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PARA 

Os mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência.



 

 

                       

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, no qual creio, amo e confio.  

Depois d’Ele, minha gratidão se direciona inteiramente à minha família, especialmente 

a meus pais, aos quais nunca serei capaz de agradecer por tudo. Agradeço à minha irmã Carla 

por todo o incentivo, a meu irmão Carlos Henrique por seu apoio infantil, porém sincero, a 

Kaio porque sua presença é incentivadora, e a Alfredo José pelo companheirismo e amor que 

foram e sempre me serão essenciais.  

Agradeço a todos as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, que, com o suor de cada 

dia, financiam o fundo público, o que permite o sonho da universidade pública. 

Agradeço de todo o coração aos grandes professores que, com brilhantismo, passaram 

por minha vida acadêmica.  Ao Prof. Dr.º Ricardo Silvestre, meu primeiro professor de 

Serviço Social, que, com muita maestria e profissionalismo, cativou meu coração para que o 

Serviço Social criasse raízes.  

Sou grata à Prof. Dr.ª Leda Barros, por me ajudar a iniciar o processo de lapidação das 

inquietações apresentadas pela realidade cotidiana profissional.  E também à Prof. Dr.ª 

Rosany Barcellos, que me auxiliou para que essas inquietações ganhassem espaço no papel.  

À Prof. Dr.ª Verônica Azeredo, minha imensa gratidão, por ter inspirado em mim o 

interesse por toda essa discussão. E porque, desde o começo, quando tudo ainda era uma vaga 

ideia, não só aceitou ser minha orientadora, como também, desde já, me “orientava”.  

Agradeço também à Prof. Dr.ª Ivana Faes, que, com sua dedicação e bagagem de 

conhecimentos, foi marcante em minha formação acadêmica e, muito solícita, aceitou compor 

minha banca. 

De modo especial, agradeço de todo o meu coração à minha supervisora de estágio, a 

assistente social Maria Leonor Côrtes e Côrtes. Foi mais de um ano e meio aprendendo com a 

supervisora mais dedicada, ética e gentil, que, com muita sabedoria, me ensinou e abriu 

caminhos para meu aprendizado e crescimento profissional.   

Agradeço aos meus amigos, presenças indispensáveis que fizeram minha jornada mais 

alegre, gratificante e branda. Minha gratidão e carinho a Bianca Carvalho, Adriana Fernandes, 

Mariana Almeida, Isabelle Pasco, Isabel Tavares, Lidiana Silva, e a Caroline Bastos, esta, 

minha amiga desde o primeiro dia e até sempre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós vos pedimos com insistência: 

Nunca digam - Isso é natural! 

Diante dos acontecimentos de cada dia, 

Numa época em que corre o sangue 

Em que o arbitrário tem força de lei, 

Em que a humanidade se desumaniza 

Não digam nunca: Isso é natural 

A fim de que nada passe por imutável”. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta apresentar a discussão sobre o não acesso a direitos 

por pessoas com deficiência e/ou suas famílias, enfatizando a interação entre a proteção 

primária e secundária na promoção de direitos e oferta de bem-estar. O Estado brasileiro 

historicamente tem ofertado proteções que atendem, mais precisamente, ao segmento 

deficiente-pobre, por intermédio da Política de Assistência Social, enquanto as ações mais 

substanciais são ofertadas pelo terceiro setor, que cumpre o papel de ofertar as ações que o 

Estado não alcança ou se exime em propiciar. O arranjo deficiente-pobre ilustra a realidade de 

muitos brasileiros usuários da Política de Assistência Social e beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada, que, devido à deficiência e à pobreza, vivenciam uma vulnerabilidade 

social agravada. Essa realidade é corporificada nas histórias de Davi e Joana, cuja assimetria 

de oferta de proteção social revela a situação de um Estado retraído e de um mercado de 

trabalho restrito e seletivo, tornando-os essencialmente dependentes da oferta de proteção 

social familiar, que, embora imprescindível, se constitui de modo fragilizada e 

sobrecarregada.   

 

Palavras-chave: pessoa com deficiência, direitos sociais, proteção social, vulnerabilidade, 

pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to introduce the discussion about the lack of access to rights of people 

with special needs and/or their families, emphasizing the interaction between the primary and 

secondary protections in the rights promotion and wellness offer. The Brazilian state has been 

offering, historically, protections that acceded, more precisely, to the poor-deficient segment, 

by the Social Assistance Politics, while the more substantial actions are offered by the third 

sector, which plays the role of offering the actions that the State doesn't reach or disclaims 

itself on offering. The poor-deficient arrangement illustrates the reality many Brazilian 

costumers of Social Assistance Politics and beneficiaries of Benefit of Continuing Provision 

(BCP), who, due to the deficiency and poverty, live an aggravated social vulnerability. This 

reality is embodied in the stories of Davi and Joana, whose social protection offering 

asymmetry reveals the situation of a collapsed state and a restricted and selective labor 

market, making them essentially dependent on familiar and social protection provision, that 

although essential, is composed of weakened and overloaded mode. 

 

Keyword: disabled person, social rights, social protection, vulnerability, poverty.
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INTRODUÇÃO 

 

Discriminação no acesso a direitos de pessoas com deficiência e/ou suas famílias é 

tema desse trabalho. Dissertar sobre a negação de direitos exige preconizar sobre que postura 

adotar: se de inércia cidadã ou de realidade coletiva desafiante. 

O interesse pelo tema surgiu como desdobramento das experiências da aprendizagem 

enquanto discente da graduação em Serviço Social, onde conhecemos e acompanhamos a 

história de vida de famílias com pessoas com deficiência usuárias da Política de Nacional de 

Assistência Social (PNAS). A análise de fatos empíricos indicou a fragilidade da proteção 

primária dessas famílias e a insuficiência da proteção secundária a elas destinada.  

Fatores como vulnerabilidades relativas à condição da deficiência, somada à pobreza e 

às vulnerabilidades dela decorrentes, atestam a fragilidade desses arranjos familiares e, ainda 

assim, seu protagonismo na oferta de cuidado dos seus entes. Condicionada historicamente ao 

campo da oferta de proteção social à família, se une ao Estado e ao mercado e se constitui 

enquanto uma das vias de proteção. 

Ocorre que há uma assimetria na oferta de proteção e bem-estar, o que nos levou a 

refletir sobre o que resta de saída a esses sujeitos dependentes de uma proteção primária 

fragilizada e privados de uma efetiva proteção do Estado e do mercado.  

Somada a esse cenário, há a conflituosa relação entre o conjunto da sociedade e a 

pessoa com deficiência, expressa na cultura de valorização do normal e recusa da diversidade, 

que se nutre nas incivilidades das práticas sociais (TELLES, 1999), que servem também de 

substrato para que a cidadania desses sujeitos seja prejudicada e situações de não acesso e 

efetivação de direitos sejam recorrentes.  

A aproximação com essa realidade levou-nos a identificar que quanto maior a 

dependência demandada pela pessoa com deficiência, mais requisitada é a proteção primária 

na oferta de conforto e cuidados e, na mesma medida, mais será necessário que a proteção 

secundária, expressa na ação do Estado, oferte efetivamente proteção.   

A fragilização e sobrecarga da proteção primária juntamente com a insuficiência e 

ineficácia da proteção secundária, contribui para caracterizar o quadro de pobreza ao qual 

pertencem, tornando essas famílias vulneráveis e sujeitas a riscos sociais. Assim, a pessoa 

com deficiência, por estar inserida num quadro de pobreza, vivencia a vulnerabilidade e 

discriminação de forma agravada.  

Partindo dessas considerações, norteamos esse trabalho em busca de resposta à 

seguinte indagação: “Como funciona a interação entre proteção primária e secundária, no que 
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diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência e suas famílias?”. Sendo o objetivo 

principal problematizar o fenômeno do não acesso aos direitos, de modo a situar o lugar da 

proteção primária e secundária, e as influências exercidas pelas determinantes “pobreza” e 

“vulnerabilidade social” nesse contexto. 

Parte-se do pressuposto de que pessoas com deficiência vivenciam situações de 

vulnerabilidades e variadas discriminações, que ocorrem na proporção direta ao grau de 

limitação e/ou dependência geradas pela própria deficiência, sendo a pobreza fator de 

agravamento. Com essa perspectiva objetivamos identificar se a deficiência per si 

proporciona condições de vulnerabilidade e discriminação ou se estas se relacionam apenas 

enquanto fatores externos. 

Supõe-se que o quadro de vulnerabilidade social é agravado pelo não acesso a direitos, 

obstruídos por fatores como a confusão entre direito e privilégio e a cultura de inércia cidadã. 

Entende-se que o não acesso significa uma “falha” da proteção secundária na oferta e/ou na 

garantia dos direitos, bem como se relaciona à inércia por parte da sociedade como um todo. 

Assim sendo, visamos identificar se o não acesso a direitos representa uma “falha” da 

proteção secundária e, caso seja, quais fatores contribuem para esse não acesso. 

Reconhece-se que uma das faces da “não cidadania” é o não acesso a direitos, o que 

conforma quadros de exclusão social. Diante da insuficiência da proteção secundária, recai 

sobre a primária tarefas e responsabilidades, além das que lhe compete em termos da 

responsabilidade de suprir lacunas protetivas de ordem secundária. Objetiva-se compreender 

quais contornos a proteção primária precisa adquirir quando a proteção secundária se coloca 

desse modo: incompleta ou ineficiente.  

A proposta é que esse estudo contribua para as discussões no Serviço Social no 

diálogo com os direitos humanos, ao agregar elementos sobre a condição do lugar do sujeito 

com deficiência enquanto sujeito de direito, visto que nesse campo de discussão os estudos 

são mais recorrentes em matéria de gênero e etnia. 

 A relevância desse estudo se assenta na relação entre sujeito e proteção social, esta 

pensada de modo ampliado, como oferta do âmbito primário e secundário, direcionada à 

pessoa com deficiência com corte de classe e por isso relacionada à pobreza, vulnerabilidades 

e discriminações vividas e reproduzidas no cotidiano dos sujeitos que a encarnam. 

O estudo problematiza o existir no mundo, enquanto pessoa com deficiência, ao 

apresentar um debate que propõe a superação da lógica da cultura da normalidade que tende a 

moldar visões de mundo preconceituosas e discriminatórias e a defesa do convívio com as 

diferenças . 



13 

 

A partir de pesquisas bibliográficas foi possível a aproximação com autores como 

Carvalho; Rocha; Silva (2013), Pacheco; Alves (2007), Diniz; Barbosa; Santos (2009), 

Bampi; Guilhem; Alves (2010), entre outros, que serviram de fonte de fundamentação e 

problematizações sobre a deficiência, a cultura da normalidade e barreiras sociais. As 

discussões de Telles (1999); Honesko; Borges (2011), Coutinho (1999), Almeida (2004), 

entre outros, embasaram as discussões sobre direitos, cidadania e incivilidade.  

As reflexões sobre pobreza pautaram-se especialmente nas análises de Soares (2003), 

que discorre sobre a pobreza ampliada no neoliberalismo e das de Yasbek (2012), que 

apresenta a categoria como fenômeno multidimensional. As discussões sobre vulnerabilidade 

e proteção social foram inspiradas em Kaztman; Filgueira (2006), Azeredo (2015), Penna; 

Ferreira (2014), Montoni (2004), Freitas; Braga; Barros (2012), Gonçalves; Guará (2010), 

entre outros.  

A exploração dessas fontes bibliográficas, articulada à vivencia no período de estágio 

curricular, possibilitou a análise sobre a deficiência a partir de relatos de vida de duas famílias 

usuárias da PNAS, que possuíam em seu arranjo uma pessoa com deficiência percebendo o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC).  

