social deste 
indivíduo recém-chegado ao meio social, que é formado por um conjunto de 
ações que visam garantir a participação igualitária de todos os membros da 
sociedade, integrando-os independentemente dos aspectos à eles inerentes 
(AMARAL, 2019, p. 34). 

Nem toda pessoa vem ao mundo considerado normal com os padrões que a 

sociedade exige. Por um motivo ou outro não apresenta uma condição de exercer 

determinada atividade cotidiana ou padronizada para sociedade. Esse ser humano é 

tachado de pessoa anormal ou como um ser dotado de alguma deficiência 

(CARVALHO; FREITAS, 2017). 

Assim, a pessoa com deficiência começou a ser tratada de forma diferente, 
passou a ser considerada como uma pessoa que necessita de atenção 
especifica, e de ser valorizada enquanto ser humano (CARVALHO; FREITAS, 
2017, p. 319). 

Durante muito tempo, a sociedade estabelecia tratamentos preconceituosos e 
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cruéis para as pessoas com deficiência. Ainda no Egito antigo, a sociedade acreditava 

que as pessoas deficientes eram espíritos mais encarnados e consequentemente 

ficavam com deficiência. Assim, os mais pobres viviam sem tratamento adequado, 

enquanto os mais ricos tinham tratamentos adequados (SENA et al., 2018). 

Na Grécia, os indivíduos com estrutura corporal forte eram valorizados e 
escalados como guerreiros, em contrapartida os deficientes eram 
marginalizados ou até eliminados, porém o Estado protegia os guerreiros 
mutilados em batalhas (SENA et al., 2018, p. 216-217). 

A sociedade passou a ser mais humanizada com o surgimento do Cristianismo, 

acreditando que todo ser humano foi criado por Deus e que as deformidades da 

pessoa com deficiência não poderiam ser condenadas por isso (SENA  et al., 2018). 

Assim como ocorreu em vários lugares do mundo aqui no Brasil não foi 

diferente. No início da história das pessoas com deficiência as pessoas eram 

eliminadas e totalmente excluídas. “Na verdade, também no Brasil a pessoa deficiente 

foi considerada por vários séculos dentro da categoria mais ampla dos “miseráveis”, 

talvez o mais pobre dos pobres” (SILVA, 1987, p. 197). 

O conceito sobre pessoa com deficiência costuma se utilizar de palavras com 

as expressões de aleijado, pessoa anormal, manco, entre as mais variadas palavras 

e definições populares, mas quando se trata da palavra deficiente ou pessoa com 

deficiência, a imagem já é geralmente ligada não só à característica de deficiência, 

mas sim a sua condição de vida e suas dificuldades (RIBAS, 1985). 

Escrever sobre pessoas deficientes é muito mais difícil e complexo do que 
poderia parecer. Um dos problemas sérios reside no fato de que qualquer 
"noção" ou "definição" de deficiência implica uma imagem que nós fazemos 
das pessoas deficientes. Sempre que usamos palavras do tipo "excepcional", 
"cego", "surdo", "inválido", "louco", "aleijado", "anormal" etc., temos em mente 
uma concepção daquilo que estas palavras querem dizer. Apesar de quase 
sempre as usarmos de forma indiscriminada, sem muita preocupação, elas 
sempre têm algum significado para nós. As palavras são expressões verbais 
criadas a partir de uma imagem que a nossa mente constrói (RIBAS, 1985, 
p. 3). 

De acordo com Netto e Lino (2017), o decreto 3.298 de 1999 diz que o conceito 

de pessoa com deficiência foi baseado nos critérios da ciência física- biológica. 

De acordo com o Decreto nº 3.298/1999, o conceito de pessoa com 
deficiência se baseia no critério físico-biológico, vez que a deficiência é 
considerada uma “perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano” (NETTO; LINO, 2017, p. 189). 
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O termo de pessoa com deficiência foi adotado pela OMS para pessoas com 

deficiência em seu Art. 3º, que considera: “[...] deficiência toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 

para o ser humano” (BRASIL, 1999, n.p). 

A pessoa com deficiência foi, por muitos anos, tratada como o expurgo da 
sociedade. Momentos houveram em que foram tidos como não merecedores 
da própria vida e incapazes de manifestarem suas vontades, e momentos em 
que sua liberdade e autonomia foram tolhidas por uma sociedade paternalista 
e, sobretudo, assistencialista (CARVALHO; FREITAS, 2017, p. 315). 

Segundo Carvalho e Freitas (2017), o conceito de pessoa com deficiência 

evolui diariamente com o passar do tempo. Depois vários preconceitos e d formas de 

tratamento, hoje é mais aceito como um conceito fechado ou como sendo uma 

restrição mental ou física.   

Com a evolução cultural e social, até a nomenclatura adotada no Brasil vem 
sendo modificada ao longo do tempo. Antes, era admitido o uso de termos 
pejorativos e preconceituosos e só com a legislação atual é que se chegou 
ao termo que exclui a deficiência como sendo algo intrínseco a pessoa e sim 
como algo decorrente das barreiras impostas pela sociedade (CARVALHO; 
FREITAS, 2017, p. 322). 

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em 

2006, o Brasil tinha cerca 24% da população com deficiência num percentual 

equivalente a 45 milhões de brasileiros (AMARAL, 2019). 

O Censo Demográfico de 2010 realizado pelo IBGE revelou que 23,9% da 
população brasileira declararam possuir alguma deficiência (IBGE, 2010). 
Perante este cenário, diversas áreas do conhecimento estão se concentrando 
na elaboração de estudos sobre a inclusão da pessoa com deficiência e 
consequentemente sobre a acessibilidade em espaços públicos e privados 
(BATISTEL; CARVALHO, 2021, p. 2). 

Ainda com todas as dificuldades que a pessoa com deficiência passou, 

atualmente é vista como um sujeito de direitos. Essas pessoas vm alcançando seu 

direito dia após dia, tendo hoje a possibilidade de acesso a educação como um direito 

de todos os cidadãos (MACHADO, 2021). 

2.2.2 O Avanço Das Legislações Brasileiras No Amparo E Na Garantia De 

Direitos Da Pessoa Com Deficiência 
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Atualmente, a pessoa com deficiência vem se propondo a oferecer uma nova 

forma de abordagem para sua deficiência, partindo do contexto de que os obstáculos 

com os quais as pessoas com deficiência se sentem confrontadas devido às suas 

limitações, necessita-se de uma grande participação da sociedade para oferecer uma 

estrutura e contemplar a grande diferença entre as pessoas, propiciando uma vida 

digna entre a sociedade sem distinção. Para isso existe as leis para proteção das 

pessoas com deficiência (NASPOLINI, 2017). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi escrita no processo de 

redemocratização no Brasil logo após o fim da ditadura militar por uma sociedade civil 

agora fortalecida e pronta para partilhar do poder e do acesso ao bem-estar capaz de 

ser promovido pela sociedade que está se modernizando em tempo 

desenvolvimentista (CEPÊDA, 2013). 

Na história recente brasileira, a década de 1980 foi marcada por importantes 
transformações políticas e institucionais. Sob a perspectiva da sociedade civil 
organizada, os debates acerca da garantia dos direitos sociais e individuais 
se consolidariam como marca da redemocratização do país. Esses debates 
viriam a atingir seu clímax na elaboração da nova CF/88 (GOMES; RODRI-
GUES, 2018, n.p). 

A Constituição Brasileira de 1988 garante os direitos sociais das pessoas no 

Brasil, incluindo as pessoas com deficiência. Assim, surgiram a partir da constituição 

várias normas específicas para a garantia da acessibilidade e a inclusão como a Lei 

de Cotas em 1991 como o objetivo de incluir essas pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho (BRASIL, 1988, n.p). 

Importante ressaltar que em meados de 1990 com a aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) cuja Lei é nº 8.069 de 13 de julho de 1990, a ECA 

levou essas pessoas como sujeitos de direitos, podendo se dizer que o ECA no seu 

conjunto representado por um sistema de proteção total aos direitos das crianças e 

adolescentes (AMARAL, 2017). 

As legislações precedentes ao ECA (Brasil, 1990) eram vistas apenas como 
instrumentos de controle social sobre a conduta. Já o Estatuto prevê a criança 
e o adolescente como sujeito de direito, o que os eleva á categoria de cida-
dãos, implicando uma mudança na condição histórico social (BARTIJOTTO; 
TFOUNI; COMIN, 2016, p. 915). 

Segundo prevê o Estatuto da Criança e Adolescente ECA, no Art. 54º, III da Lei 

8.069 de 13 de julho de 1990, é assegurado: “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 
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1990, n.p.). Essa Lei garante um atendimento especializado e prioritário para crianças 

e adolescentes com deficiência. 

Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, ser 

de 20 de dezembro de 1996, conhecida popularmente por LDB, tudo iniciou no ano 

de 1961 com a primeira LDB, que durou 19 anos apenas; já a de 1071 durou por 25 

anos, dando lugar após à atual já alterada por outras 36 leis. Algumas são contrárias 

das que animavam, em meados de dezembro de 1996, que foi aprovada por 350 par-

lamentares presentes no Congresso Nacional (RODRIGUES; FREITAS; JESUS, 

2017). 

