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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a atuação do Serviço Social, cuja principal e primeira meta é a 

inclusão escolar, diante do processo de inclusão de crianças e de adolescentes com deficiência na 

sociedade. Seu desdobramento envolveu o resgate da trajetória histórico-social da deficiência, 

com elementos internacionais e nacionais, sinalizando a exclusão vivenciada, mas também o 

desenvolvimento de direitos sociais voltados para as pessoas com deficiência. É destacada a 

participação das famílias e seus limites diante da pobreza e da vulnerabilidade social, que se 

somam à presença da deficiência. Esta realidade é associada ao perfil de famílias atendidas pela 

Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais (APAPE) de Campos dos Goytacazes/RJ, com 

informações socioeconômicas e sobre a composição familiar. Esta instituição foi o locus da 

intervenção profissional do serviço social abordada na segunda parte deste trabalho de conclusão 

de curso. Acerca dele, são analisadas as frentes de atuação e as estratégias interventivas utilizadas 

pelo serviço social, ressaltando suas competências profissionais e suas atribuições privativas, com 

vistas à garantia de direitos sociais. A elaboração desse estudo ocorreu a partir da realização de 

pesquisa bibliográfica e utilização de registros de diários de campo, produzidos durante o estágio 

supervisionado em serviço social que foi realizado na APAPE da cidade mencionada. Sua análise 

fundamenta-se na teoria Marxista, que promove o desvelar do real em busca da essência dos 

fenômenos sociais, reconhecendo a construção histórica feita pelos homens e as contradições da 

sociedade, assim como prevendo a associação de aspectos macrossociais aos microssociais – que, 

no caso deste trabalho, foram os próprios ao contexto da APAPE. Como resultado, foi possível 

identificar a importância dela enquanto instituição e do Serviço Social enquanto campo de 

atuação, por ser o elo entre famílias, crianças/adolescentes e instituição – escutando, 

reconhecendo demandas e intervindo no sentido da garantia de direitos sociais. 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Inclusão social. Família. Direitos sociais. Serviço 

Social. 
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ABSTRACT 
 

This paper analyzes the performance of Social Work, whose main and first goal is school 

inclusion, in the face of the process of inclusion of children and adolescents with disabilities in 

society. It is unfolding involved the rescue of the historical-social trajectory of disability, with 

international and national elements, signaling the exclusion experienced, but also the 

development of social rights aimed at people with disabilities. The participation of families and 

their limits in the face of poverty and social vulnerability are highlighted, added to the presence 

of disability. This reality is associated with the profile of families assisted by the Associação de 

Pais de Pessoas Especiais (APAPE) of Campos dos Goytacazes/RJ, with socioeconomic 

information and family composition. This institucion was the locus of professional intervention 

of the social work addressed in the second part of this course completion work. About this, the 

fronts of action and the interventional strategies used by the social work are analyzed, 

emphasizing their professional skills and their private attributions, with a view to guaranteeing 

social rignhts. The preparation of this study occurred from the performance of bibliographical 

research and use of records of field diaries, produced during the supervised intership in social 

work that was held at APAPE, of the city mentioned. His analysis is based on Marxist theory, 

which promotes the unveiling of the real in search of the essence of social phenomena, 

recognizing the historical construction made by men and the contradictions of society, as well as 

predicting the association of macrosocial aspects with microsocial aspects – which, in the case of 

this study, were the very context of APAPE. As a result, it was possible to identify the importance 

of it as an institution and social work as a field of action, because it is the link between families, 

children/adolescents and institution - listening, recognizing demands and intervening in the sense 

of guaranteeing social rights. 

Keywords: People with disabilities. Social inclusion. Family. Social rights. Social Work. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do Serviço Social, cuja principal 

e primeira meta é a inclusão escolar, diante do processo de inclusão de crianças e de adolescentes 

com deficiência na sociedade. Ele destaca o exercício profissional do assistente social frente às 

famílias, visando a permanência de tais crianças e adolescentes na Associação de Pais e Amigos 

de Pessoas Especiais (APAPE) de Campos dos Goytacazes/RJ, intervindo sobre as expressões da 

questão social que se apresentam no contexto de vida dos envolvidos. 

O interesse por esse tema surgiu mediante as observações feitas durante o período de 

estágio supervisionado em Serviço Social da autora deste trabalho de conclusão de curso, na 

APAPE, que despertaram o desejo de sistematizar sobre a atuação do assistente social no 

processo de garantia da inclusão de pessoas com deficiência na escola e na sociedade.  

Nessa pesquisa, as famílias se constituíram como ângulo de grande relevância no que diz 

respeito ao acompanhamento contínuo de pessoas com deficiência pela equipe transdisciplinar, 

com vistas à inclusão social, pela responsabilização, por ser o primeiro “espaço” de socialização, 

e pelos vínculos afetivos – aspectos cruciais no processo de inclusão nas duas frentes 

anteriormente ressaltadas. 

A elaboração desse trabalho ocorreu a partir da realização de pesquisa bibliográfica e 

utilização de registros de diários de campo, produzidos durante o estágio supervisionado da 

autora em Serviço Social. Sua análise fundamenta-se tanto no materialismo histórico-dialético da 

teoria Marxista, pois pretende produzir um conhecimento para além da realidade aparente, 

procurando chegar na essência, quanto na interação entre as três dimensões constitutivas do 

Serviço Social – teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativo –. Isto é, entendendo 

que quando se faz assim, caminha em direção à compreensão do projeto ético-político 

profissional, possibilitando que se desvendem as expressões da questão social materializadas no 

cotidiano do trabalho profissional. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir dos descritores “pessoas com deficiência”, 

“inclusão social”, “família”, “direitos sociais” e “serviço social” em revistas acadêmico-

científicas disponíveis online, julgadas como relevantes na área de Serviço Social e na de 

Inclusão, tais como: “Serviço Social e Sociedade”, “Katálysis”, “Ser Social”, “Revista Brasileira 

de Educação Especial”, “Includere”, entre outras. Além disso, recorreu-se ao banco de teses e 

dissertações da CAPES, com o objetivo de identificar tese e/ou dissertações que abordaram o 
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tema. Nesse sentido, a partir do mapeamento da produção de conhecimentos, foi realizada uma 

“leitura inspecional” do material identificado, o que tornou possível selecionar artigos que 

fundamentam as análises neste trabalho. 

As observações em campo foram realizadas por meio do exercício profissional cotidiano 

do Serviço Social na APAPE de Campos dos Goytacazes, espaço em que se objetivou reconhecer 

quais demandas se apresentam para o trabalho do assistente social neste campo de atuação e quais 

caminhos têm sido traçados por aqueles que exercem essa profissão no atendimento às famílias. 

O conhecimento de tais demandas se destacou, tendo sido processado a partir do olhar sensível 

para o enfrentamento das questões que se apresentam junto às famílias, constituindo um campo 

de contínua aproximação e de postura investigativa, com atenção às questões coletivas sem 

perder de vista as particularidades de cada caso. 

Neste contexto, destaca-se que a vida de uma pessoa com deficiência é extremamente 

difícil, pois ela geralmente necessita do auxílio de terceiros em seu cotidiano, bem como são 

muitos os desafios que se apresentam para a sua inclusão na sociedade frente ao processo de 

acesso a programas e projetos. Considerando as questões ressaltadas, a APAPE se exibe como 

uma instituição socioassistencial que desenvolve políticas e projetos relacionados à política de 

Saúde, de Assistência Social e da Educação Inclusiva. 

Em instituições com esse viés, o assistente social, além de se orientar pelos princípios 

fundamentais expressos no Código de Ética Profissional da profissão (1993), e pela compreensão 

estratégica de suas competências e atribuições privativas, precisa construir a leitura crítica da 

realidade frente aos desafios no processo de inclusão daqueles que vivenciam a expropriação do 

não acesso aos direitos, também como fenômeno latente das expressões da questão social. 

A partir da proposta ora delineada, foi possível construir este trabalho por meio da sua 

divisão em capítulos. Considerando esta introdução como o seu primeiro, o segundo recebeu 

como título “A deficiência no transcorrer histórico: a visão sociocultural e os direitos sociais”, 

tendo o objetivo de discutir como se deu o percurso histórico, no âmbito internacional e nacional, 

da deficiência, apresentando como foi vista e tratada – e também os direitos sociais, tanto criados 

quanto expandidos. Cabe salientar que o âmbito internacional e nacional mencionados constituem 

dois itens distintos dessa segunda parte da pesquisa. 

O terceiro capítulo, cujo título é “Famílias, deficiência e pobreza: o contexto da APAPE 

em Campos dos Goytacazes/RJ”, trata da relação entre família, deficiência e pobreza, enfatizando 
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a primeira como principal eixo de fortalecimento e desenvolvimento de crianças e de 

adolescentes com deficiência – também apresentando as contradições desse processo quando a 

família se encontra em situação de pobreza e de vulnerabilidade social, intensificada diante da 

presença da deficiência, suscitando o usufruto de políticas e de benefícios sociais. 

O quarto capítulo, sob o título “O Serviço Social frente ao processo de inclusão de 

crianças e de adolescentes com deficiência na sociedade”, tem o intuito de analisar as 

características dessa profissão, seus marcos ético-políticos, suas competências e estratégias 

interventivas diante do processo de inclusão, educacional e social, de crianças e de adolescentes 

com deficiência. No que diz respeito à APAPE, esta é uma instituição socioassistencial que adota 

a assistência social como política de referência, mas a articula com a Saúde e com a Educação 

Inclusiva. 

Assim, este trabalho visa demonstrar de forma crítica e analítica a importância do Serviço 

Social no processo tanto de luta quanto de conquista para que se efetive e democratize o direito 

de acesso da pessoa com deficiência no que concerne à educação, à saúde, à assistência social e à 

sociedade de forma geral, numa perspectiva inclusiva – concretizando-se, dessa forma, o ganho 

do respeito e o reconhecimento da sua cidadania, promovendo a sua inclusão social como um 

direito e eliminando qualquer traço de exclusão e preconceito. 

Esse trabalho se faz relevante na medida em que sistematiza informações, contradições e 

fatores que envolvem a pessoa com deficiência, seus direitos sociais, a participação familiar e o 

trabalho do Serviço Social diante disso – tendo em vista colaborar com os profissionais e alunos 

da área, que trabalham ou estejam interessados no tema. 
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2 A DEFICIÊNCIA NO TRANSCORRER HISTÓRICO: A VISÃO SOCIOCULTURAL E 

OS DIREITOS SOCIAIS  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a n° 13.146, de 6 de julho de 

2015, expressa as disposições da Convenção da ONU e estabelece: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas 

(BRASIL, 2015, art. 2º). 

           Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2011, 1 bilhão de pessoas viviam com 

alguma deficiência, significando uma em cada sete pessoas no mundo (ONU, s/d). Entre estas, 93 

milhões eram crianças (UNICEF, 2013) e 80% das pessoas com deficiência residiam nos países 

em desenvolvimento (ONU, s/d). 

 No Brasil, em conformidade com o Censo 2010, quase 46 milhões de brasileiros, que 

representavam cerca de 24% da população, relataram ter algum grau de dificuldade – seja para 

enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possuir deficiência mental/intelectual (IBGE, 2010). 

Em uma nova pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE lançou um 

Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais (SIMÕES; ATHIAS; 

BOTELHO, 2018), apontando uma redução drástica no que diz respeito ao percentual anterior, 

pois foram consideradas as pessoas que possuem grande ou total dificuldade referente às 

funções/atividades mencionadas em 2010. Nessa perspectiva, havia, neste período, 6,7% de 

pessoas com deficiência no país. 

 A deficiência, de acordo com Maior (2015), apresenta-se de diversas formas e tipos, que 

podem ser: 

a) deficiência auditiva: é a perda bilateral, parcial ou total da audição, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, em um ou em ambos os ouvidos, sendo classificada em diferentes níveis 

(leve, moderada, acentuada, severa, profunda e total). 

b) deficiência visual: é a redução parcial ou total da visão de um ou de ambos os olhos, 

que não pode ser melhorada com a ajuda de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem dois 

grupos principais: grupo da visão subnormal ou de baixa visão, quando é perda leve, moderada, 

severa ou profunda; e o grupo da cegueira, quando há ausência total da resposta visual. 
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c) deficiência física: é definida pela alteração parcial ou completa de um ou mais 

segmentos do corpo, promovendo o comprometimento da função física e conduzindo à 

diminuição ou perda de funções motoras e/ou fala – que podem decorrer de malformações, lesões 

neurológicas e neuromusculares. Os tipos de deficiência motora mais comuns são: paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegias, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, patologias degenerativas do sistema nervoso central, amputações e paralisia 

cerebral
1
. 

d) deficiência mental: provoca uma alteração no funcionamento psiconeuromotor e 

intelectual, com manifestação antes dos dezoito anos, podendo apresentar limitações associadas a 

diferentes áreas, como: cuidado pessoal, comunicação, habilidades sociais, saúde, segurança, 

lazer, de trabalho e acadêmicas, entre outras. Ela pode ser classificada como leve, moderada, 

grave e profunda. Para exemplificar, algumas mais comuns são: autismo, síndrome de down e 

síndrome de tourette. 

e) deficiência múltipla: associa-se a uma ou mais deficiências. Entre estas, encontram-se a 

paralisia cerebral e os diagnósticos referentes à lesão cerebral, que podem afetar os movimentos, 

a visão, a audição e a função cognitiva. Neste sentido, algumas pessoas conseguem levar uma 

vida autônoma, enquanto outras necessitam de cuidados permanentes em todas as áreas da vida. 

As pessoas com deficiência, no século XX, foram intituladas “portadoras de necessidades 

especiais”. Essa denominação, entretanto, foi modificada, pois reconheceram que a deficiência 

não é um objeto – e, portanto, não se porta, mas faz parte da pessoa. A expressão indicada 

atualmente é “pessoa(s) com deficiência” (PcD), tendo sido estabelecida pela Convenção das 

Nações Unidas, em 2007, sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Esta redefinição faz-se 

relevante, pois a construção de uma sociedade inclusiva perpassa a consciência e o cuidado com a 

linguagem, que exterioriza o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiências. 

                                                
1 Paraplegia é a perda total das funções motoras dos membros inferiores. Paraparesia é a perda parcial das funções 

motoras dos membros inferiores. Monoplegia é a perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou 

posterior). Monoparesia é a perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou posterior). Tetraplegia 

é a perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores. Tetraparesia é perda parcial das funções 
motoras dos membros inferiores e superiores. Triplegia é a perda total das funções motoras em três membros. 

Triparesia é a perda parcial das funções motoras em três membros. Hemiplegia é a perda total das funções motoras 

de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo). Hemiparesia é a perda parcial das funções motoras de um 

hemisfério do corpo (direito ou esquerdo). Patologias degenerativas do sistema nervoso central são aquelas que 

afetam o funcionamento vital do paciente, causando a degeneração dos tecidos, células e órgãos. Amputação é a 

perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro. Paralisia cerebral é a lesão de uma ou 

mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar 

deficiência mental (DEFICIENTE ONLINE, 2014). 
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Usar o termo correto pode ser crucial, evitando que alguém se sinta inferior ou constrangido. Este 

avanço foi um produto da luta de movimentos sociais por esses sujeitos e pelos direitos humanos. 

 

2.1 O cenário internacional  

 A relação da sociedade com a pessoa com deficiência foi construída historicamente, 

variando de cultura para cultura – refletindo valores, crenças e ideologias que, quando 

materializadas em práticas sociais, estabelecem modos diversificados de relacionamentos entre o 

sujeito e os demais, com ou sem essa característica (FRANCO; DIAS, 2005). 

 Esse percurso histórico foi assinalado por um estágio inicial de exclusão e eliminação, 

sucedendo posteriormente um caráter de tratamentos e cuidados. No entanto, mesmo diante 

destas últimas perspectivas, a deficiência ocupou um lugar à margem da sociedade, sendo 

relacionada à incapacidade e/ou doença. Tanto na Europa quanto no Brasil, a quase integralidade 

dos conhecimentos sobre a história das pessoas com deficiência encontra-se associada à categoria 

mais ampla dos “miseráveis”, doentes e mais pobres (PEREIRA; SARAIVA, 2017) – ou seja, o 

movimento de busca por integração social é historicamente recente. Atualmente, não só o 

tratamento possui um espaço de relevância nesse processo, mas também o usufruto de políticas 

sociais, como de assistência social e de educação, buscando a inserção social do indivíduo em 

articulação com sua família e com o meio em que vive. 

 No Antigo Egito, antes da Era Cristã, os médicos acreditavam que as doenças graves – as 

deficiências físicas ou os transtornos mentais – ou eram atraídos por demônios, por maus 

espíritos, ou eram consequências de pecados de vidas anteriores que ainda precisavam ser pagos. 

Desse modo, os deficientes não podiam ser curados, a menos que houvesse intervenção dos 

deuses ou decorresse do poder divino, que era passado somente aos médicos-sacerdotes, 

especializados nos chamados “Livros Sagrados” sobre doenças e suas curas. Entretanto, os 

serviços dos sacerdotes eram exclusivamente para os seus (de igual posição), os membros da 

nobreza, os guerreiros e seus familiares (SILVA, 1987). 

 Nesse período, as pessoas com deficiência podiam ser encontradas em diferentes camadas 

da sociedade: desde a classe dos faraós até a dos os escravos. A arte egípcia também registra que 

para alguns deles foi possível viver uma vida normal e constituir família (PEREIRA; SARAIVA, 

2017). Corroborando, Gugel (2015) afirma que: 
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Evidências arqueológicas nos fazem concluir que no Egito Antigo, há mais de 

cinco mil anos, a pessoa com deficiência integrava-se nas diferentes e 

hierarquizadas classes sociais (faraó, nobres, altos funcionários, artesãos, 
agricultores, escravos). A arte egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e as 

múmias estão repletos dessas revelações. Os estudos acadêmicos baseados em 

restos biológicos, de mais ou menos 4.500 a.C., ressaltam que as pessoas com 

nanismo não tinham qualquer impedimento físico para as suas ocupações e 
ofícios, principalmente de dançarinos e músicos. (GUGEL, 2015, p. 02) 

Entre os hebreus e os gregos, esta realidade não era diferente: deficiências como surdez, 

cegueira e paralisia eram vistas como consequências de pecados ou de crimes. Além disso, entre 

elas se encontravam deficiências resultantes de acidentes, agressões, participação em lutas 

armadas, punições previstas em lei e marcas da própria escravidão – como orelha ou nariz 

cortado, dedos ou mão decepados e olhos vazados. Também, na época de guerras, o uso de armas, 

os combates corpo a corpo – sem mencionar muitos acidentes de trabalho nas construções, 

promovidos pela falta de equipamentos –, resultavam em ferimentos e mutilações das mãos, 

braços e pernas. Para os gregos, que se preocupavam com o corpo perfeito, a fisionomia bela e 

forte representava sinal de saúde e força, de modo que era tão importante quanto mentes 

brilhantes. Estes eram requisitos indispensáveis para o combate, luta e conquista de novas terras. 

Aqueles que não refletissem acerca desse padrão, como as crianças e os doentes, eram 

marginalizados, eliminados ou abandonados à própria sorte para morrer (BARBOSA; MATOS; 

COSTA, 2011). 

 Contudo, a Lei Sólon (640 a 558 ª C) determinou que “soldados feridos gravemente e os 

mutilados em combate seriam alimentados pelo Estado” (SILVA, 1987, p. 64). Diante disso, a 

Grécia se viu na obrigação de amparar as pessoas que não tinham condições de garantir o seu 

próprio sustento, criando um sistema de auxílio. A princípio, os atendimentos eram destinados 

unicamente aos mutilados de guerra, alcançando, posteriormente, outras pessoas que 

apresentavam alguma deficiência, independente da causa. A partir desta iniciativa, a Grécia 

passou a ser conhecida como pioneira na assistência médica à população civil e às pessoas com 

deficiência. Estes cuidados garantidos por lei, porém, não amparavam as crianças nascidas com 

deficiência, uma vez que estas eram julgadas por uma comissão oficial de anciãos ou pelo próprio 

pai, que avaliava o destino de cada uma – podendo ser a morte, sacrifício justificável pelo ideal 

da busca de corpos perfeitos (SILVA, 1987). 

 Com a instauração do Cristianismo, o cenário mudou e as pessoas com deficiência, antes 

abandonadas ou expostas, passaram a ser vistas como criaturas de Deus, possuidoras de alma e 



14 

não merecedoras de castigo, mas de cuidados, assim como os demais seres humanos. Nesse 

contexto, o conteúdo da doutrina cristã foi impulsionado, sendo voltado para a humildade, amor 

ao próximo, para a valorização e compreensão da pobreza. Com isso, a vida de uma população 

marginalizada e desfavorecida, dentro da qual estavam as vítimas de doenças crônicas, problemas 

físicos ou transtornos mentais, ganhou respaldo. Atitudes de extermínio não eram mais admitidas 

e os zelos pela pessoa com deficiência passaram a ser garantidos pela família e igreja. No 

entanto, ainda não se podia observar a integração da pessoa na sociedade; em nome da caridade, a 

rejeição se transformou em aprisionamento, pois os que garantiam teto e alimento também 

escondiam o inútil, que era considerado um incômodo (PESSOTTI, 1984). 