Como produto desse percurso investigativo e exploratório, tem-se este trabalho ora 

apresentado em dois capítulos. O primeiro aborda modelos de compreensão da deficiência 

numa relação direta com seus respectivos tratamentos. Busca-se demonstrar como os mesmos 

moldaram a visão social sobre a deficiência, forjando a cultura de normalidade. 

Aliado a isso, evidencia-se o debate acerca da cidadania e dos direitos sociais, sobre o 

argumento de que o acesso a direitos é componente fundamental para usufruto da cidadania, 

sendo o caminho para a inclusão dos sujeitos em questão.  

O capítulo dois destina-se a discussão sobre a proteção social ofertada, sobretudo, pela 

família e pelo Estado. Dedica-se ao debate entre pobreza, território e vulnerabilidade como 

fatores que afetam a qualidade de vida de pessoas com deficiência.  E através das histórias de 

Davi e Joana, ambos deficientes, usuários da PNAS e do BPC, apresenta narrativas e análises 

que articulam as categorias de pobreza, vulnerabilidade, território e discriminação da pessoa 

com deficiência.  

Tais análises focam na proteção social, especialmente ofertada pelas famílias e Estado, 

no intuito de demonstrar a interação de ambas as esferas, na promoção do bem-estar, das 

pessoas com deficiência. 

A proposta é que este trabalho contribua para vindouras discussões sobre a deficiência 

e que as reflexões empreendidas contribuam para firmar a compreensão crítica da deficiência, 
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não só no imaginário social, mas também entre os profissionais, sobretudo os do Serviço 

Social.   
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1 COMPREENSÃO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA: ANÁLISE HISTÓRICA 

 

1.1 Modelos de compreensão da deficiência 

 

“Cerca de 10% da população mundial, 

aproximadamente 650 milhões de pessoas, vivem 

com uma deficiência. São a maior minoria do 

mundo, e cerca de 80% dessas pessoas vivem em 

países em desenvolvimento. Entre as pessoas 

mais pobres do mundo, 20% têm algum tipo de 

deficiência. Mulheres e meninas com deficiência 

são particularmente vulneráveis a abusos. 

Pessoas com deficiência são mais propensas a 

serem vítimas de violência ou estupro, e têm 

menor probabilidade de obter ajuda da polícia, a 

proteção jurídica ou cuidados preventivos. Cerca 

de 30% dos meninos ou meninas de rua têm 

algum tipo de deficiência, e nos países em 

desenvolvimento, 90% das crianças com 

deficiência não frequentam a escola” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2016). 

 

Considerando o modelo social de compreensão da deficiência e pautando-se nas 

discussões de Carvalho, Rocha e Silva (2013); Bampi, Guilhem e Alves (2010); Pacheco e 

Alves (2007); Sassaki (1997, 2004); Diniz (2007) e Diniz; Barbosa e Santos (2009) 

entendemos que a deficiência é um fenômeno sociológico resultado da opressão ao corpo 

com impedimentos.  

De acordo com Bampi, Guilhem e Alves (2010) a categoria “deficientes” é construção 

contemporânea. No passado, pessoas com alterações físicas, sensoriais e cognitivas eram 

descritas como aleijadas, surdas, cegas e loucas. Na perspectiva contemporânea, a categoria é 

referência para discussão de diferentes modelos de compreensão e tratamento, relacionados às 

pessoas com deficiência, em diferentes sociedades e culturas, ao longo da história. 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
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A historicidade do conceito permite a apreensão de raízes, por vezes seculares, cuja 

seiva nutriu preconceitos e conceitos, que, ainda hoje, se manifestam nesse campo (PESSOTI, 

1984; apud PACHECO; ALVES; 2007, p. 243).  

 

O processo histórico sobre deficiência pode nos facilitar o entendimento do porquê, 

mesmo com toda política de inclusão social que vem sendo desenvolvida no Brasil e 

no mundo, ainda assim há uma desvalorização social da pessoa com deficiência, 

mesmo que de forma implícita (PACHECO; ALVES, 2007, p. 243, grifo nosso). 

 

 Com referência em Carvalho; Rocha e Silva (2013); Diniz, Barbosa e Santos (2009) e 

Pacheco e Alves (1999) serão abordados os principais modelos de compreensão da 

deficiência, qualificados como: místico, biológico e social. Tais modelos definem o que os 

referidos autores, expressam como modelos de tratamento da deficiência, pautados nas 

noções de marginalização, institucionalização, educação, reabilitação, integração e 

inclusão.  

Os modelos de compreensão e os respectivos modelos de tratamento não se excluem, 

na medida em que, avançando na história de forma imbricada, coexistem em constante tensão 

e interferem-se mutuamente até os dias atuais (PACHECO; ALVES, 2007, p.244). A 

efetividade e predominância do modelo social, que exige ação bilateral entre pessoa com 

deficiência e sociedade, é ainda uma utopia a ser alcançada, já que diferente de seus 

antecessores, não se enraizou nas práticas sociais vigentes. 

 

1.1.1 Modelo Místico 

 

“A forma como se “vê” o indivíduo com 

deficiência é modificada de acordo com os 

valores sociais, morais, filosóficos, éticos e 

religiosos adotados pelas diferentes culturas em 

diferentes momentos históricos” (PACHECO; 

ALVES, 2007, p.243). 

 

Carvalho; Rocha; Silva (2013) revelam que o modelo de compreensão místico da 

deficiência associa os impedimentos de sujeitos que encarnavam tal condição a explicações 

no plano teológico e moral. Em tal perspectiva, esses sujeitos, vistos como seres demoníacos, 

vítimas do castigo celeste ou monstros defeituosos, não deveriam viver em sociedade. Essa 
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noção respaldou os modelos de tratamento de marginalização e de institucionalização nos 

períodos da Pré-história, Antiguidade e Idade Média1.  

Desde os primórdios até a atualidade, as motivações para práticas de marginalização e 

institucionalização de pessoas com deficiência, pautam-se na ideia de que se tratam de 

sujeitos improdutivos, inúteis e incapazes, o que justifica sua exclusão2 dos processos 

produtivos e da vida política, social e cultural. Outra motivação seria a ideia de que as 

deficiências são causadas por demônios, como expressão de um castigo divino “indicando 

certo grau de impureza e pecado” (PACHECO; ALVES, 2007, p.243).  

Pacheco e Alves (2007) afirmam que o primeiro modelo de tratamento identificado na 

história, em relação à pessoa com deficiência, foi o da marginalização, também conceituado 

por Carvalho, Rocha e Silva (2013) como modelo do extermínio ou abandono. Conforme os 

referidos autores, suas primeiras expressões ocorreram nas civilizações pré-históricas e 

antigas, nas quais esses sujeitos não eram considerados humanos. 

Na linha desse raciocínio, a marginalização era compreendida como fenômeno que 

conduzia a práticas de abandono ou eliminação de pessoas com deficiência. Com tal 

perspectiva, a categoria marginalização reflete diretamente sua semântica, na qual 

marginalizar é “impedir que [alguém] participe de uma sociedade, grupo, da vida pública, etc” 

(FERREIRA, 2001, p. 448).  

 No fluxo dessa análise, Silva (1986, apud PACHECO; ALVES, 2007) afirma que na 

pré-história a marginalização se expressava através da eliminação, via abandono de 

deficientes, doentes e idosos, pelos nômades, nas mudanças de território. Conforme Carvalho, 

Rocha e Silva (2013), tal prática decorria do processo de seleção natural, já que eram 

abandonados, aqueles que não tinham condições de se adaptarem ao grupo.  

                                                           
1A Pré-história compreende o período anterior ao surgimento da escrita, que ocorreu por volta de 4000 anos a.C; 

a Idade Antiga é o período posterior ao desenvolvimento da escrita até a queda do Império Romano em 476 d.C; 

a Idade Média corresponde ao período posterior a queda o Império Romano até o século XV; a Idade Moderna é 

demarcada entre o século XV até a Revolução Francesa no século XVIII e a Idade Contemporânea compreende o 

período pós Revolução Francesa até os dias atuais (ESTUDANDO HISTORIA, 2014).  
2Conforme Paugan (1999) e Castel (2000), a categoria exclusão social é portadora de indeterminação devido a 

usos variados e imprecisos e, muitas das vezes, é utilizada para definir todas as modalidades de misérias do 

mundo. Frisamos que não é pertinente ao presente trabalho, desdobrar tais questões, apenas julgamos necessário 

situar tais apontamentos, para assinalar que a utilizaremos em seu de corte predominantemente econômico-

social, num diálogo direto com os processos de restrição da participação na vida social, sobretudo, no caso das 

pessoas com deficiência.  
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Para análise dessa prática na Antiguidade, tomamos como exemplo a Grécia3, uma 

sociedade narcisista, que valorizava o culto ao corpo belo, forte, saudável e apto para guerra, 

sendo costume que crianças deficientes ou doentes fossem abandonados a sua própria sorte. 

Eram marginalizados aqueles que não se enquadravam no padrão ideal de corpo sadio, sendo 

a única exceção a essa regra os casos de guerreiros mutilados, que eram protegidos pelo 

Estado e aceitos pela sociedade. 

Observa-se, no exemplo grego, a coexistência de duas posturas diferentes: a de 

marginalização aos civis com algum tipo de deficiência ou doença e a de tutela aos “heróis” 

de guerra, não sendo destinado nenhum tipo de proteção social ao primeiro grupo. Carvalho, 

Rocha e Silva (2013) destacam como a marginalização era culturalmente aceita sem que fosse 

considerada criminosa; relatam ainda que filósofos gregos como Platão (428-348 a.C.) e 

Aristóteles (384-322 a.C.), defendiam que os corpos mal organizados deviam morrer, bem 

como crianças disformes deveriam ser abandonadas, sem nenhum tipo de amparo.   

 O segundo modelo de tratamento identificado na história é o da institucionalização 

(CARVALHO; ROCHA; SILVA, 2013) ou o modelo assistencialista (PACHECO; ALVES, 

2007). Relacionado ao avanço do cristianismo, se consolida na Idade Média e torna-se 

predominante com o avanço e consolidação do capitalismo. Sua gênese compreende que os 

deficientes são humanos dotados de alma e, por isso, merecedores de cuidados.  

A difusão do cristianismo e seus ideais levou à humanização desses sujeitos, 

entendidos como dotados de alma e filhos de Deus, como os demais, fazendo com que 

atitudes de extermínio ou abandono passassem a ser culturalmente repudiadas. Ainda assim, 

na Idade Média, a abordagem mística pautava-se em visões fatalistas e posturas de que pouco 

ou nada poderia ser feito por pessoas vítimas de “castigo” e “punição” divina.  

 

Até o final do feudalismo, a pessoa com deficiência era vista somente sob o aspecto 

místico. Nesta abordagem, ela poderia ser considerada como o resultado da ação de 

forças demoníacas, como um castigo para pagamento de pecados seus ou de 

ancestrais e ainda, como um instrumento para que se manifestassem as obras de 

Deus (CARVALHO; ROCHA e SILVA, 2013, p. 24). 

 

Na Idade Média, o destino a pessoas com deficiência era o cuidado familiar e a 

caridade humana de cunho religioso, como meios de proteção social. A família assume então 

o lugar do cuidado dos seus entes deficientes (não mais os rejeitando) e a Igreja Católica se 

                                                           
3 A Idade Antiga ou Antiguidade é o período histórico que data de 4000 anos a.C até o século V da era cristã. A 

civilização grega antiga despontou 2000 a.C, e assim, o período histórico da Grécia Antiga demarca-se entre 

2000 a.C até o século V da era cristã (UFJF, 2012).  
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compromete com o cuidado e criação de instituições (como hospitais e asilos), destinados a 

esse público. Muitos daqueles que não tinham a proteção familiar sobreviviam da 

mendicância, isso porque a falta de recursos para manutenção de tais instituições não garantia 

a acolhida a todos que necessitavam.  