Da primeira à última alteração legislativa na LDB observa-se a gestão política 
da Educação, dadas às atribuições que tem as comissões de Educação das 
câmaras de vereadores, das assembleias legislativas nos estados, da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal, nem sempre ouvida a instância a 
qual legalmente compete deliberar, fiscalizar e monitorar a política educacio-
nal no país, os conselhos nacional, estaduais e municipais de Educação. Os 
coletivos de educadores, professores e profissionais da Educação, bem como 
as entidades representativas dos estudantes secundaristas, de graduação e 
de pós-graduação tem sido meros expectadores da política educacional, uma 
vez que as alterações protagonizadas são motivadas sempre por razões de 
ordem política e econômica e não por razões didáticos pedagógicos (RODRI-
GUES; FREITAS; JESUS, 2017, p. 9). 

A Lei nº 9. 394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) vem 

com uma grande demanda histórica de educadores e sociedade, favorecendo a de-

mocratização da escola com maior participação e dialogo, favorecendo um melhor 

ensino e socialização (SOUZA; PIRES, 2018). 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 3º, diz que o 

ensino tem como bases alguns princípios norteadores (BRASIL, 1996, n.p). 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensa-
mento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legisla-
ção dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.  
XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pes-
soas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz ainda em seu artigo 59 

que toda rede de ensino deverá oferecer ensino de qualidade para todas as pessoas, 

incluindo aquelas com deficiência (BRASIL, 1996). 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a mo-
dalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996, n.p). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 60,  
 

Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a mo-
dalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, 
em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns 
ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-
cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou 
superlotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modali-
dade de educação bilíngue de surdos (LDB, 2021. n.p). 
 

O Plano Nacional de Educação de 2014 surgiu através de uma discussão na 

Era Vargas. Esse período foi marcado pela forte identidade nacional de que tal presi-

dente gostaria para o Brasil, principalmente a preparação da sociedade para uma na-

ção grande através da educação, por meio da qual ele acreditava que os problemas 

financeiros e estruturais do país poderiam se resolver (VIEIRA; RAMALHO; VIEIRA, 

2017). 

Com esta definição constitucional o direcionamento legal da construção e 
aplicação do PNE foi se tornando cada vez mais robusto, porém, sua aplica-
bilidade ainda não era discutida efetivamente, todas as considerações eram 
traçadas de maneira teórica sem efetivamente pensar na sua aplicação prá-
tica, como se a escrita legal sanasse todos os problemas (VIEIRA; RAMA-
LHO; VIEIRA, 2017, p. 67). 

Quando a Lei nº 13.146 de 2015 entrou em vigor, com o objetivo de transformar 

as escolas brasileiras em espaços de inclusão e com qualidade, valorizando as 

diferenças sociais, emocionais e culturais que possam atender as necessidades e 

diferenças de cada aluno (CASTRO; BERRO, 2017). 

O plano Nacional de Educação de 2014, no grupo de metas quatro, aborda 

sobre a redução das desigualdades e a valorização da diversidade. 

Meta 4: 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 (PNE, 
2014, p. 1). 



39 
 

Segundo a estratégia 4.6: Plano Nacional de Educação (2014), deve-se manter 

e ampliar os programas que promovam a acessibilidade das instituições públicas para 

garantir ao acesso dos alunos com deficiência por meio de adequação estrutural, da 

disponibilidade de transporte e de material didático no contexto escolar; na estratégia 

4.8, o aluno precisa ter a garantia da oferta por educação bilíngue e língua de sinais- 

LIBRAS como primeira e a modalidade escrita da língua portuguesa como sendo a 

segunda aos alunos com deficiência auditiva nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626 

de 22 de dezembro de 2005, assim como nos artigos 24 e 30 da convenção das 

pessoas com deficiência (PNE, 2014). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, 

em seu artigo 2º, aponta que: 

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, p. 1).  

Conforme o mesmo Estatuto “Toda pessoa com deficiência tem direito à igual-

dade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação” (BRASIL, 2015, p. 1). 

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de dis-
tinção, 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 assisti-
vas (BRASIL, 2015, p. 1). 

Aponta-se, ainda, no artigo 8 dessa Lei que:  

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com defi-
ciência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilita-
ção e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 
ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 
comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e 
das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 
econômico (BRASIL, 2015, p.1). 
 

A conferência mundial sobre educação para todos foi um plano de ação para 

cumprir as necessidades de aprendizagem aprovada de 5 a 9 de março de 1990 pela 

conferência mundial na cidade de Jomtien na Tailândia. Essa declaração está em con-

cordância com os objetivos e as diretrizes entrelaçadas pelos organismos 
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internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), 

Bando Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Organismo Multilateral de Garantia 

de Investimento (MIGA). Tais organizações são concebidas com uma forma de solu-

ção para combater a pobreza, junto com a comunidade e responsabilidade da família 

e do Estado (ZOTTI; VIZZOTTO; CORSETTI, 2017). 

O documento inicia constatando que a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, há mais de quarenta anos, afirmou que "toda pessoa tem direito à 
educação" (ZOTTI; VIZZOTTO; CORSETTI, 2017, p. 121). 

Para o enfrentamento desses desafios, a Declaração Mundial sobre a Educa-

ção para Todos foi constituída por dez artigos que vêm com os principais objetivos 

para serem seguidos e implantados pelos países (ZOTTI; VIZZOTTO; CORSETTI, 

2017). 

A proposta principal da conferência foi destacar o eixo sobre o debate educaci-

onal, principalmente chamado no terceiro mundo, com o tema alfabetização para a 

educação básica, a alfabetização começa a ser incluída na educação básica com a 

proposta de ações para a universalidade da mesma (GADOTTI, 1991). 

Por isso, a educação básica precisa ser em diferentes contextos, metas e ob-

jetivos, buscando renovar sempre a educação e não apenas modelos teóricos e inca-

pazes de ler um grande livro que é vivido na realidade para aprender com ela. Por 

isso as necessidades básicas não podem ser entendidas como camisas de força da 

educação básica (GADOTTI, 1991). 

Num segundo momento da história, as pessoas com deficiência passaram a 

ser conhecidas como pessoas que precisavam de educação de qualidade e de res-

peito depois da aplicação de algumas Leis que foram desenvolvidas e aceitas por 

entidades mundiais. Essa situação foi sendo modificada com o tempo (SANTOS; TE-

LES, 2012). 

No pensamento do processo de inclusão as politicas educacionais tem fun-
damento no princípio da igualdade de direito entre as pessoas, tem como 
objetivo uma educação de qualidade para todo, sem discriminação de e res-
peitando acima de tudo as diferenças individuais e dessa forma garantindo 
não só o acesso a essa educação, mas também, a permanência desses indi-
víduos até a sua formação (SANTOS; TELES, 2012, p. 81). 

Criada em 1994, Conferência Mundial sobre necessidades Educativas Especi-

ais, a Declaração de Salamanca afirma que os direitos da criança pontuam que 
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pessoa com deficiência tem os mesmos direitos à educação e suas necessidades têm 

que serem muito valorizadas (SOUZA, 2020). 

A colocação de crianças com deficiência nas classes regulares deve constituir 
parte integrante dos planos nacionais que visam à educação para todos. 
Mesmo nos casos excepcionais, em que as crianças são postas em escolas 
especiais, a sua educação não deve ser inteiramente segregada, 
encorajando-se a frequência de escolas regulares a meio tempo. Deve - se, 
igualmente, promover a inclusão de jovens e adultos com necessidades 
especiais em programas de nível superior ou em cursos de formação 
profissional e assegurar-se a igualdade de acesso e de oportunidades às 
raparigas e às mulheres com deficiência (SALAMANCA, 1994, p. 18). 

Assim, corrobora-se a Declaração de Salamanca (1994) ao defender que as 

escolas comuns de perspectiva inclusiva são os meios mais eficazes de combater 

atitudes discriminatórias e, que, alunos com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que “as escolas 

deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras” (BRASIL, 2006, p. 330).  

Na data de 28 de maio de 1999, a convenção de Guatemala diz que toda a 

pessoa com deficiência possui os mesmos direitos que qualquer outra pessoa sem 

discriminação por conta de sua deficiência (CORRÊA, 2021). 

Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras 
de deficiência e o favorecimento pleno de sua integração à sociedade; Define 
a discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, ou em seus antecedentes, consequências ou percepções, que 
impeçam ou anulem o reconhecimento ou exercício, por parte das pessoas 
com deficiência, de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais 
(GUATEMALA, 1999, p.1).   

A acessibilidade, o esporte e o lazer, sem dúvida, são direitos que estão 

garantidos pela legislação vigente, mas a inclusão da pessoa com deficiência 

ultrapassa o conceito de direitos. É preciso que a sociedade entenda que a pessoa 

com deficiência é ser humano que pode viver como qualquer outra, mas com um olhar 

direcionado para as capacidades e as potencialidades da pessoa com deficiência 

(BATISTEL; CARVALHO, 2021). 