 Na Idade Média, nota-se um grande crescimento urbano entre os séculos V e XV. Foram 

derrubadas florestas e feita drenagem de pântanos, visando ampliar as áreas populacionais – o 

que gerou mudanças climáticas, provocando muitas alterações. Nessa conjuntura, inauguraram-se 

períodos de fome na Europa. A desnutrição causada por ela, acrescida da falta de saneamento na 

cidade e no campo, de água corrente e das péssimas condições, possibilitou o surgimento de 

epidemias, favorecendo também o aparecimento de problemas mentais e malformações 

congênitas. Entendia-se, nesse período, que essas enfermidades eram resultantes de maldições, 

feitiços, maus espíritos, do próprio demônio ou sinais da ira divina. Houve um retrocesso e a 

prática de sacrificar as crianças que nasciam com membros deformados foi retomada. As poucas 

crianças que sobreviviam cresciam separadas das demais e eram desprezadas (PEREIRA; 

SARAIVA, 2017). 

 As descobertas da Medicina trouxeram grandes marcos para a sociedade entre os séculos 

XV e XVII, período conhecido como Renascimento, no qual foram reconhecidos os primeiros 

direitos do homem. Assim, embora ainda existissem problemas de pobreza e marginalização das 

pessoas com deficiência, esse foi um tempo em que o homem se livrou da ignorância e da 

superstição, promovendo o retorno do atendimento a essas pessoas. Entretanto, apesar de ter sido 

uma época inovadora, não se conseguiu romper com os preconceitos, especialmente contra as 

pessoas com deficiências físicas. As crianças com problemas mentais ainda eram consideradas 

como não humanas, possuídas por maus espíritos e influenciadas por bruxas, fadas e duendes 

demoníacos (SILVA, 1987). 

 No decorrer dos séculos XVI e XVII na Inglaterra, as condições de vida em que os 

segmentos em situação de pobreza, pessoas com deficiência e enfermos eram submetidos 
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despertou a atenção do rei Henrique VIII. Por essa razão, promulgou-se a Lei dos Pobres, sob a 

qual os súditos eram obrigados a pagar uma taxa da caridade com o objetivo de dar seguimento à 

criação de hospitais ou organizações designadas ao atendimento de pessoas com problemas 

crônicos ou gravemente inabilitadas. As crianças, abandonadas ou doentes, também começaram a 

ser atendidas pelas organizações ligadas à Coroa e pela própria comunidade (SILVA, 1987). 

 Diferentes países europeus durante esse período passaram a introduzir espaços de 

atendimento próprios para pessoas com deficiência – sem que fossem os habituais abrigos ou 

asilos. Essas pessoas, de maneira ainda tímida, começaram a ganhar espaço e valorização 

enquanto seres humanos (GARCIA, 2010). Corroborando, Negreiros afirma que: 

Mudanças sócio-culturais foram ocorrendo paulatinamente na Europa, cujas 
marcas principais foram o reconhecimento do valor humano, o avanço da ciência 

e a libertação quanto a dogmas e crendices, reconhecendo-se que o grupo de 

pessoas com deficiência deveria ter atenção específica fora dos abrigos ou asilos 
para pobres e velhos. A despeito das malformações físicas ou limitações 

sensoriais, essas pessoas, de maneira esporádica e ainda tímida, começaram a ser 

valorizadas enquanto seres humanos (NEGREIROS, 2014, p. 15). 

No século XVIII, o progresso da ciência ocasionou o aprimoramento das casas de 

assistência. Além disso, a área da cirurgia ganhou uma grande força devido à melhoria dos 

conhecimentos anatômicos e ao abandono da obediência à igreja, que impedia a prática de 

operações que requisitassem derramamento de sangue (BRASIL, 1965 apud PEREIRA; 

SARAIVA, 2017). 

 No início do século XIX, nota-se um grande avanço com a abertura de uma nova fase para 

as pessoas com deficiência no que diz respeito à sua integração. Essas pessoas passaram a ser 

vistas como capazes de levar uma vida “normal”, desde que viabilizassem medidas para tal. A 

sociedade, porém, começou a assumir sua responsabilidade, realizando medidas de assistência e 

proteção voltadas tanto para os grupos minoritários quanto para os marginalizados. Vale destacar 

que desde 1861 os Estados Unidos já haviam criado medidas para garantir moradia e alimentação 

aos marinheiros e fuzileiros navais que adquiriam limitações físicas. Foi construído também, na 

Filadélfia, em 1867, o Lar Nacional para soldados voluntários deficientes (SILVA, 1987). 

 Na Europa, ambientes exclusivos começaram a surgir no intuito de proteger e prestar 

assistência a cegos, surdos, mutilados de guerra e idosos, mas também de estudar novas formas 

de atuação frente a esses grupos. Nesse mesmo período, a ortopedia prosseguia em direção a uma 

melhoria quanto à reabilitação e ao tratamento de pessoas com danos físicos e deficiência, 
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apoiando a ideia de que elas não só deveriam receber cuidados médicos como serviços especiais 

(SILVA, 1987 apud PEREIRA; SARAIVA, 2017). Seguindo esse mesmo ideal, em 1872, na 

Dinamarca, a Sociedade e Lar para Deficientes (Society and Home for Cripples), preocupada 

com o potencial produtivo das pessoas com deficiência, foi a primeira instituição a incentivar 

tarefas artesanais e cooperativas entre as mesmas, cujo objetivo era ajudá-los a descobrir uma 

maneira autônoma de garantir seu próprio sustento – e, com isso, conseguirem conduzir suas 

vidas de maneira satisfatória (GARCIA, 2010). 

 Registros apontam que existiam, no início do século XX, ao menos vinte instituições que 

atendiam as pessoas com deficiência. Surgiram avanços em relação ao tratamento e à assistência, 

de maneira geral, de modo que as crianças com deficiência também passaram a receber mais 

atenção. A partir desse cenário, programas e políticas passaram a ser propostos. O número de 

pessoas com essa característica aumentou significativamente, ganhando relevância na política 

interna dos países, com proporções internacionais na esfera da ONU (GARCIA, 2010).  

Na contramão desses avanços surgiu, no início do século XX, entre os anos de 1933 e 

1945, o regime totalitarista da Alemanha nazista, que produziu um programa conhecido como 

Eugenismo – baseado na teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, 

firmada em leis genéticas –, denominado “vida que não merecia ser vivida”. Aqueles com 

deficiências físicas e mentais, doentes considerados incuráveis ou com idade avançada, foram os 

alvos principais. Esse regime provocou o assassinato de 275.000 pessoas (ROBERT; RYAN; 

SHUCHMAN 1988 apud PEREIRA; SARAIVA, 2017; RYAN; SHUCHMAN, 2002 apud 

PEREIRA; SARAIVA, 2017). 

 A partir da década de 1950, contudo, vários países se empenharam em criar instituições 

que fossem voltadas ao tratamento de pessoas com deficiência – não só procurando desenvolver 

técnicas e habilidades na área médica, como “principalmente buscando alternativas para sua 

integração social e aperfeiçoamento das ajudas técnicas para pessoas com deficiência física, 

auditiva e visual” (GUGEL, 2007, p. 29 apud DICHER; TREVISAM, 2014). 

 A questão da integração social aparece nesse contexto, nos meados do século XX, após as 

duas grandes guerras mundiais. Segundo Aranha (1995), autores como Kanner (1964), Braddock 

(1977), Bradley (1978) e Rubin e Roessler (1978) argumentam que nos EUA o governo federal 

começou a reconhecer sua responsabilidade frente às pessoas com deficiência, no que se referia 
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às suas necessidades de educação e de treinamento, não pensando mais somente no âmbito do 

cuidado e do tratamento. 

 Com o progresso das leis do trabalho, na criação e na adaptação principalmente dos 

sistemas de cotas de reserva desse mercado – para amparar os mutilados de guerra, militares ou 

não –, ampliaram-se as preocupações com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Neste 

sentido, foi aprovada pela ONU, em 09 de dezembro de 1975, a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Portadoras de Deficiência, que em seu art. 3° garante os direitos inerentes à igualdade 

humana (COSTA, 2008; FIGUEIRA, 2008 apud PEREIRA; SARAIVA, 2017). 

Em 1982, a ONU aprovou o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, 

que tem como objetivo promover medidas eficazes frente à igualdade de oportunidades, 

reabilitação e participação plena dessas pessoas na sociedade, garantindo a todos o acesso ao 

sistema geral – como à educação, à saúde, ao lazer e ao transporte –, visando uma melhoria nas 

condições de vida através do desenvolvimento social e econômico. O documento se preocupa 

com o alcance e a urgência que estes princípios devem receber com relação à aplicação em todos 

os países, necessitando ser os mesmos independentemente do seu nível de desenvolvimento – 

além de apresentar objetivos, história, algumas definições, prevenções, propostas para a execução 

das ações, entre diversas outras considerações importantes (ONU, 1982). 

 Fortalecendo e consolidando os avanços na legislação, a ONU promulgou, em 1992, 03 de 

dezembro como o Dia do Deficiente. Posteriormente, no dia 10 de junho de 1994, na Espanha, foi 

admitida em Assembleia Geral a resolução das Nações Unidas, que apresenta os “Procedimentos-

Padrões para a Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiência”, dando ênfase à 

educação especial para as pessoas com deficiência. Esta resolução é denominada “Declaração de 

Salamanca”, um dos mais relevantes documentos e importante marco na educação inclusiva 

(JORGE NETO; CAVALCANTE, 1999; apud PEREIRA; SARAIVA, 2017; COSTA, 2008 apud 

PEREIRA; SARAIVA, 2017). 

 Em 2000, o Conselho da União Europeia adotou – por votação unânime – a "Diretiva da 

Igualdade no Emprego", que proíbe a discriminação na ocupação de emprego e na formação 

profissional, incluindo provisões importantes relacionadas ao direito à adaptação razoável, com o 

intuito de promover o acesso das pessoas com todos os tipos de deficiência ao emprego e à 

formação (PEREIRA; SARAIVA, 2017). 
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 Desse modo, por muitas gerações as pessoas com deficiências foram consideradas 

fracassadas e inúteis, sendo ignoradas pela sociedade até ser construída a concepção de 

integração, na qual é importante o convívio em família – já que este é o primeiro espaço de 

participação social e em sociedade. No entanto, para que essa viesse a respeitar as diferenças, 

foram necessárias induções realizadas por leis e suas operacionalizações. 

 

2.2 O contexto brasileiro 

 

 No Brasil, a história que abrange a deficiência não é muito diferente daquela contada nos 

demais países: a eliminação de pessoas com essa característica também esteve presente. Relatos 

históricos referentes à cultura de alguns povos indígenas no século XIV atestam práticas de 

eliminação de crianças que nascessem com alguma ou das que viessem a adquirir algum tipo de 

limitação – física ou sensorial. Um meio utilizado pelas tribos era o abandono dos recém-

nascidos nas matas ou o atiramento deles das montanhas mais altas (FIGUEIRA, 2008). Vale 

ressaltar que ainda hoje o infanticídio faz parte da prática da cultura de alguns segmentos 

indígenas, ação que só pode ser compreendida a partir do conhecimento das condições de vida e 

da cultura de certas tribos. Nessa perspectiva, Negreiros (2014) afirma: 

No Brasil, a pessoa com deficiência foi incluída, por vários séculos, dentro da 
categoria mais ampla dos “miseráveis”, talvez o mais pobre entre os pobres 

(Silva, 1987). Na cultura indígena, onde as pessoas nascidas com deficiência era 

um sinal de mau agouro, um prenúncio de castigos dos deuses a eliminação 

sumária das crianças era habitual, assim como o abandono dos que adquiriam a 
deficiência no decorrer da vida. (NEGREIROS, 2014, p. 16)  

O direito de preservação da cultura indígena está presente na Constituição Federal de 

1988, mas houve projetos de lei tentando suspendê-lo. A discussão sobre o assunto foi iniciada 

em 2005, quando ocorreu um episódio responsável por modificar o cotidiano da tribo Zuruahã: 

uma índia chamada Muwaji impediu que sua filha fosse levada a sacrifício por ter nascido com 

paralisia cerebral. Segundo Alves (2017), o acontecimento alcançou repercussão nacional por 

meio de uma reportagem exibida em um programa jornalístico em 18 de setembro de 2005
2
. 

Desse modo, alguns anos depois essa situação inspirou o título e o intuito de um Projeto de Lei, 

sob o nº. 1057/07, também conhecido como Lei Muwaji, que visou combater práticas tradicionais 

                                                
2A reportagem foi exibida pelo programa “Fantástico”, da TV Globo. 
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nocivas como o infanticídio nas tribos indígenas, protegendo os direitos fundamentais dessas 

crianças e desses adolescentes (ALVES, 2017). 

 A Lei Muwaji, assinada pelo ex-deputado federal Henrique Afonso, foi aprovada pelo 

plenário da Câmara dos Deputados no dia 26 de agosto de 2015, com 361 votos a favor e 84 

contra. Deferida na Câmara, a matéria prossegue no Senado pela Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa desde então, sob o nº PLC 119 de 2015. 

 O respectivo projeto ainda não foi votado no Senado, devido ao fato de ser um tema que 

envolveu grandes conflitos tanto entre a bancada evangélica e a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), quanto com a bancada ruralista. Neste sentido, não foi possível cravar uma relação 

com seus interesses e a aprovação dessa Lei, mas há pessoas que defendem a aliança entre eles e 

a bancada evangélica.  

A discussão sobre infanticídio entre indígenas tornou-se complexa. Há, de um lado, o 

discurso assegurado pelo art. 5º da Constituição, o qual menciona que todos tem direito à vida – e 

do outro, a impossibilidade de intervenção estatal nas tribos, visto que estas possuem seus ritos, 

costumes e práticas também protegidas constitucionalmente. Apesar disso, foi levantada em 

debate a constatação de que as leis atualmente em vigor contra homicídio já podem ser operadas 

contra os indígenas, o que tornaria desnecessária uma específica. Por último, há o argumento de 

não existir estudos sobre o alto número de infanticídio deste povo. 

 Para além do extermínio, entre os séculos XVIII e XIX, o castigo corporal era admitido 

como pena para certos crimes, sendo julgado como punição por parte dos senhores donos de terra 

pelas faltas cometidas por seus escravos, promovendo a ampliação de pessoas com deficiência. 

Dentre uma variedade de punições, incluía-se o açoite, a amputação de membros e mutilações, 

contando inclusive com pleno consentimento da igreja e resultando numa população de negros 

com deficiências físicas. Os acidentes no trabalho também foram motivos de mutilações dos 

escravos no Brasil, a exemplo daqueles ocorridos nas engrenagens das casas de moinho, que 

mutilavam mãos e braços (LOBO, 2008).  

 No século XIX, a ocorrência de novos casos de deficiência esteve associado ao aumento 

dos conflitos militares, cujos resultados do combate sinalizavam um crescente número de 

soldados mutilados, apresentando deficiências físicas e sensoriais. Diante desta situação, várias 

instituições foram criadas, visando amparar principalmente os deficientes pobres desprovidos de 
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qualquer tipo de assistência – sendo, portanto, privilegiado o atendimento àqueles de classe social 

menos favorecida (KASSAR, 1999; apud PEREIRA; SARAIVA, 2017). 

 Ao longo do século XX foram realizadas conferências e congressos em vários países, que 

abrangeram diversos temas, principalmente o da reabilitação. No Brasil, a criação dos hospitais-

escolas durante o governo de Getúlio Vargas significou um novo marco na produção de estudos e 

pesquisas nesse campo. Assim, houve uma união entre a deficiência e a área médica (BRASIL, 

1965 apud PEREIRA; SARAIVA, 2017). 

 Nesse contexto também foi fundada a primeira organização voltada a trabalhar para uma 

melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência, buscando inovadores meios de 

reabilitação (GUGEL, 2007 apud DICHER; TREVISAM, 2014). Essa organização é hoje 

conhecida como ‘Rehabilitation International’ e conta com membros – provedores de serviços, 

agências governamentais, acadêmicos, pesquisadores, advogados e as próprias pessoas com 

deficiência – em mais de 100 países, entre eles o Brasil. 

 Ainda no transcorrer do século XX até a atualidade, os acidentes de trânsito e a violência 

urbana foram grandes promovedores de deficiência no Brasil. Considerando esse histórico, criou-

se em 1974 o seguro DPVAT, cuja sigla significa Danos Pessoais por Veículos Automotores 

Terrestres, com o intuito de indenizar vítimas de acidentes de trânsito, independente do 

responsável. Segundo a empresa “Gente Seguradora”
3
 em 2018, foi notificado que o seguro 

pagou 193.914 indenizações de janeiro a julho daquele mesmo ano, sendo 134.710 os casos de 

invalidez. 

 A invalidez “é uma restrição do cidadão em sua vida socioeconômica comparada aos 

outros membros da sociedade, consequente das limitações de sua capacidade em produzir, ter 

lazer, constituir família e realizar-se como um ser humano em todas as suas prerrogativas” 

(GARBINO; STUMP, 2003, p. 12) e pode ser consequência de uma deficiência ou uma 

incapacidade que o limita, sendo comum ter a origem marcada por acidentes de trânsito ou 

violência, seja urbana ou doméstica. No que diz respeito à violência urbana, estudos comprovam 

sua relação com a deficiência, trazendo sérias consequências sociais, ressaltando o fato de os 

homens jovens serem os mais afetados (NOGUEIRA et al., 2016). Ambas as causas mencionadas 

                                                
3 ACIDENTES DE TRÂNSITO CONTRIBUEM PARA AUMENTO NO NÚMERO DE DEFICIENTES NO 

BRASIL. Gente Seguradora. 21 ago. 2018. Disponível em: https://genteseguradora.com.br/acidentes-de-transito-

contribuem-para-aumento-no-numero-de-deficientes-no-brasil/. Acesso em: 02 mai. 2020. 
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podem trazer complicações de saúde que demandam um tempo maior de recuperação, mesmo 

quando não geram invalidez. 

 Em relação aos dispositivos referentes à integração da pessoa com deficiência nas 

Constituições brasileiras, para Araujo (1997) é na Constituição de 1934 que nasce “um embrião 

do conteúdo do direito à integração social da pessoa deficiente”, ao instruir, em seu art. 138, ser 

incumbência da “União, dos Estados e dos Municípios: assegurar amparo aos desvalidos, criando 

serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar” 

(ARAUJO, 1997, p. 58). 

 As Constituições de 1937 e de 1946 não trouxeram inovações ou avanços. A primeira se 

limita apenas à garantia do direito à igualdade, reproduzindo o previsto na Constituição anterior, 

e a segunda faz uma breve menção ao direito previdenciário em caso de invalidez do trabalhador, 

que nesse caso se torna uma pessoa com deficiência (ARAUJO, 1997). 

 Em 1950 começaram a surgir as escolas especiais, destinadas às pessoas com deficiência, 

tendo sido criadas as primeiras Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES). Mais 

adiante, em 1961, foi estabelecida a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Lei nº 4.014, que formulou os direitos da pessoa com deficiência referentes à educação. 

 A Constituição Federal de 1967 apresentou poucas alterações. Sua Ementa nº 12, contudo 

– que só foi promulgada em 17 de outubro de 1978 –, trouxe uma evolução no que diz respeito à 

proteção dos direitos das pessoas com deficiência, servindo de apoio às medidas judiciais, a 

exemplo da ação de algumas pessoas que requereram rampas de embarque no metrô de São Paulo 

(ARAUJO, 1997). Também é importante destacar uma das instruções da Lei mencionada, cujo 

conteúdo ressalta que a educação “é um direito de todos, assegurando-se a igualdade de 

oportunidades” (BRASIL, 1967, art. 168). 

 Em termos de direitos sociais, a Constituição Federal de 1969 contempla, pela primeira 

vez, um específico para as pessoas com deficiência, pois em seu art. 175 § 4º afirma se tratarem 

de direitos os seguintes: “a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e a educação 

especial de excepcionais” (BRASIL, 1969, art. 175, § 4º). 

Em 1973 criou-se o Centro Nacional de Educação Especial para promover em todo o país 

a expansão e a melhoria do atendimento aos, considerados na época, ”excepcionais”. Em 1986, 

esse Centro foi extinto e substituído pela Secretaria de Educação Especial, órgão de direção 

superior e integrado ao Ministério da Educação (MEC). 
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 No final da década de 1970 e nos anos 1980, aliados a movimentos sociais a nível 

mundial, ocorreram alguns no Brasil – mobilizados pelas necessidades das pessoas com 

deficiência, lutando pela garantia dos direitos indispensáveis e à promoção de políticas para sua 

efetivação. Segundo Santos (2011), estudos do Programa de Educação Especial (PEE) da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2006, apontaram que foram criados vários 

movimentos sociais para o atendimento das demandas sem atenção. Neste sentido, podem-se 

mencionar os seguintes: a Organização Nacional de Entidades de Pessoa com Deficiência Física 

(ONEDEF), o Movimento Nacional de Reintegração do Hanseniano (MORHAN), a Federação 

Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS), a Sociedade Brasileira de Ostomizados 

(SOB), a Associação de Paralisia Cerebral do Brasil (APCB) e a Federação Brasileira de Entidade 

de Cegos (FEBEC). 