Embora tais instituições representassem certo avanço no campo da proteção social, 

eram espaços que “não demonstravam um caráter humanitário e de equidade social” 

(PACHECO; ALVES, 2007, p. 244). A acolhida dos aleijados e sem amparo familiar se 

pautava na oferta de atendimento às necessidades orgânicas, sem atenção voltada aos aspectos 

sociais e psicológicos, sendo esta a principal limitação do modelo de institucionalização da 

época. 

Se, no início, os processos de institucionalização referiam-se à apartação de pessoas 

com deficiência como forma de pagar pecados e castigos, com o capitalismo, a prática do 

isolamento passa a relacionar-se à necessidade de apartar aqueles que não se encaixavam na 

nova ordem social. Isso, pautado em ideais pragmáticas de produtividade e com intuito de 

promover a internação de sujeitos improdutivos ao capital.    

Nessa perspectiva, a institucionalização no capitalismo foi se diferenciando até 

adquirir os contornos da integração social, modelo de tratamento orientado no modelo 

biomédico de compreensão da deficiência, com maior expressividade na década de 1960. 

Desse modo, os desajustados à lógica do sistema, compreendidos como improdutivos e 

incapazes, deveriam ser direcionados a locais separados, como asilos, hospitais e manicômios, 

pois não possuíam condições de adequação aos sistemas sociais comuns.  

Carvalho; Rocha; Silva (2013) referenciam tais práticas com o exemplo das 

instituições educacionais para deficientes, criadas sob pretexto da expansão de oportunidades 

educacionais, mas que, de fato, representavam o isolamento social dos atendidos.   

 

1.1.2 Modelo Biomédico. 

 

Com as transformações societárias ocorridas a partir do século XVIII, surge o segundo 

modelo de compreensão da deficiência, o modelo biológico (CARVALHO; ROCHA; SILVA, 

2013) ou biomédico (PACHECO; ALVES, 2007), que contesta o modelo de compreensão 

místico por entender a deficiência como problema médico e não teológico ou moral. Os 

modelos de tratamento orientados pela compreensão biomédica foram qualificados como os 

de educação, reabilitação e integração.  
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O modelo biomédico ganhou ênfase a partir do século XIX, com a compreensão de que 

a deficiência estaria associada a lesões e doenças, entendidas como “desvantagens naturais e 

indesejadas” (DINIZ, BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 77). Para os referidos autores, a 

medicalização do corpo legitimou os saberes médicos para atuação sobre os impedimentos de 

ordem física, intelectual ou sensorial.  

Nesse modelo, ainda predominante na atualidade, o que caracteriza o corpo doente é o 

contraste com o corpo sadio, cuja marca é a diferenciação entre o saudável e o patológico 

(Ibidem, p, 68).  A meta do referido modelo é o alcance do padrão de normalidade, na medida 

em que “o corpo com impedimentos deve se submeter à metamorfose para a 

normalidade, seja pela reabilitação, pela genética ou por práticas educacionais” (DINIZ; 

BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 67, grifo nosso).  

Thomas (2002, p. 41; apud DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 67) revela que 

“práticas de reabilitação ou curativas eram oferecidas e até mesmo impostas aos corpos, com 

intuito de reverter ou atenuar os sinais da anormalidade”, de forma que “quanto mais fiel o 

simulacro da normalidade, maior o sucesso da medicalização dos impedimentos”. 

Nessa ótica, a busca pela normalidade, desconsiderava e desconsidera que a 

diversidade era (é) característica do humano em todos os aspectos existentes, inclusive no que 

diz respeito a constituição genética das pessoas. Esse ideal consentia e ainda consente apenas 

algumas formas de se existir no mundo, exatamente aquelas que se enquadram no padrão 

reconhecido socialmente. 

Bampi, Guilhem e Alves (2010) afirmam que o modelo biomédico reconheceu na 

lesão, na doença ou na limitação física, fatos geradores das desvantagens sociais dos 

deficientes. Nesse modelo, a deficiência é expressão da limitação corporal e causa dos 

entraves de interação social, sendo a experiência da deficiência resultante da lesão ou doença.  

No fluxo dessa análise, Sassaki (1997), revela que a difusão desse modelo tem 

promovido a resistência da sociedade em suscitar transformações em suas estruturas e atitudes 

para inclusão de pessoas com deficiência. A resistência ocorre porque se entende que a 

deficiência é um problema individual, sendo “a pessoa deficiente [...] que precisa ser curada, 

tratada, reabilitada, habilitada etc. a fim de ser adequada à sociedade como tal, sem que ela 

necessite de maiores modificações" (SASSAKI, 1997, apud SASSAKI, 1997, p. 29). 

Aranha (1995 apud PACHECO; ALVES, 2007) afirma que a educação, enquanto 

modelo de tratamento para pessoas com deficiência, inspirada no modelo biomédico, tem suas 

primeiras ocorrências a partir da Revolução Industrial no século XIX. Com crescente 

demanda por mão de obra industrial, tem-se a necessidade de estruturação de mecanismos de 
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ensino e escolarização para as populações com potencial produtivo para o trabalho, dentre as 

quais se inclui pessoas com deficiência.  

Foi o ideal pragmático de necessidade de mão de obra que permitiu a abertura de 

espaços para que pessoas com deficiência pudessem se inserir nos processos de trabalhos. 

Esse fato também contribuiu para destaque, reconhecimento e difusão das capacidades desses 

sujeitos, na execução de tarefas relacionadas ao trabalho industrial. Pacheco; Alves (2007) 

apontam que a necessidade de mão de obra para a produção capitalista fabril levou a uma 

maior responsabilidade pública, frente à demanda do mercado de aproveitamento do potencial 

produtivo de pessoas com tais características.  

Reconheceu-se que a educação deveria dirigir-se aos sujeitos com deficiência pela via 

de novas abordagens de ensino, o que impulsionou a criação de classes especiais nas escolas. 

Tais classes significaram um avanço na educação desses sujeitos, ao permitir a escolarização 

dos mesmos, em escolas regulares; entretanto, tratou-se de um avanço limitado, já que 

visavam separar alunos com deficiência para evitar que atrapalhassem o processo de ensino 

das crianças sem deficiência. 

Foram as visões humanistas, decorrentes do século XIX, que abriram portas à 

emergência da reabilitação como modelo de tratamento, entendido como processo de 

atendimento às necessidades da pessoa com deficiência (PACHECO; ALVES, 2007). Trata-se 

de um processo 

 

[...] desenvolvido por uma equipe multiprofissional de saúde, de duração limitada, 

cuja finalidade é de que a pessoa deficiente alcance um grau físico, mental, 

funcional e/ou social ótimo, de forma a alcançar as metas de vida estabelecidas no 

momento (Ibidem, p. 245). 

 

 Por sua vez, as Guerras Mundiais também contribuíram para a implementação da 

reabilitação, no caso da Inglaterra e Estados Unidos da América, por dois motivos: a escassez 

da mão-de-obra e a necessidade de reabsorção de feridos aos postos de trabalho. 

 

Todo um conjunto de acontecimentos históricos (desde as tendências humanistas da 

época, até a oportunidade da pessoa com deficiência em mostrar seu potencial 

produtivo nos períodos de escassez de mão-de-obra, a necessidade de reintegração 

social dos feridos de guerra e o desenvolvimento tecnológico e nas ciências 

médicas) culminaram para o estabelecimento e desenvolvimento da reabilitação para 

pessoas com deficiências (Ibidem, p. 245). 

 

O direcionamento de homens para os conflitos provocou a escassez de trabalhadores, 

forçando o mercado a agregar nas linhas de trabalho, os tidos menos aptos e mais vulneráveis, 
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até então dispensáveis ao capital. No grupo dos dispensáveis estavam as mulheres e as 

pessoas com deficiência, sendo necessário ao último grupo a reabilitação, para que pudesse 

participar da esfera produtiva.   

As Guerras impulsionaram avanços nas ciências e tecnologias, inclusive na 

reabilitação das pessoas com deficiência, porque os soldados afetados psíquica ou 

fisicamente, os “novos deficientes”, necessitavam ser reabsorvidos a seus postos 

ocupacionais. Assim, as iniciativas e descobertas que visavam à reabilitação desses soldados, 

refletiram e impactaram de modo geral a vida de pessoas com deficiência. 

No século XX, a integração social surge com o modelo de tratamento da deficiência. 

Sassaki (1997) revela que seu surgimento foi inspirado no modelo biomédico e como opção 

às práticas de exclusão social, às quais pessoas com deficiência foram submetidas há vários 

séculos. A exclusão social à qual o autor se refere, é entendida como não participação no 

convívio social cotidiano, tratando-se de uma visão que excluiu sujeitos considerados 

inválidos e inúteis para as atividades sociais, principalmente, na esfera do trabalho4.  

Com maior expressividade, na década de 1960 o modelo de integração social, iniciou 

o movimento de inserção de pessoas com deficiência nos sistemas sociais gerais, sendo 

exemplo destes, o trabalho e a educação (Ibidem).  

 Tal modelo visou à integração, via adaptação de pessoas com deficiência, aos 

sistemas sociais comuns e culturalmente referenciados. Aos inadaptáveis, a proposta consistiu 

em sistemas especiais formados por espaços, onde tais sujeitos eram segregados dos demais 

em “instituições especiais”. A proposta era prestar atendimento exclusivo a pessoas com 

deficiência, como por exemplo, em escolas especiais ou nos institutos destinados a tipos 

específicos de deficiência, como os de cegos e surdos. 

Nesse modelo compreende-se a deficiência como problema da pessoa, cuja integração 

exige um movimento unilateral de adequação ao meio social, pela via de tratamento e 

reabilitação, para acesso a participação na vida social (Sassaki, 2004). 

Sassaki (1997) destaca que a integração ocorria a partir de dois principais processos: o 

de normalização e de mainstreaming. A normalização propunha a criação de “ambientes o 

mais parecido possível com aqueles vivenciados pela população em geral” (p. 30), destinado a 

                                                           
4A exclusão social é comumente utilizada nas discussões sobre a deficiência enquanto processo de restrição de 

participação de deficientes nos sistemas gerais da sociedade, tais como a habitação, transporte, serviços de 

saúde, trabalho e educação (SASSAKI, 2005). A exclusão é considerada, por Bampi; Guilhem; Alves (2010) 

fator que une as diferentes comunidades de deficientes, sendo uma experiência comum de restrição social, que 

para Diniz, Barboza e Santos (2009),é ocasionada pelas barreiras sociais. Assim, Carvalho, Rocha e Silva (2013) 

afirmam que pessoas com deficiência foram historicamente segregadas e excluídas das esferas econômicas, 

políticas, sociais e culturais das sociedades.  
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pessoas com deficiência, isoladas em instituições ou de algum outro modo. A proposta era 

oferecer condições de vida semelhantes às do conjunto da sociedade. 

O mainstreaming relaciona-se aos processos de escolarização, com destaque na década 

de 1980, cuja proposta “consistiu em colocar estudantes [com deficiência] em classes comuns, 

principalmente classes acadêmicas, para finalidades instrucionais” (SASSAKI, 1997, p. 32). 

Promovia-se a integração desse estudante em “escola comum”, no entanto, só eram integrados 

aqueles que tinham o potencial para alcançar o patamar mínimo de adequação física e 

atitudinal5 exigido pelos padrões sociais. 

A limitação desse modelo se verificou pelo caráter parcial de inserção, afinal, 

somente os que alcançassem adequação compatível aos padrões socialmente aceitos eram 

inseridos, não se exigindo alterações por parte da sociedade em seu conjunto. Passivamente, a 

sociedade “aceitou” essas pessoas nesses processos, desde que estes fossem capazes de se 

moldarem aos serviços especiais, como a escola especial, ou estivessem aptos para 

acompanhar procedimentos tradicionais, superando as barreiras existentes.  