Cabe ressaltar que, por barreiras atitudinais, entende-se àquelas oriundas 
das atitudes das pessoas diante da deficiência, como consequência da falta 
de informação e do preconceito, o que acaba resultando em discriminação, 
mais preconceito e, por consequência, a exclusão. Já as atitudes sociais são 
predisposições a comportamentos em determinadas situações, derivadas de 
valores internalizados durante o processo de desenvolvimento de cada 
pessoa (BRUNHARA et al., 2019, p.1). 
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Pode-se destacar que a acessibilidade é um direito extremamente fundamental. 

A convenção dos direitos da pessoa com deficiência procura sempre buscar garantir 

tomadas de medidas que sejam necessárias e possibilitem a identificação e com isso 

eliminar qualquer obstáculo que se torne uma acessibilidade inviável para a pessoa 

com deficiência (AMARAL, 2019). 

Nesse sentido, cabe destacar a importância dessas legislações cujo papel 

fundamental para a educação básica, com a contribuição das organizações não 

governamentais nessa política de novas alianças, é facilita o contato com a 

comunidade geral (GADOTTI, 1991). 

A formulação de políticas públicas voltadas à garantia dos direitos fundamentais 

das pessoas com deficiência está, por conseguinte, sendo progressivamente 

incorporada à agenda política. Consequentemente, o acesso a bens e a serviços para 

todos com equiparação de oportunidades tornou-se uma demanda evidente para os 

agentes políticos, a exemplo da Lei Brasileira de Inclusão 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). 

2.2.3 O Processo de Inserção e Inclusão das Crianças e Adolescentes com 

Deficiência no ensino regular 

A escola tem como dever defender e zelar a garantia de direito das pessoas 

com deficiência, buscando a eliminação e as privações, barreiras preconceituosas e 

físicas, a fim de essas pessoas procurarem desenvolver-se em sua totalidade e com 

isso reconhecendo que são capazes de fazer parte da sociedade bem consistente 

(MUNIZ; MUNIZ; VIANA, 2018). 

As escolas são um dos principais equipamentos sociais. São instituições 
onde se devem elaborar o conhecimento e os valores sociais dos sujeitos. 
Mesmo estando na condição de aparelho ideológico, instrumento de 
reprodução de ideologias e valores sociais, a escola tem que ser dotada de 
autonomia. E a autonomia não significa decidir pela uniformização de alunos 
(MUNIZ; MUNIZ; VIANA, 2018, p. 182). 

De acordo com Gadotti (1993, p. 47), “a autonomia admite a diferença e, por 

isso, supõe a parceria. Só a igualdade na diferença e a parceria são capazes de criar 

o novo”. Verificando a autonomia da escola seguindo o ponto de vista da inclusão, 

observa-se que há uma grande necessidade entre o que a escola pode oferecer e o 
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que a sociedade precisa, havendo uma constante ligação entre ambas, atendendo às 

suas necessidades mútuas. 

A inclusão escolar é vista como a melhor alternativa para os alunos 
segregados da escola regular, já que ela: representa um passo muito 
concreto e manejável que pode ser dado em nossos sistemas escolares para 
assegurar que todos os estudantes comecem a aprender que pertencer é um 
direito e não um status privilegiado que deva ser conquistado (SASSAKI, 
1997, p. 18). 

A educação especial precisa ser vista de um modo em que o ensino venha a 

complementar o aprendizado especial no ensino regular para pessoas com deficiência 

e consequentemente a pessoa com deficiência se sinta à vontade para acompanhar 

os demais colegas na escola (ALVIM; NOVAES, 2019). 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas 
as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001, p. 69). 

A socialização da pessoa com deficiência é muito antiga tanto quanto o 

processo social do homem. O mundo social é composto por características únicas de 

cada ser humano, sendo diferente uns dos outros (AMARAL, 2019).  

Junto ao processo de socialização, há o processo de inclusão social deste 
indivíduo recém-chegado ao meio social, que é formado por um conjunto de 
ações que visam garantir a participação igualitária de todos os membros da 
sociedade, integrando-os independentemente dos aspectos a eles inerentes 
(AMARAL, 2019, p. 34). 

A verdadeira inclusão deve ser também o acesso das pessoas com deficiência 

ao meio da informática, também no meio digital para que então tenha uma sociedade 

que concretize o direito de todos para a tão esperada inclusão social (LEITE; 

LUVIZOTTO, 2017).  

Já que vivemos cada vez mais interligados pela internet, muitas vezes 
buscando trabalho, entretenimento, educação, comércio etc., a grande 
maioria dos sites não levam em consideração uma parcela importante dessa 
população. Segundo dados do IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), 
através do Censo Demográfico realizado em 2010, verificamos que a 
população atual de pessoas com deficiências é de 45.623.910 cidadãos, o 
que correspondente a 23,9% da população brasileira atual e, de acordo com 
o mesmo órgão, cerca de 25 milhões de deficientes, apenas cerca de 10 mil 
ou mais têm acesso ao computador e à internet, o que é um número bem 
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reduzido, mas que, se forem criadas e oportunizadas melhores condições de 
acesso, esse número poderá aumentar consideravelmente (LEITE; 
LUVIZOTTO, 2017, p. 254). 

Apesar de os avanços médicos, as políticas públicas e os avanços tecnológicos 

terem possibilitado à pessoa com deficiência melhorias em suas condições de vida, é 

importante não perder de vista que a ideia de inclusão está imersa na realidade de 

exclusão (SAWAIA, 2009). Segundo Satow e Heloani (2003), um dos modos de sair 

do estigma (inclusão pela exclusão) é a crença nas potencialidades das pessoas com 

deficiência, e a melhor forma de exercer essa crença é por meio do trabalho. Esse se 

configura como principal balizador dos processos de inclusão e de possibilidade de 

caracterização das pessoas com deficiência como ativas na sociedade. 

A inclusão na escola precisa ser vista com muito interesse pelo estado no 

período integral e não apenas quando acontece o gasto, mas que ela representa e 

quais são as suas necessidades com uma estrutura adequada para professores e 

alunos (MOLLINA, 2021). 

Uma educação inclusiva implica a existência de uma direção líder, gestora de 
processos e, principalmente de pessoas que compartilham e coparticipam de 
uma mesma comunidade educativa (LIMA, 2005, p. 86). 

A inclusão social em escolas ainda tem sido muito discutida e um grande 

desafio que precisa ser conquistado no Brasil. Todo ano nas políticas públicas se 

realizam congressos, cursos de formação e de especializações são ofertados para os 

profissionais das escolas. São realizadas divulgações, campanhas de sensibilização 

e inclusão de pessoas com deficiência em todos os meios de comunicação (SOUSA, 

2018). 

Diante de tamanho desafio em que se configura a educação inclusiva, sabe-
se que não existe uma receita mágica para se efetivar a inclusão escolar, mas 
existem alguns passos que podem direcionar a escola. E o principal deles é 
estudar sobre a inclusão, ou seja, a formação continuada deve ser uma 
prática constante para o profissional envolvido no processo de inclusão, 
principalmente na educação inclusiva (SOUSA, 2018, p. 160).  

Observar até onde a pessoa com deficiência pode chegar considera-se nulo. É 

um momento sempre muito importante ficar atento em suas evoluções por mínimas 

que sejam, pois podem representar um passo para um aluno de inclusão. Para haver 

a inclusão, a criança precisa usufruir seus direitos de suas diferenças e para que seja 

respeitado no cenário de diversidades sem ocultar suas diferenças (MOLLINA, 2021). 



45 
 

Escola inclusiva significa educar todos os alunos em salas de aula comuns. 
Isto significa que todos, sem exceção, recebem educação, frequentam as 
mesmas aulas e, consequentemente, significa que todos recebem 
oportunidades educacionais adequadas. Além disso, é necessário também 
que o aluno e seu professor recebem todo o auxílio que necessitarem para 
defender este ensino. Mas, além disto, a escola inclusiva é um local em que 
todos fazem parte, onde existe aceitação e cooperação entre seus membros 
(SILVEIRA, 2013, p. 25). 

Segundo Lima (2005, p. 86) adverte, “Uma educação inclusiva implica a 

existência de uma direção líder, gestora de processos e, principalmente de pessoas 

que compartilham e coparticipam de uma mesma comunidade educativa”. 

A comunidade escolar são todas as pessoas que estão ligadas de forma 
direta ou indireta à escola onde acontece a inclusão. São pais de alunos, 
profissionais da escola e todas as pessoas que fazem parte desta realidade. 
Esse momento deve ser destinado para discutir a importância do 
envolvimento da comunidade escolar, principalmente dos pais dos alunos que 
devem ser os responsáveis pela escolarização dos filhos (MOLLINA, 2021, p. 
5). 

A escola tem o papel como agente formador de opinião pelos professores 

interligados à causa da inclusão e da educação, envolvendo direitos e valores que 

jamais serão negados ou passados sem ser notados (MOLLINA, 2021). 