 Em 1982, a Lei 7.070 assegurou novos direitos, pois dispôs sobre pensão especial para os 

deficientes físicos com “Síndrome da Talidomida” e deu outras deliberações. Avançando ainda 

mais no que diz respeito às legislações que endossam os direitos sociais, dez anos após a 

Organização das Nações Unidas (ONU) conceber a Declaração dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em 1985 o Brasil assumiu suas recomendações e fez uma Emenda à Carta Magna de 

1967, de nº 12, assegurando a essas pessoas a melhoria de sua condição social e econômica –de 

modo a prever: 

I- educação especial gratuita; 
II- assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica social do país; 

III- proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao 

serviço público e a salários; 

IV- possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. (PEREIRA E 
SARAIVA, 2017, p. 181) 

A conquista desses direitos é recente e conta tanto com o comprometimento quanto com a 

condução do processo de reivindicação pelas famílias, por profissionais dedicados ao 

atendimento, tal qual com a participação e atuação das próprias pessoas com deficiência, que têm 

os familiares como suporte. Nesse processo predomina a ação das associações da sociedade civil 

que lutam por oportunidades para essas pessoas na agenda política – haja vista que, conforme 

aborda Maior (2015), o movimento social tem o objetivo de combater a discriminação, a 

desvalorização e a falta de interesse, mas também de incentivar a preocupação por parte dos 

governos. 
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A Constituição Federal de 1988 representou um grande marco na história do Brasil, 

inaugurando grandes avanços e sendo considerada, entre outros direitos, um estopim na garantia 

dos direitos da pessoa com deficiência. Ela registrou que é objetivo fundamental 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” (BRASIL, 1988, art. 3º); 

especificou os tipos de direitos sociais a serem usufruídos pelos cidadãos brasileiros ao afirmar 

que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

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

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988, art. 6º); preconizou: “[...] XXXI- 

proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência” (BRASIL, 1988, art. 7º); e ressaltou que é competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: “[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (BRASIL, 1988, art. 23). 

Em seu título VIII, que trata da Ordem Social, a Constituição aborda temas como o direito 

à assistência social, cultura, transporte e educação. No que diz respeito a esta última, afirma que o 

dever do Estado com ela será efetivado mediante a garantia de: “[...] III- atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - 

acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um” (BRASIL, 1988, art. 208). 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS), a Política de Assistência Social passou a ser concebida como política pública 

inserida no âmbito da seguridade social. Nestas bases, passou a ser compreendida como direito 

do cidadão e dever do Estado, representando um avanço significativo na construção de direitos 

coletivos e da proteção social, principalmente para a grande maioria da população, que não tem 

possibilidades de garantir as condões mínimas de sobrevivência sem a intervenção estatal. 

Em 24 de outubro de 1989, regulamentando direitos constitucionais, foi criada a Lei nº 

7.853, que “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, 

institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a 

atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências” (BRASIL, 1989). Esta 

Lei ainda estabeleceu que as pessoas com deficiência tenham o pleno exercício de seus direitos 
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básicos, incluindo a educação, podendo acontecer nas escolas especiais ou nas de ensino regular, 

da rede privada ou pública.  

Destaca-se nesse processo a Declaração de Salamanca, de 1996, retratada por Carvalho 

(2005) e considerada um marco internacional na luta dos direitos à garantia das pessoas com 

deficiência no processo educacional, abordando princípios e práticas na área das necessidades 

educativas especiais. Essa Declaração estabelece que: 

 Todas as crianças têm direito à educação, devendo-se fornecer a elas a oportunidade de 

alcançar e de manter um nível aceitável de conhecimentos; 

 Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem 

que lhe são próprias; 

 Os sistemas de ensino devem ser organizados e os programas, aplicados, de modo que 

tenham em conta todas as diferentes características e necessidades; 

 As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns. 

As escolas comuns devem representar um meio mais eficaz para combater as atitudes 

discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade integradora e alcançar 

a educação para todos. 

No entanto, é somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9394/1996, que a educação especial é afirmada como modalidade da política educacional, 

como prevê a passagem: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996, art. 58). 

 Em 2001 foi promulgado no Brasil, pelo Decreto nº 3.956, o texto da ”Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência”, também conhecida como Convenção de Guatemala, cuja base está 

pautada no fato de as pessoas com deficiência terem os mesmos direitos e liberdades que as 

demais, inclusive o direito de não serem submetidas à discriminação, considerando a condição. 

Em 2003 foi implementado pelo Ministério da Educação (MEC) o Programa Educação Inclusiva, 

que garante o acesso de todos à escolarização e à transformação dos sistemas de ensino em 

sistemas educacionais inclusivos. 
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 Nos últimos anos houve um grande crescimento nas matrículas de estudantes com 

deficiência. Com dados do Censo Escolar divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2019, a percentagem aumentou em 33,2% de 

2014 a 2018. Neste mesmo período, no que se refere à inclusão em classes regulares, o percentual 

cresceu de 87,1% para 92,1%. Em 2014 eram 886.815 alunos matriculados e em 2018 chegou a 

cerca de 1,2 milhão. Ainda segundo o Censo, na rede pública está o maior índice dos estudantes 

em classes regulares (TOKARNIA, 2019). 

 Neste contexto, demonstra-se necessário salientar que:  

A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, já que 

defende que não se pode segregar a nenhuma pessoa como consequência de sua 

deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, do seu gênero ou mesmo se 
esta pertencer a uma minoria étnica. (SÁNCHEZ, 2005, p. 12) 

 Sobre a questão, Carvalho (2005) complementa: 

Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de 

Educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu 

direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos - 
inclusive às pessoas em situação de deficiência e aos de altas 

habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a conviver. (CARVALHO, 2005, p. 30) 

 Segundo Silva et al. (2016), a proposta de uma educação inclusiva tem como objetivo 

desenvolver as potencialidades da pessoa com deficiência – seja qual for a natureza –, 

estimulando seu senso crítico e as competências compatíveis com as suas habilidades, 

assegurando a valorização e o respeito que todo ser humano merece, capacitando-o para uma vida 

social e profissional dignas. Essa proposta compreende a educação especial dentro da rede de 

ensino regular, favorecendo a diversidade. 

 Discutir a inclusão dos indivíduos com deficiência na sociedade exige mais que a 

remoção de barreiras ou riscos: exige investimentos e medidas para alcançar as condições 

favoráveis à ocorrência disso. Garantir os direitos sociais destes se faz essencial; trata-se de um 

caminho para a efetivação dessa inclusão, haja vista que é um dever do Estado na direção da 

proteção à dignidade de qualquer cidadão, promovendo, desse modo, uma integração. Isto é, 

entendendo que essas pessoas, com suporte, tornam-se produtivas, participantes e conscientes – 

tanto de seus direitos, quanto de seus deveres. 
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 De acordo com Lima e Gomes (2017), nos dias atuais exige-se da escola não mais apenas 

uma educação de qualidade, mas que esta seja um ambiente capaz de atender às necessidades e 

particularidades de cada pessoa, possuindo deficiência ou não. É importante que ela tenha a 

inclusão social como princípio básico, na certeza de que a educação é um espaço de construção 

acessível para todos. Para mais, as autoras destacam que a educação inclusiva proporciona às 

pessoas com deficiência uma efetivação de si mesmas enquanto seres de direitos, mas também de 

deveres, como as demais. 

 A educação inclusiva tem sido considerada uma pauta importante e bastante discutida, 

visto que todos os seres humanos necessitam de uma vida digna – constatação que inclui o direito 

à educação, de modo a abranger àqueles que possuem deficiência. Essa perspectiva ajuda a 

combater o preconceito, buscando a valorização das diferenças e o reconhecimento das 

potencialidades de cada um. 

 Para além de uma estrutura acessível, questão muito debatida hoje, outros pontos a serem 

analisados para uma inclusão eficaz no ambiente escolar são os currículos e os materiais – 

carteiras, lápis, objetos sonoros, alfabeto ampliado, prancha de madeira inclinada, cadernos com 

linhas escurecidas – adaptados. Com relação aos currículos, a escola deve modificá-los de forma 

a se pensar no desenvolvimento da pessoa com deficiência, bem como nas estratégias adotadas 

pelos professores para trabalhá-los. É preciso mais que a garantia de acesso: deve-se refletir sobre 

os meios para que a permanência e a aprendizagem aconteçam. 

No que diz respeito aos direitos substantivos ou materiais, visto que fazem parte da rotina 

do indivíduo em relações sociais e integram a esfera jurídica de seus titulares, encontra-se o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado tanto pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), – Lei nº 8.742/1993 –

quanto pelas Leis nº 12.435/2011 e nº 12.470/2011, que alteram dispositivos da mesma. 

O Benefício de Prestação Continuada previsto no Art. 20 da Lei Nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais, que 
comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la 

provida por sua família. (MELO, 2013, p. 2) 

Dessa maneira, é comum que as pessoas com deficiência recebam este benefício, pois um 

dos critérios para isso acontecer é a vivência de algum tipo de deficiência. Segundo o autor 

supracitado, esse recurso atesta proteção diante das situações que estabelecem à deficiência a 
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vulnerabilidade social, produzida pela lógica do sistema social vigente. Essa vulnerabilidade 

condiz com o fato de que a pessoa com condições especiais é considerada incapaz diante da 

sociedade, que tem como base o trabalho, de forma a acabarem participando das estatísticas 

correspondentes à alta taxa de desemprego – e quando empregadas recebem salários menores, 

precisando, portanto, de recursos para a subsistência (GARCIA, 2010). Foi neste sentido que se 

elaborou o BPC: com o objetivo de assegurá-la às julgadas “incapazes” de operar no mercado de 

trabalho, agregando o previsto na Lei 8.213/1991, que prevê a garantia de vagas de emprego 

específicas às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão deste segmento no mercado 

trabalhista. 

 Contudo, devido ao fato de não terem certeza de que estarão contempladas com um 

emprego por muito tempo, as pessoas com deficiência relutam em ter que abandonar o benefício. 

Pela insegurança e incerteza, a grande maioria opta pela continuidade da caracterização da 

invalidez, dando preferência ao usufruto do BPC.   

 Nessa perspectiva, Silva, Prais e Silveira (2015) retratam o emprego para as pessoas com 

deficiência como um desafio: 

Para as pessoas com deficiência (PCD), apesar da existência de vários 

instrumentos legislativos que incentivam e amparam sua empregabilidade, 
ingressar no mercado de trabalho ainda é uma tarefa difícil. Documento 

publicado pelas Nações Unidas em 2012 mostra que pessoas com deficiência 

empregadas tendem a receber menores salários e realizam trabalhos 

considerados inferiores, com pouca possibilidade de desenvolver uma carreira e 
serem promovidas. (SILVA; PRAIS; SILVEIRA, 2015, p. 2550) 

É importante considerar que os direitos sociais vão muito além da prestação de benefícios 

e da empregabilidade. Nessa perspectiva, ressalta-se que o acesso à educação, alimentação, 

saúde, trabalho, lazer, moradia, previdência social, segurança e proteção à maternidade, à infância 

e aos desamparados também adentram nesse campo. 

 Novas legislações passaram a integrar os direitos previstos às pessoas com deficiência; 

tratam-se de conquistas recentes. Houve a elaboração da Política de Educação Especial na 

Perspectiva de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e do Decreto nº 5.626/2005, que dispõe 

sobre o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais sob a influência de diversos documentos 

internacionais. Movimentos sociais em 2008 impulsionaram essa legislação, estabelecendo 

conversas e interações com diferentes segmentos sociais, mas também com diversos fóruns que 

debatiam questões sobre inclusão e educação. 
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 Em 2015, com mudanças promovidas pela Convenção da ONU, o Congresso Nacional 

elaborou o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, a Lei nº 13.146/2015, que formaliza as seguintes pautas: 

Art. 1
o 

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Art. 4
o 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

Art. 5
o 

A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 

desumano ou degradante. (BRASIL, 2015) 

 

 Cabe salientar, neste momento de discussão, que o Estatuto foi fruto de vários 

movimentos sociais que lutaram incansavelmente por melhores condições políticas e legislações 

que favorecem a questão da inclusão social. 

Historicamente, tanto no Brasil como em outros países, houve uma fase de eliminação ou 

exclusão seguida por um período de integração parcial através do atendimento especializado – 

seja no que diz respeito à saúde, à assistência social, ao trabalho, à educação, etc. Esse percurso 

permitiu rótulos ligados às pessoas com deficiência, muitas vezes vistas como incapazes e/ou 

doentes. 

A ruptura com a visão que envolve uma política meramente assistencialista para as 

pessoas com deficiência não é uma tarefa fácil. Isso foi promovido, porém, com o avanço da 

legislação nacional sobre o tema. Antes se entendia a questão da deficiência fora do convívio 

social, passando a ser responsabilidade exclusiva da família e das instituições de caráter 

filantrópico, sendo posteriormente também uma preocupação do Estado, que assume essa 

responsabilidade não como uma política pública, mas apoiando as instituições beneficentes sem 

fins lucrativos. São vastos os direitos garantidos por lei para que haja de fato inclusão na 

sociedade como um todo – só que a efetivação destes envolve principalmente a ultrapassagem do 

preconceito, dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas em relação à deficiência. 

 Apesar da evolução no modo da sociedade e do Estado lidarem com ela, é perceptível que 

essas pessoas ainda se encontram em processo de exclusão – muitas vezes não pela ausência de 

políticas públicas de inclusão, pois elas já existem, mas talvez pelas barreiras com que se 

deparam para sua efetivação, seja no campo da gestão ou pelo não conhecimento por parte da 
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sociedade, resultando no preconceito e na ausência de igualdade. A real revolução requer muito 

mais que documentos legais formalizados: necessita-se de uma mudança de pensamento, de 

concepção. 

 Incluir, segundo definições do dicionário Aurélio, significa inserir, introduzir, abranger. 

Para mais, ainda quer dizer passar a pertencer a um grupo ou a uma classe de pessoas. Assim, 

incluir socialmente uma pessoa com deficiência remete a uma participação ativa nas diversas 

esferas da sociedade, seja no que diz respeito à vida social, econômica ou política. É aceitar e 

valorizar as diferenças, mas também fazer disso uma possibilidade para novas aprendizagens – e 

não barreiras. 

a inclusão, […], é um processo que contribui para a construção de um novo tipo 
de sociedade através de transformações pequenas e grandes, nos ambientes 

físicos (espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, 

mobiliário e meios de transporte) e na mentalidade de todas as pessoas, portanto, 
também do próprio portador de necessidades especiais. (SASSAKI, 1999, p. 42) 

 Segundo Sassaki (1999), para uma verdadeira sociedade inclusiva é necessário que haja 

mobilização dos sistemas comuns da sociedade. Em linhas gerais, acredita-se que a educação, o 

mercado de trabalho, o lazer e o transporte são setores capazes de alavancar os paradigmas da 

inclusão. 

 A educação é uma das principais fontes de formação do caráter de um indivíduo. Sendo 

assim, é necessário uma mudança de mentalidade desde o início desse processo. Em primeiro 

lugar, com a formação adequada dos profissionais da área, perpassando em seguida para o 

ambiente da sala de aula, estrutura escolar, currículo adequado, em como o assunto é tratado 

nesse ambiente e de que forma os alunos aprendem a conviver com a diferença desde pequenos. 

 No que se refere ao mercado de trabalho, mesmo diante da presença da Lei, o documento 

publicado pela Organização das Nações Unidas em 2012 registrou que pessoas com deficiência 

são consideradas desiguais dentro da própria empresa que as acolheram e que isso se mostra 

presente através de salários inferiores e falta de possibilidades para uma futura promoção – ou 

seja, sinaliza para a manutenção da desigualdade e do preconceito na vida cotidiana. As empresas 

não acolhem entendendo o real significado da ação, mas por serem obrigadas legalmente.  
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Um estudo em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Nacional, 

a Isocial e Catho – de acordo com uma matéria do G1 de 2014
4
 –, efetuado com 2.949 profissionais do 

setor de RH, revelou que 81% dos recrutadores empregam pessoas com deficiência apenas para 

cumprir a Lei; somente 3% acreditam no valor da diversidade, 4% expressaram fazê-lo por acreditar 

no potencial das mesmas e 12% o fazem independente de cota ou deficiência. Segundo esta fonte, para 

Teresa Amaral, que é superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

um dos principais problemas da inclusão no mercado de trabalho no país é o não reconhecimento da 

pontencialidade da pessoa em si, mas a contratação por obrigação. Sobre esse assunto, Sassaki (2010) 

afirma que: 

Na fase de exclusão, a pessoa deficiente não tinha acesso nenhum ao mercado de 
trabalho competitivo. Mas recentemente, as pessoas com deficientes têm sido 

excluídas do mercado de trabalho por outros motivos: falta de qualificação 

profissional, falta de reabilitação física e profissional, falta de escolaridade, falta de 
meios de transporte, falta de apoio das próprias famílias e assim por diante. 

(SASSAKI, 2010, p. 16) 

 Correlacionando a educação e o trabalho, é notório que a primeira é de extrema importância 

para a inserção/ das pessoas no segundo. No caso da pessoa com deficiência, pode-se dizer que muitas 

vezes ela se encontra prejudicada devido às falhas no sistema educacional, desde estruturas até projetos 

internos, que promovem uma falta de qualificação por não estar apto para atendê-los de maneira geral. 

 Quanto ao lazer, esporte e cultura, não existe uma política efetiva responsável por viabilizar 

investimentos e iniciativas para essas áreas, que se encontram pouco valorizadas. Para mais, a falta de 

acessibilidade também é outro tema a ser ponderado: um meio fio sem rampa, ônibus que não 

possuem elevador – ou quando possuem, não estão funcionando  –, buracos enormes e vagas de carros 

ocupadas por pessoas que não apresentam deficiências são exemplos de forças que somadas levam à 

exclusão. 

 Como citado anteriormente, o acesso ao transporte é limitado. Segundo o IBGE (2018), menos 

da metade das cidades brasileiras possuía frotas de ônibus adaptados em 2017. De acordo com dados 

da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), também realizada no mesmo ano, 

39,4% das cidades tinham frotas sem qualquer adaptação e somente 11,7% das cidades as tinham 

totalmente adaptadas (IBGE EDUCA, s/d). 

                                                
4 CAOLI, C. 81% contratam pessoas com deficiência só 'para cumprir lei'. G1, Rio de Janeiro, 10 nov. 2014. 

Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-

para-cumprir-lei.html. Acesso em: 10 mai. 2020. 
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 Para além de toda infraestrutura e investimento que são demandados, ainda há uma importante 

peça quando se trata da integração da pessoa com deficiência: a família. Sua influência nesse processo 

pode facilitar ou prejudicar o desenvolvimento dela dentro do próprio núcleo familiar ou na 

comunidade. Acerca dessa questão, Glat (1996) afirma que: 

Quanto mais integrada em sua família uma pessoa com deficiência for, mais 

esta família vai tender a tratá-la de maneira natural ou “normal” deixando 

que, na medida de suas possibilidades, participe e usufrua os recursos e 

serviços gerais da sua comunidade; consequentemente, esta pessoa será mais 

integrada na vida. (GLAT, 1996, p. 111) 

 A família é responsável pela socialização primária, pela formação da identidade social e 

pessoal, pela imagem que a pessoa constrói de si mesma, sua aceitação, visão de como é o mundo e as 

relações que delas se constroem. Dessa maneira, o tipo de inserção que se terá também depende de 

como a relação familiar foi erguida (DESSEN; POLONIA, 2007). 

 Os avanços na conquista de direitos e valorização das pessoas com deficiência foram muito 

significativos, mas ainda cabe ao governo e à sociedade tanto a adoção de medidas quanto a apreciação 

de posturas que as contemplem de maneira ainda mais satisfatória, visto que são merecedoras de uma 

vida digna como quaisquer outras. Para Santos (2011), as conquistas relacionadas à inclusão e à 

diversidade, além de caminharem em direção aos congressos, encontros internacionais e estudos, 

também envolve a participação e trabalho dos movimentos sociais na luta pela sensibilização dos 

poderes públicos. Nessa empreitada, cabe salientar que a mídia possui um papel valioso na promoção 

de atitudes positivas no sentido da inclusão, considerando seu grande poder de influência. 

 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. 

 O preconceito contra as pessoas que apresentam deficiência representa um mecanismo de 

negação social, uma vez que suas diferenças são evidenciadas. Assim, para Silva, Prais e Silveira 

(2015): 

O uso de dispositivos legais, como a lei nº 8213/91, constitui uma tentativa de 

reduzir os preconceitos por meio de discriminações positivas, medidas 
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compensatórias que seguem o princípio da igualdade presente na Constituição 

Federal de 1988, visando combater as desigualdades criadas pelas desvantagens 

históricas e culturais. (SILVA; PRAIS; SILVEIRA, 2015, p. 2551). 