Por não considerar a necessidade de contrapartida da sociedade para que o processo de 

integração ocorresse, esse modelo se mostrou limitado. Sassaki (1997) verifica que a partir da 

década de 1980 a comunidade acadêmica, instituições e organizações relacionadas à temática 

da deficiência, começaram a perceber e disseminar que,  

 

a tradicional prática da integração social não só era insuficiente para acabar com a 

discriminação que há contra este segmento populacional mas também era muito 

pouco para propiciar a verdadeira participação plena com igualdade de 

oportunidades (Ibidem, p. 32) 

 

Mesmo com suas limitações, foi o modelo de integração que fundamentou as bases 

para o posterior surgimento do modelo de tratamento da deficiência, qualificado como o de 

inclusão social, que ganhou ênfase a partir da década de 1990. Trata-se uma abordagem 

inspirada nos ideais do modelo social de compreensão da deficiência.  

 

 

 

 

                                                           
5 O termo atitudinal se refere ao que é “relativo ou próprio de atitude (corporal, psíquica, social etc.) [...]” 

(DICIONÁRIO, 2001), e atitude, por sua vez, é a “reação ou comportamento com relação a qualquer estímulo ou 

situação; modo de proceder” (DICIONÁRIO, 2008). Assim, a adequação atitudinal refere-se correspondência 

com as atitudes socialmente aceitas e aderidas como regras para a conduta social adequada, ou seja, significa 

reagir, comportar-se e proceder conforme os padrões de convívio social.   
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1.1.3 Modelo Social  

 

“Habitar um corpo com impedimentos físicos, 

intelectuais ou sensoriais é uma das muitas 

formas de estar no mundo” (DINIZ; 

BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 65). 

 

Diniz, Barbosa e Santos (2009); Pacheco e Alves (2007) e Honesko e Borges (2011) 

afirmam que a compreensão da deficiência, apenas como limitação do corpo, significa 

individualizá-la e, tratando-se de uma postura superficial que desconsidera a totalidade social 

de estruturas e superestruturas deficientes, nas quais há barreiras de ordem material, ética e 

moral, vivenciadas por esses sujeitos. 

O modelo social contesta amplamente a busca de normalidade, proposta pelo modelo 

biomédico, por considerar que o anormal é construção social, pautada no parâmetro do 

normal, o que contribui para a ratificação de ambientes sociais não inclusivos. Assim, esse 

modelo compreende que a deficiência não se refere ao prisma biomédico, mas a enfoques 

sociais e políticos.  

Nessa perspectiva, o modelo social redefiniu politicamente os termos deficiência e 

lesão, visando esclarecer as causas da deficiência, ou seja, se esta tinha origem na lesão, 

como defendia o modelo biomédico, ou nos ambientes sociais não inclusivos. A resposta a 

tal questionamento levou à separação radical entre as noções de lesão e deficiência, pois 

entendeu-se que a lesão era objeto de intervenção biomédica, mas não a causa da deficiência.  

Na ótica do modelo social, a deficiência não está na limitação do corpo, mas nos 

ambientes sociais, que produzem barreiras e nos indivíduos que compõem esses ambientes. 

Diniz (2007, p. 22) afirma que, para o referido modelo, a deficiência é “como uma 

experiência de opressão compartilhada por pessoas com diferentes lesões”, e por isso tem 

contornos sociológicos e políticos, referindo-se a direitos, justiça social e políticas de bem-

estar (Ibidem, 2007, p. 19).     

Objeto de intervenção biomédica, a lesão, tornou-se expressão da diversidade da 

biologia humana, ao passo que a deficiência passou a ser representada não mais como azar 

pessoal e, sim, como “experiência de opressão” (DINIZ, 2007, p. 22). Na visão de Diniz, 

Barbosa e Santos (2009, p.67, grifo nosso), o termo lesão propôs a adoção da terminologia 

impedimentos, e de igual modo consideramos o termo, pois entendemos que a deficiência se 

trata de “restrição de participação ao corpo com impedimentos”. 
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No modelo social, há diferenças entre termos impedimentos e desigualdades. Os 

primeiros são de ordem física, intelectual ou sensorial; já os segundos se relacionam a 

barreiras sociais. Nessa perspectiva, “a opressão não é um atributo dos impedimentos 

corporais, mas resultado de sociedades não inclusivas” (Ibidem, p. 67). Por sua vez, o que 

gera a desigualdade não é nascer ou adquirir a deficiência, mas viver em sociedades não 

inclusivas.  

Na linha desse raciocínio, a deficiência deve ser relacionada à sociedade, na medida 

em que situações de opressão expressam o grau de inclusão que esta não é capaz de oferecer. 

Diniz, Barbosa e Santos (2009, p. 66), afirmam que a pessoa com deficiência não está 

propensa à opressão, isolamento e discriminação, porque possuem alguma lesão, mas porque 

“quanto maiores forem às barreiras sociais6, maiores serão as restrições de participação, 

impostas aos indivíduos, com impedimentos corporais”.  

 

Nem todo corpo com impedimentos vivencia a discriminação, a opressão ou a 

desigualdade pela deficiência, pois há uma relação de dependência entre o corpo 

com impedimentos e o grau de acessibilidade de uma sociedade (DINIZ, 2007, p. 

23, apud DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 67). 

 

Um corpo com impedimentos é o de alguém que vivencia impedimentos de ordem 

física, intelectual ou sensorial. Mas são as barreiras sociais que, ao ignorar os corpos 

com impedimentos, provocam a experiência da desigualdade. A opressão não é um 

atributo dos impedimentos corporais, mas resultado de sociedades não inclusivas 

(DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p.67). 

 

O mais recente modelo de tratamento da deficiência é o da inclusão, que pautado no 

modelo social de compreensão da deficiência, fundamenta-se no ideal de que a inclusão 

requer “movimento bilateral, em que indivíduo e sociedade mobilizam-se para mudanças” 

(Pacheco; Alves, 2007, p. 246), visando à equiparação de oportunidades.  

 

O modelo social da deficiência, ao resistir à redução da deficiência aos 

impedimentos, ofereceu novos instrumentos para a transformação social e a garantia 

de direitos. Não era a natureza quem oprimia, mas a cultura da normalidade, que 

descrevia alguns corpos como indesejáveis (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, 

p.69). 

 

Diferente dos tratamentos inspirados no modelo biomédico, o modelo de inclusão 

considera o igual protagonismo da sociedade e das pessoas com deficiência. Entende “a 

inclusão social, como processo pelo qual a sociedade se adapta, para incluir as pessoas com 

                                                           
6 Conforme Diniz, Barbosa; Santos (2009), as barreiras sociais são de ordem física, simbólica ou 

comportamental, e nutrem-se nos padrões de normalidade que rejeitam as diferenças. 
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deficiência em seus sistemas, ao mesmo tempo em que estas, se preparam para assumir seus 

papéis na sociedade” (PACHECO; ALVES, 2007, p. 246).  

Ao discutirem a inclusão social, Honesko e Borges (2011) defendem que a “sociedade 

para todos” não será construída com a permanência de posturas passivas frente à deficiência, 

pois a inclusão social pressupõe postura ativa na qual a sociedade incentiva a participação 

igualitária dos sujeitos na vida social.  

Ocorre que, enquanto o modelo social entende que a deficiência é apenas mais uma 

expressão da diferença, no imaginário social predomina a ideia de que “os impedimentos 

corporais são [...] indesejáveis e não simplesmente [...] uma expressão neutra da diversidade 

humana” (DINIZ; BARBOZA; SANTOS, 2009, p. 67). Essa visão enraizada torna 

desafiadora sua ruptura, e consequentemente, dificulta sua substituição por uma perspectiva 

mais crítica e justa sobre a deficiência.   

Diante do exposto, observa-se que, de fato, o corpo com deficiência sinaliza para 

incontestável limitação biológica, mas pode-se verificar também o quanto os lugares impostos 

historicamente contribuem para o agravamento de barreiras no plano social.  

Portanto, não é possível compreender a deficiência unilateralmente, seja do ponto de 

vista biológico ou social, pois esta ganha contornos a partir “da interação entre o corpo com 

impedimentos e as barreiras sociais”, sendo o contato com os limites sociais “que [...] 

restringe a participação plena e efetiva das pessoas” (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, 

p.66). Com essa perspectiva, que o modelo social se coloca como caminho para a inclusão, 

dado seu caráter complementar ao modelo biomédico de forma crítica.  

A pessoa com deficiência demanda tratamento médico, que, para ser adequado, requer 

alterações estruturais nas barreiras sociais e atitudinais que oprimem e geram a 

experiência da deficiência. O convívio com as diferenças, além de princípio ético, é caminho 

para a promoção da qualidade de vida e dos atendimentos. O alcance de um padrão de 

normalidade como meta, não se justifica e, nem se alcança se inspirado num único padrão. 

Por essa razão, cabe a indagação: Qual o lugar ou lugares do sujeito com deficiência na 

sociedade? Qual o reconhecimento formal dos seus direitos? Qual a efetivação desses mesmos 

direitos no seu cotidiano? 

 

1.2    Caminhos para inclusão e acesso aos direitos da pessoa com deficiência: uma via   

   anti-cidadã? 

 

1.2.1 Leis e acesso aos direitos da pessoa com deficiência. 
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“Apesar da extensa criação histórica de direitos 

fundamentais, a realidade mostra que a 

implementação deles é assunto que inquieta, já 

que muitas vezes existem apenas formalmente, 

sem qualquer compromisso para a sua efetivação 

no plano social. [...] tal constatação é ainda mais 

evidente quando se trata de pessoas com 

deficiência que, após muita luta, passaram a ter 

direitos, mas que estes, até o presente, 

continuam, em muitas oportunidades, apenas 

declarados, mas não efetivados” (HONESKO; 

BORGES, 2011, p. 12). 

 

Para o modelo social de compreensão da deficiência, a manutenção das barreiras 

estruturais, sociais e atitudinais opressoras, levam à experiência da deficiência. Associar a 

deficiência a prismas sociais e políticos, significa entendê-la a partir de ambientes sociais não 

inclusivos, numa discussão, que envolve cidadania e direitos sociais. Nessa perspectiva, a 

deficiência é uma desvantagem social expressa nas estruturas e atitudes sociais, causadoras de 

desigualdade (SANTOS, 2010, p. 86). 

 

Impedimentos corporais não levam automaticamente à deficiência; mas a depender 

do contexto social que privilegia algumas práticas sociais e pelos ambientes sociais 

não serem sensíveis à diversidade corporal, limitações corporais, pode resultar em 

situações de tratamento discriminatório às pessoas com deficiência (Ibidem, p. 86). 

 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015), também 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a mais recente normativa da área, 

constituída por mais de 100 artigos que reúnem garantias inovadoras, desde os direitos 

fundamentais até aqueles relacionados à acessibilidade. A partir dela se compreende os 

conceitos de acessibilidade e de barreiras.  

 

[acessibilidade é] a possibilidade e condição de alcance para utilização com 

segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação [...] tanto na zona urbana como na rural [...] 

(BRASIL, 2015)7. 

                                                           
7 Art. 3º, I. 
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[barreiras são] qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 

seus direitos. (BRASIL, 2015)8.  

 

Conforme a referida lei, as barreiras são classificadas em seis dimensões, que se 

referem às formas específicas de não acesso e exercício de direitos. Tratam-se das barreiras 

urbanísticas, arquitetônicas, de transportes, de comunicações e informação, atitudinais e 

tecnológicas, que por sua vez, obstruem a participação igualitária de pessoas com deficiência 

na sociedade brasileira.  

 O enfrentamento destas barreiras, com vista a inclusão social, deve ser buscado “[...] 

em atitudes que facilitem a participação de todos no meio social” (WERNECK, 2000, apud 

HONESKO; BORGES, 2011, p. 15). A discussão do direito à inclusão deve estar 

acompanhada de condições efetivas para que esta ocorra (HONESKO; BORGES, 2011, p. 15) 

num movimento que envolva a sociedade no seu conjunto. 