De acordo com Vioto e Vitaliano (s/a, p. 05): 

Se nosso objetivo é transformar escolas regulares em escolas que atendam 
a todos, sem discriminação, é necessário prioritariamente que todos os 
envolvidos no referido processo tenham em mente que o objetivo da 
educação inclusiva é propiciar a participação efetiva de todos os alunos em 
todas as atividades da escola e da comunidade, independentemente de suas 
características individuais, e que todos podem contribuir para o 
desenvolvimento pleno deste processo.  

Segundo prevê o Estatuto da criança e do adolescente (BRASIL, 1990), toda 

pessoa com deficiência terá os mesmo direitos e atendimentos que as demais 

pessoas, seja na saúde e em outros órgãos, “1º A criança e o adolescente com 

deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas 

necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação”. 

Nesse sentido, as escolas acabam assumindo o papel importante de reflexão 

e do agir diferente, trazendo consigo novos olhares de conscientização da 

comunidade e a escola a importância da inclusão (ALVIM; NOVAES, 2019). 

2.2.4 O Direito de todas as Crianças e os adolescentes aprenderem juntas 

Com o passar do tempo na história, a sociedade foi entendendo que o 
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tratamento das pessoas com deficiência foi sofrendo alteração, desde a exclusão até 

a inclusão, norteando a um lugar de integração, a uma sociedade mais inclusiva 

(GONÇALVES, 2018). 

As práticas pedagógicas inclusivas dificultam as concepções socialmente 

dentre dos estigmas feitos pelos alunos que aprendem num ritmo e tempo diferentes 

das outras crianças. Com isso, o desenvolvimento das práticas requer do professor 

um olhar centralizado para suas potencialidades, escolhendo recursos, metodologias 

e algumas estratégias que desafiem e permitam o aprendizado da criança com 

deficiência e com isso seu desenvolvimento (PEREIRA; PIMENTEL, 2020). 

É relevante explicitar que o conceito de inclusão tomado neste trabalho 
refere-se a perspectiva trazida pela Declaração de Salamanca de que o 
“princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter” (UNESCO, 1994, 
p. 5). 

Segundo Pimentel (2018, p. 67), “Isso não quer dizer aulas individualizadas 

para cada aluno, mas a consciência de que as formas de ensinar precisam estar 

intrinsecamente relacionadas aos modos de aprender”. 

Nessa perspectiva, considera-se fundamental que numa sala inclusiva se 
incentive o trabalho em pequenos grupos. Essa prática reflete o entendimento 
de que a aprendizagem acontece não apenas através das interações com o 
professor, mas que os estudantes também interagem e aprendem entre si. 
Ressalta-se, porém, que esses pequenos grupos devem ser organizados de 
modo intencional e heterogêneo, ou seja, de forma que um estudante mais 
experiente colabore com a aprendizagem de seu colega (PIMENTEL, 2018, 
p. 75). 

Para Sanches (1996), a integração de crianças com necessidades educativas 

especiais nas salas regulares foi uma das condições para haver uma mudança de 

atitude no que diz respeito ao ensino tradicional.  

Para isso é importante que o professor considere, na constituição dos 
pequenos grupos, a disponibilidade do estudante de cooperar com o colega, 
no sentido de ajudá-lo a fazer, ou seja, fazer com ele e não de fazer por ele. 
Dessa forma, constitui-se parte do estímulo à colaboração entre pares que o 
professor observe as interações produzidas no âmbito dos pequenos grupos, 
observando se os estudantes estão agindo colaborativamente. Caso essa 
disponibilidade ainda não esteja consolidada como característica da criança 
colocada para atuar como um colaborador, uma alternativa viável é a refacção 
dos grupos até que se alcance o objetivo pretendido (PIMENTEL, 2018, p. 
75). 

Dentro das escolas inclusivas, todas as crianças têm o direito de aprender, 

fazendo suas atividades para seu aprendizado com jogos, canções, brincadeiras, a 
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escola é responsável pela criação de condições necessárias para essas crianças 

(GONÇALVES, 2018). 

A integração, por um lado, dá mais relevância a apoios educativos diretos 
para crianças com necessidades educativas especiais fora da classe regular, 
e por outro, a inclusão privilegia apoios educativos indiretos (na maioria das 
vezes) dentro da sala e, só em casos excecionais, é que esses apoios devem 
ser dados fora da classe regular (GONÇALVES, 2018, p. 28). 

Importante ressaltar que umas das formas também importantes para o 

aprendizado diz respeito à elaboração de vários tipos de atividades didáticas para as 

crianças, envolvendo vários sentidos para elas aprenderem juntas, como visão, 

audição, entre outros, com isso acaba ampliando o aprendizado, principalmente com 

crianças do ensino regular (PIMENTEL, 2018). 

Desse modo, a proposição de aulas práticas, com experimentos, atividades 
em campo, vivências de situações concretas (como compras em um mer-
cado), ou uso de filmes e documentários certamente possibilitará o maior en-
volvimento de toda a turma com o conteúdo trabalhado. Essas formas de 
abordagem pedagógica, sem dúvida, potencializarão a aprendizagem de to-
dos os estudantes e não apenas dos que vivem a condição de deficiência 
(PIMENTEL, 2018, p. 76). 

Desse modo, diante da visão do profissional, os espaços para receber essas 

crianças com deficiência precisam ser acolhedores para que os alunos se sintam à 

vontade para que eles correspondam às expectativas e com isso alcançar o objetivo 

maior que é o aprendizado (TEODORO; SANTOS, 2021). 

O processo de aprendizagem é sempre ativo do ponto de vista do sujeito que 
aprende: para se apropriar de um objeto, vimos que é necessário que o 
aprendiz reproduza, com o objeto, o uso social para o qual ele foi criado. 
Dessa forma, a aprendizagem não resulta de um processo de criação, mas 
de um processo de reprodução do uso que a sociedade faz dos objetos, das 
técnicas, dos hábitos, das relações sociais (BARROS, 2018, p. 165). 

Dentro do espaço escolar, a afetividade é primordial para a relação entre 

professor e aluno, e aluno com aluno a fim de que se desenvolva o sentimento, 

trazendo grande influência no processo de ensino, porque o ensinamento não é 

apenas o ensinar, mas é também uma grande oportunidade de aprender e educar por 

meio da sabedoria e experiência (FARIA; SANTOS; CRUZ, 2021). 

A Lei Nº 8069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990), apresenta as primeiras 

garantias relacionadas aos direitos específico a todo ser humano, além da interdição 

da discriminação seja qual for o motivo, inclusive as deficiências: 
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 
idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 
pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 
social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 
as famílias ou a comunidade em que vivem (BRASIL, 1990, n.p). 

A educação é para todos, sejam crianças e adolescentes com ou sem 

dificuldades, negros, brancos, etc. A intenção é que não aconteça de forma alguma a 

exclusão, adequando os alunos à escola e a escola aos alunos (ALMEIDA; EBNER, 

2021). 

A educação, principalmente a partir de 1990, tem uma série de políticas 

implementadas que buscam a garantia de direitos das pessoas com deficiência na 

escola regular, efetivando a educação em uma perspectiva inclusiva. O Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial, elaborou um documento 

que orienta a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, como 

resultado de uma trajetória histórica, documento que é um marco para a Educação 

Inclusiva. Nele, levou-se em consideração avanços e lutas sociais que buscaram uma 

educação de qualidade para todos. Dentre os objetivos propostos pelo documento, 

tem-se a organização dos sistemas de ensino de forma a garantir o acesso, recursos 

pedagógicos, acessibilidade com eliminação de barreiras arquitetônicas, instalações, 

mobiliários e demais equipamentos necessários, para possibilitar a inclusão (BRASIL, 

2007). 

Como forma de viabilizar os objetivos da Política Inclusiva, o Decreto n. 6.571, 

de 17 de setembro de 2008, também conhecido como Decreto do AEE (Atendimento 

Educacional Especializado), dispõe como deverá ser realizado o atendimento 

educacional especializado aos deficientes. Para atender ao decreto, as escolas 

devem matricular os alunos, público-alvo da educação especial, nas classes comuns 

e no Atendimento Educacional Especializado (AEE) ofertado em Salas de Recursos 

Multifuncionais. As Salas de Recursos são ambientes com equipamentos, mobiliários, 

materiais didáticos e pedagógicos para atender às especificidades dos alunos com 

deficiência, ofertados em escolas da rede pública ou em instituições especializadas 

em educação especial (BRASIL, 2008). 
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2.3 O ASSISTENTE SOCIAL COMO MOBILIZADOR DO ACESSO AOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA 

Neste item, aborda-se como o Serviço Social atua no processo de inclusão da 

criança e do adolescente com deficiência na família, assim como acontece o 

acolhimento dessas famílias dentro do ambiente escolar quando recorrem às Escolas 

regulares. Ressalta-se como é trabalhada a discriminação, a inclusão e a exclusão 

social dessas crianças e adolescentes com deficiência na escola e na sociedade. Para 

finalizar, serão apresentados quais os desafios e as perspectivas sob o olhar do 

Serviço Social sobre criança e adolescentes com deficiência na sociedade 

contemporânea. 