O momento atual necessita de todos os envolvidos no processo de luta pela inclusão, seja 

governo, seja mercado de trabalho – no que se refere à empregabilidade. É preciso que todos busquem 

uma mudança de visão diante da pessoa com deficiência ou sociedade civil, assim como é necessário 

existir mais interesse do Estado e mais programas dentro de cada política pública, com direitos mais 

igualitários, além da conscientização da população – esta que por vezes demanda um trabalho mais 

difícil de desenvolver que com a própria pessoa com deficiência. É urgente a adoção de uma conduta 

diferente e da construção de sentimentos diferentes. 
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3 FAMÍLIAS, DEFICIÊNCIAS E POBREZA: O CONTEXTO DA APAPE EM CAMPOS 

DOS GOYTACAZES/RJ   

Segundo Kaloustian (1988), a família é o primeiro espaço de aprendizagem, vivências, 

convívio e proteção, podendo assegurar tanto o apoio afetivo como o suprimento material 

necessário ao desenvolvimento do bem-estar dos seus membros. É em seu seio que se inicia a 

inclusão da criança com deficiência como sujeito livre, com os seus direitos e em interação com a 

sociedade.  

A família é a responsável pela segurança do seu lar, com cada membro contribuindo da 

sua maneira. Contudo, tanto o exercício quanto a presença de tais papéis e condições não  

representam o que muitas vezes acontece. Isto é, devido à pobreza e à vulnerabilidade social 

existentes na sociedade, expressões da desigual distribuição da riqueza. Assim, é importante a 

promoção do bem-estar familiar, com vistas a um melhor desenvolvimento e segurança à criança 

(BARNETT et al., 2003). 

Associado a esse quadro social, a descoberta da deficiência em um filho pode inicialmente 

proporcionar uma experiência traumática, sendo capaz de alterar a condição emocional de todos 

os membros da família. Quando ainda não determinado o diagnóstico, é possível que um 

sentimento de inferioridade e de decepção se instaure – e que com isso haja, nos primeiros 

momentos, uma negação.  

Para os pais da criança diagnosticada com deficiência, o cenário representa a perda do 

filho idealizado e tão sonhado. Para que o filho real seja aceito, é necessário que os pais e a 

família vivenciem o processo de luto do filho planejado (BARBOSA; CHAUD; GOMES, 2008 

apud SALES, 2017), algo que os proporcionará a possibilidade de dar um novo significado a esta 

realidade. 

A partir do diagnóstico, a família pode transformar-se em uma rede de apoio ou em uma 

fonte de dificuldades para o desenvolvimento de seu filho. De qualquer modo, ela deve buscar se 

reorganizar, no intuito de reconquistar o equilíbrio familiar, visto que todos os integrantes serão 

afetados de alguma maneira (SALES, 2017). Para a psicóloga Rosângela Barqueiro, que atua na 

Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual Laramara, em entrevista dada ao portal 

Sempre Família (DIAS, 2019), a família não se refere apenas à composição de três categorias 

(pai, mãe e irmãos), mas abrange também avós, padrinhos, tios, primos e agregados, sendo 

relacionada a vínculos afetivos, que podem transmitir confiança e auxiliar nesse processo. Não é 
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somente uma questão sanguínea; cada pessoa pode contribuir com um papel singular. Além disso, 

a profissional pontua que, com a participação ativa de todos, a reabilitação da pessoa com 

deficiência e os resultados desejados em relação à autonomia são mais efetivos. 

Conforme a psicóloga supramencionada, com relação à discussão levantada até aqui, é 

importante destacar que "todas as pessoas encaram dificuldades e precisam superar barreiras a 

cada dia. Quem possui algum tipo de deficiência enfrenta ainda mais desafios e ter apoio é 

fundamental para seguir em frente e não desistir diante dos obstáculos” (DIAS, 2019, s/p). Ela 

ainda acrescenta: “a dependência é muito grande desde o momento do diagnóstico, durante o 

tratamento, o prognóstico e as conquistas para a autonomia e independência. Por isso, a família é 

essencial nesse processo” (DIAS, 2019, s/p). 

 Assim, o desenvolvimento da pessoa com deficiência pode ser afetado negativamente se 

houver fatores de risco na família, comprometendo tanto a sua saúde física quanto a mental. De 

acordo com Guralnick (1998), aspectos de risco como pobreza, baixo peso, abuso, prematuridade, 

negligência, exposição a drogas e álcool na gestação, além de exposição a substâncias tóxicas, 

podem prejudicar a saúde e o desenvolvimento das crianças. De maneira complementar, Postalli, 

Manuera e Aiello (2011) afirmam: 

Estão fortemente associados a problemas de comportamento e a distúrbios 

psiquiátricos na infância, os seguintes fatores: discórdia familiar; desvio social 

dos pais de natureza criminal ou psiquiátrica; desvantagem social, incluindo 
baixa renda; habitação inadequada e um grande número de filhos de idades 

aproximadas; ambiente escolar deficiente com índices elevados de rotatividade e 

distanciamento entre os funcionários e os alunos, além de uma grande proporção 
de alunos de lares economicamente desfavorecidos. (POSTALLI; MANUERA; 

AIELLO, 2011, p. 38)   

 As autoras supracitadas também destacam o processo educacional na perspectiva de 

desenvolvimento da pessoa com deficiência, registrando que há uma grande preocupação com 

leis e normas para a promoção de êxito no que diz respeito à educação dela, possibilitando aos 

pais ou aos familiares recursos para isso, voltados aos filhos com essa condição – visando que 

compreendam seus potenciais, conheçam os seus limites e que, portanto, aprimorem suas 

condições de vida (POSTALLI; MUNUERA; AIELLO, 2011). Nessa lógica, a presença de 

familiares desde a infância junto à criança com deficiência contribui para a sua evolução. As 

famílias, mesmo muitas vezes sobrecarregadas, têm um papel importante no caminho de 

integração social. 
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 No entanto, para a emancipação de crianças e de adolescentes com deficiência, é relevante 

tratá-los de maneira natural, permitindo que tenham conhecimento sobre seus direitos e deveres, 

do que é certo ou errado – impondo, assim, limites, além de deixar que façam algumas tarefas, 

não fazendo tudo no lugar deles, subestimando o seu potencial. Segundo Chacon (2011), o 

excesso de preocupação e superproteção podem dificultar o desenvolvimento das pessoas com 

deficiência, prejudicando sua evolução e aumentando uma dependência tanto por parte dos filhos, 

quanto por parte dos pais, que deixam de seguir normalmente suas vidas. 

 Além do apoio da família, é importante o apoio de médicos e especialistas, professores e 

comunidade escolar em geral, governo municipal/poder público, entre outros, sendo todos 

necessários para que a criança se desenvolva integralmente. Quanto mais cedo se instituir o 

suporte de todas as entidades envolvidas com os diversos tipos de tratamentos e estímulos, maior 

e melhor será o seu desenvolvimento. 

 A família historicamente representa uma instituição social organizada por um grupo de 

indivíduos interligados pela descendência por um ancestral comum, por casamento e por adoção. 

Porém, as transformações sociais levaram a uma multiplicidade de composições familiares; na 

atualidade há vários tipos, pois as formas de organização são produzidas conforme o contexto 

histórico – sendo valores, papéis, funções e estruturas da família definidos de acordo com os 

contextos socioculturais e econômicos (NUNES, 2013). 

 Os tipos de família, segundo Carnut e Faquim (2014), são: 

a) Família nuclear: é a mais aceita socialmente na cultura ocidental, sendo constituída por 

um homem e uma mulher que coabitam e sustentam um relacionamento sexual, gerando pelo 

menos um filho. Trata-se daquela na qual a esposa cuida do seu lar enquanto o marido trabalha 

fora de casa por um salário que garanta a subsistência de todos – assim, nesse arranjo, o homem 

torna-se o provedor e autoridade máxima. Atualmente, quando as pessoas se referem ao declínio 

da família, estão fazendo uma alusão à essa configuração familiar. 

b) Família extensa: esta se estende para além da família nuclear. Além de pai, mãe e 

filhos, é composta por tios, tias e primos, que coabitam a mesma unidade doméstica. Ou seja, 

refere-se a uma unidade familiar em que várias gerações vivem juntas. 

c) Família adotiva: é constituída por um homem e uma mulher, cujo filho não apresenta 

laços de consanguinidade, ou seja, é adotado. Essa composição familiar se tornou realidade a 

partir da adoção disposta no Código Civil Brasileiro. 
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d) Família dita “casal”: é composta por um homem e uma mulher que se enlaçam via 

matrimônio, mas não concebem nem adotam filhos. 

e) Família monoparental: é aquela composta por um único progenitor com os filhos, que 

ainda não são adultos. Essa família pode ser chefiada por pai (masculina) ou mãe (feminina). 

 Cabe ressaltar que a expressão “famílias monoparentais” foi empregada na França, em 

meados dos anos 1970, para denominar as unidades domésticas em que as pessoas viviam sem 

cônjuge, com um ou vários filhos com menos de 25 anos e solteiros (BOUTIN; DURNING, 1994 

apud CARNUT; FAQUIM, 2014). A modificação das formas de vida conjugal expressa um 

aumento deste último tipo de família, sendo predominantemente feminina.  

 No Brasil, estudos mostram que as famílias chefiadas por mulheres têm crescido nas 

últimas décadas (IBGE, 2000). Em 2010, o aumento do arranjo monoparental feminino, que em 

1980 era de 11,5%, avançou para 15,5%. O monoparental masculino, ainda que 

consideravelmente menor, também cresceu, passando de 0,8% em 1980 para 2,2% em 2010 

(BHERING; FONTES, 2017). 

 Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2015), a 

população residente no Brasil, em 2015, foi estimada em 204,9 milhões de pessoas. A PNAD 

analisou 356.904 delas, com base na distribuição dos habitantes segundo o tipo de domicílio – 

tendo verificado que aqueles de famílias monoparentais corresponderam a 13.866, quantitativo 

que representou 36.578 de pessoas. Destas residências, 12.114 foram de famílias monoparentais 

femininas e 1.752, de masculinas. As famílias monoparentais femininas geralmente se encontram 

mais “vulneráveis” no plano econômico, no que diz respeito aos provimentos ligados aos 

mantimentos e aos cuidados prestados aos filhos (BHERING; FONTES, 2017). 

f) Casais homoafetivos (homoparentais): pessoas do mesmo sexo, com ou sem crianças, 

que constituem uma família. No caso desta ser constituída com filhos, estes podem ser integrados 

por um dos seguintes caminhos: (a) reconstituição – quando um dos parceiros traz para a relação 

homossexual os filhos do casamento anterior; (b) adoção; (c) co-parentalidade – em que um dos 

membros do casal gera uma criança com uma pessoa que oferece parceria biológica e o filho 

passa a fazer parte do núcleo parental do pai ou mãe homossexual. 

g) Família reconstituída: é composta pelo progenitor, o seu filho, e sua/seu nova/o 

companheira/o após o divórcio. O “recasamento”, cada vez mais comum na atualidade, surgiu 

como uma possibilidade de reconquistar vínculos de intimidade, companheirismo e afeto. Esta 
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união não só preconizou as maneiras de estar ou ser casado, como ainda proporcionou o 

surgimento de novos arranjos familiares. De acordo com Nunes (2013), as relações são, em geral, 

mais complexas neste tipo de família, pois nem sempre os filhos do casamento anterior aceitam 

bem uma nova relação dos pais, uma vez que se sentem “ameaçados” pela presença do novo 

integrante, bem como quando existem filhos deste novo relacionamento. 

Em sua maioria, as famílias compostas por crianças com deficiência apresentam situação 

de pobreza (SÁ; RABINOVICH, 2016). O debate em relação à causalidade entre pobreza e 

deficiência é extenso: de um lado há a discussão de que a pobreza leva à deficiência, na medida 

que recursos necessários para evitar seu surgimento são limitados pela condição econômica dos 

indivíduos; de outro, a deficiência leva à pobreza quando, em decorrência dela, as oportunidades 

sociais e econômicas são cerceadas. Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da Política 

Nacional de Assistência Social, instrumento fundamental neste processo de atendimento e 

integração social junto aos indivíduos com deficiência e suas famílias. 

Segundo Rocha (2006), a pobreza pode ser absoluta ou relativa. A primeira é a ausência 

do atendimento de necessidades básicas, que são compreendidas desde questões vinculadas à 

sobrevivência e, portanto, ao não atendimento do mínimo vital, traduzido pela alimentação. A 

segunda, por sua vez, diz respeito ao não atendimento das necessidades, não satisfeitas em função 

do modo de vida predominante na sociedade em análise. 

  Em outra perspectiva, Martins (1991) afirma que pobreza pode ser compreendida como: 

[...] categoria multidimensional, e, portanto, não se caracteriza apenas pelo não 

acesso a bens, mas é categoria política que se traduz pela carência de direitos, de 
oportunidades, de informações, de possibilidades e de esperanças. (MARTINS, 

1991, p. 15) 

 França (2014) associa o risco de deficiência à pobreza a partir de aspectos 

socioeconômicos, políticos e ambientais. Para este autor, essa condição pode levar ao surgimento 

de problemas de saúde associados à deficiência, provenientes de situações como: 

 a) Baixo peso ao nascimento: ligado aos riscos imediatos e ao desenvolvimento de 

doenças ao longo da vida; 

 b) Desnutrição: uma criança desnutrida pode carregar consigo consequências que afetarão 

seu desenvolvimento mental e físico, provocando problemas em suas funções vitais, na 

calcificação dos ossos, ou ainda, deficiência no processo de aprendizagem provocada por 

retardos; 
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 c) Falta de água potável ou saneamento adequado: segundo a Organização Mundial de 

Saúde, saneamento significa “o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que 

exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem estar físico, mental ou 

social” (HELLER, 1998, p. 74), podendo a sua ausência prejudicar o desenvolvimento de um 

bebê ainda em formação, por exemplo, ou causar infecções ou problemas de altura e peso – além 

de gerar atraso escolar, devido à queda de eficiência dos estudantes, proporcionada por doenças 

relacionados à carência de saneamento; 

d) Condições inseguras de trabalho: as falhas físicas e irregularidades nos ambientes tanto 

podem comprometer a segurança quanto colocar em risco a integridade física e a saúde do 

trabalhador. 

 O trabalho também pode constituir situações de risco para a deficiência, em especial junto 

aos seguimentos em situação de pobreza, aos quais restam oportunidades de trabalho vinculadas 

ao esforço físico e/ou com uso de instrumentos relacionados a maior risco – como enxadas, 

facões e foices, mas também associadas ao uso de produtos tóxicos, a exemplo dos agrotóxicos. 

Além disso, a submissão ao trabalho fora da proteção da legislação trabalhista, por vezes ilegal 

ou clandestino, pode ampliar a exposição aos riscos, dada a falta de segurança, sendo desprovido 

de seguros em casos de acidentes. 

 e) Lesões e agravamento de doenças: as lesões podem afetar sistemas orgânicos, de modo 

a produzir quadros de limitações que variam em graus e gravidades – como paralisia cerebral, 

paraplegias, distrofias musculares, amputação, malformações congênitas, distúrbios na coluna, 

entre outros. 

 f) Falta de acesso aos serviços de saúde: este é um fator que pode aumentar a 

probabilidade de pessoas com um problema de saúde já existente terem um agravamento do 

quadro clínico e, por conseguinte, algum tipo de deficiência. 

 Para além dos aspectos mencionados, a presença de doenças pré-existentes, quando não 

bem controlada, pode agravar e resultar em uma deficiência. Exemplo disso é uma pessoa com 

diabetes que não se trata corretamente, podendo sofrer com diversas complicações futuras, tais 

quais cegueira e amputação. 

 A deficiência também promove um processo de empobrecimento quando, em decorrência 

dela, as oportunidades sociais e econômicas são limitadas. De acordo com França (2014), essa 
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condição pode impactar o orçamento individual – e principalmente familiar – por duas vias, 

sendo: 

 a) Maiores custos com produtos específicos, serviços exclusivos, despesas médicas, 

adaptação do lar, transporte, escola e cuidado permanente, em alguns casos. Inúmeros fatores 

desempenham um papel determinante sobre as estimações desses custos, que implicam gastos 

com rampas, barras de apoio, cama motorizada, remédios, próteses, cadeira de rodas e outros. 

b) Restrição aos ganhos advindos do trabalho, pois pessoas com deficiência podem sofrer 

barreiras nesse campo, apesar da existência da Lei 8213/1991, referente ao trabalho de pessoas 

com deficiência, mencionada no item 1.1. A família também pode encontrar barreiras com 

relação ao emprego, já que em alguns casos a deficiência pode demandar cuidados específicos e 

exigir que o seu cuidador deixe o cargo ou trabalhe menos, trazendo impactos sobre a renda 

familiar. 

Portanto, compreendida como um fenômeno estrutural e fruto do sistema de produção 

capitalista, que expropria e explora a classe trabalhadora para a garantia da mais valia, a pobreza 

se manifesta na vida das pessoas com deficiência revelando a falta de acesso a serviços de saúde, 

à educação, à assistência, ao transporte e ao mercado de trabalho – favorecendo maior 

probabilidade de ficarem desempregadas e serem menos remuneradas (OMS, 2011). A falta de 

acesso pode excluir ou tornar dependentes aqueles que têm essa condição. 

 Corroborando, Galvão Filho, Hazard e Rezende (2007) afirmam: 

De maneira geral, há uma relação direta e recíproca entre deficiência e pobreza. 

Pobreza contribui diretamente para o aumento do número de pessoas com 
deficiência. As pessoas com deficiência, por sua vez, encontram difícil acesso à 

educação, à saúde e notadamente ao trabalho, o que contribui para sua 

permanência na condição de pobres, excluídas e, no melhor dos casos, assistidas. 

(GALVÃO FILHO; HAZARD; REZENDE, 2007, p. 18) 

 De acordo com França (2014), uma pesquisa realizada em 1998 no Reino Unido pela 

Joseph Rowntree Foudation, instituição que realiza e financia pesquisas voltadas para a solução 

da pobreza, avaliou um custo médio três vezes maior para se criar uma criança com deficiência 

nesse Estado, do nascimento aos 18 anos, considerando custos de ferramentas de apoio, 

adaptação do lar, transporte, aquecimento e cuidados, levando em consideração apenas o que as 

famílias julgam como o mínimo necessário. Em Portugal também foi feita uma investigação com 

o objetivo de estimar os custos da assistência pessoal, da vida diária, da aprendizagem e da 
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formação, das oportunidades para o indivíduo e para a família, buscando mensurar os custos 

financeiros e sociais da deficiência (PORTUGAL et al., 2010 apud FRANÇA, 2014). Como 

resultado, constatou-se que alguns perfis de deficiência apresentaram uma variação até quatro 

vezes maior entre aqueles de maior e menor custo analisado. Ambas as pesquisas constituem um 

cenário de desvantagem para as pessoas com deficiência e seus familiares, comprovando que a 

condição provoca custos extras e que os auxílios governamentais são, de modo geral, 

insuficientes para cobri-los (FRANÇA, 2014). 

 Em uma matéria
5
 publicada pelo jornal “Folha de São Paulo” em 2014, revelou-se o custo 

de uma pessoa com deficiência para ter uma condição de vida semelhante a de uma sem, no 

Brasil. Em média, o resultado apontou para quatro salários mínimos, com o acréscimo do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Porém, a pessoa com deficiência que ingressa no 

mercado de trabalho não tem direito a este auxílio financeiro.   

 Uma pesquisa encomendada pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de São Paulo e realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 

que utilizou dados do PNAD, traçou gastos por mês com as deficiências em cada fase da vida e 

no próprio estado. Os custos para pessoas cegas, na infância e adolescência, chegam a R$ 1.140 

por mês; na juventude, R$ 737; na fase adulta R$ 725 – e quando idoso, R$ 954. Para aqueles 

com limitações físicas moderadas, os gastos são de, respectivamente, R$ 1.344, R$ 1.152, R$ 

1.195 e R$ 1.313. Para os com limitações físicas severas, os gastos são mais altos na infância e na 

adolescência, de R$ 6.340; na juventude, de R$ 5.585; na fase adulta, de R$ 6.190 – e quando 

idoso, de R$ 6.309.
6
 

 Nesse sentido, a deficiência atua de dois modos: requerendo mais gastos para a 

manutenção da saúde e formação das pessoas com deficiências, e constrangendo os recursos 

familiares restantes frente às demais necessidades domésticas. Desta maneira, o risco de pobreza 

é ampliado, em razão principalmente da privação material associada às necessidades específicas 

de cada deficiência. 

                                                

5 MARQUES, Jairo. Igualdade para quem tem deficiência custa cinco salários mínimos. Folha de São Paulo. 7 de 
dezembro, 2014. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1558670-igualdade-para-quem-

tem-deficiencia-custa-cinco-salarios-minimos.shtml. Acesso em: 10 jun. 2020.  

6 Conforme a referência mencionada na nota de rodapé anterior.  
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 No Brasil, independente da presença de deficiência, a maioria das famílias vivem em 

situação de pobreza, como afirma Campello (2016) apud ONU (2016): 

Apesar de o Brasil ter reduzido a extrema pobreza, o país continua sendo um dos 

mais desiguais do mundo. Ainda há grandes diferenças entre a população pobre 
e a rica. Superamos a fome como um problema endêmico do país, mas ainda 

temos público em situação de fome: comunidades indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos e populações isoladas. (CAMPELLO, 2016 apud ONU, 2016, s/p) 

Há também “desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida; no não 

acesso a serviços básicos; à informação; ao trabalho e a uma renda digna; a não participação 

social e política” (SILVA, 2010, p. 157). Sendo assim, a pobreza é vista como decorrente da 

desigualdade social, acompanhando o processo de agravamento desta. 