Assis e Pozzoli (2005. p. 470, apud HONESKO; BORGES, 2011, p. 16) afirmam que 

“a estrutura da cidade precisa ser repensada pelo arquiteto e pelo legislador”, afinal só é 

possível falar em inclusão social quando se tem, primeiramente, um ambiente adequado e 

acessível. Nesse sentido, a acessibilidade é direito primário e visa à pessoa com deficiência a 

garantia de acesso a direitos de cidadania e participação social. Afinal,  

 

Como chegar à sala de aula? Como chegar ao local de trabalho? E, chegando ao 

local do trabalho, como exercer sua profissão? Como ter direito ao lazer, se a pessoa 

[...] [com] deficiência não consegue chegar ao cinema ou ao teatro? Portanto, a 

acessibilidade, tanto dos meios de transporte como dos espaços públicos, é regra 

fundamental e necessária para a implantação do direito das pessoas portadoras de 

deficiência (ARAÚJO, 2003, p. 425, apud HONESKO; BORGES, 2011, p. 16). 

 

Por essa razão é que se coloca como de extrema relevância a superação das vigentes 

barreiras urbanísticas, relativas aos espaços públicos e as arquitetônicas, existentes em 

edifícios. Além das barreiras no acesso aos transportes e às formas de comunicações 

(enquanto entraves à expressão ou recebimento de informações) e, por fim, as tecnológicas, 

que impedem que pessoas com deficiência tenham acesso, de fato inclusivo, a seus aparatos 

de tecnologia (BRASIL, 2015).  

O enfrentamento das barreiras atitudinais é fundamental, visto que se referem a 

atitudes e comportamentos que impedem e/ou prejudicam a participação social igualitária de 

pessoas com deficiência na sociedade; são estas barreiras que “marginalizam a pessoa com 
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deficiência e lhe deteriora a identidade de pessoa humana, ao lhe restringir as possibilidades 

de desenvolvimento e de relação social” (LIMA; SILVA, 2008, p. 23).  

É nesse sentido, que as barreiras atitudinais alimentam a discriminação que “refere-se 

a qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência” (BRASIL, 2009)9.  

Assim, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência “toda forma de distinção, restrição 

ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou 

anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoas 

com deficiência” é considerado discriminação em razão da deficiência (BRASIL, 2015)10. 

O caminho para o enfrentamento da discriminação por motivo de deficiência requer a 

adequação dos sistemas sociais comuns a toda forma de diversidade humana, tratando-se de 

um movimento pela inclusão, um ideal a ser alcançado e enraizado nas práticas sociais, de 

modo que haja real participação de pessoas com deficiência na sociedade.  

Observa-se que os diferentes modelos de compreensão da deficiência apresentados 

coexistem e se tencionam, moldando visões e práticas muitas das vezes preconceituosas em 

relação a pessoas com impedimentos (SASSAKI, 1997; PACHECO; ALVES, 2007).  

Defender o modelo social de compreensão da deficiência significa, sobretudo, 

identificar a necessidade de superação das barreiras atitudinais, que se manifestam na 

incivilidade cotidiana da sociedade brasileira, permeada pela ausência e precariedade no 

reconhecimento e acesso a direitos (TELLES, 1999). Assim, essa busca da supressão da 

discriminação, é essencial para que as demais barreiras sejam também superadas.  

Santos (2010, p. 87) afirma que é necessário que a sociedade assimile as diversidades 

corporais de forma equitativa, para assim reverter as constantes práticas de opressão e 

desigualdade ao corpo com impedimentos. Aponta para a necessidade de superação de 

discursos, práticas e valores sociais baseados na cultura de normalidade que privilegia corpos 

não deficientes (Ibdem).  

 

Impedimentos corporais não levam automaticamente à deficiência; mas a depender 

do contexto social que privilegia algumas práticas sociais e pelos ambientes sociais 

não serem sensíveis à diversidade corporal, limitações corporais, pode resultar em 

situações de tratamento discriminatório às pessoas com deficiência (SANTOS, 2010, 

p. 86). 

 

                                                                                                                                                                                     
8 Art. 3º, IV. 
9 Art. 2º. 
10 Art. 4º§1º. 
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 O entendimento é de que, não é só a luta por conquista e alargamentos de direitos 

formais que garante o acesso aos direitos por pessoas com deficiência, mas também a luta 

por transformações societárias que permite sua aceitação e reconhecimento prático no 

cotidiano social, sem discriminações ou desigualdades (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, 

HONESKO; BORGES, 2011).  

 Décadas atrás, foi proclamada, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, uma normativa comum em matéria de direitos humanos básicos. Embora não tenha 

obrigatoriedade legal, funciona como ideal comum a ser almejado por todos os povos e 

nações. Significou inédito e relevante passo internacional de reconhecimento de direitos 

fundamentais da pessoa humana, e foi assinada pelo Brasil na época em que foi sancionada 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s.a).    

Tal Declaração põe o direito humano na condição universal e indivisível, enquanto 

unidade dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Nela, a unicidade e 

dignidade da pessoa humana são prezadas, sendo destinado a todos os indivíduos, sem 

distinção, o direito a ter direitos. 

Com esse pressuposto, compreende-se que os direitos humanos são inalienáveis e que 

todos são iguais e devem gozar de igual proteção legal sem qualquer discriminação. E embora 

não abarque diretamente o segmento pessoa com deficiência, a referida Declaração propõe em 

nível legal o paradigma da igualdade como direito inerentemente humano e serve de base para 

todas as legislações humanitárias que a seguiriam.  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 introduziu no debate 

mundial uma concepção de direitos humanos pautada em sua universalidade e em 

sua indivisibilidade. Essa universalidade relaciona‑se à sua abrangência, tendo como 

fundamento a ideia de que é a condição de pessoa é o único requisito para a 

titularidade desses direitos, na perspectiva de que o ser humano é essencialmente 

moral, dotado de unicidade existencial e de dignidade. A indivisibilidade 

relaciona‑se ao fato de que, pela primeira vez, os direitos civis e os direitos políticos 

compõem uma unidade interdependente com os direitos econômicos, sociais e 

culturais (PIOVESAN, 2005; apud BAPTISTA, 2012, p.181). 

  

Uma análise mais situada sobre os direitos dos deficientes no Brasil, aponta que a 

oferta de proteção social destinada a estas pessoas, historicamente foi objeto da filantropia, e, 

em termos de políticas sociais públicas, foi e ainda é alvo principal da política de assistência 

social (FONSECA, 2013). Embora filantropia e assistência tenham se imbricado ao longo das 

décadas anteriores, a Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova era de direitos, ao 

possibilitar sua expansão legal no plano socioassistencial.  
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Pensar a pobreza como um dos vieses assistenciais e não apenas este, mas, 

sobretudo, associar pobreza e deficiência é um ponto necessário no debate, ainda 

que polêmico, devido à noção de atrelar às minorias brasileiras ao empobrecimento 

(FONSECA, 2013, p. 329). 

 

Sob influência do Ano Internacional das Pessoas Deficientes em 198111, os 

movimentos sociais de deficientes chegam a seu auge no Brasil (SANTOS, 2010). As 

demandas colocadas se pautavam em princípios de justiça social e direitos de cidadania e as 

reinvindicações culminam em garantias na Constituição de 1988 (Ibdem). 

O texto constitucional abre um novo caminho, no que diz respeito aos direitos da 

pessoa com deficiência, ao permitir que se alce nova forma de proteção social (fundamentada 

na força da lei) e abre possibilidade para expansão de legislações destinadas ao segmento.  

A Carta Constitucional de 88 não possui em seu texto, disposição específica para a 

proteção desse segmento, entretanto, garantias são asseguradas, no que tange aos direitos 

fundamentais, ao trabalho, à assistência social, à educação, dentre outros, atingindo o 

conjunto da sociedade. 

A principal proteção assegurada é no âmbito da Seguridade Social, em especial na 

Assistência Social, seguindo a tendência histórica (FONSECA, 2013). O art. 203 V garante o 

benefício de um salário mínimo (BPC) à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem 

não ter meios de se manterem ou serem mantidos por suas famílias12. 

Nesse âmbito, a política de proteção do Estado a este segmento se expressa mais 

notavelmente pela via da Assistência Social. Em 1993, a lei nº 8.742 estabelece a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), que no Art. 2º alínea ‘e’ ratifica a garantia do BPC, 

como também no Capítulo IV Seção I. Posteriormente o decreto nº 6.214 de setembro de 2007 

regulamenta o BPC, como benefício relativo à Política Nacional de Assistência Social.  

 

É claro que apenas o reconhecimento legal da assistência social como direito no 

texto constitucional não provoca automaticamente uma inversão de práticas, 

fortemente enraizadas na cultura política brasileira, sobretudo para a pessoa com 

deficiência. Mas a legislação expressa um reconhecimento de que existem direitos e 

deveres, e estes fundam os pilares sobre os quais está fundada a possibilidade de 

                                                           
11Segundo Júnior (2011) a ONU proclamou 1981 como Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), que 

teve como tema "Participação Plena e Igualdade" e significou uma ação política em torno dos direitos humanos 

das pessoas com deficiência. O AIPD possibilitou que as pessoas com deficiência ocupassem o centro das 

discussões sobre seus direitos no mundo e também no Brasil, ou seja, que constituíssem movimentos políticos 

mais sólidos em prol de seus direitos, até então sem tanta notoriedade.   
12 Conforme Santos (2011), a importância do BPC para pessoas com deficiência refere-se ao fato que, para estes, 

o mercado de trabalho é restritivo, porque, a depender dos níveis de impedimentos, esses sujeitos podem ser 

inaptos ao trabalho, podendo se somar a isso o fato de que o mercado de trabalho lhes é pouco inclusivo. Esses 

fatores fazem do BPC recurso importante para acesso à renda de pessoas pobres com deficiência, que são 

impossibilitadas de promover seu bem-estar, por via do trabalho.  
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superação da lógica da tutela ou favor ocasional para a lógica do direito no campo da 

política (FONSECA, 2013, p. 335). 

 

Em matéria de direitos relacionados à pessoa com deficiência, o salto substancial 

ocorreu em 2006, quando foi aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

considerado um divisor de águas ao compreender a deficiência a partir do modelo social. A 

Convenção entende que,  

 

Assegurar a vida digna não se resume mais à oferta de bens e serviços médicos, mas 

exige também a eliminação de barreiras e a garantia de um ambiente social acessível 

aos corpos com impedimentos físicos, intelectuais ou sensoriais (DINIZ; 

BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 73). 

 

O olhar adotado pela Convenção capta que a desvantagem social experimentada pela 

pessoa com deficiência, “não é inerente aos contornos do corpo, mas resultado de valores, 

atitudes e práticas que discriminam o corpo com impedimentos” (DINIZ; BARBOSA; 

SANTOS, 2009, p. 21, 66). Trata-se de uma crítica a medicalização do corpo deficiente e 

tende à abordagem social da deficiência, sem refutar os impedimentos de ordem biológica. 

Reconhece que a deficiência “resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 

devidas às atitudes e ao ambiente” (BRASIL, 2009)13. 

 

O conceito de deficiência, segundo a Convenção, não deve ignorar os impedimentos 

e suas expressões, mas não se resume a sua catalogação. Essa redefinição da 

deficiência como uma combinação entre uma matriz biomédica, que cataloga os 

impedimentos corporais, e uma matriz de direitos humanos, que denuncia a 

opressão, não foi uma criação solitária da Organização das Nações Unidas. Durante 

mais de quatro décadas, o chamado modelo social da deficiência provocou o debate 

político e acadêmico internacional sobre a insuficiência do conceito biomédico de 

deficiência para a promoção da igualdade entre deficientes e não deficientes 

(BARTON, 1998, p. 25; BARNES et al, 2002, p. 4; apud DINIZ; BARBOSA; 

SANTOS, 2009, p. 66). 