2.3.1 O Serviço Social No Processo De Inclusão Da Criança E Adolescente Com 
Deficiência Na Família 

A família, quando se depara com o nascimento de uma criança com deficiência, 

precisa de um longo processo de aceitação para o entendimento da deficiência e 

superar as dificuldades para entender o que é uma pessoa com deficiência e entender 

quais são suas responsabilidades (MARQUES; CARON; CRUZ, 2020). 

A possibilidade de os pais da criança olharem para ela e a acharem bonita é 
uma dimensão fundamental da constituição do vínculo. A dimensão estética 
está ligada à vertente narcísica, pois é comum os pais se orgulharem de seus 
filhos e quererem mostrá-lo à sociedade. A criança com deficiência também 
precisa ser reconhecida como tal e ser considerada como sujeito de direitos. 
A possibilidade de os pais (e também os técnicos) reconhecerem as 
competências da criança com deficiência é fundamental nessa reidealização 
(MARQUES; CARON; CRUZ, 2020, p. 7). 

A visão de uma sociedade inclusiva vem da união do mundo como um todo na 

atenção à pessoa com deficiência, tendo um papel importante para a garanta de seus 

direitos como educação, saúde, lazer, esporte (CONSTRUIR NOTÍCIA, 2021). 

Uma das funções mais importantes da família — e, em particular, da família 
de pessoas com deficiência — é favorecer a participação dos filhos em todos 
os espaços da comunidade. Todas as crianças aprendem a se relacionar e 
enfrentar as situações 
do dia a dia, formando seu círculo de amizade. Essa aprendizagem é tão 
importante quanto a capacidade de ler, escrever ou trabalhar, pois é na 
relação com os amigos que formamos nosso grupo e criamos nossa 
identidade (CONSTRUIR NOTÍCIAS, 2021, n.p). 

Na sociedade em que se vive, é recomendável que os pais permitam e orientem 
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seus filhos à participação nas brincadeiras com amigos e com vizinhos e em grupos 

de cultura, lazer e esporte com outras crianças, fazendo-os vivenciar o maior número 

de situações possível. Esse é um direito que toda criança precisa ter (CONSTRUIR 

NOTÍCIA, 2021). 

O mundo atual oferece oportunidades variadas para o crescimento e 
desenvolvimento das crianças, abrindo-lhes imensas possibilidades de 
realização pessoal. Entretanto, nunca estivemos tão inseguros quanto ao 
futuro de nossos filhos e à melhor maneira de educá-los. Hoje em dia, são 
comuns os lares onde o cuidado dos filhos fica sob a orientação da mãe. A 
chegada de um filho com deficiência altera a rotina das famílias. Também, 
nesse caso, é a mãe quem assume a maior parte das responsabilidades, 
tornando-se a figura forte da casa. Algumas vezes, parece que toda a família 
gira ao redor dessa criança, deixando os irmãos em segundo plano. Há, 
ainda, o risco de distanciamento do pai, que, algumas vezes, afasta-se ou 
abandona a família. Cabe à mãe, mais uma vez, a tarefa de conduzir e 
orientar os familiares nessa nova caminhada (CONSTRUIR NOTÍCIAS, 2021, 
n.p).  

A capacidade de os pais olharem para seus filhos ao nascerem e acharem seu 

bebê bonito é fundamental para iniciar um vínculo entre pais e filhos (MARQUES; 

CARON; CRUZ, 2020). 

O que está em causa é a capacidade de idealizar a criança real, a partir da 
não negação, ou seja, a partir da realidade que se conhece no momento. A 
inclusão educativa, social, desportiva ou cultural dessas crianças só faz 
sentido, só pode acontecer se alguém, para elas, for capaz de idealizar, 
desejar algo de bom, belo e exigente, tendo em conta a sua realidade, mas 
também desejando muito para além dela. O limite é sempre o mesmo: o de 
não cair em negação, que seria voltar à idealização original, ao outro, à 
criança que não nasceu (MARQUES; CARON; CRUZ, 2020, p. 7-8). 

As famílias das crianças com deficiência podem auxiliar os gestores públicos, 

como, por exemplo, os professores da educação regular junto a ações de 

comprometimento aos direitos dessas crianças a fim de que todos aprendam juntos 

(MARQUES; CARON; CRUZ, 2020). 

Uma das principais fontes de formação para uma criança e adolescente é a 

educação. Para isso, é necessário a mudança da mentalidade ainda no início do 

processo de aprendizagem, sendo ideal um ambiente adequado para que os 

profissionais da educação possam trabalhar, uma estrutura adequada, um profissional 

adequado para a função com assuntos e métodos de ensino que facilitem o processo 

de ensino e para que essas crianças tenham um bom ensinamento ( RANGEL, 2020). 

A escola é um espaço onde se aprende e se ensina e, segundo Oliveira (2004, 

p. 47), “proporciona um caminho de mudança de postura por possibilitar o 

conhecimento da diversidade cultural, a mudança de mentalidade e a formação de 
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novos comportamentos e atitudes frente a discriminação (socioeconômica, étnica e 

cultural)”. 

Considera-se que as crianças e adolescentes com deficiência necessitam de 
maior apoio de seus familiares para acompanhá-los e estimulá-los visando 
sua autonomia. Os que também usufruem da reabilitação têm em seus 
familiares o apoio mediador entre a Saúde e a Educação. Mediador no 
sentido de informar à escola as orientações, dadas pelo profissional da 
Saúde, e vice-versa, sobre a criança e adolescente com deficiência, 
necessárias ou que contribuirão com a aprendizagem, a dignidade e 
qualidade de vida, ao que se perfaz à dignidade da pessoa humana 
(FERNANDES, 2018, p. 409). 

Segundo Campos (2011), os estudos em relação à família e à escola têm 

mostrado que, quanto maior o vínculo dos pais com a escola dos filhos, mais essas 

crianças terão maior chance de um bom desempenho escolar e com isso alcança 

níveis elevados de ensino. Para que isso se dê, é necessário a família assumir uma 

responsabilidade no processo de educação de seu filho. 

O processo de inclusão exige a integração de todos para que se promova 
uma sociedade mais justa e igualitária. Para tanto, é necessário uma 
mudança de pensamento e postura, condição que inclui uma relação de 
respeito, sem qualquer tipo de discriminação. O preconceito é baseado em 
um sentimento motivado por hábitos de julgamento ou generalizações 
apressadas diante de algo que se constitui como uma ameaça. Na atual 
sociedade, as formas de organização social ainda seguem negando a 
diferença (RANGEL, 2020, p. 31). 

Segundo Gomes (2009), atualmente, encontram-se obstáculos na sociedade 

contemporânea para inclusão e aceitação daqueles que possuem deficiência. A mai-

oria das vezes a família é a confirmação desses obstáculos e dessa dificuldade en-

contrada atualmente. A relação família e escola colabora ricamente para o avanço da 

criança com deficiência no olhar de Lazzaretti e Freitas (2016), pois ambas constroem 

meios pertinentes para o bom aproveitamento e, dessa forma, a interação ocorre de 

forma positiva, sendo o momento em que estão unidas não focam na deficiência, mas 

em suas competências, construindo pessoas com autoconfiança. 

No atual momento, é necessário que todos estejam envolvidos com o processo 

pela luta à inclusão, seja onde for, é preciso que todos almejem uma mudança diante 

a pessoa com deficiência ou com a sociedade civil, buscando cada vez mais a garantia 

de direito e conscientização da sociedade (RANGEL, 2020). 

A influência das relações familiares é clara em famílias com filhos deficientes, 
pois se trata de uma experiência inesperada, de mudança de planos e 
expectativas dos pais. Mesmo assim, quando se consideram as famílias cujas 
crianças nascem com alguma deficiência, as pesquisas atuais também 
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mostram diferenças em relação aos conceitos disseminados socialmente 
(FIAMENGHI; MESSA, 2007, p. 239). 

O assistente social deve desenvolver seu trabalho nas mais diferentes áreas 

incluindo a área da educação. Assim, é necessário que a realidade social atual 

compreenda sua importância nas lutas sociais que atuam junto aos usuários das 

políticas públicas (ABED, 2017). 

De fato, frente a toda a complexidade social que envolve o exercício 
profissional dos assistentes sociais, é necessário que haja um projeto 
profissional sólido para efetivar suas ações na realidade dinâmica da 
sociedade capitalista. O primeiro pressuposto para a determinação 
institucional se vier a ferir algum direito do cidadão. Esse é um dever ético do 
assistente social (ABED, 2017, p. 51-52). 

Sob o olhar do assistente social, há algumas habilidades profissionais para 

programar as políticas públicas no atendimento às pessoas com deficiência (ABED, 

2017). 