Lidar com as adversidades provenientes da deficiência não é uma causa nova, mas uma 

luta antiga, que perpassa questões econômicas ligadas também às questões sociais e culturais. Por 

isso é importante se atentar ao fato de que as políticas públicas devem estar mais estreitamente 

conectadas às experiências desses indivíduos e suas famílias.   

Para Mitchell e Shillington (2002, p. 4), “a diversidade e a diferença, seja com base na 

raça, deficiência, religião, cultura ou sexo, devem ser reconhecidas e valorizadas”, não sendo a 

inclusão social apenas uma resposta à exclusão. Para estes autores, qualquer diversidade deve ser 

reconhecida e respeitada e por isso o conceito de inclusão não deve ser entendido apenas como 

uma não exclusão, mas como garantia de acesso aos serviços, benefícios e direitos da sociedade, 

conquistados na maioria das vezes por meio de políticas públicas. 

A pobreza e a desigualdade são fatores ligados à vulnerabilidade social – esta, por sua vez, 

que está associada à noção de riscos vivenciados pelos segmentos sociais em situação de pobreza. 

Cabe salientar que por risco se compreende uma pluralidade de situações – que englobam as 

naturais, as de saúde, as ligadas aos ciclos de vida, as sociais, as econômicas, as ambientais e as 

políticas (BRONZO, 2007). Isto é, ocasiões de risco tais quais as anteriormente mencionadas a 

partir de França (2014) e as registradas por Brasil (2007), que afirma: 

A noção de vulnerabilidade vem confirmar a visão de um homem plural, 

construído na sua diversidade a partir das suas diferenças, nas dimensões social, 

político-institucional e pessoal, e, a partir daí, identificar questões que podem 
aumentar o grau de vulnerabilidade dos indivíduos frente a riscos, tais como: 

questões de gênero cruzadas com raça/etnia e classe social, condições de vida; 

condições de saúde; acesso ou não à informação; insuficiência de políticas 
públicas em saúde e educação, etc. (BRASIL, 2007, p. 9) 
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Inúmeros indivíduos e famílias se encontram em situação de exposição – tanto aos danos 

quanto às situações de perigo –, em razão principalmente das condições existentes na sociedade 

brasileira, expressando fragilidades relacionadas às políticas públicas. No caso de pessoas com 

deficiência, pertencentes a famílias em estado de pobreza, há a presença desse duplo fenômeno – 

deficiência e pobreza –, que limitará o seu direito à cidadania. Elas vivenciam situação de 

vulnerabilidade pela fragilização de vínculos familiares e sociais, rejeição, experiências de 

superproteção, dificuldade de acesso a políticas referentes à inserção social, falta de investimento 

em educação, habilitação/reabilitação social e profissiona e falta de acesso a serviços de saúde, 

entre outros. 

Acerca desse assunto, Silva (2007) corrobora pontuando que: 

A maioria das famílias brasileiras está situada nesse contexto desfavorável, de 

desigualdade, de pobreza, de vulnerabilidade e de exclusão social. As famílias 
têm cada vez mais dificuldades de satisfazer suas necessidades básicas, o que se 

torna mais complexo devido à redução dos serviços das políticas de saúde, da 

habitação, saneamento básico, etc. Essa situação altera de forma negativa as 
possibilidades de as famílias construírem relações sócio familiares protetivas 

entre seus membros. (SILVA, 2007, p. 3) 

 Nessa perspectiva, grande parte das pessoas com deficiência e suas famílias vive situações 

de privação e violações de direitos, que determina o seu lugar nas camadas mais pobres das 

sociedades. Assim, com o objetivo de auxiliar nesse processo, constituem-se as entidades 

socioassistenciais como forma de apoio e proteção a esse segmento.   

A Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais (APAPE), instituição onde foi 

realizado o estágio em Serviço Social da autora desta monografia, do qual suscitou o presente 

trabalho, foi fundada em 30 de junho de 1999, ofertando proteção especial de média 

complexidade
7
 para pessoas com deficiências, tais como: síndrome de down, síndrome de west, 

síndrome de tourette, parilisia cerebral, défict cognitivo global, hidrocefalia, distúrbios 

neurológicos, TDHA, dificuldade de aprendizagem na fala, distúrbios alimentares, dislexia, 

autismo, entre outros. A instituição também visa garantir o desenvolvimento social e melhoria das 

condições de vida das famílias de crianças e adolescentes atendidas em situação de 

vulnerabilidade social. 

                                                
7 Organização e oferta de serviços especializados com o objetivo de reconstruir os vínculos familiares e 

comunitários, promovendo a potencialização do indivíduo para a superação de situações de risco pessoal e social 

ocorridos por meio das violações de direitos (ALMEIDA et al., 2017, p. 70). 
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Portanto, a APAPE tem o objetivo de promover a integração social dos indivíduos com 

deficiência, buscando melhoras e permitindo que avancem – ultrapassando seus limites, 

promovendo suas autonomias e a quebra de estigmas por parte das pessoas consideradas 

“normais”. Em parceria com a instituição estão as famílias, que têm um papel importante nesse 

processo. 

O serviço prestado pela APAPE se encontra em conformidade com a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), que atua com base em seus princípios, a saber: atendimento das 

necessidades sociais, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 

e comunitária – na igualdade de direitos no acesso ao suporte e com divulgação ampla dos 

benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. Ela também funciona de acordo com os 

objetivos propostos pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS (BRASIL, 2005) e pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, expressa na Resolução nº 109, de 11 de 

novembro de 2009, no que tange ao Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias (BRASIL, 2009). 

 A APAPE faz parte da rede socioassistencial voltada para atender as pessoas com 

deficiência e suas famílias. Atualmente assiste a 315 crianças e adolescentes residentes no 

município de Campos dos Goytacazes e municípios vizinhos. A grande maioria das famílias, por 

sua vez, possui renda mensal menor que um salário mínimo, sendo composta por indivíduos que 

não trabalham ou são informais e contam com a ajuda de recursos assistenciais, tais quais o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou o Programa Bolsa Família (PBF).  

  A instituição conta com uma equipe multidisciplinar: assistente social, pedagogo, 

psicóloga, facilitador, orientador social (Assistente Social e Psicólogo), terapeuta ocupacional, 

musicoterapeuta, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionista e médico. Suas ações são pautadas 

no reconhecimento do potencial da família e/ou do cuidador – e na redução da sua sobrecarga –, 

na aceitação e na valorização da diversidade, promovendo a ampliação da rede de apoio da 

família da criança ou do adolescente com deficiência, com a qual possa conviver, compartilhar 

cultura e trocar vivências. 

Sendo assim, o trabalho da APAPE é destinado às pessoas que têm deficiência e 

consideram a família de maneira central, visto que esta é unidade de referência e força social que 

influencia tanto o comportamento humano quanto o desenvolvimento da personalidade, em 
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vínculos internos e externos. Independente do modelo ou composição que assume, ela é 

mediadora das relações entre os indivíduos e a coletividade. Nesse sentido, as ações 

individualizadas e grupais para a pessoa com deficiência são realizadas através de oficinas que 

trabalham os estímulos motores, sensoriais e de linguagem, com materiais lúdicos, 

socioeducativos pedagógicos, culturais e esportivos. 

No período de estágio em Serviço Social, observou-se que as famílias estiveram 

compostas de modo nuclear, extensa e monoparental feminina. Grande parte se encontra em uma 

condição particular de vulnerabilidade socioeconômica, carecendo de proteção social não só para 

o filho com deficiência, mas para toda a família – sendo, entretanto, a criança com essa condição 

o centro das atenções.  

Além disso, durante o período de estágio notou-se que se tratam de famílias nas quais os 

fenômenos pobreza e deficiência se articulam, intensificando o grau de vulnerabilidade 

vivenciado. Assim, a coesão interna – ou seja, os laços que unem os membros da família, suas 

práticas de lazer, a integração externa, como as atividades feitas fora de casa, a socialização com 

familiares, vizinhos e amigos – envolve aspectos a serem analisados. 

Na perspectiva da família, a instituição possui um projeto intitulado “Cuidando de quem 

cuida”. Ele foi criado em 2011, mas ainda está vigente e tem o objetivo de tornar possível 

apadrinharem financeiramente uma criança com deficiência e sua família, que se encontram na 

fila de espera, a fim de que tenham acesso a todos os serviços ofertados na instituição.  

A fila de espera conta com mais de 50 crianças em 2020, pois a verba recebida não dá 

conta de atender toda a demanda reprimida. Estas, portanto, só poderão ser assistidas com 

serviços de saúde e educação a partir do apadrinhamento, o que é incentivado pela instituição. O 

trabalho com os pais e/ou responsáveis é feito procurando estabelecer uma relação próxima com 

a família, desenvolvendo ações educativas por meio de palestras que visam promover saúde 

mental e física aos responsáveis para que o potencial de cuidados seja ampliado, na contrapartida 

de uma melhor qualidade de vida para os envolvidos.  

As ações da instituição possibilitam a ampliação da rede de pessoas com quem a família 

do dependente convive e compartilha cultura, troca de vivências e experiências. A partir da 

identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de 

transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais e atividades culturais e de lazer, 

sempre priorizando o incentivo à autonomia do cuidador e dependente. A intervenção é voltada 
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para diminuir a exclusão tanto do dependente quanto do cuidador, assim como a sobrecarga 

decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados. 
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4 O SERVIÇO SOCIAL FRENTE AO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS E DE 

ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE  

 O Serviço Social surgiu no Brasil na década de 1930, sob influência europeia. Entre 1936 

e 1945, começaram a ser inauguradas no país as primeiras escolas de Serviço Social, com forte 

intervenção da Igreja – a primeira surgiu em São Paulo, em 1936, vinculada à PUC-SP, enquanto 

a segunda foi instaurada no Rio de Janeiro, em 1937, na PUC-Rio. Ao longo desse período, 

diversos outros estados também introduziram suas escolas, mediadas por suas políticas e 

particularidades. O processo de formação profissional possuía como fundamentos o positivismo e 

o humanismo cristão. Nesse contexto, a profissão surgiu pela ação conjunta do Estado, 

empresariado e Igreja, a fim de lidar com as tensões entre o trabalho e capital, relacionadas com 

as mobilizações da classe operária (SILVA; SILVA; JUNIOR, 2016). No início, assumiu um 

caráter de caridade vinculada à Igreja Católica, por meio de movimentos de ações sociais. 

 No entanto, foi depois da Segunda Guerra Mundial, com fim em 1945, que a profissão 

começou a se desenvolver de modo mais amplo em razão das inúmeras questões advindas da 

guerra e da necessidade de aprofundamento do capitalismo no país. Nesse mesmo período, a 

influência norte-americana passou a substituir a europeia, em função do Congresso 

Interamericano de Serviço Social, realizado em Atlantic City (EUA) – que posteriormente 

desenvolveu como mecanismo o oferecimento de bolsas aos profissionais brasileiros e a criação 

de entidades organizativas (BRAVO; MATOS, 2006). 

 No pós-guerra, o Brasil passou por um ciclo significativo de crescimento econômico, 

apesar de não conseguir alcançar bons resultados frente aos planos desenvolvimentistas, que 

visavam uma superação do subdesenvolvimento – apesar disso, para o desenvolvimento nacional, 

investiu-se em indústrias. A economia urbano-industrial trouxe consigo mais demandas e com 

isso a necessidade de se controlarem as lutas sociais colocadas (SILVA; SILVA; JUNIOR, 2016). 

Os assistentes sociais atuavam por meio da preocupação com a integração do indivíduo e com a 

normalização de suas condutas, sem se discutir sobre políticas sociais. 

 Do desenvolvimento da profissão até 1960 não houve ameaças quanto ao rompimento 

com o conservadorismo que dominava o exercício profissional, a produção de conhecimentos e 

as entidades organizativas (BRAVO; MATOS, 2006). 

 Foi em meados do século XX, a partir de 1960, que surgiu o Movimento de 

Reconceituação na América Latina, impulsionado pelas lutas sociais e pelo efeito das temáticas 
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em torno do desenvolvimento e da contestação ao tradicionalismo profissional, implicando 

questionamentos quanto à coerência entre a teoria e a realidade, suas raízes sociopolíticas e sua 

prática. Este movimento é considerado um grande marco para o Serviço Social, introduzindo 

pensamentos críticos e objetivando vincular os interesses das classes subalternas. Vale destacar 

que no Brasil as características dele foram distintas daquelas relativas ao restante dos países, 

devido ao fato de que nessa época o país vivenciava uma ditadura militar; a sociedade brasileira 

passava por um momento conturbado e sofrido de sua história, com constantes violências e 

repressões. Dessa maneira, a questão social passou a ser tratada pelo Estado a partir de políticas 

sociais compensatórias e a profissão, no primeiro momento, apresentou-se apenas como 

reprodutora de práticas tradicionais, reforçadas pela autocracia burguesa (VIANA; CARNEIRO; 

GONÇALVES, 2017). 

 Contudo, o país detinha um polo de resistência liderado pela Escola de Serviço Social da 

Universidade Católica de Minas Gerais, que estava integrado aos rumos do movimento de 

reconceituação latino-americano. Este, por sua vez, que se se desenvolveu no Brasil por meio do 

método “Belo Horizonte”, elaborado por essa escola para uma formação profissional que 

abrangesse a teoria social de Marx – a compreensão do significado da profissão, o materialismo 

histórico-dialético, as contradições e explorações da sociedade capitalista. O entusiasmo que ele 

trouxe possibilitou maiores lutas de resistência contra a ditadura e a autocracia burguesa. 

 A renovação do Serviço Social implicou no desenvolvimento de uma pluralidade 

profissional. Netto (2005) apresenta três vertentes desencadeadas devido a esse processo: 

 a) Modernizadora: possui seu embasamento teórico-metodológico no funcionalismo, 

estruturalismo e positivismo, tendo como perspectiva adequar a profissão às demandas do 

processo sociopolítico oriundos do golpe militar. 

 b) Reatualização do conservadorismo: influenciada pela fenomenologia. É expressa pela 

complexa dialética entre a ruptura e a continuidade com o passado profissional. Nesta, busca-se 

aperfeiçoar as antigas práticas frente às novas exigências. 

 c)  Intenção de ruptura: influenciada pela teoria social marxista. Almejava romper com o 

Serviço Social tradicional, suas ideologias, metodologias, práticas conservadoras e tradições 

positivistas. Tem caráter opositor à autocracia burguesa e é caracterizada pela formação de 

assistentes sociais críticos. 
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 Para Netto (2005) o Movimento de Reconceituação se associa à ruptura com o Serviço 

Social conservador, destacando que: 

Entendemos por renovação o conjunto de características novas, que no marco 

das constrições da autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do 
rearranjo de suas tradições [...], procurando investir-se como instituição de 

natureza profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a 

demandas sociais e da sua sistematização, e de valorização teórica, mediante a 
remissão às teorias e disciplinas sociais. (NETTO, 2005, p. 131) 

 Através desse movimento se começou a pensar em um novo modelo de atuação 

profissional, ressignificando e trazendo uma nova identidade ao Serviço Social. É a partir disso 

que a profissão busca romper com o que praticava até o momento e dispor de um olhar sensível, 

enxergando para além das aparências, fomentando ainda mais seu senso crítico e desenvolvendo 

capacidade para entender e decifrar a realidade, com uma elaboração teórica mais consistente. 

 Na década de 1980, o Serviço Social foi marcado por um período de maioridade 

intelectual, aproximando a perspectiva teórica de Marx, que foi fundamental para o significado 

social da profissão na sociedade capitalista. O Serviço Social passou a observar as contradições 

que apresentava o exercício profissional e a se posicionar a serviço dos usuários. Nesse contexto, 

em 1986, o Código de Ética Profissional foi reformulado, firmando um compromisso ético-

político de construção de uma prática articulada à classe trabalhadora.   

 O Código de Ética de 1986 foi o primeiro a ter um texto que sinalizava um processo de 

ruptura com o conservadorismo e com a perspectiva histórica da profissão, e a pautar-se em uma 

teoria social crítica, buscando uma nova ética a partir da tradição marxista. 

 Com forte contribuição do enriquecimento do Serviço Social na década de 1980 e 

expressando maior amadurecimento da categoria profissional diante das mudanças propostas, 

elaborou-se um novo Código de Ética, em 1993, que ainda se encontra vigente e buscou ampliar 

as conquistas profissionais expressas no código anterior; foi um momento de amadurecimento 

teórico-metodológico que marcou a trajetória do projeto profissional. As mudanças ocorridas 

foram embasadas na necessidade de acompanhar as transformações políticas, econômicas e 

sociais frente à realidade brasileira. Ele foi organizado por princípios, deveres, direitos, 

proibições e parâmetros que orientam a atuação do Serviço Social. 

 Ainda em 1993, houve a necessidade de uma nova regulamentação para a profissão, sendo 

aprovada na Lei nº 8.662, que institucionaliza os deveres do assistente social e as áreas onde ele 
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pode trabalhar. Dessa maneira, seu ofício é respaldado pelos princípios do Código de Ética 

profissional e pela Lei de Regulamentação da profissão, que visam o êxito no desenvolvimento 

das suas competências. 

 Estabelecendo relação com o tema, o Código de Ética registra as seguintes questões como 

princípios fundamentais:   

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; 

III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

classes trabalhadoras; 

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; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. (BRASIL, 

2012, p. 24) 

 Essas prerrogativas possuem sintonia com o respaldo teórico-metodológico do 

materialismo histórico-dialético, representado pela vertente “intenção de ruptura” do Movimento 

de Reconceituação, mencionado anteriormente. Com base marxista hegemônica, o compromisso 

do Código de Ética é com a liberdade como valor ético central e a defesa, tanto da democracia 

quanto dos direitos humanos expressos na cidadania, no rompimento com o preconceito e com a 

injustiça social, negando assim valores corriqueiros da sociedade capitalista – como o 

individualismo e a competitividade. 

 O projeto ético-político é claro quanto aos seus compromissos: 

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central – a 
liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e 

a plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto 

profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de uma 
nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero. 

(NETTO, 1999, p.104-5) 

 Para Netto (2006), os projetos societários que expressam valores são apontados como 

aqueles produzidos de forma coletiva, apresentando uma ideia de sociedade a ser construída e 
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meios para concretizá-la. O autor ainda afirma que eles possuem uma dimensão política, ou seja, 

envolvem relações de poder. Nesse sentido, cabe salientar que na sociedade capitalista existem 

dois tipos de projetos societários, que disputam entre si: os conservadores e os transformadores. 

Dentro deles estão os ligados às profissões. 

Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem 

os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 

funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 

estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 

outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e 

públicas. (NETTO, 2006, p. 144) 

 Nesse sentido, segundo Teixeira e Braz (2009), o projeto profissional do Serviço Social se 

vincula àquele societário de transformação, que propõe uma nova ordem de sociedade, uma 

formação alicerçada em teoria social crítica – rompendo com o conservadorismo e exigindo do 

assistente social um direcionamento ético e político, que atua com movimentos contraditórios de 

classes.   

 Para além, os autores supracitados abordam os desafios do projeto ético-político frente à 

realidade atual, afirmando que ele não se efetiva totalmente na vida real, mas não por falta de 

planejamento das ações: isso ocorre por não haver uma relação de identidade entre o que se 

projetou e a prática, diante das demandas que se apresentam no cotidiano institucional, que 

muitas vezes remetem a ações de viés ainda conservador. 

 Braz (2005) aponta três dimensões que se articulam e constituem a materialidade do 

projeto ético-político do Serviço Social: 1) a dimensão da produção de conhecimento pelos 

assistentes sociais, ou seja, evidencia a construção de conhecimento feita pelos próprios 

profissionais, com tendências teórico-críticas do pensamento social, não abrindo espaço aos 

pressupostos filosóficos conservadores; 2) a dimensão político-organizativa, que é a forma 

política na qual se encontra organizada a profissão, por meio de entidades representativas; e 3) a 

jurídico-política da categoria profissional, que apresenta o aparato jurídico da profissão, ou seja, 

os conjuntos de leis – como: o atual Código de Ética de 1993, a Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8.662/93) e as Diretrizes Curriculares para a Formação Profissional, além da 

Constituição Federal de 1988. 
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 Dessa forma, o projeto profissional, cujas diretrizes e valores se desdobram no Código de 

Ética, busca por meio das três dimensões construir uma nova ordem societária, que supere a 

social, econômica e política atual: a capitalista. 

 Corroborando, Iamamoto (2012a, p. 224) afirma que “esse projeto profissional é fruto da 

organização social da categoria e de sua qualificação teórica e política”. Este exprime a 

perspectiva hegemônica e se concretiza através das ações profissionais cotidianas. 