 

O Brasil adotou a Convenção e seu Protocolo Facultativo em 2009, atribuindo a esse 

tratado o status equivalente à ementa constitucional, através do Decreto Legislativo nº 186 de 

9 de julho de 2008 e do Decreto Executivo nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Esse status 

garante que o descumprimento do Tratado equivale ao desrespeito a Constituição Federal de 

88, até hoje em vigor.    

                                                           
13 Preâmbulo, alínea ‘e’. 
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A Convenção e seu Protocolo serviram como base legal para a formulação das leis 

relativas à pessoa com deficiência que se seguiram no país, especialmente para a formulação 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tramitou por doze anos no Congresso Nacional, 

antes de ser aprovada (JUNGBLUT, 2015).  

Essa dificuldade na aprovação da lei demonstra a presença de tensões e conflitos de 

interesses. As posturas de não aceitação nos levam a pensar se uma década e meia foi pouco 

para discussão de tais direitos e, quantas décadas seriam necessárias para que a sociedade 

como um todo, articulasse processos de mudança/postura frente à pessoa com deficiência e 

seus direitos.  

O artigo do Estatuto que gerou mais polêmica foi o que veda a cobrança por parte de 

instituições privadas de ensino, “de valores adicionais de qualquer natureza em suas 

mensalidades, anuidades e matrículas” (BRASIL, 2015)14 ao ofertar ensino inclusivo às 

pessoas com deficiência.  

Uma reação bem expressiva a esse dispositivo legal ocorreu por parte do Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina (SINEPE/SC) e da Confederação 

Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) (VENTURA, 2015).  

A SINEPE/SC em 29/02/2016 conseguiu uma liminar na justiça federal de 

Florianópolis que permite burlar tal dispositivo e a CONFENEN ajuizou no Supremo 

Tribunal Federal (STF) o pedido de liminar para derrubada por inconstitucionalidade dos 

artigos 28§1º e 30. Os argumentos utilizados se pautam no artigo 205 da Constituição Federal 

que afirma ser responsabilidade do Estado e da família promover o direito à educação, tarefa 

da qual a sociedade deve participar de forma colaborativa (VENTURA, 2015). 

Para a SINEPE/SC os pais de crianças ‘normais’ não devem ser onerados com os 

gastos extras necessários aos alunos com deficiência. Em carta aberta de setembro de 2015 

afirma ser causa de estranheza o país não reconhecer e premiar os “valorosos serviços” 

prestados “abnegadamente” pelas Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) e 

“outras instituições altamente especializadas” na educação desse segmento. E de forma 

argumentativa indaga, 

 

Será que é possível ao Estado transferir uma responsabilidade constitucional que 

lhe pertence aos ombros e orçamento de entidades privadas ou de seus demais 

alunos e pais? São justos os custos adicionais para manter estrutura adequada e 

pessoal especializado para atender alunos portadores de necessidades especiais - 

recaírem sobre os custos e preços dos demais? (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

                                                           
14 Art. 28, §1º. 
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DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, 2015, grifo 

nosso). 

 

Tal postura é aqui amplamente repudiada, e a expectativa é que sendo a causa julgada 

pelo STF, seja ratificado o que foi assegurado no Estatuto15. O repudio se baseia no modelo 

social de compreensão da deficiência, que entende que a inclusão é um movimento articulado 

e compartilhado igualmente entre esses sujeitos, a sociedade e o Estado, no qual o mercado 

deve participar.  

 

[...] um “conceito inclusivista envolve um processo pelo qual a sociedade se adapta 

para poder incluir, em seus sistemas sociais, a pessoa com deficiência enquanto esta, 

concomitantemente, se prepara para assumir um papel na sociedade” (RIBEIRO, 

2004, p. 165; apud HONESKO; BORGES, 2011, p.15) 

 

Dessa forma, embora se tenha hoje a proteção social destinada à pessoa com 

deficiência, materializada a partir de diversas garantias legais e o BPC represente um mínimo 

social conquistado (com relevância e impacto na vida desses sujeitos) e a política de 

assistência tenha serviços destinados à pessoa com deficiência, o que se vê atualmente, é um 

avanço/retrocesso ao neoconservadorismo das práticas sociais, ao se delegar 

predominantemente às famílias e sociedade civil organizada as responsabilidades com o 

cuidado efetivo ao segmento com deficiência. 

Para compreensão desse processo pela sociedade civil, vale destacar a atuação das 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e Organizações Sociais (OS). Por exemplo, as 

Apaes funcionam como uma rede de promoção e defesa dos direitos relativos às pessoas que 

possuem deficiência de ordem intelectual e múltipla, fundada em 1954 no Rio de Janeiro 

(APAE BRASIL, s.a.).  

Atualmente o movimento centra-se na Fenapaes (Federação Nacional das Apaes), 

“reconhecida como de utilidade pública federal e certificada como beneficente de assistência 

social, de caráter cultural, assistencial e educacional” (Ibdem). Tal Federação conta hoje com 

mais de 2.000 Apaes em todo o pais (Ibdem). 

 

As raízes históricas e culturais do fenômeno "deficiência" sempre foram marcadas 

por forte rejeição, discriminação e preconceito. E, diante da ineficiência do Estado 

em promover políticas públicas sociais que garantam a inclusão dessas pessoas, 

surgem famílias empenhadas em quebrar paradigmas e buscar soluções 

alternativas para que seus filhos com deficiência intelectual ou múltipla alcancem 

                                                           
15 De acordo com Richter (2016), em nove de junho do corrente, ano o STF, por maioria dos votos, validou as 

normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, questionadas pela Confenen. Segundo o relator da ação (ministro 

Edson Fachin), as escolas não podem escolher seus alunos e, tampouco, segregar aqueles com deficiência.  
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condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de direitos como qualquer 

outro cidadão (Ibdem, grifo nosso).  

 

O movimento Apae é o maior movimento social da área de proteção à pessoa com 

deficiência, não só no Brasil como também no mundo. Sua história ratifica o fato de que, 

diante da ausência e/ou insuficiência da ação do Estado, resta às famílias e à sociedade civil 

organizada atuarem com vistas à promoção e acesso aos direitos desse segmento.  

Com as Apaes é possível ratificar que a proteção à pessoa com deficiência se mantém 

sob a responsabilidade predominante da sociedade, destacando-se a atuação das instituições 

filantrópicas em detrimento de ações mais efetivas do Estado. Historicamente, esses 

indivíduos foram pensados e tratados como partes isoladas do todo circunstancial, 

desconsiderados em seu lugar no plano das relações econômicas e sociais, e pode-se dizer que 

isso não mudou. 

Cabe retomar que, ao longo da história, a forma de representar a pessoa com 

deficiência foi se consolidando em moldes acríticos, nos quais se enxerga o indivíduo isolado 

e não como parte de um todo. Ao pensar isoladamente tal situação, se desconsidera as 

determinações que incidem sobre a vida desses sujeitos, sua condição de classe, o lugar que 

ocupa na produção de riquezas, o nível de exclusão/inclusão econômica e social de sua 

família.  

Portanto, pensar a pessoa com deficiência, tendo em vista as determinações que a 

cercam, é focar nas múltiplas determinações que a afetam, enquanto sujeito que existe no 

mundo, vivendo a experiência da deficiência. 

Mesmo com as conquistas no marco jurídico, cabe considerar o caráter incivil que 

histórica e culturalmente enraizou-se na sociedade brasileira, moldando-nos ao traço da 

inércia cidadã. Tanto há essa inércia quanto mais somos tendenciosos a subverter a lógica dos 

direitos, entravando sua efetivação, seja por não cumpri-los, por não aceitá-los ou por não 

reclamá-los. 

 

1.2.2 Direitos e Cidadania 

 

Telles (1999) afirma que a discussão de direitos sociais supõe considerar as incertezas 

dos tempos atuais e estar predisposto (a), a pensar e falar dos dilemas mais cruciais do Brasil 

e do mundo, de modo a suscitar o debate sobre as possibilidades de uma sociedade realmente 

justa e igualitária. Conforme a autora, trata-se de um debate necessário que deve considerar 
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qual o horizonte de legitimidade dos direitos inscritos numa ordem social carregada de 

racionalidade instrumental.  

Direitos sociais remete à cidadania; para tal, nos referenciaremos à reflexão nas 

análises de Silva (2001), Marshall (1967), Coutinho (1999), Telles (1999), Porto (2001) e 

Almeida (2004), também compartilharmos da noção de que a limitada cidadania do discurso 

formal-instrumental não se aplica na prática, e que a cidadania plena não se comporta no 

interior dos ideais capitalistas.  

Na sociedade brasileira, o exercício da cidadania se restringe ao acesso, nem sempre 

certeiro, “às garantias formais inscritas nas leis e instituições” (TELLES, 1999, p. 138), numa 

clara sobreposição dos princípios da racionalidade técnica-instrumental na qual ter 

documentos, ser vacinado e ter direitos assegurados no papel significa ser cidadão.    

 

[...] no caso específico da sociedade brasileira, a cidadania (no sentido marshalliano 

do termo) não teve/tem existência real, tendo em vista as conjunturas políticas serem 

caracterizadas sobretudo por uma (des)proteção social, e não pela implementação de 

políticas sociais plenas, mesmo com a existência constitucional de um sistema de 

seguridade social (PORTO, 2001, p. 30). 

 

Na linha de raciocínio dos referidos autores, há duas perspectivas que delineiam a 

cidadania: a reformista, pensada sob as propostas de Marshall (1967), que remete ao período 

histórico do Welfare State; e a cidadania utópica baseada nas propostas marxianas de 

emancipação humana.  

No caso brasileiro, Porto (2001) afirma que a cidadania não teve e nem tem existência 

real, nem na perspectiva marshalliana e tampouco na marxiana16. Essa afirmação é endossada 

por Telles (1999, p. 137), ao defender que o acesso a direitos é condição para a cidadania. 

Uma de suas indagações é sobre “quais as possibilidades, no Brasil atual, da cidadania se 

enraizar nas práticas sociais?”.  

 

[...] os direitos não dizem respeito apenas às garantias formais inscritas nas leis e 

instituições. [...] os direitos estabelecem uma forma de sociabilidade regida pelo 

reconhecimento do outro como sujeito de interesses válidos, valores pertinentes 

e demandas legítimas. [...] operam como princípios reguladores de práticas sociais, 

definindo as regras das reciprocidades esperadas na vida em sociedade [...] Como 

                                                           
16Segundo a referida autora, a concepção marshalliana se difere da marxiana porque “A concepção de cidadania 

elaborada pelo pensamento de Marx diferencia-se, desse modo, da denominada teoria da cidadania de Marshall 

que, apesar de ter reconhecido algumas dificuldades de convivência pacífica entre a igualdade proposta pela 

cidadania e as desigualdades engendradas pelo capitalismo, não descarta a possibilidade compatibilização destes 

fenômenos no âmbito da estrutura de classe típica da ordem burguesa. O fundamento distintivo entre essas duas 

abordagens sobre a cidadania dá-se, portanto, em função de que a perspectiva marshalliana está associada 

historicamente à social-democracia e ao keynesianismo, enquanto a marxiana está assentada num projeto de 

emancipação humana protagonizado pela classe trabalhadora” (PORTO, 2001, p. 18).  
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forma de sociabilidade e regra de reciprocidade [...] constroem uma gramática 

civil que baliza práticas e interações sociais por referência ao que reconhecido como 

medida de justiça [...] (TELLES, 1999, p. 138, grifo nosso). 