Os projetos sociais exigem do assistente social conhecimento da realidade 
do público alvo; o conhecimento dos meios, e modos de sua utilização, a 
visão da prática em forma de teoria, e contribui para o estabelecimento das 
finalidades ou antecipação dos resultados objetivos que se pretende atingir 
no projeto social (ABED, 2017, p. 52). 

Salienta-se que a atuação do profissional de serviço social em relação à pessoa 

com deficiência em momento algum se restringe a encaminhamentos que são de 

direito dessas pessoas como, por exemplo, o BPC (Benefício de Prestação 

Continuada), o trabalho do assistente social busca ações específicas e ampliadas 

para os direitos sociais para esses sujeitos de direito (ABED, 2017). 

 2.3.2 O Acolhimento Da Família Na Escola De Ensino Regular 

A relação entre a escola e a família das crianças e dos adolescentes com 

deficiência agregam ainda mais no processo de ensino e de aprendizagem. Com isso 

a escola e a família se complementam uma a outra (Silva, 2015). 

Para entrelaçar estas instituições primordiais na vida humana, é importante 
abordar como ocorre esta parceria na vivência de educandos com 
necessidades especiais inseridos na rede regular de ensino, considerando as 
contribuições presentes desta relação família-escola, vinculando-o com o 
processo educacional destas crianças inclusivas (SILVA, 2015, p. 14249). 

A educação inclusiva parte de um trabalho pedagógico e social que é 

considerado importante para as pessoas com deficiência para suas habilidades para 
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seu melhor desenvolvimento (SILVA, 2015). 

Chama-se atenção para o fato de que incluir precisa partir de um processo 
educacional, o qual visa equiparar, interagir e socializar as pessoas com 
necessidades especiais, de maneira que todos aprendam juntos, sem 
acepção de ensino (SILVA, 2015, p. 14250). 

Para que aconteça uma verdadeira parceria entre a escola e a família devem 

ser adotados encaminhamentos diversificados para um bom entendimento às 

necessidades e adequar espaços físicos para o processo de inclusão bem-sucedido 

(SILVA, 2015). 

Uma vez que, este trabalho visa à formação humana do indivíduo e a busca 
de um lugar na sociedade é preciso o apoio e o suporte de ambas as 
instituições responsáveis pela criança: a Família e a Escola (SILVA, 2015, p. 
14251). 

A família exerce um papel no desempenho escolar da criança e do adolescente. 

Na visão dos profissionais da educação, muitas vezes, os pais que possuem uma 

criança ou um adolescente com deficiência se tornam mais protetores. Com isso, 

acabam impedindo essas crianças de vivenciarem experiências que com o passar do 

tempo farão toda diferença para eles (CASSALES; LOVATO; SIQUEIRA, 2011). 

Então, assim como os professores acreditam que a família deve integrar-se 
ao ambiente escolar engajando-se no processo, existe a visão dos familiares 
que acreditam que os professores devem estabelecer um trabalho em 
conjunto com os pais e filhos especiais, através de encontros e/ou reuniões 
para que, dessa forma, todos possam ter conhecimento e vivenciar a rotina 
repleta de atividades que os filhos enfrentam. Tais reivindicações deixam 
evidente o fato de que, tanto os pais como os professores, não se encontram 
preparados para lidar com a inclusão de alunos especiais na escola regular, 
pois todos exigem a atitude do outro, mas não se mostram disponíveis para 
dar o primeiro passo (CASSALES; LOVATO; SIQUEIRA, 2011, p. 37). 

Para que a inclusão da criança e do adolescente com deficiência possa ocorrer, 

faz-se necessário que os profissionais da área da educação se aprimorem 

constantemente para que os mesmos tenham o domínio necessário para a evolução 

pedagógica e com o atendimento a família (CASSALES; LOVATO; SIQUEIRA, 2011). 

Através deste são estabelecidos os procedimentos de referenciação e 
avaliação, o programa educativo individual e plano individual de transição, as 
medidas educativas e as modalidades específicas de educação. Destaca-se 
a importância duma educação inclusiva, com base num programa educativo 
individual, na adequação de estratégias de ensino e avaliação e numa 
personalização do apoio pedagógico (NUNES, 2013, p.19). 

Para uma criança e um adolescente, o suporte dos pais na educação é 

fundamental. Com isso, existe também a equipe técnica médica, a equipe 
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multidisciplinar da psicologia e do serviço social (NUNES, 2013). 

Os serviços de apoio são então um suporte vital para as famílias de crianças 
com deficiência. Este tipo de serviços deve então primar por centrar-se numa 
abordagem focada na família, sendo fundamental providenciar (NUNES, 
2013, p. 20). 

Segundo Fiamenghi Jr. e Messa (2007), estudos abordam alguns aspectos 

conflitantes na interação e nas mudanças possibilitadas aos sujeitos com deficiência. 

O autor ainda afirma ser necessário, para a mediação desses profissionais, o 

acompanhamento familiar dessas crianças e adolescentes. 

É de conhecimento que a Educação Especial e a Educação Inclusiva 
caminham juntas para um processo mobilizador, o qual insere pessoas com 
necessidades especiais educativas na rede regular de ensino. Contudo, a 
primeira se refere a uma modalidade de ensino e a segunda é um 
atendimento especializado ofertado para pessoas com necessidades 
especiais, que estejam inseridas em diferentes níveis da educação básica ou 
ensino superior (SILVA, 2015, p. 14243). 

Sabe-se que a família é chave importante para a formação do estudante. Com 

isso, a escola é o local onde ampliará seu conhecimento prático e teórico, 

desenvolvendo suas habilidades diante da vida e sociedade (SILVA, 2015). 

Quanto à categoria “ser responsável pela educação do filho”, os participantes 
consideraram importante que os familiares dessem continuidade ao trabalho 
realizado pelos profissionais. Os familiares discutiram sobre a importância de 
seguir as orientações dos profissionais em casa e de dialogar com os 
profissionais quando encontrassem dificuldades para seguir as orientações 
fornecidas, mas destacaram que nem sempre podem ou desejam seguir 
rigidamente as orientações dadas (SILVA; MENDES, 2008, p. 224). 

Para que exista uma grande parceria entre a escola e a família, devem ser 

adotadas metodologias diversificadas para o aprendizado dessas crianças com 

deficiência e a adequação dos espaços físicos para dar-se o processo de 

aprendizagem mais leve para todos (SILVA, 2015). 

Uma vez que, este trabalho visa à formação humana do indivíduo e a busca 
de um lugar na sociedade é preciso o apoio e o suporte de ambas as 
instituições responsáveis pela criança: a Família e a Escola (SILVA, 2015, p. 
14251). 

A inclusão não é apenas inserir o sujeito ao meio, mas promovendo interações, 

tornando um processo legal, social e político, sendo necessária a colaboração dos 

pais, comunidade e escola para que seja construído um trabalho efetivamente 

concretizado no final (SILVA, 2015). 

Segundo Pereira (2004, p.17) “Cabe à escola, cada vez mais, interagir com a 
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família e a sociedade, com projetos que resgatem o valor humano de cada um, de 

cada aluno. É na vivência com o outro ser humano que a criança permitirá avaliar seus 

conhecimentos.” 

 

2.3.3 O Serviço Social Diante Da Discriminação, Preconceito, Bullying, Inclusão 

e Exclusão Social Da Criança e Adolescente Com Deficiência Na Sociedade 

O Assistente social contemporâneo deve produzir novas propostas para a 

intervenção nas demandas emergentes da sociedade, visto que a inclusão social vem 

como um grande desafio AO profissional de Serviço social, pois se vive em uma 

sociedade preconceituosa e limitada no processo de inclusão (MAGALHÃES; 

ORSOLIN, 2016). 

Provocar reflexão acerca da inclusão social, dos direitos das pessoas com 
deficiência, bem como, ter empenho na eliminação de todas as formas de 
preconceito, se constitui como deveres enquanto assistentes sociais, 
comprometidos com a ampliação e consolidação da cidadania, visando uma 
sociedade mais justa e igualitária. A partir disso, faz-se relevante analisar as 
possibilidades do assistente social neste processo (MAGALHÃES; 
ORSOLIN, 2016, p. 4). 

Pensar sobre a inclusão social faz compreender que sempre deve existir uma 

forma clara e não entrelinhas, que uma criança com deficiência pode e deve estar 

inserida em uma escola de ensino regular, usufruindo dos mesmos direitos das outras 

crianças. Esses são os desafios que o profissional de serviço social terá em seu 

processo de trabalho (MAGALHÃES; ORSOLIN, 2016). 

É difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão das 
características que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura e peso. 
Já nascemos com essas características e elas é que nos definem como ser 
humano, sendo que, cada um de nós se distingue um do outro. Isso deveria 
ser visto como algo positivo, no entanto, existe na sociedade um “padrão 
ideal” a se seguir, e isso causa as discriminações, exclusões e preconceitos 
(MAGALHÃES; ORSOLIN, 2016, p. 4).  