 Assim, na perspectiva do projeto profissional vigente, são deveres do/a assistente social 

nas relações com os/as usuários/as, segundo o art. 5º do Código de Ética: 

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; 

c- democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 
institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos/as 

usuários/as; 

d- devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos/às usuários/as, 
no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses; 

e- informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro 

audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados 
obtidos; 

f- fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o 

sigilo profissional; 
g- contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a 

relação com os/as usuários/as, no sentido de agilizar e melhorar os serviços 

prestados;                                                                                                               
h- esclarecer aos/às usuários/as, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a 

amplitude de sua ação profissional. (BRASIL, 2012, p. 30) 

 As competências e as atribuições privativas apresentadas no art. 5º da Lei de 

Regulamentação da profissão de assistente social também devem ser observadas, pois de acordo 

com Matos (2015) este é considerado o “chão” da profissão, ou seja, onde se dá todo o agir 

histórico, o cotidiano, além de potencializar o que podemos e devemos desenvolver no trabalho. 

Entender acerca da Lei é muito importante para a análise das demandas que os usuários trazem 

para os atendimentos, investigações e construções de respostas. Abordar esses temas é discutir a 

profissão. Entre tais atribuições se encontram: coordenar cursos e equipes, elaborar, supervisionar 

e avaliar estudos, pesquisas, programas e projetos da área, realizar vistorias, perícias técnicas. 
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 As competências do Assistente Social, segundo o art. 4º da Lei nº 8662/93, são: prestar 

orientação social a indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais, orientá-los quanto à 

identificação de recursos e uso dos mesmos nos atendimentos para a defesa de seus direitos, 

encaminhar providências, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais relacionados a 

políticas sociais – na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade, entre outros. 

 Iamamoto (2012b, p. 37) afirma que “no sentido etimológico, a competência diz respeito à 

capacidade de apreciar, decidir ou fazer alguma coisa, enquanto a atribuição é uma prerrogativa, 

privilégio, direito e poder de realizar algo”. Portanto, as competências se referem ao que o 

assistente social pode executar, embora não lhe sejam exclusivas. Nesse contexto, é colocado em 

cena não somente aquilo que pela Lei é função exclusiva do Serviço Social, mas também aquilo 

que potencialmente podemos e devemos desenvolver no trabalho profissional. Ser competente 

significa também saber articular a dimensão ético-política, teórico-metodológica e técnico-

operativa. 

 Enquanto isso, as atribuições são aquelas que se referem diretamente à profissão. Tanto 

elas quanto as competências vão para além de mero registro expresso em lei profissional: 

funcionam como estratégia possível de luta na efetivação de direitos, por meio de políticas 

públicas, programas e projetos para esta população que o assistente social continuamente precisa 

buscar se orientar, pensando em formas de intervenção a partir da realidade apresentada – 

compreendendo as demandas, sua adesão ou sua infrequência ao trabalho desenvolvido e quais 

possibilidades se apresentam frente aos muitos desafios num processo construído junto aos 

usuários e/ou suas famílias. 

 O Serviço Social hoje é bastante desafiado frente ao contexto neoliberal de retirada de 

direitos e desrespeito com a classe trabalhadora, mas as atribuições privativas e competências 

profissionais, além da conquista da organização política da profissão, representam um bom 

arsenal para encarar as demandas que se fazem presentes nos dias atuais. 

 Mediante as transformações de concepção da profissão ao longo do tempo e norteado 

pelas leis vigentes, o Serviço Social atualmente procura formular e implementar propostas para o 

enfrentamento das expressões da questão social, as quais lhes são demandadas por meio de 

políticas públicas, sociais e empresariais, além das organizações e dos movimentos sociais 

(COUTO, 2018). O assistente social é o profissional que trabalha com atenção, em especial, às 

camadas pauperizadas da população, e as que estão vulneráveis socialmente – ou seja, com 
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pessoas e famílias em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos, 

em face de uma não qualidade de vida e de um não bem-estar social, buscando, assim, orientá-

los, promovendo o usufruto de direitos sociais e o acesso aos serviços básicos. 

 O Assistente Social pode atuar em diversas áreas, como saúde, habitação, previdência 

social, sistema penitenciário e educação, pois sua intervenção é relevante para o enfrentamento 

das expressões da questão social independente do lugar em que estiver inserido. Nesse sentido, 

esse profissional possui competências e habilidades para implementar políticas públicas de apoio 

e atendimento às pessoas com deficiência, atuando na perspectiva da garantia de direitos, 

trabalhando no sentido da mudança de postura e buscando transformar o sujeito em autor da sua 

história, incentivando a autonomia – e procurando, assim, modificar e otimizar a sua realidade. 

Para mais, considerando que o Serviço Social está presente na educação, tem um papel muito 

importante frente àquela voltada para a inclusão (ABED, 2017). 

 O Serviço Social atua no conjunto de mecanismos reguladores de enfrentamento da 

questão social, como base de sua fundação no âmbito das políticas públicas, em suas intervenções 

e objetivos que lhe são atribuídos. Essas políticas possuem um caráter contraditório, em virtude 

de atender tanto aos interesses de classe quanto aos do capital. Isto é, considerando que se 

constituem como respostas do sistema às demandas sociais, mas a inclusão destes no debate da 

profissão permite também analisar mais concretamente seus objetivos perante a sociedade 

capitalista (MIOTO; NOGUEIRA, 2013).  

O trabalho desenvolvido pelos profissionais nas esferas de formulação, gestão e 

execução da política social é, indiscutivelmente, peça importante para o processo 
de institucionalização das políticas públicas, tanto para a afirmação da lógica da 

garantia dos direitos sociais, como para a consolidação do projeto ético-político 

da profissão. Portanto, o enfrentamento dos desafios nesta área torna-se uma 

questão fundamental para a legitimidade ética, teórica e técnica da profissão. 
(MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p. 65) 

 Os assistentes sociais são peças essenciais nessa esfera e para isso é importante que 

disponham tanto de autonomia quanto de possibilidades de atuação profissional. Por meio de 

políticas públicas, eles devem procurar possibilitar serviços para os cidadãos, independentemente 

de classe social, embora se revele a emergência de atendimento das políticas básicas aos 

segmentos populacionais empobrecidos e em processo de exclusão social. A gestão dessa política 

deve ser voltada para a resolução das necessidades individuais, mas remetidas à dimensão 

coletiva, que por sua vez também envolverá a participação profissional em movimentos sociais. 
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Esses profissionais também possuem atribuições relacionadas à organização, planejamento e 

tomada de decisões diante de um diagnóstico real. 

 Em 1954, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira entidade conhecida como Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Com isso se mostrou possível que o Serviço Social se 

inserisse nesse espaço – não apenas buscando acomodar os conflitos que a criança e o 

adolescente poderiam gerar para a família e a sociedade, mas posteriormente trabalhando com a 

noção de integração social, ampliação da cidadania e democratização nas relações sociais, a fim 

de garantir os direitos das pessoas com deficiência e suas famílias, de modo a efetivar os 

princípios e propósitos profissionais atuais.   

 A Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais (APAPE), por sua vez, oferta 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, articulada 

com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo 

como fomentadores a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS), o 

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMPDCA), 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA). 

 Na APAPE, em Campos dos Goytacazes, o Serviço Social trabalha buscando a promoção, 

o acesso e a defesa dos direitos humanos – das crianças e dos adolescentes com deficiência e suas 

famílias –, assim como a superação da situação de vulnerabilidade social, assegurando-lhes maior 

qualidade de vida, direito à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e 

comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O assistente social é a ponte entre a 

família e a instituição, reconhecendo demandas sociais, econômicas e culturais, utilizando-se de 

recursos institucionais e das políticas públicas com vistas ao seu enfrentamento. 

 O trabalho do assistente social na instituição se encontra relacionado à saúde na medida 

em que o setor realiza encaminhamentos para os serviços dessa área, internos e externos – 

requisitando consultas, medicamentos, fraldas, cadeiras de rodas –, e faz o devido 

acompanhamento dessas ações, visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças diante 

dos usuários e das suas famílias. Os assistentes sociais também fazem orientações à população 

por meio de palestras sobre hábitos de higiene, alimentação, entre outros temas. 

 Nesse processo, ganha destaque também a Política de Educação Inclusiva, pois é pela 

educação que se cria uma expectativa especial de expansão da cidadania da criança e do 

adolescente com deficiência. A inserção desse profissional na área educacional inclusiva tem seu 
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respaldo nos princípios do Código de Ética (1993), dentre os quais se posiciona em favor da 

equidade e justiça social, procura combater o preconceito e incentivar o respeito à diversidade, 

como inicialmente abordado, além de contar com um exercício profissional que não discrimine – 

por diversos fatores, incluindo a condição física. 

 Segundo Valença e Oliveira (2015), tanto a escola como o Serviço Social trabalham com a 

educação no sentido de tornar as pessoas conscientes e capazes de escreverem suas próprias 

histórias. Sobre as atribuições do Assistente Social na Educação, Martins (1999) destaca que elas 

podem: 

Melhorar as condições de vida e sobrevivência das famílias e alunos; favorecer a 

abertura de canais de interferência dos sujeitos nos processos decisórios da 

escola (os conselhos de classe); ampliar o acervo de informações e 
conhecimentos, acerca do social na comunidade escolar; estimular a vivência e o 

aprendizado do processo democrático no interior da escola e com a comunidade; 

fortalecer as ações coletivas; efetivar pesquisas que possam contribuir com a 

análise da realidade social dos alunos e de suas famílias; maximizar a utilização 
dos recursos da comunidade; contribuir com a formação profissional de novos 

assistentes sociais, disponibilizando campo de estágio adequado às novas 

exigências do perfil profissional. (MARTINS, 1999, p. 70) 

 A inserção do assistente social na Política de Educação deve possibilitar uma intervenção 

qualificada, permeada pelo propósito de cumprir com os princípios da Política de Educação 

Inclusiva em favor da equidade, justiça social e oportunidades iguais para todos. Este profissional 

realiza a função de mediador na construção de espaços socioeducacionais para viabilizar medidas 

em prol de melhorias na educação (COUTO, 2018). 

 Estas duas áreas vêm buscando promover a expansão da cidadania dos indivíduos, 

enfatizando tanto seus direitos como seus deveres, para que sejam melhor incluídos na sociedade 

– e estejam preparados para enfrentar possíveis conflitos e desafios. O Serviço Social procura 

sempre conhecer não só o individuo, figura central do trabalho, mas todos que convivem com ele, 

o que possibilita o reconhecimento de demandas e de meios de enfrentamento. Esses 

profissionais buscam identificar fatores sociais, culturais e econômicos que determinam os 

processos que mais afligem o campo educacional no atual contexto. 

 O trabalho do assistente social nessa área, além de ganhar visibilidade e com isso, mais 

importância, tem produzido bons resultados no que diz respeito à efetivação dos direitos de seus 

usuários. Considera-se o serviço social inserido na educação como uma estratégia fundamental 

para o exercício da cidadania, protagonismo e inclusão das pessoas com deficiência, no âmbito 
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escolar e na sociedade de forma geral. Essa união desperta um desenvolvimento e progresso nos 

atendimentos às pessoas com deficiência e tende a fomentar melhorias nas ações executadas pelo 

assistente social no setor educativo (ABED, 2017). 

 Contribuindo com a discussão levantada, Couto (2018) salienta que:   

a prática social no processo educativo constitui-se uma fonte de conhecimento 

que possibilitará a emancipação sócio-política e emocional dos indivíduos, uma 

vez que irá possibilitar a construção da socialização de conhecimentos por meio 
da democratização e acessibilidade dos direitos sociais, na medida em que 

contribui para o processo de conscientização social transformando os indivíduos 

em cidadãos conscientes de seus direitos. (COUTO, 2018, p. 13) 

 Nesse sentido, o Serviço Social na instituição propõe uma maior interação entre família, 

sociedade e ambiente escolar, oferecendo programas educacionais e terapêuticos adequados, 

respeitando as necessidades e possibilidades de cada um, visando maior participação e realização 

pessoal. Exige-se desse profissional que esteja em constante busca de capacitação e que atue em 

articulação nos âmbitos da saúde, educação e assistência social. 

 Assim, em um primeiro momento, o setor do Serviço Social realiza triagem e seleção de 

usuários – e suas famílias – para o atendimento na instituição, elaborando análise socioeconômica 

e observando o grau de severidade da patologia a partir das manifestações físicas apresentadas. 

Nesse atendimento são solicitados alguns documentos: xerox da certidão de nascimento, do CPF 

e do RG; comprovante de residência do responsável; laudo médico; declaração escolar, caso a 

criança esteja matriculada em uma escola de ensino regular, para que o trabalho seja feito em  

conjunto; e declaração de referenciamento do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). 

 Após realizado o cadastro socioeconômico, o responsável assina um termo de 

compromisso da instituição, comprometendo-se em cumprir o cronograma dos serviços ofertados 

pela equipe transdisciplinar
8
. Posteriormente, o Serviço Social encaminha o usuário e sua família 

para anamnese com cada membro da equipe. 

 É de grande relevância a presença e participação da equipe transdisciplinar, pois a 

inclusão social almejada, enquanto meta final da equipe profissional, exige envolvimento de 

todos em prol dessa causa. 

                                                
8 Transdisciplinaridade indica uma integração das disciplinas de um campo particular para uma premissa geral 

compartilhada – ou seja, envolve diálogo e um entrelaçamento entre as diferentes áreas do conhecimento dentro de 

um trabalho de equipe, buscando reconhecer a importância da subjetividade humana na produção desses 

conhecimentos (FERIOTTI, 2009). 
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 Para a identificação das demandas e das necessidades sociais, o setor realiza estudos 

socioeconômicos e a escuta qualificada nos atendimentos realizados às famílias das crianças e 

dos adolescentes com deficiência, sendo responsável pela acolhida. 

 O acolhimento e a escuta são dispositivos indispensáveis ao trabalho do Assistente Social, 

visto que possibilitam conhecer o sujeito em sua amplitude. O acolhimento humaniza as relações, 

enquanto a escuta está direcionada à empatia, pois quando esse profissional se encontra disposto 

a escutar o usuário acaba passando a compreender melhor os sentimentos e necessidades ele. É 

importante que esse processo seja contínuo, transpassado pelo diálogo entre os envolvidos. Nesse 

sentido, toda a equipe pode desenvolver habilidades capazes de melhor atender às carências do 

indivíduo (SILVA; OLIVEIRA; SERRANO, 2016).   

 Corroborando, Santos (2005) define esse procedimento como sendo: 

[...] um processo de intervenção profissional que incorpora as relações 

humanas. Não se limita ao ato de receber alguém, mas a uma sequência 

de atos dentre de um processo de trabalho. Envolve a escuta social 

qualificada, com a valorização da demanda que procura o serviço 

oferecido, a identificação da situação problema, no âmbito individual, 

mas também coletivo. (SANTOS, 2006, p. 58) 

 Além disso, são realizadas articulações com a rede local de serviços públicos 

socioassistenciais, como o CRAS, o CREAS, o Sistema de Garantia de Direitos – como o 

Ministério Público –, os Conselhos Tutelares, os serviços de saúde, os de educação e todos os 

demais de políticas públicas setoriais locais. O tipo de articulação realizado consiste em receber 

usuários encaminhados, encaminhá-los, acompanhar os encaminhamentos, realizar reuniões 

periódicas, realizar estudos e atividades em conjunto, e trocar informações. 

 O Serviço Social é responsável pela compilação de dados socioassistenciais para o 

controle da vulnerabilidade social e pelo Relatório Mensal de Atendimento (RMA) de cada mês, 

de acordo com o banco de dados da instituição, de outros relatórios que a demanda do cotidiano 

suscitar. Ele também é responsável pela articulação com a rede. 

 Após a identificação das demandas, o profissional realiza orientações sociofamiliares para 

que as famílias obtenham subsídios que lhes permitirão agir frente às suas necessidades sociais, 

individuais e/ou familiares, e buscar acesso a benefícios, programas de transferência de renda, 

políticas públicas setoriais e intersetoriais, socoassistenciais, atividades culturais e de lazer. 
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 Para a plena efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, a família é parte 

importante do processo, como abordado no capítulo três deste trabalho. Quando se trata de 

famílias de crianças com deficiência que, muitas vezes, são mais vulneráveis, importa efetuar um 

acompanhamento atento, no qual se sintam apoiadas nas suas necessidades e encorajadas a 

enfrentá-las de forma positiva com vista à mudança. Nesse sentido, visando tornar as famílias 

mais presentes e participativas, é necessário criar condições que tornem os membros ativos e 

parceiros, proporcionando o entendimento de que são os próprios atores do processo de inclusão 

social e incentivando a participarem das atividades planejadas para que sejam conscientes de seus 

direitos e os dos seus filhos, buscando acessá-los. 

 Priorizando o incentivo à autonomia do cuidador e à de seu dependente, voltando-se à 

promoção da inclusão social dos mesmos, as assistentes sociais da instituição realizam palestras e 

rodas de conversas, procurando passar-lhes confiança e informações, assim como salientando que 

é sempre possível fazer algumas coisas, desde que respeitando as limitações de cada um. 

 Essa ação educativa também tem o objetivo de promover a saúde mental e a física das 

famílias, abordando assuntos que dizem respeito à importância de reconhecer as emoções para 

lidar com as situações que surgem no cotidiano, bem como o quanto é relevante cuidar da mente 

das crianças e dos adolescentes a fim de não dar espaço para que o estresse tóxico faça parte da 

rotina dos usuários. Dessa forma, visa-se conscientizar acerca da importância de alimentar e de 

fortalecer laços familiares, da autoestima familiar e daquela na primeira infância, da necessidade 

do cuidado com o outro, entre outros temas. 

 Considerando o trabalho do assistente social para o fortalecimento da humanização dos 

atendidos, por meio do acolhimento e da escuta para que seja possível fornecer a assistência de 

que necessitam, a APAPE se mostra como uma instituição cuja equipe diversa auxilia nesse 

processo em que o profissional de Serviço Social se debruça: ela conta com diferentes projetos 

internos, planejados para a realização mensal, que são ações assinadas pela pedagoga, pelo 

musicoterapeuta e pelos professores, de educação física e artes. Essas atividades são ofertadas às 

crianças e aos adolescentes durante todos os meses, sempre envolvendo um tema diferente. 

 Essas ações para as pessoas com deficiência, individualizadas e em grupo, acontecem por 

oficinas e se realizam em salas especializadas, que são voltadas para o desenvolvimento de 

estímulos motores, sensoriais e de linguagem, contando com o auxílio de materiais 

socioeducativos pedagógicos, lúdicos, culturais e esportivos – como aqueles envolvendo texturas, 
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jogos pedagógicos, jogos simbólicos, quebra-cabeça, cantinho de leitura/histórias e reprodução 

por meio de desenhos livres, jogos de quantidade, piscina de bolinhas, escorregador, colchão 

inflável, rede de equilíbrio com prancha, paredões e túneis sensoriais, dominó de letras e 

números, pareamento de cores, jogos de encaixe, massinha, fantoches, entre outros. Vale destacar 

que esses desdobramentos influenciam diretamente no bem-estar dos protagonistas do trabalho 

voltado para a inclusão na sociedade, foco de atuação dos assistentes sociais, uma vez que 

envolvem autodescobertas, trabalho em equipe, reflexões individuais e ponderações que são 

importantes para o profissional de Serviço Social ter acesso a solo fértil, plantar sementes 

positivas e poder auxiliar no cultivo – entendendo que a colheita será voltada para pessoas 

conscientes dos seus direitos e deveres sociais. 

 A equipe profissional da APAPE realiza oficinas em grupo devido à diversidade de 

patologias que compõem a instituição e a condição de desenvolvimento ou limitação imposta pela 

deficiência dos usuários. É feita uma divisão grupal relacionando o grau de comprometimento 

com uma cor, da seguinte maneira: 

 Grupo Vermelho: déficit intelectual - atraso cognitivo severo e distúrbio comportamental. 

 Grupo Amarelo: déficit intelectual – atraso cognitivo médio e distúrbio comportamental. 

 Grupo Verde I e II: déficit intelectual – atraso cognitivo em superação e distúrbio 

comportamental leve. 

 Grupo Azul I, II e Centro de Referência do Autismo: desde o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) com diferentes graus até o clássico, envolvendo diferentes síndromes. 

 Grupo Branco: encefalopatia crônica – múltiplas deficiências. 

 As oficinas periodicamente demandam a participação dos pais junto aos seus filhos. 

Assim, quando a família é requisitada a participar da atividade, os assistentes sociais também 

acompanham o desdobramento. 

 Ao final do mês é feita uma culminância com os pais envolvendo músicas, apresentações 

e palestras realizadas pelas assistentes sociais para o encerramento destes projetos. Algumas das 

temáticas realizadas foram “Reciclar, Recriar, Ressignificar e Transformar", "Fazer o bem está na 

moda", “Percebendo o mundo através do afeto” e “Família com pessoa com deficiência 

protagonista na implementação das Políticas Públicas”. Na culminância sobre esta última, esteve 

presente a secretária da assistência social e vice-prefeita, o que promoveu a aproximação da 

instituição com o poder público local. 
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 O envolvimento da família faz-se relevante, uma vez que qualquer intervenção ou 

programa que pretenda otimizar o desenvolvimento das crianças deve ter em conta as 

necessidades da família como um todo e não apenas da criança. É preciso conhecer as urgências e 

desejos da família, de forma a adequar as suas expectativas à realidade, compreendendo-os e 

apoiando-os nesse processo – intermediando com a sociedade e entidades competentes, de modo 

a facilitar a inclusão das pessoas com deficiência e promover qualidade de vida, que envolve o 

bem-estar físico, mental e emocional, tanto da pessoa quanto dos seus relacionamentos sociais, 

como família e amigos, além de outros parâmetros, como saúde, educação, lazer e cultura. 