 

Conforme a referida autora, é tarefa desafiadora enraizar a cidadania, numa sociedade 

que traz em sua bagagem histórica desigualdades diversas, inscritas em situações de negação 

de direitos mais fundamentais, como nos casos da escravidão, do coronelismo, da ditadura 

civil-militar. Podemos também observar que, recentemente, no atual cenário de crise 

econômico-política, a condução do país assumiu, por vias antidemocráticas de subjugação da 

decisão eleitoral, nova configuração de poder de orientação antidemocrática.  

A onda conservadora e reacionária que atinge o país, desde que Michel Temer assumiu 

a presidência provisoriamente por meio de processo de impedimento da presidente eleita 

Dilma Rousseff, é nítida. Basta acompanhar os noticiários para observar a fúria do atual 

governo em efetivar mudanças econômicas, políticas e sociais visando o ajuste fiscal em 

detrimento do bem estar social.  

Como discute Soares (2003), esse ajuste neoliberal produz diretamente e 

inevitavelmente o desajuste social. A proposta anunciada em 24 de maio pelo presidente, de 

limitar o gasto público em áreas como saúde e educação, é apenas um exemplo de medida 

reacionária, com potencial destrutivo para as conquistas sociais alcançadas (FAGUNDEZ; 

COSTAS, 2016).  

Diante de todo esse cenário, são muitas as incertezas e dilemas que interferem no 

acesso aos direitos, sendo o imobilismo político, os critérios da racionalidade técnica e a 

fragilização das condições de vida e trabalho, apenas alguns desses dilemas da realidade 

contemporânea brasileira, na qual “a descoberta da lei e dos direitos convive com uma 

incivilidade cotidiana feita de violência, preconceitos e discriminações” fazendo com que haja 

“uma espantosa confusão entre direitos e privilégios” (TELLES, 1999, p.142). 

Para Telles (1999) a sociedade brasileira não consegue traduzir direitos proclamados 

em parâmetros mais igualitários de ação, havendo a obstrução de práticas de reciprocidade 

que permitam o reconhecimento do outro como sujeito, com interesses, necessidades e 

direitos válidos. A autora inspira-se em Roberto Da Mata, para explicar que isso, é resultado 

de uma matriz cultural de uma sociedade em que as leis foram feitas para “cimentar 

privilégios” (TELLES, 1999, p. 87) e não para dissolvê-los. 

Na linha do raciocínio de Telles (1999), ao se pensar o não acesso a direitos é 

necessário também considerar que barreiras atitudinais expressam as incivilidades das 

práticas sociais. É dessa realidade, permeada por incivilidades, que advêm os entraves ao 
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acesso e efetivação dos direitos, como o fato de que a defesa de direitos “se faz num terreno 

muito ambíguo que desfaz as fronteiras entre a conquista de direitos legítimos e o mais 

estreito corporativismo” (Ibidem, p. 142).  

É desse modo que o assistencialismo que permeia as práticas sociais e institucionais, 

funciona como entrave ao acesso a direitos, porque a demanda pelos mesmos “[...] se faz 

muitas vezes, numa combinação aberta ou encoberta com práticas renovadas de clientelismo e 

favoritismo, que repõem diferenças onde deveriam prevalecer critérios públicos igualitários” 

(Ibidem, p. 142). 

É necessário considerar também, ao se discutir o não acesso aos direitos, que no 

capitalismo, há um tipo característico de exclusão econômica-social relacionada ao lugar que 

o indivíduo ocupa, no processo geral de produção da riqueza. Donde a primeira forma de 

segregação que o sujeito experimenta é a diferenciação entre aqueles que têm acesso à riqueza 

social e aqueles que não têm acesso.  

Confirma-se, então, a ideia de que a pobreza funciona como entrave ao acesso aos 

direitos, afinal os sujeitos destituídos da riqueza social vivenciam carências de bens materiais, 

imateriais e de direitos (YASBEK; 2012).  Na visão de Martins (1991, p. 15; apud YASBEK, 

2012, p. 289, grifo nosso) “a pobreza, não se caracteriza apenas pelo não acesso a bens, mas é 

categoria política que se traduz [inclusive] pela carência de direitos”. 

Embora o que se pregue é que somos todos iguais perante a lei, na prática o Brasil vive 

nas “lacunas de uma cidadania construída de forma segmentada, adjetivada, 

compartimentalizada, segundo a posição social, política e econômica dos sujeitos” 

(ARAÚJO, 2009, p. 52; apud YASBEK, 2012, p. 291, grifo nosso). Por isso, vemos e 

sabemos que o filho do rico e o filho do pobre não são tratados com igualdade e justiça social. 

Afinal, quando se observa que nesse país textos legais avançados não se aplicam de 

fato e que há uma nítida falta de correspondência entre o formal-legal e o real-prático, pode-se 

considerar que o não acesso aos direitos, embora afete a todos, tende a afetar de forma mais 

impactante os segmentos mais pobres, que trazem em sua história refrações da questão social, 

sendo o não acesso a direitos mais uma delas.  

Conclui-se, então, que o “não-cidadão” é o “não-igual”, excluído economicamente e 

discriminado socialmente, e que, para Telles (1999, p. 94), trata-se daquele sujeito não 

credenciado à existência cívica. Interessa aqui que a análise recaia sobre os sujeitos que 

compõem os segmentos empobrecidos e que possuem algum tipo de deficiência, porque é a 

figura do “pobre com deficiência” que expressa a fusão exclusão-discriminação agravada por 

situações de vulnerabilidade, que possui contornos de cunho sócio-econômico-atitudinal.  
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Na medida em que as barreiras culturais, tecnológicas, físicas e de atitudes 

preconceituosas sejam removidas, as pessoas com impedimentos podem ter uma 

vida em condições iguais, apesar de possuírem atributos diferentes [...] Quando essas 

medidas não são adotadas, inclusive na viabilização das políticas públicas, o 

arcabouço normativo aprovado está sendo lesado e as pessoas com tais 

impedimentos ficam expostas às deficiências do Estado e da sociedade de criarem 

condições para a realização dos direitos humanos.  E, assim, as deficiências são 

produzidas e reproduzidas com a conivente participação do Estado e da sociedade 

(CFESS, 2012, s.p.). 

 

O mesmo mecanismo responsável pela oferta de proteção social via Estado é o que, ao 

mesmo tempo, (des)protege, por razões de sua insuficiência e ineficácia.  

A virtualidade dos direitos na sociedade brasileira, especialmente no que se refere aos 

relacionados à pessoa com deficiência, é uma problemática causada conjuntamente pela 

omissão e inércia do Estado, da sociedade, das famílias e dos indivíduos, havendo um mix que 

envolve desde a “omissão da cobrança da responsabilidade pública [até] [...] a cultura de 

descrédito no disposto legal” (SPOSATI, 1997, p. 10).  

Tomando emprestadas as palavras de Sposati (1997) somente com a superação de tal 

problema (virtualidade dos direitos), é que será possível o reconhecimento a esses sujeitos, da 

cidadania política, que, ao ultrapassar a cidadania jurídica, relacione-se a participação efetiva 

“nos destinos e nas políticas públicas do Estado” (SIQUEIRA JUNIOR, 2005, p.728-729; 

apud SPOSATI, 1997, p. 16). 

Tomando por base a Declaração Universal dos Direitos do Homem, todas as pessoas 

devem ter dignidade inerente a sua condição humana. Ocorre que direitos arduamente 

conquistados nem sempre são acessados, sobretudo para as pessoas com deficiência, como 

por exemplo, a liberdade de locomoção, quase sempre negados quando não materializados em 

rampas e sua inadequação, em cada calçada quebrada, pela falta de placa em braile nas vias 

públicas e pela inexistência de tradutor de libras, dentre outros direitos básicos, que,  nesse 

caso, garantam a mobilidade e o direito a cidade.  

É possível afirmar que a ineficiência do Estado na questão legal, se verifica não 

apenas em situações em que a lei é garantida, mas no acesso ao direito que a assegure, sendo 

este precário, difícil ou inexistente; como também há situações em que a lei 

concomitantemente inclui e exclui.  

Exemplo de lei que possui mecanismo simultâneo de inclusão e exclusão é a do BPC, 

“pois o que chama a atenção é a constituição de um lugar em que a igualdade prometida pela 

lei reproduz e legitima desigualdades” (TELLES, 1999, p. 91). No decreto nº 6.214/2007, que 

regulamenta e garante o acesso ao benefício, há peculiaridades na lei para o caso de pessoas 

com deficiência e suas famílias que se enquadram nos requisitos. 
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Conforme o artigo 19, o BPC apenas será devido para mais de um membro de uma 

mesma família se os requisitos exigidos forem atendidos, sendo o mais relevante a renda 

mensal familiar ser inferior à quarta parte do salário mínimo. No parágrafo único do caput do 

artigo está assegurado que o valor do BPC “concedido a idoso não será computado no cálculo 

da renda mensal bruta familiar” para concessão de um novo benefício a outro idoso da 

família.  

A discriminação legal ocorre em arranjos familiares compostos por pessoas com 

deficiência. Afinal, o BPC percebido por deficiente será considerado rendimento para cálculo 

da renda familiar, e assim, um novo benefício, seja para idoso ou deficiente, pode ser negado, 

pois nessa situação, o benefício só será concedido se o cálculo da renda familiar se mantiver 

inferior à quarta parte do salário mínimo.  

Diante desse cenário, discorda-se da perspectiva que considera que “o Direito, ao 

menos no plano material, já fez sua parte” (HONESKO; BORGES, 2011, p. 17), porque as 

leis ainda não são suficientes, na garantia da proteção social, pois tendem a funcionar como 

“um lugar que proclama a realização da justiça social, mas bloqueia os efeitos igualitários dos 

direitos na trama das relações sociais” (TELLES, 1999, p. 91).  

Essa problemática possui grande complexidade, porque, para ser superada, requer o 

envolvimento articulado dos indivíduos, das famílias, da sociedade e do Estado, visando 

superar esse produto cultural de incivilidade. Os valores que levam uma sociedade a 

discriminar a diferença, foram socialmente construídos, mas não são imutáveis porque “aquilo 

que é armado socialmente pode também ser desfeito, desarmado” (WERLANG; MENDES, 

2013, p. 747). 

A discriminação da pessoa com deficiência é um fenômeno arraigado na sociedade 

inclinada a valorizar a cultura de normalidade. Desse modo, dentre todas as causas da 

discriminação a pessoa com deficiência, merece destaque as barreiras atitudinais, enquanto 

instrumento de incivilidade, que promove a não cidadania, diante da não inclusão social.  

Nesse sentido, entendemos que a cidadania é o caminho para a inclusão social. 

 

A noção de cidadania, pela qual vamos desenvolver nossa reflexão, é aquela que vê 

o homem como sujeito de direitos e que, ao exercê-los, influi e delimita as funções 

do Estado. Essa concepção pauta-se na interdependência existente entre cidadania e 

participação. [...] Nessa perspectiva, cidadão é aquele que usufrui os bens e os 

serviços produzidos socialmente e participa de forma livre, consciente e autônoma 

das decisões sobre a vida de seu país, em todas as dimensões (política, econômica, 

cultural, ética, etc.) e esferas de exercício do poder (SILVA, 2001, p. 8). 
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Silva (2001), Marshall (1967), Coutinho (1999), Telles (1999) e Almeida (2004) 

entendem cidadania como o status do sujeito cidadão, aquele que tem acesso a direitos e 

participa das esferas da vida social. Trata-se de uma construção histórica, resultado de lutas e 

conquistas exercidas e alcançadas numa democracia, na medida em que pressupõe 

participação.  

Na visão dos referidos autores, embora para o discurso formal-instrumental a 

cidadania seja difundida, na prática, entraves societários como o ideário social de cidadania 

regulada ainda obstruem o real exercício da cidadania plena.  

A associação entre cidadania e participação democrática (COUTINHO, 1999) permite 

explicitar que a condição para ser cidadão é o exercício e usufruto de direitos e de 

interferência nas esferas de poder. Somente com o real exercício de direitos e deveres que se 

torna possível interferir nas funções do Estado e participar das dimensões que permeiam a 

vida em sociedade. Diante dessa discussão, fica a indagação: é possível ser cidadão sem 

exercer e/ou acessar direitos?   