Pensar em inclusão social é vasto e vem tanto no lado social quanto no lado 

educacional, todos na prática já têm a noção sobre a inclusão, mas ainda faltam 

muitos esclarecimentos sobre o assunto. Em algumas décadas passadas, eram 

viabilizadas as alternativas para a melhoria do ensino e com isso a garantia da 

integração das crianças que se encontram atrasados na escola devido às grandes 

necessidades que os mesmos possuem (SILVA; ROBERTO, 2019). 
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A descentralização da educação especial, currículo diversificado e recursos 
apropriados foram formas para suprir a carência e a emergência da 
reorganização da educação. A educação inclusiva não é diferenciada, existe 
uma trajetória que possibilita analisar sua importância. O crescente número 
de alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino, nos remete 
a uma redefinição da implementação e ruptura das ações já existentes 
(SILVA; ROBERTO, 2019, p. 215). 

O profissional de Serviço Social trabalha com a efetivação dos direitos à 

cidadania, observando a relevância do seu agir profissional junto à inclusão social, 

acabando com todas as possíveis formas de preconceito e de discriminação, 

trabalhando em prol dos direitos humanos (MAGALHÃES; ORSOLIN, 2016). 

Neste viés, é de compromisso dos assistentes sociais, da sociedade civil e 
também do Estado, trabalhar na perspectiva de se efetivar a inclusão social, 
através de programas e projetos de ordem social, além de colocar em vigor 
os já existentes, visando, desta forma, uma sociedade mais justa e igualitária. 
Este processo implica em grandes desafios, uma vez que a naturalização da 
exclusão e desigualdade social é algo marcante no contexto social em que 
vivemos, pois são conceitos historicamente constituídos. No entanto, 
provocar reflexão acerca deste processo é de fundamental importância para 
a efetivação da inclusão social, e também para a desmistificação de 
estereótipos e preconceitos acerca da pessoa com deficiência 
(MAGALHÃES; ORSOLIN, 2016, p. 5). 

No seu contexto total, a escola junto ao assistente social, deve observar as 

manifestações em relação à exclusão social de uma criança com deficiência. Essas 

violências vão desde práticas de bullying, discriminação até o isolamento do grupo. O 

Bullying pode ser tanto físico, verbal e psicológico (MOREIRA, 2014). 

O Bullying é uma grande realidade nas escolas. Às vezes começa com uma 

simples brincadeira entre colegas na escola, podendo ocasionar muitos traumas, 

depressão, isolamento, mutilações e até suicídio. São muitos os desafios desse 

assunto, sendo necessário que políticas públicas direcionem discussões em relação 

a essa temática, a fim de que esse problema seja erradicado de nossas escolas (LIMA; 

LOPES, 2020). 

Bullying é uma denominação nova, utilizada a poucos anos para nomear-se 
a prática de violência sofrida por pessoas nos mais variados contextos 
sociais. Bullying refere-se a atos violentos, quase sempre repetitivos com a 
intenção de ferir, machucar, humilhar, magoar e ridicularizar um alvo 
escolhido, ás vezes sem motivos, apenas pelo prazer de inferiorizar o outro. 
Mas o bullying escolar é hoje preocupante, pois leva às últimas 
conseqüências atos de violência entre alunos causando problemas 
irreversíveis, muitas vezes (LOPES; SAAVEDRA, 2008, p. 12). 
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Para Constantini (2004), bullying é o fenômeno de agressão velada, física, 

verbal ou psicológica, capaz de acarretar problemas no indivíduo. Mas ele também 

está presente na escola e nesse local torna-se responsável pelo fracasso e 

desinteresse de muitas crianças que sofrem tais agressões veladas. Por isso, afirma-

se a necessidade de presença de um psicopedagogo nas instituições escolares para 

detectar e auxiliar quem prática e quem sofre o bullying, como 11, também dar suporte 

às famílias cujos indivíduos sofrem ou praticam essas agressões. 

O bullying na escola, como uma forma de manifestação da violência, pode 
ser considerado uma expressão da questão social e, portanto, objeto de 
investigação e intervenção do Serviço Social. A atuação profissional de 
assistentes sociais no espaço escolar não se restringe à execução prática de 
tarefas, proferir palestras sobre temas transversais ou de solucionar 
problemas relativos à evasão, por exemplo. Pelo contrário, a complexidade 
do fazer profissional dos assistentes sociais diz respeito justamente ao 
confronto da situação apresentada com as estruturas que levaram à sua 
ocorrência, ou seja, a característica marcante da profissão se situa 
justamente na capacidade de enxergar além das consequências, suas 
causas, numa leitura mais profunda da realidade que cerca os sujeitos e suas 
experiências vividas (OLIVEIRA; CARVALHO; VOLTOLINI, 2021, p. 8). 

Lembrando que a evasão escolar, por exemplo, fica refletida nas desigualdades 

sociais, há vários fatores que levam as crianças e os adolescentes a deixarem a 

escola, principalmente os de baixa renda quando a necessidade de trabalhar para 

ajudar em casa acaba falando mais alto. Ainda com o desestímulo dos pais, 

influenciam-se ainda mais os problemas de evasão escolar e, muitas vezes, a 

violência doméstica e intraescolar que essas crianças e adolescentes acabam 

sofrendo (OLIVEIRA; CARVALHO; VOLTOLINI, 2021). 

Com essa compreensão, as crianças com deficiência que sofrem bullying, 
bem como a própria discriminação e preconceito na escola, são excluídas da 
interação social com os outros alunos, o que prejudica seu desenvolvimento 
e sua aprendizagem, e o que acaba caracterizando a inclusão excludente. A 
escola é responsável por essa mediação do processo de desenvolvimento 
dos indivíduos, tornando-se por esse motivo, necessário que professores, 
bem como toda a equipe, saibam identificar o bullying escolar e planejar 
formas de prevenir essa violência contra esses alunos (DIAS; PINGOELLO, 
2016, p. 41). 

Muitas vezes, mesmo sem intenção, as pessoas com deficiência acabam, 

apesar de incluídas na sociedade, isoladas e muitas vezes ou na maioria das vezes 

excluídas pelos colegas na escola (DIAS; PINGOELLO, 2016).  

Essas atitudes não permitem que o indivíduo desfrute da interação social, 
prejudicando-a dentro e fora da escola, esta interação deve ser trabalhada na 
sala de aula com os outros alunos e principalmente com a criança com 
necessidades educacionais especiais, para que este perceba os seus direitos 
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e os reclame, se necessário, de forma com que aceite suas diferenças e 
consiga enfrentar as dificuldades (DIAS; PINGOELLO, 2016, p. 50). 

O Bullying está caracterizado com violência com consequências gravíssimas 

para o agressor e principalmente para a vítima e com isso pode prejudicar ainda mais 

o aprendizado dessa criança e adolescente com deficiência (DIAS; PINGOELLO, 

2016). 

A exclusão social tem sido uma categoria importante e presente nas análises 
que buscam relacionar violência e direitos civis. Enfatiza-se o fato de que os 
excluídos dos direitos tornam-se alvos, ou atores, mais imediatos da 
violência. Sem negar a importância dos vínculos que, de um modo geral, 
permitem associar tais fenômenos, propomo-nos a refletir, igualmente, sobre 
aspectos, manifestações e contextos de violência cujos protagonistas 
encontram-se, também, em camadas ou grupos sociais normalmente 
considerados como incluídos. Ou, seria talvez mais pertinente pensar 
contextos e situações nos quais inclusão e exclusão, concebidas como 
categorias que perpassam dimensões econômicas tanto quanto sociais e 
culturais de um dado espaço social, podem se entrecruzar no decurso de um 
mesmo sistema de ação de um ator social, individual ou coletivo (PORTO, 
2000, n.p). 

As transformações que a sociedade vem passando devem ser analisadas num 

contesto de grandes transformações que acabam combinando com múltiplas formas 

do processo de globalização, essas mudanças são decorrentes de uma forma mais 

radical da vida social (PORTO, 2000). 

Esta abordagem se justifica pela impossibilidade de circunscrever a análise 
do fenômeno a qualquer categoria de caráter unificador, mas, também, pela 
necessidade de explorar novos ângulos desta análise que conduzam a refletir 
a violência através de uma relação dinâmica entre inclusão e exclusão, 
apreendidas não mais como formas dicotômicas e excludentes mas, ao 
contrário, como categorias integrantes de uma mesma dinâmica, na qual 
atores sociais podem vivenciar alternadamente formas de inclusão/exclusão 
decorrentes de processos sociais fragmentados, diferenciados e plurais 
(PORTO, 2000, n.p). 

 

A prevenção a exclusão sempre e o melhor caminho em uma sociedade em 

diferentes níveis, todo ser humano necessita estar incluso nos ambientes sejam eles 

públicos ou não, a prevenção a essa violência e sempre o melhor caminho (PORTO, 

2000). 

A deficiência é apenas uma maneira de ser e de estar no mundo e pertencente 

a uma das diversas expressões da diversidade humana. Sendo assim, as pessoas 

com deficiência necessitam de liberdade, de iguais possibilidades de acesso aos bens 
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e serviços, bem como da efetivação do direito de participar das dinâmicas de 

organização social, familiar e comunitária (SILVA; OLIVER, 2019, p. 291). 