 Segundo Mioto (2004), os assistentes sociais são os únicos profissionais beneficiados por 

possuírem a família como objeto privilegiado de intervenção ao longo de toda sua trajetória, 

enquanto outras profissões a privilegiam em alguns momentos ou a tiram de cena, sendo esse 

processo cada vez mais desafiador. Assim, deve-se estabelecer uma relação próxima com a 

família e a instituição, procurando trabalhar dessa maneira por meio de seus projetos, palestras, 

reuniões e atendimentos individuais. 

 Todo projeto desenvolvido pelo Serviço Social, que conta com a colaboração de toda a 

equipe, tem como objetivo procurar diminuir as fragilidades dos vínculos afetivos e as situações 

de vulnerabilidade social, além de construir uma rede de apoio e de inclusão social. 

 É importante salientar que o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social, seja em 

instituições ou em escolas regulares, não se confunde com o dos educadores. A dimensão 

socioeducativa de suas ações e sua inserção na educação inclusiva tem se dado no sentido de 

fortalecer as redes de sociabilidade e de acesso aos serviços sociais (ALMEIDA, 2000). 

 Nessa perspectiva, Martinelli (1998) afirma que: 

O Serviço Social é uma profissão que trabalha no sentido educativo de 
revolucionar consciências, de proporcionar novas discussões, de trabalhar as 

relações interpessoais e grupais. Assim, a intervenção do assistente social é uma 

atividade veiculadora de informações, trabalhando em consciências, com a 

linguagem que é a relação social. (MARTINELLI, 1998, p. 56) 

 Segundo Iamamoto (2006, p. 16), “o assistente social exerce funções educativo-

organizativas sobre as classes trabalhadoras”. Assim, a intervenção desse profissional na política 

educacional não é diferente. A relevância do seu trabalho é expressa nas questões sociais 

apresentadas no decorrer do processo educacional, sendo ampliadas as oportunidades de acesso 
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aos direitos sociais que garantirão o exercício da cidadania e a inclusão social das pessoas com 

deficiência. 

 A atuação desse profissional, nessa perspectiva, deve ir além do âmbito escolar na 

instituição ou no ensino regular: é necessária a participação ativa nos planejamentos e 

implementações de Políticas Públicas em prol do fortalecimento da Política de Educação, 

principalmente a inclusiva (COUTO, 2018). 

 É de extrema importância que o Serviço Social promova a intersetorialidade entre a 

Educação, Saúde e Assistência Social na instituição, pois essas são áreas que possuem dados que, 

se aplicados de maneira integrada, podem proporcionar mudanças efetivas na vida de crianças e 

de adolescentes com deficiência e suas famílias. A intersetorialidade das políticas públicas passou 

a ser valorizada a partir dos bons resultados quanto à eficiência, à eficácia e à efetividade 

(NASCIMENTO, 2010). 

 Cabe ressaltar que as visitas domiciliares e os estudos sistemáticos com a equipe 

transdisciplinar para análise da realidade e planejamento coletivo das ações são realizadas pelo 

Serviço Social, quando necessários. 

 O assistente social, ao se inserir nos espaços para o trabalho com este segmento, precisa 

fazer cotidianamente uma leitura crítica da realidade frente aos desafios no processo de inclusão 

daqueles que vivenciam a expropriação promovida pelo não acesso aos direitos sociais e pelas 

demais expressões da questão social – como a pobreza, a ausência da figura paterna, que é 

predominante em algumas famílias, e a dificuldade do cuidador em trabalhar –, que configuram o 

cotidiano de crianças e de adolescentes com deficiência e suas famílias. 

 Segundo Iamamoto (2006, p. 176), a questão social é apreendida como o “conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista”. Para essa autora: 

A “questão social” expressa desigualdades econômicas, políticas e culturais das 

classes sociais, mediadas por disparidades nas relações de gênero, características 
étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da 

sociedade civil no acesso aos bens da civilização. (IAMAMOTO, 2006, p. 177) 

 Assim, é importante para essa profissão que se consiga decifrar as novas mediações pelas 

quais se manifestam a questão social na contemporaneidade, para que se apreendam as 

expressões da desigualdade social na atualidade, bem como seu processo de produção e 

reprodução, visando projetar as formas de resistência. É necessário, portanto, captar as maneiras 

com que a vida se reinventa no cotidiano. 
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 A questão social impulsiona a vida dos usuários para uma luta pelo respeito aos direitos 

civis, sociais, políticos e humanos – ou seja, para uma luta pela cidadania. É nesse terreno de 

embates que se dá o trabalho dos assistentes sociais na APAPE e em outras instituições, 

atendendo as mais variadas expressões que se apresentam na vida dos usuários, seja no trabalho, 

na família, ou em questões relacionadas à saúde, moradia, lazer, educação e outras áreas. 

 Tomar conhecimento de tal demanda a partir de um olhar atento e escuta qualificada 

torna-se importante para o enfrentamento das questões que se apresentam junto às famílias, como 

um campo de contínua aproximação e postura investigativa, com atenção para o respeito à 

singularidade que cada caso revela. 

 Desse modo, o Serviço Social na APAPE visa melhorar as condições de vida dos usuários 

e suas famílias, ampliando seus conhecimentos e informações para que os envolvidos estejam 

cientes tanto de suas obrigações quanto de seus direitos, sabendo como lutar por eles –  seja na 

própria instituição ou em outros espaços. Deseja-se permitir que ocupem seus lugares de fala e 

consigam participar mais ativamente da sociedade.  

Com isso, o trabalho do Serviço Social vem promovendo o enfrentamento das expressões 

desse cunho por meio do usufruto dos benefícios, garantia do tratamento (médico e terapêutico) e 

expansão da escolarização, fatores que visam facilitar e contribuir para a inclusão desses 

indivíduos na sociedade. Portanto, esse trabalho expressa consonância aos princípios éticos e 

prerrogativas associadas à profissão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho analisou a atuação do Serviço Social, cuja principal e primeira meta é a 

inclusão escolar, diante do processo de inclusão de crianças e de adolescentes com deficiência na 

sociedade. Nessa perspectiva, foi apresentado um resgate histórico e sociocultural sobre a 

deficiência a partir de uma breve análise do contexto internacional e nacional, com ênfase na 

dinâmica de exclusão e inclusão, que veio sendo processada no transcorrer do tempo. Também 

foram sinalizadas, como frutos dessa dinâmica, os direitos sociais formulados pelos Estados, 

enquanto uma conquista a partir das pressões de movimentos sociais de pais e de pessoas com 

deficiência. 

Contudo, foi sinalizado que embora o Brasil seja um país que atualmente possui uma das 

legislações mais avançadas a respeito dos direitos relativos à deficiência, a realidade ainda 

expressa a presença de preconceitos, de baixa qualificação das pessoas com essa condição, de 

falta de oportunidades de trabalho condizentes com o número delas e de empresas gerando 

oportunidade de emprego apenas no sentido de corresponder a uma exigência legal – não a um 

sentido real de reconhecimento do valor dessa inclusão. Para mais, essas figuras ainda sofrem 

com a tensão entre trabalhar ou continuar recebendo os benefícios assistenciais, muitas vezes 

optando por manterem o usufruto deles – abrindo mão do exercício profissional, já que neste 

espaço terão que lidar com uma série de dificuldades e barreiras. 

No processo de busca por inclusão social, a família possui um grande destaque. É sobre o 

conjunto família e pessoas com deficiência que as políticas, tanto sociais quanto profissionais, 

têm incidido e trabalhado no cotidiano das instituições. Essas famílias apresentam, em sua grande 

maioria, um nível socioeconômico baixo, vivenciando situação de pobreza e de vulnerabilidade 

social – muitas vezes acentuada em virtude do nascimento ou adoção de um filho ou um membro 

da família com deficiência. Esse cenário, no qual a pobreza se associa à presença dessa condição, 

no âmbito de uma mesma família, é chamado de duplo fenômeno. 

Levando-se em conta o que foi observado durante o período de estágio supervisionado em 

Serviço Social da autora deste trabalho de conclusão de curso na Associação de Pais e Amigos de 

Pessoas Especiais (APAPE) de Campos dos Goytacazes, foi possível notar que o assistente social 

realiza um trabalho essencial na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Na instituição, 

particularmente, direcionado pela Lei de Regulamentação da Profissão – com suas competências 

e atribuições –, o Serviço Social caminha no sentido da efetivação desses direitos. A profissão se 
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apresenta como um trabalho relevante e fundamental no processo de ampliação da cidadania 

desse segmento, a partir da promoção da sua inclusão social – e, de modo especial, como 

estratégia educacional para essas pessoas. 

O Serviço Social na APAPE vem trabalhando diretamente com o conjunto família e 

pessoas com deficiência, realizando ações de acolhimento, escuta qualificada, estudo 

socioeconômico, orientações que promovam bom entrosamento familiar, levantamento de 

demandas e as correspondentes articulações com políticas sociais de Assistência, Saúde e 

Educação, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Também possui projetos direcionados 

exclusivamente a essas famílias, promovendo a interação destas com a instituição, com seus 

próprios membros e com as demais famílias, no intuito de proporcionar um mútuo apoio. O 

Serviço Social cria espaço para além da interação, sendo também de cultura, de lazer e, muitas 

vezes, de alívio de estresse. Também trabalha a partir de ações educativas, discutindo temas 

específicos e colaborando com a maior interação da família com os seus membros com 

deficiência e destes com a sociedade. 

Destaca-se, ainda, que durante o processo de construção dessa monografia foi possível 

notar que há pouca produção bibliográfica referente à temática da atuação do Serviço Social 

nessas instituições, apesar do número significativo de pessoas com deficiência no Brasil e no 

mundo, dificultando que os assistentes sociais desta área discutam as demandas das expressões da 

questão social que surgem nesse campo com maior profundidade. Portanto, o presente trabalho 

visou contribuir com a análise do Serviço Social como ofício diante das pessoas com deficiência. 

Por fim, em um mundo regido pelas leis do mercado e má distribuição das riquezas, frutos 

do atual sistema vigente, é notória a exclusão social, principalmente com relação às pessoas com 

deficiência, em razão das condições em que se encontram para viver ou pelo preconceito. Nesse 

sentido, importa que as leis sejam efetivadas, que sejam aplicadas as punições adequadas no 

descumprimento delas, que se invista em capacitação para as lideranças e profissionais que 

trabalham na área e que as pessoas desenvolvam uma consciência crítica, de forma a tratar esse 

segmento tal qual envolvendo cidadãos ativos na sociedade, sujeitos da sua própria história. 

 

 

 

  



65 

REFERÊNCIAS 

ABED, N. M. El. Atuação do profissional do Serviço Social na Educação Especial. Revista 

Educação, Psicologia e Interfaces. v. 1, nº 1, p 44-56, mai-ago. 2017 

ALMEIDA, I. C. R. de. et al. Discutindo a proteção especial de média complexidade na política 

de assistência social. Revista Direito em Foco, n. 9. p. 69-83. 2017. Disponível em: 

http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/004_revista.pdf. 

Acesso em: 27 jun. 2020.  

ALMEIDA, N. L. T. O Serviço Social na educação. In: Revista Inscrita, n. 6. Brasília, 2000, p. 

19-24 

 

ALVES, M. S. O infanticídio indígena no caso Muwaji: entre a tradição e a lei. Conteúdo 

Jurídico, Brasilia-DF: 17 nov 2017. Disponível em: 

https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51027/o-infanticidio-indigena-no-caso-

muwaji-entre-a-tradicao-e-a-lei. Acesso em: 20 jun.2020.  

 

ARANHA, M. S. F. Integração social do deficiente: análise conceitual e metodológica. Temas 

em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 3, n. 2, p. 63-70, ago. 1995. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v3n2/v3n2a08.pdf. Acesso em: 15 mai. 2020.  

 

ARAÚJO, L. A. D. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 2. ed. 

Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, 

1997.  

 

BARBOSA, M. R.; MATOS, P. M.; COSTA; M. E. Um olhar sobre o corpo: o corpo ontem e 

hoje. Psicologia & Sociedade, Florianópolis, v. 23, n. 1, p. 24-34, abril 2011. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/psoc/v23n1/a04v23n1.pdf. Acesso em: 15 mai. 2020  

BARNETT, D. et al. Building New Dreams Supporting Parents’ Adaptation to Their Child With 

Special Needs. Infants and Young Children, n. 3, v. 16, p. 184–200, 2003. Disponível em: 

https://depts.washington.edu/isei/iyc/barnett_16_3.pdf. Acesso em: 13 mai. 2020.  

 

BHERING, L. S.; FONTES, M. B. Famílias monoparentais: um enfoque demográfico a partir dos 

dados da PNAD 2015. In: SEMINÁRIO NACIONAL: FAMÍLIA E POLÍTICAS SOCIAIS NO 

BRASIL, 1., 2017. Viçosa. Anais […]. Viçosa: UFV, 2017. p. 1-12. Disponível em: 

http://www.ppged.ufv.br/seminariofamiliapoliticassociais/wp-content/uploads/Fam%C3%ADlias-

monoparentais-um-enfoque-demogr%C3%A1fico-a-partir-dos-dados-da-PNAD-2015.pdf.  

Acesso em: 15 jun. 2020. 

 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). DF: Presidência da República, [2015]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. 

Acesso em: 04 jun. 2020.  

 

http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/004_revista.pdf
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51027/o-infanticidio-indigena-no-caso-muwaji-entre-a-tradicao-e-a-lei
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51027/o-infanticidio-indigena-no-caso-muwaji-entre-a-tradicao-e-a-lei
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v3n2/v3n2a08.pdf
https://www.scielo.br/pdf/psoc/v23n1/a04v23n1.pdf
https://depts.washington.edu/isei/iyc/barnett_16_3.pdf
http://www.ppged.ufv.br/seminariofamiliapoliticassociais/wp-content/uploads/Famílias-monoparentais-um-enfoque-demográfico-a-partir-dos-dados-da-PNAD-2015.pdf
http://www.ppged.ufv.br/seminariofamiliapoliticassociais/wp-content/uploads/Famílias-monoparentais-um-enfoque-demográfico-a-partir-dos-dados-da-PNAD-2015.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


66 

BRASIL. Código de ética do/a assistente social. Lei n.º 8.662/93 de regulamentação da 

profissão. 10 ed. rev. e atual. Brasília: Conselho Federal de Serviço Social, [2012]. Disponível 

em: www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020.  

 

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: Documento Base – 

Fichas de Serviços. Brasília, DF, 2009.   

 

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. 2008. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em: 30 mai. 2020.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Marco legal: Saúde, um direito de adolescentes. Brasília, DF, 

2007. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0400_M.pdf. Acesso em: 02 

jun. 2020.  

 

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. DF: Presidência da República, [2005]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 04 

jun. 2020.  

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – Suas: Norma Operacional básica 

NOB/SUAS. Brasília: DF, 2005. Disponível em: http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-

imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf. Acesso em: 01 jun. 2020. 

 

BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência. DF: Presidência da República, [2001]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm. Acesso em: 05 jun. 2020.  

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. DF: Presidência da República, [2009]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 01 jun. 2020.  

 

BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 

de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos 

dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências. DF: Presidência da República, [1989]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm. Acesso em: 05 jun. 2020.  

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 01 ago. 2020.  

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0400_M.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm


67 

BRASIL. [Constituição (1969)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1969. 

Brasília, DF: Presidência da República, [1978]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67EMC69.htm. Acesso em: 10 

jun. 2020.  

 

BRASIL. [Constituição (1967)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. 

Brasília, DF: Presidência da República, [1969]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 10 jun. 2020 

 

BRAVO, M. I. S.; MATOS, M. C. de. Projeto Ético-Político do Serviço Social e sua Relação com 

a Reforma Sanitária: elementos para o debate. In: Serviço Social e Saúde: Formação e trabalho 

profissional. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

BRAZ, M. Notas sobre o Projeto ético- político da profissão. In: CRESS/ 7ª. região. Assistente 

Social: ética e direitos. Rio de Janeiro, CRESS/ 7ª. Região, 2005. 

BRONZO, C. Vulnerabilidade, Empoderamento e metodologias centradas na família: 

conexões e uma experiência para reflexão. DOCPLAYER, 12 ago 2007. Disponível em: 

https://docplayer.com.br/12456317-Vulnerabilidade-empoderamento-e-metodologias-centradas-

na-familia-conexoes-e-uma-experiencia-para-reflexao-carla-bronzo-12-08-2007.html. Acesso em: 

25 mai. 2020.  

CARNUT, L.; FAQUIM, J. Conceitos de família e a tipologia familiar: aspectos teóricos para o 

trabalho da equipe de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Journal of Management 

and Primary Health Care, n. 1, v. 5, p. 62 – 70, 2014. Disponível em: 

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/10/4-CARNUT-Leonardo-

FAQUIM-Juliana.pdf. Acesso em: 20 mai. 2020.  

 

CARVALHO, R. E. Diversidade como Paradigma de ação Pedagógica na educação infantil e 

séries iniciais. Inclusão: Revista da Educação Especial. Brasília, v. 1, n.1, p. 29-34, out. 2005. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf. Acesso em: 21 

jun. 2020.  

CHACON, M. C. M. Aspectos relacionais, familiares e sociais da relação pai-filho com 

deficiência física. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v.17, n.3, p.441-458, set.-

dez., 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbee/v17n3/v17n3a07.pdf. Acesso em: 02 

jun. 2020.  

COUTO, C. M. do. O trabalho e a importância do Serviço Social na Educação Especial e 

Inclusiva. Orientadora: Mary Sue Pereira. 2018. 49 p. Monografia de Curso de Pós-Graduação 

(Especialização em Educação Especial e Inclusiva) – Universidade Candido Mendes, AVM 

Educacional, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K237247.pdf. Acesso em: 29 de jul. de 

2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67EMC69.htm
https://docplayer.com.br/12456317-Vulnerabilidade-empoderamento-e-metodologias-centradas-na-familia-conexoes-e-uma-experiencia-para-reflexao-carla-bronzo-12-08-2007.html
https://docplayer.com.br/12456317-Vulnerabilidade-empoderamento-e-metodologias-centradas-na-familia-conexoes-e-uma-experiencia-para-reflexao-carla-bronzo-12-08-2007.html
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/10/4-CARNUT-Leonardo-FAQUIM-Juliana.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/10/4-CARNUT-Leonardo-FAQUIM-Juliana.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbee/v17n3/v17n3a07.pdf
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K237247.pdf


68 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. Deficiente Online, 2014. Disponível em: 

https://www.deficienteonline.com.br/deficiencia-fisica-tipos-e-definicoes___12.html. Acesso em: 

21 de jun. 2020.  

DESSEN, M. A.; POLONIA, A. da C.. A Família e a Escola como contextos de desenvolvimento 

humano. Paidéia, Ribeirão Preto, v. 17, n. 36, p. 21-32, 2007. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf. Acesso em: 23 jun. 2020.  

DIAS, C. B. Família tem papel fundamental no apoio à pessoa com deficiência. SEMPRE 

FAMÍLIA [GAZETA DO POVO]:18 jul. 2019. Disponível em: 

https://www.semprefamilia.com.br/virtudes-e-valores/familia-tem-papel-fundamental-no-apoio-a-

pessoa-com-deficiencia/. Acesso em: 10 jun. 2020.  

DICHER, M.; TREVISAM, E. A jornada histórica da pessoa com deficiência: inclusão como 

exercício do direito à dignidade da pessoa humana. In: CONGRESSO NACIONAL DO 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, 23., 2014, 

João Pessoa. Anais [...]. João Pessoa: Conpedi, 2014. p. 254-276. Disponível em: 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b. Acesso em: 20 mai. 2020.  

 

FERIOTTI, Maria de Lourdes. Equipe multiprofissional, transdisciplinaridade e saúde: desafios 

do nosso tempo. In: Vínculo – Revista do NESME, v. 2, n. 6, p. 113-219, 2009. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/vinculo/v6n2/v2n6a07.pdf. Acesso em: 07 de ago. 2020. 

 

FIGUEIRA, E. Caminhando no silêncio: uma introdução à trajetória das pessoas com 

deficiência na História do Brasil. 1. ed. São Paulo: Giz, 2008.  

 

FRANCO, J. R.; DIAS, T. R. da S. A pessoa cega no processo histórico: um breve percurso. 

Revista Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 30, p. 5-9, abril de 2005. Disponível em: 

http://www.ibc.gov.br/?catid=4&itemid=10028. Acesso em: 27 mai. 2020.  

FRANÇA, T. H. de P. M. Deficiência e Pobreza no Brasil: a relevência do trabalho das pessoas 

com deficiência. Orientadora: Sílvia Portugal. 2014. 311 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011.  Disponível em: 

https://eg.uc.pt/bitstream/10316/27101/1/Defici%C3%AAncia%20e%20Pobreza%20no%20Brasi

l.pdf. Acesso em: 22 mai. 2020.  

GALVÃO FILHO, T. A.; HAZARD, D.; REZENDE, A. L. A. Inclusão educacional a partir do 

uso de Tecnologia Assistiva, Salvador: Editora da Universidade do Estado da Bahia (EDUNEB) 

- UNESCO, 2007.  

GARBINO, J. A.; STUMP, P. Conceitos de deficiência e deformidade, incapacidade e invalidez. 

In: OPROMOLLA, D. V. A.;  BACCARELLI, R. Prevenção de incapacidades e reabilitação 

em hanseníase. Bauru, Instituto Lauro de Souza Lima, 2003. p.12. Disponível em: 

http://hansen.bvs.ilsl.br/textoc/livros/OPROMOLLA_DILTOR_prevencao/aspectos%20gerais/P

DF/deficiencia_invalidez.pdf. Acesso em: 20 mai. 2020.  

 

https://www.deficienteonline.com.br/deficiencia-fisica-tipos-e-definicoes___12.html
https://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf
https://www.semprefamilia.com.br/virtudes-e-valores/familia-tem-papel-fundamental-no-apoio-a-pessoa-com-deficiencia/
https://www.semprefamilia.com.br/virtudes-e-valores/familia-tem-papel-fundamental-no-apoio-a-pessoa-com-deficiencia/
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/vinculo/v6n2/v2n6a07.pdf
http://www.ibc.gov.br/?catid=4&itemid=10028
http://hansen.bvs.ilsl.br/textoc/livros/OPROMOLLA_DILTOR_prevencao/aspectos%20gerais/PDF/deficiencia_invalidez.pdf
http://hansen.bvs.ilsl.br/textoc/livros/OPROMOLLA_DILTOR_prevencao/aspectos%20gerais/PDF/deficiencia_invalidez.pdf


69 

GARCIA, V. G. Pessoas com deficiência e o mercado de trabalho: histórico e contexto 

contemporâneo. 2010. 199 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico) - Instituto de 

Economia da UNICAMP, Campinas. 199 f., 2010. Disponível em: 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/286387/1/Garcia_ViniciusGaspar_D.pdf. 

Acesso em: 17 jun. 2020.  

 

GLAT, R. O papel da família na integração do portador de deficiência. Revista Brasileira de 

Educação Especial. v.4, n.1, p. 111-118, 1996. Disponível em: 

https://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista4numero1pdf/r4_art09.pdf. 

Acesso em: 23 jun. 2020.  

 

GUGEL, M. A. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade. 

Florianópolis: Obra Jurídica, 2015. Disponível em: 

http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php. Acesso em: 12 mai. 2020.  

GURALNICK, M. J. Effectiveness of early intervention for vulnerable children: A developmental 

perspective. American Journal on Mental Retardation. V. 102, Washington, U.S.A. Ṕ. 319-

345. 1998. Disponível em: 

https://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/effect_EI_AJMR_vol102_98.pdf. Acesso em: 

10 jun. 2020.  

HAMMES, I. C.; NUERNBERG, A. H. A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Contexto do 

Trabalho em Florianópolis: Relato de Experiência no Sistema Nacional de Emprego. Revista 

Psicologia: Ciência e Profissão, n. 3, v. 35, p. 768-780, 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/pcp/v35n3/1982-3703-pcp-35-3-0768.pdf. Acesso em: 30 mai. 2020.  

HELLER, L. Relação entre saúde e saneamento na perspectiva do desenvolvimento. Ciência & 

Saúde Coletiva, n. 2. v. 3, p. 73-84, 1998. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/csc/v3n2/7152.pdf. Acesso em: 05 jun. 2020.  

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. 10ª ed., São Paulo: Cortez, 2006. 

IAMAMOTO, M. V. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do(a) assistente social 

na atualidade. In: CFESS. Atribuições privativas do/a assistente social em questão. 1. ed. ampl. 

Brasília: CFESS, 2012a. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-

completo.pdf. Acesso em: 29 jul. de 2020. 

IAMAMOTO, M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 

questão social. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012b.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Censo Demográfico – 2000, Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/83/cd_2000_caracteristicas_populacao_amo

stra.pdf. Acesso em: 02 mai. 2020. 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/286387/1/Garcia_ViniciusGaspar_D.pdf
https://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista4numero1pdf/r4_art09.pdf
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
https://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/effect_EI_AJMR_vol102_98.pdf
https://www.scielo.br/pdf/pcp/v35n3/1982-3703-pcp-35-3-0768.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v3n2/7152.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf


70 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Número de católicos cai e aumenta o de 

evangélicos, espíritas e sem religião - 2010. Disponível em: 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia. Acesso em: 

12 mai. 2020.  

IBGE EDUCA. Conheça o Brasil – População: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. s/d. 

Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conhecaobrasil/populacao/20551-pessoas-com-

deficiencia.html. Acesso em: 12 mai. 2020.  

KALOUSTIAN, S. M. (Org.) Família Brasileira: a base de tudo. 7. ed. São Paulo: Cortez; 

Brasília-DF: UNICEF, 1988.  

LIMA, M. T.; GOMES, A. K. S. A educação inclusiva como objeto de intervenção do assistente 

social. Includere. v.3, n.1, p. 179-190, out. 2017, Rio Grande do Norte. Disponível em: 

https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere/article/view/7407. Acesso em: 20 mai. 2020.  

LOBO, L. F. Os infames da história: pobres, escravos e deficiente no Brasil. 1.ed. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2008.  

 

MAIOR, I. Breve trajetória histórica do movimento das pessoas com deficiência. São Paulo: 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2015a. Disponível em: 

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto2.pdf. Acesso em: 13 mai. 

2020.  

 

MAIOR, I. História, conceito e tipos de deficiência. São Paulo: Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, 2015b. Disponível em: 

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto1.pdf. Acesso em: 13 mai. 

2020.  

 

MARTINELLI, M. L. O Serviço Social na transição para o próximo milênio: desafios e 

perspectivas. In: Serviço Social e Sociedade, n. 57. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

MARTINS, E. B. C. O Serviço Social na área da Educação. In: Serviço Social & Realidade, v. 

8, n. 1, p. 52 - 72. UNESP, Franca: São Paulo, 1999. 

 

MARTINS, J. de S. O massacre dos inocentes: a criança sem infância no Brasil. São Paulo: 

Hucitec, 1991.  

 

MATOS, M. C. de. Considerações sobre atribuições e competências profissionais de assistentes 

sociais na atualidade. In: Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 124, p. 678-698, out./dez. 

2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n124/0101-6628-sssoc-124-0678.pdf. 

Acesso em: 25 jul. 2020. 

 

MELO, W. M. C. de. O BPC/LOAS é uma Barreira para o Acesso de Pessoas com Deficiência ao 

Mercado de Trabalho?. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE A 

DEFICIÊNCIA, 1., 2013, São Paulo. Anais […]. São Paulo: USP, 2013. Disponível em: 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conhecaobrasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conhecaobrasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere/article/view/7407
http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto2.pdf
http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n124/0101-6628-sssoc-124-0678.pdf


71 

http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/ebook/Textos/William_Maximiliano_Carvalho_de_Me

lo.pdf. Acesso em: 22 mai. 2020.  

 

MIOTO, R. C. T. Trabalho com Famílias: um desafio para os Assistentes Sociais. In: Revista 

Virtual Textos & Contextos, nº 3, ano III, dez. 2004. Disponível em: 

http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Trabalho%20com%20fam%EDlias.pdf. Acesso em: 

18 jul. 2020. 

 

MIOTO, R. C. T.; NOGUEIRA, V. M. R. Política Social e Serviço Social: os desafios da 

intervenção profissional. In: Katálysis, Florianópolis, v. 16, n. esp., p. 61-71, 2013. Disponível 

em: https://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/05.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020. 

 

MITCHELL, A.; SHILLINGTON, R. Pobreza, desigualdade e inclusão social. Tradução 

Fundação Aragão Pinto. Laidlaw Foundation, 2002. Disponível em: 

http://docplayer.com.br/4480956-Pobreza-desigualdade-e-inclusao-social.html. Acesso em: 12 

jun. 2020.  

 

NASCIMENTO, S. do. Reflexões sobre a intersetorialidade entre as políticas públicas. In: 

Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 101, p. 95-120, jan./mar. 2010. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n101/06.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020. 

 

NEGREIROS, D. de A. Acessibilidade Cultural: por que, onde, como e para quem? Rio de 

Janeiro. Orientadora: Patricia Silva Dornelas. 2014. Especialização em Acessibilidade Cultural – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.  

 

NETTO, J. P. A Construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social. In: Serviço Social e 

Saúde: Formação e trabalho profissional. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

NETTO, J. P. O Movimento de Reconceituação: 40 anos depois. In: Serviço Social e Sociedade, 

n. 84 – ano XXVI. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

NETTO, J. P. A construção do projeto ético político contemporâneo. In: Capacitação em Serviço 

Social e Política Social. Módulo 1. Brasília: CEAD/ABEPSS/CFESS, 1999. 

 

NOGUEIRA, G. C. et al. Perfil das pessoas com deficiência física e Políticas Públicas: a 

distância entre intenções e gestos. Ciência e Saúde Coletiva, v. 10, n. 21, p. 3131-3142, 2016. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csc/v21n10/1413-8123-csc-21-10-3131.pdf. Acesso 

em: 18 jun. 2020.  

NUNES, A. M. P. Intervenção com Famílias de Crianças com Deficiência: as necessidades 

familiares e a avaliação das práticas interventivas. Orientadora: Maria João Barroso Pena. 2013. 

85 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Instituto Universitário de Lisboa, Coimbra, 

2013. Disponível em: https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/7718/1/Ana%20Marta%20Nunes_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Mestr

ado%20em%20Servi%C3%A7o%20Social.pdf. Acesso em: 03 jun. 2020.  

 

http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/ebook/Textos/William_Maximiliano_Carvalho_de_Melo.pdf
http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/ebook/Textos/William_Maximiliano_Carvalho_de_Melo.pdf
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Trabalho%20com%20fam%EDlias.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/05.pdf
http://docplayer.com.br/4480956-Pobreza-desigualdade-e-inclusao-social.html
https://www.scielo.br/pdf/sssoc/n101/06.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v21n10/1413-8123-csc-21-10-3131.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7718/1/Ana%20Marta%20Nunes_Dissertação%20Mestrado%20em%20Serviço%20Social.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7718/1/Ana%20Marta%20Nunes_Dissertação%20Mestrado%20em%20Serviço%20Social.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7718/1/Ana%20Marta%20Nunes_Dissertação%20Mestrado%20em%20Serviço%20Social.pdf


72 

OLIVEIRA, J. T. de. A pobreza revelada na ausência: um estudo sobre pessoa com deficiência 

em São Félix – BA. 2017. Disponível em: 

https://www.ufrb.edu.br/servicosocial/tccs/category/13-tcc-2017-1?download=282:juliana-tosta-

de-oliveira. Acesso em: 01 jun. 2020.  

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. A ONU e as pessoas com deficiência. s/d. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/>. Acesso em: 09 mai. 

2020.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Pnud: Erradicação da pobreza garante 

desenvolvimento e inclusão social no Brasil. 18 jan. 2016. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pnud-erradicacao-da-pobreza-garante-desenvolvimento-e-inclusao-

social-nobrasil/. Acesso em: 04 jun. 2020.  

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução nº 37/52 de 03 de dezembro de 1982. 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-

externa/ProgAcMundPessDef.html. Acesso em: 15 jun. 2020.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. Why research infectious diseases of 

poverty?. 2011. Disponível em: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf. 

Acesso em: 04 jun. 2020.  

 

PEREIRA, J. A.; SARAIVA, J. M. Trajetória histórico social da população deficiente: da 

exclusão a inclusão social. SER Social, v.19, n.40, p. 168-185, set. 2017. Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=REVIISTA+SER+SOCIAL&oq=REVIISTA+SER+SOCIAL

&aqs=chrome..69i57l2j69i60l3j69i65.5416j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 9 

mai. 2020.  

 

PESSOTI, I. Deficiência mental: da superstição à ciência. 4.ed. São Paulo: T. A. Queiroz 

Editora da Universidade de São Paulo, 1984.  

 

POSTALLI, L. M. M.; MUNUERA. R. F.; AIELLO, A. L. R. Caracterização de família de mãe 

com deficiência intelectual e os efeitos no desenvolvimento dos filhos. Revista Brasileira de 

Educação Especial, Marília, v.17, n.1, p.37-52, Jan.-Abr., 2011. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/rbee/v17n1/v17n1a04.pdf. Acesso em: 02 jun. 2020.  

ROCHA, S. Pobreza no Brasil: Afinal, do que se trata?. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2006, 244 p. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/278399/mod_resource/content/1/3649_001.pdf. Acesso 

em: 14 jun. 2020.  

SÁ, S. M. P; RABINOVICH,  E. P. Compreendendo a família da criança com deficiência física. 

Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, v. 16, n. 1, p. 68-84, 2006. 

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v16n1/08.pdf. Acesso em: 14 jun. 2020.  

https://www.ufrb.edu.br/servicosocial/tccs/category/13-tcc-2017-1?download=282:juliana-tosta-de-oliveira
https://www.ufrb.edu.br/servicosocial/tccs/category/13-tcc-2017-1?download=282:juliana-tosta-de-oliveira
https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/
https://nacoesunidas.org/pnud-erradicacao-da-pobreza-garante-desenvolvimento-e-inclusao-social-no-
https://nacoesunidas.org/pnud-erradicacao-da-pobreza-garante-desenvolvimento-e-inclusao-social-no-
https://nacoesunidas.org/pnud-erradicacao-da-pobreza-garante-desenvolvimento-e-inclusao-social-no-
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.google.com/search?q=REVIISTA+SER+SOCIAL&oq=REVIISTA+SER+SOCIAL&aqs=chrome..69i57l2j69i60l3j69i65.5416j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=REVIISTA+SER+SOCIAL&oq=REVIISTA+SER+SOCIAL&aqs=chrome..69i57l2j69i60l3j69i65.5416j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.scielo.br/pdf/rbee/v17n1/v17n1a04.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/278399/mod_resource/content/1/3649_001.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v16n1/08.pdf


73 

 

SALES, F. A influência familiar no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Revista 

Eletrônica de Ciências da Educação, Campo Largo, v. 16, n. 1 e 2. abr. 2017. Disponível em: 

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reped/article/view/2360. Acesso em: 11 jun. 2020.  

 

SÁNCHEZ, P. A. A educação inclusiva: um meio de construir escolas para todos no século XXI. 

Inclusão - Revista da Educação Especial. Brasília, v. 1, n.1, p. 7–18, out. 2005. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf. Acesso em: 21 jun. 2020.  

 

SANTOS, E. T. dos. O acolhimento como um processo de intervenção do Serviço Social 

junto a mulheres em situação de violência. Orientadora: Teresa Kleba Lisboa. 2005. 

Monografia (Departamento de Serviço Social) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Santa Catarina, 2006. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/118478?show=full>. Acesso em: 25 de jul. 2020. 

 

SANTOS, Y. B. da S. As políticas públicas de educação para a pessoa com deficiência: a 

proposta desenvolvida nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Orientadora: 

Elenice Gomes de Oliveira. 2011. 109f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. Disponível: 

www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/3038/1/2011_Dis_YBSSantos.pdf. Acesso em: 15 mai. 

2020.  

 

SASSAKI, R. K.Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. 8ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 

2010, 176 p.  

 

SASSAKI, R. K. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. 3ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 

1999, 174p.  

 

SILVA, A. B. da S.; SILVA, D. T. da; JUNIOR, L. C. de S.. O Serviço Social no Brasil: das 

origens à renovação ou o “fim” do “início”. In: SIMPÓSIO MINEIRO DE ASSISTENTES 

SOCIAIS, 4. Anais […] Belo Horizonte: Minascentro, 2016. Disponível em: https://cress-

mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ec/ecd5a070-a4a6-4ba1-8e4a-81b016479890.pdf. Acesso em: 27 

jul. 2020 

 

SILVA, E. S. et al. Projeto pedagógico – Educação Inclusiva. Instituto Estadual de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, 2016. Disponível em: 

http://www.iema.ma.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PROJETO-PEDAG%C3%93GICO-

EDUCA%C3%87%C3%83O-INCLUSIVA.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020.  

SILVA, M. J. da. Família e Política de Assistência Social: o debate entre a provisão dos mínimos 

sociais e a as necessidades básicas. In: JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 3. 2007. São Luís – MA. Anais [...] São Luís, Maranhão. 2007. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoC/806535e60b6e32ad

4bb2Maria%20Jacinta%20da%20Silva.pdf. Acesso em: 03 jun. 2020.  

 

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reped/article/view/2360
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/118478?show=full
https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ec/ecd5a070-a4a6-4ba1-8e4a-81b016479890.pdf
https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ec/ecd5a070-a4a6-4ba1-8e4a-81b016479890.pdf
http://www.iema.ma.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PROJETO-PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO-INCLUSIVA.pdf
http://www.iema.ma.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/PROJETO-PEDAGÓGICO-EDUCAÇÃO-INCLUSIVA.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoC/806535e60b6e32ad4bb2Maria%20Jacinta%20da%20Silva.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoC/806535e60b6e32ad4bb2Maria%20Jacinta%20da%20Silva.pdf


74 

SILVA, M. O. da S. e. Pobreza, desigualdade e políticas públicas: caracterizando e 

problematizando a realidade brasileira. Katálysis. Florianópolis, v. 13, n. 2, p. 155-163. jul./dez. 

2010. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rk/v13n2/02.pdf. Acesso em: 22 mai. 2020.  

 

SILVA, M. S. B. da.; OLIVEIRA, C. de.; SERRANO, L. C. de A. A colhimento e escuta no 

processo de trabalho da alta qualificada. Revista Científica Integrada, v. 3. ed. 3. 2016. 

Disponível em: https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicoes-anteriores/volume-3-

edicao-3/2731-rci-acolhimento-e-escuta-no-processo-de-trabalho-da-alta-qualificada/file. Acesso 

em: 15 jul. 2020. 

 

SILVA, O. M. da. A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de 

hoje. São Paulo: Cedas, 1987.  

 

SILVA, P. N.; PRAIS, F. G.; SILVEIRA, A. M. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho em Belo Horizonte, Brasil: cenário e perspectiva. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, 

n. 8, p. 2549-2558, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n8/1413-8123-csc-20-

08-2549.pdf. Acesso em: 12 mai. 2020.  

 

SIMÕES, A.; ATHIAS, L.; BOTELHO, L.; (Orgs). Panorama nacional e internacional da 

produção de indicadores sociais: grupos populacionais específicos e uso do tempo. Rio de 

Janeiro: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 2018, v.1, 352p. Disponível 

em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101562.pdf. Acesso em: 12 mai. 2020.  

 

TEIXEIRA, J. B.; BRAZ, M. O projeto ético-político do Serviço Social. In: CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - CFESS (org.). Serviço social: direitos sociais e 

competências profissionais. Brasília, DF: CFESS: ABEPSS, 2009, p.185-200. Disponível em: 

http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/522. Acesso em: 29 de jul. 2020. 

 

TOKARNIA, M. Cresce o número de estudantes com necessidades especiais. Agência Brasil, 

Brasília, 31 jan. 2019. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-

01/cresce-o-numero-de-estudantes-com-necessidades-especiais. Acesso em: 15 jun. 2020.  

 

UNICEF. The State of the World’s Children 2013: Children with Disabilities. Maio 2013. 

Disponível em: https://www.unicef.org/sowc2013/. Acesso em: 22 jun. 2020.  

 

VALENÇA, K. F. P.; OLIVEIRA, T. A. B. de.  A importância da diversidade e inclusão social na 

educação. In: EDUCERE: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, XII, 2015; Anais [...] 

Curitiba: Escola de Educação e Humanidade, 2015. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19488_9542.pdf. Acesso em: 15 jul. 2020. 

 

VIANA, B. B.; CARNEIRO, K. K. C.; GONÇALVES, C. F.. O Movimento de Reconceituação 

do Serviço Social e seu reflexo no exercício profissional na contemporaneidade. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL, I, 

2017; Anais […] Florianópolis: UFSC, 2017. Disponível em: 

https://seminarioservicosocial2017.ufsc.br/files/2017/05/Eixo_2_139.pdf. Acesso em: 14 jul. 

2020. 

https://www.scielo.br/pdf/rk/v13n2/02.pdf
https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicoes-anteriores/volume-3-edicao-3/2731-rci-acolhimento-e-escuta-no-processo-de-trabalho-da-alta-qualificada/file
https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicoes-anteriores/volume-3-edicao-3/2731-rci-acolhimento-e-escuta-no-processo-de-trabalho-da-alta-qualificada/file
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n8/1413-8123-csc-20-08-2549.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n8/1413-8123-csc-20-08-2549.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101562.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-01/cresce-o-numero-de-estudantes-com-necessidades-especiais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-01/cresce-o-numero-de-estudantes-com-necessidades-especiais
https://www.unicef.org/sowc2013/
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19488_9542.pdf
https://seminarioservicosocial2017.ufsc.br/files/2017/05/Eixo_2_139.pdf

	35921de055c2aa804d55a048e679a7eb4b64a68a264368fd0081bd1592c4b5c3.pdf
	35921de055c2aa804d55a048e679a7eb4b64a68a264368fd0081bd1592c4b5c3.pdf
	35921de055c2aa804d55a048e679a7eb4b64a68a264368fd0081bd1592c4b5c3.pdf