2.3.4 Perspectivas e Desafios Na Ótica Do Serviço Social Da Criança e 

Adolescente Com Deficiência Na Sociedade Contemporânea 

Sabe-se que a história da deficiência foi marcada e ainda está muito forte por 

diferentes trajetórias e de formas de entendimento. Essa história foi variando de 

acordo com o passar dos anos, o processo de exclusão, abandono e também a morte 

das pessoas com deficiência (MACHADO, 2021). 

A pessoa com deficiência, na atualidade, ainda enfrenta muitos obstáculos no 
exercício de sua cidadania, como: o preconceito enraizado de toda sua 
história de sofrimento; a estigmatização da diminuição da sua capacidade em 
decorrência da deficiência; a falta de acessibilidade nos espaços públicos, 
que não contempla para que esse indivíduo usufrua de sua autonomia; entre 
outros embates os quais a PcD continua enfrentando na contemporaneidade 
(MACHADO, 2021, p. 18). 

Na área da educação, o assistente social é um profissional essencial com um 

novo desafio para a categoria, que vai precisar ter uma visão ampla para a realidade 

da sociedade e da escola na qual esse profissional atuará. O profissional do Serviço 

Social vai facilitar a mudança dentro da escola, fazendo com que esse ambiente se 

torne ainda mais rico em conhecimento em relação à família, escola e comunidade 

(SOUZA  et al., 2020). 

Entretanto no seu fazer profissional, o assistente social na educação básica 
e inclusiva é pretendido em ocasiões que as famílias estão com algum tipo 
de conflito, conflito esse que expressa alguma vulnerabilidade social 
prejudicial para a família e para o indivíduo, situação vindoura de alguma 
expressão da questão social. Ao acontecer algum encaminhamento para o 
setor social da escola, o devido sigilo e cuidado para entender o caso dessa 
família é convenientemente ético e sensível (SOUZA et al., 2020, p. 64). 

Constata-se, em várias pesquisas, que se fez o necessário para o apoio da 

família e da comunidade na escola a fim de melhorar o aprendizado e de tal maneira 

que a criança se saia bem e construa sua história de sucesso (SOUZA  et al., 2020). 

Portanto deve-se aplicar essa relação de respeito entre os professores, 
alunos, pais e comunidade para que o cotidiano escolar seja seguro. Porém, 
existem algumas falhas, onde nem tudo sai como planejado, muitas vezes o 
aluno deposita suas expectativas e emoções sobre a escola e sobre a família, 
e o problema passa despercebido pelos profissionais e pela família, 
dificultando o acesso ao direito a educação (SOUZA et al., 2020, p. 64). 
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Ainda existe um conflito na família para alcançar um ponto em comum na 

conversa, ficando a escola e a família lado a lado para o desenvolvimento dessa 

criança ou adolescente, facilitado pela equipe da instituição, incluindo o assistente 

social (SOUZA  et al., 2020). 

A constituição Federal de 1988 mostra claramente os direitos das pessoas com 

deficiência, sendo um deles o seguinte: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Art. 5º 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, 
n.p). 

Entre os direitos principais que a lei garante à pessoa com deficiência é o direito 

à educação, devendo ser ofertada com o maior desenvolvimento para que alcance 

todas as necessidades possíveis e um ensino de qualidade a todos (SOUZA et al., 

2020). 

Para que este direito seja garantido, a educação especial pode ser ofertada 
por meio da educação bilíngue, em Libras (Língua Brasileira de Sinais) assim 
como o acesso aos tradutores e intérpretes. Escolas acessíveis, preparadas 
fisicamente para receber alunos com deficiência física (SOUZA et al., 2020, 
p. 63). 

 Os estudos comprovam que os alunos precisam do apoio de seus familiares e 

da escola. Isso faz toda a diferença, no entanto ainda existem algumas falhas que 

deixam o aprendizado dessas crianças e adolescentes a desejar. Tanto os jovens 

quanto as famílias depositam muitas expectativas nas instituições e, às vezes, 

acabam passando despercebidos pelos profissionais. Nesse momento, evidencia-se 

a importância de um profissional de serviço social dentro do ambiente escolar (SOUZA 

et al., 2020). 

O profissional em Serviço Social, que é o assistente social, pode desenvolver 
seu trabalho nas mais diversas áreas, inclusive no setor educacional. É 
necessário que a realidade social contemporânea compreenda a importância 
que os assistentes sociais têm enquanto agentes críticos envolvidos nas lutas 
sociais, que atua junto aos usuários das políticas públicas, muitas vezes 
elaborando-as, executando-as e também as tornando acessíveis (ABED, 
2017, p. 49). 

Vale ressaltar que o profissional de serviço social tem suas competências 

previstas dentro da lei 8.66293, a quali prevê todas as suas competências e 

obrigações (ABED, 2017). 
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Diante do exposto é possível perceber que o Assistente Social desempenha 
um papel bem importante na APAE, em uma cidade do Mato Grosso do Sul. 
As profissionais entrevistadas demonstram grande comprometimento com a 
população atendida, e têm desenvolvido um trabalho embasado no Projeto 
Ético-Político do Serviço Social (ABED, 2017, p. 55).   

 As escolas devem estar preparadas para receber esses alunos nos níveis de 

suas necessidades especiais. De acordo com Serra (2004, p. 28), 

Promover a inclusão significa, sobretudo, uma mudança de postura e de olhar 
acerca da deficiência. Implica em quebra de paradigmas, em reformulação 
do nosso sistema de ensino para a conquista de uma educação de qualidade, 
na qual, o acesso, o atendimento adequado e a permanência sejam 
garantidos a todos os alunos, independentemente de suas diferenças e 
necessidades. 

O desafio que ocorre no âmbito escolar, quando abordado o tema educação 

inclusiva especialmente, apresenta-se pela falta de qualificação continuada, não só 

do professor, mas de todos os profissionais envolvidos. Vale destacar ainda que não 

se deve entender um ambiente inclusivo somente em razão dos recursos 

pedagógicos, mas sim em como utilizá-los. De acordo com Sampaio (2011, n.p), 

Uma escola pode ser considerada inclusiva, quando não faz distinção entre 
seres humanos, não seleciona ou diferencia com base em julgamentos de 
valores como perfeitos e não perfeitos, normais e anormais. INCLUSIVA, é 
aquela escola que proporciona uma educação voltada para todos, de forma 
que qualquer aluno que dela faça parte, independente deste ser ou não 
portador de necessidades especiais, tenha condição de conhecer, aprender, 
viver e ser, num ambiente livre de preconceitos que estimule suas 

potencialidades e a formação de uma consciência crítica. 

A acessibilidade é imprescindível, pois garante uma melhor qualidade de vida 

às pessoas com deficiência ou com síndrome e deve estar presente nos espaços, no 

meio físico, no transporte, na informação e comunicação. O Decreto n° 5.296/2004, 

em seu Art. 8 Inciso I, dispõe sobre a acessibilidade, na qual considera que: 

I – Acessibilidade – Condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios 
de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida (BRASIL, 2004. p.1). 

De acordo com Zaranza (2008, p. 3), 

A limitação de um membro faz com que as relações sociais da família sejam 
interrompidas, a comunicação familiar apresenta como características pouca 
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clareza, é menos investida de carga emocional e constitui um fator de 
estresse para a família, sobretudo para as mães que se envolvem mais com 
os cuidados do filho. 

Diante disso, sobre a família e seu papel, Kaloustian (2002, p. 11) apresenta 
que: 

Permanece enquanto espaço privilegiado de socialização, de prática de 
tolerância e divisão de responsabilidades, de busca coletiva de estratégias de 
sobrevivência e lugar inicial para o exercício da cidadania sob o parâmetro da 
igualdade, do respeito e dos direitos humanos. A família é o espaço 
indispensável para a garantia da sobrevivência de desenvolvimento e da 
proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo 
familiar ou da forma como vêm se estruturando. 

O assistente social tem o conhecimento e com isso sabe dizer e procurar os 

direitos da pessoa com deficiência, pois participa de planejamentos e da execução 

dos mesmos em instituições, tornando-as mais acessíveis e igualitárias para todos 

(SOUZA et al., 2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A materialização dessa pesquisa foi de grande importância para o crescimento 

acadêmico e pessoal. Utilizando-se da pesquisa, pôde-se perceber a importância da 

inclusão social diante da sociedade. 

A pessoa com deficiência, historicamente, esteve submissa à cultura, tradição 

e religião dos povos, à 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, devendo 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 da vida em sociedade para inserir em internatos e até mesmo 

manicômios a fim de que sobrevivessem 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. 

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 tornaram-se perceptíveis na visita domiciliar. Tais 

pessoas enfrentam muito preconceito e exclusão no que se refere à inserção em 
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qualquer espaço, seja na saúde, escola e principalmente pela própria família, 

ambiente que deveria ser acolhedor. 

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 à APAE devido 

ao espaço ser de inclusão para a pessoa com deficiência. 
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