De acordo com Marshall (1967), os direitos civis, políticos e sociais são os elementos 

da cidadania. A análise marshalliana limita-se a pensar o alargamento da cidadania de forma 

linear, atribuindo um caráter natural aos direitos sociais, por considerá-los desdobramentos 

factíveis dos direitos civis e políticos. Tal análise tende a naturalizar o processo de expansão 

dos direitos, sem se considerar o determinante histórico da luta de classes no que se refere à 

conquista dos direitos sociais. Entretanto,  

 

[...] o conceito de Marshall ainda é o que melhor expressa o movimento histórico da 

cidadania na modernidade, devido à sua capacidade de apreender as mediações 

históricas que ampliaram a cidadania liberal ortodoxa, inaugurando um novo padrão 

de relação entre mercado- Estado-sociedade, que se generaliza nos países de 

capitalismo central no período posterior à Segunda Guerra Mundial (ALMEIDA, 

2004, p. 31). 

 

Considera-se nessa análise que a conquista de direitos ocorreu historicamente 

conforme conjunturas e especificidades próprias de cada lugar, mediante processos de lutas de 

caráter notadamente classista, em especial, no que se refere aos direitos sociais, os quais 

foram demandados pela classe trabalhadora, frente ao capitalismo monopolista e conquistados 

via políticas sociais, reguladas pelo Estado. Na linha teórica marshalliana  

 

[...] A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 

comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos 

direitos e obrigações pertinentes ao status (MARSHALL, 1967, p. 76). 
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Essa perspectiva conceitual vai ao encontro do que se estabeleceu como cidadania nas 

sociedades capitalistas centrais no período do Welfare State. Isso porque, conforme Almeida 

(2004), o problema da desigualdade social em Marshall relaciona-se a esfera da distribuição 

da riqueza. Sendo a igualdade de status mais importante que a de renda, e não requer, 

portanto, transformações na esfera da produção (capitalista).  

Na perspectiva marshalliana ser cidadão é fazer parte de forma integral da sociedade, 

onde estar integrado significa ter igualdade em termos de direitos e deveres, sendo, portanto, a 

“igualdade jurídico-política [o] mecanismo capaz de anular as desigualdades concretas 

presentes na história das classes” (ALMEIDA, 2004, p. 39).  

 

Segundo Marshall, na ótica da tradição liberal, a cidadania é o conteúdo de pertença 

igualitária a uma dada comunidade política, o qual é aferido pelos direitos e deveres 

que o constituem e pelas instituições que o traduzem e o implementam social e 

politicamente de modo eficaz (SILVA, 2001, p. 6). 

 

Diante da conjuntura capitalista neoliberal, a ideia marshalliana de pertencimento 

como condição para a cidadania é apropriada, porque reconhece que numa democracia 

capitalista a cidadania pressupõe esse pertencimento político, traduzido nas instituições. 

Todavia, é fato indiscutível que a equidade no acesso e usufruto de direitos é mais uma 

virtualidade que realidade.  

Atualmente, nas sociedades capitalistas há o reforço desse ideário da cidadania 

dissociado da emancipação humana, ou seja, uma cidadania burguesa (neo)liberal que não 

questiona a causa da desigualdade, da propriedade privada e, por isso mesmo, ratifica a 

desigualdade.  

As ideias reformistas de Marshall alimentam o debate sobre o pertencimento social e 

sobre quais são os parâmetros que definem a integração do sujeito, para que este alcance a 

condição de cidadão. Permite também o questionamento sobre o quanto o não acesso a 

direitos interfere no grau de integração social e, consequentemente, aqui interessa pensar, na 

cidadania de pessoas com deficiência na realidade contemporânea brasileira.  

Tendo em vista que há uma discrepância entre o legalmente instituído e o 

(in)formalmente efetivado, pode-se concluir que a visão de cidadania na sociedade brasileira é 

pautada na racionalidade instrumental. 

Coutinho (1999) considera a articulação entre cidadania e democracia, ao afirmar que 

ambas são indissociáveis, porque a cidadania requer prática cidadã, o que não é possível numa 

sociedade politicamente totalitária, sendo então mais viável na democracia, embora seja 
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necessário entendê-la como “[...] a construção coletiva do espaço público, como a plena 

participação consciente de todos na gestação e no controle da esfera política” (COUTINHO, 

1999, p. 42).  

Sob este enfoque, a “plena participação” deve ser consciente, e não se restringir à luta 

por direitos, mas também ao controle dos mesmos. Para que um direito seja usufruído, em 

geral, é preciso que haja intensos processos de lutas. Todavia, é cada vez mais persistente o 

quadro de negação da efetivação de direitos já garantidos em lei –uma verdadeira discrepância 

entre a lei no papel e a lei na prática– sendo o fenômeno de judicialização de direitos uma 

expressão notável desse processo.  

 Na linha desse raciocínio, Coutinho (1999, p. 42) afirma que cidadania é a “capacidade 

conquistada” de apropriação “dos bens socialmente criados”, bem como de atualização de 

“todas as potencialidades de realização humana”, sendo que tais conquistas serão de alguns ou 

de todos os indivíduos, em função da efetividade da realidade democrática. 

A análise sobre como ocorre o acesso a direitos nos permite afirmar que exercer o status 

de cidadania é estar inserido em processos de correlações de forças que atravessam o 

cotidiano democrático. De um lado, há os interesses daqueles que demandam o direito e do 

outro, os interesses daqueles que os oferecem ou deveriam oferecer. 

 

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 

democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente 

criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela 

vida social em cada contexto historicamente determinados (COUTINHO, 1999, p. 

42). 

 

Portanto, a cidadania pensada enquanto apropriação de bens socialmente criados 

subentende a noção de ‘bens’, tanto os de ordem material como imaterial. Apropriar-se de 

bens indica ação, de modo que o exercício da cidadania envolve processos de conquistas que 

pressupõem lutas, para expansão e manutenção de direitos.  

Diante do exposto, entendemos a concepção de cidadania de Marshall, que prevê 

reformismos sociais, é compatível com o capitalismo; e a cidadania que se orienta a partir de 

um ideal crítico marxiano, associada à emancipação humana, é incompatível com o modo de 

produção vigente. 

Diante dessa dupla possibilidade de orientação teórica, observa-se que o ideal 

marshalliano de cidadania é o mais possível de se efetivar no capitalismo, embora tal ideal só 

faça sentido se pensado dentro de um ideário de emancipação humana. No fluxo dessa 
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análise, as ideias marshallianas devem servir de ponte para uma realidade de igualdade entre 

os indivíduos, e não como fim último a ser alcançado.  

No entanto, Porto (2001) afirma que a cidadania brasileira não teve e nem tem 

existência real na perspectiva marshalliana, já que não tivemos e nem temos um Welfare 

State, e tampouco na marxiana, que requer a emancipação humana, que nenhuma sociedade 

alcançou. O que se pretende elucidar é como na sociedade brasileira a cidadania, de fato, 

tem sido status impossível de se alcançar, seja de um ponto de vista reformista ou 

transformador. 

Dessa feita, levando-se em conta o contexto brasileiro historicamente determinado, a 

cidadania é conquista de alguns indivíduos, visto que não vivemos numa democracia 

efetiva, afinal, nem os moldes capitalistas são suficientes para comportar a cidadania 

plena e universal, e nem a democracia representativa tem se configurado atrelada ao seu 

ideal participativo (COUTINHO, 1999).  

Desse modo, entendemos que a cidadania possível de se exercer é aquela limitada às 

especificidades instrumentais e racionais de uma nação que na prática “é destituída de seus 

direitos” (TELLES, 1999, p. 82).  

O argumento de Telles (1999, p. 87) é o de que a sociedade brasileira é atravessada de 

ponta a ponta pela matriz da incivilidade, que se nutre em éticas particularistas que, ao serem 

projetadas na esfera pública, acabam repondo a hierarquia entre pessoas em detrimento da 

igualdade entre indivíduos, sendo expressões dessa incivilidade, as típicas relações de mando 

permeadas pela prepotência e autoritarismo.  

Ao analisar direitos sociais, a referida autora afirma que, na prática, seu acesso se 

dissocia da condição inerente de ser cidadão, associando-se a outros fatores, que subjugam a 

condição de cidadania para obtê-los. A referida autora adota a noção de cidadania regulada 

trabalhada por Santos (1979), na qual a cidadania corporativa relacionada ao sindicato é o elo 

para a cidadania. Nessa concepção, a cidadania é entendida “como recompensa ao 

cumprimento com o dever do trabalho” (TELLES, 1999, p. 90). 

 

Em primeiro lugar, se a partilha corporativa para efeito de atribuição de direitos já 

não existe, o pressuposto do vínculo ocupacional ainda se mantém, o que significa 

dizer que o acesso aos direitos sociais se dissocia, na prática, de uma condição 

inerente de cidadania (TELLES, 1999, p.92) 

 

Trata-se de uma noção relacionada ao período Varguista, no qual a proteção social 

conquistada foi relacionada ao campo do trabalho, sendo a carteira de trabalho o passaporte 
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para a cidadania17. Embora tenha sido superada formalmente com a expansão dos direitos de 

seguridade, a autora defende que a ideia de cidadania regulada ainda atravessa o ideário social 

sobre direitos, sendo por isso, um exemplo da reposição da incivilidade.  

Assim, no Brasil temos uma modelo de cidadania que não entende o cidadão “como 

sujeito moral e soberano nas suas prerrogativas políticas na sociedade” (TELLES, 1999, p. 

90), mas que compreende que o “pertencimento corporativo [...] [é] condição para existência 

cívica” (Idem). Desse jeito, ainda hoje persiste a noção que distingue os cidadãos que 

trabalham e os direitos que lhe são cabíveis, e os pré-cidadãos que não trabalham 

formalmente, ou sequer trabalharam, e que dependem da assistência do Estado – os ditos 

vagabundos.  

Essa incivilidade que divide trabalhadores e não-trabalhadores, cidadãos e pré-

cidadãos (TELLES, 1999, p. 90), é o que fundamenta o repúdio de nossa sociedade aos 

programas assistenciais, destinados aos grupos sociais impossibilitados de se manterem pelo 

trabalho, como se aqueles que dependem da assistência do Estado –“os vagabundos”– não 

“merecessem”  ter direitos. Predomina o discurso de que esses sujeitos devem procurar 

trabalho e o Estado não deve ocupar-se com a assistência aos mesmos, e o exemplo mais 

nítido dessa postura são as críticas ao Programa Bolsa Família (PBF)18.  

A relevância desse debate se justifica no fato que este permite dirigir a análise para a 

representação social que se tem daqueles que não podem se sustentar por si mesmos, daqueles 

que dependem da assistência do Estado. Esses sujeitos são primordialmente os pobres em 

condição de vulnerabilidade e ou risco social, uma parcela da população excedente no acesso 

à riqueza e que, portanto, é acessória ao capital.  

Nessa parcela encontram-se as pessoas com deficiência, os pobres em condições de 

vulnerabilidade social, por isso candidatos à política de assistência social, os beneficiários do 

BPC. 

                                                           
17 “Fora dessa condição, vigora o estado de natureza no qual são submergidos todos os que têm uma existência 

percebida como impermeável à regulamentação estatal e que, por isso mesmo, não existem para efeito legal. 

Desempregados, desocupados, subempregados, trabalhadores sem emprego fixo e ocupação definida são na 

prática transformados em pré-cidadãos [...]” (TELLES, 1999, p. 90). 
18 Trata-se apenas de um exemplo, já que não se pretende, nessa análise, discutir sobre a efetividade ou não do 

Programa, pois isso demandaria uma análise muito específica e profunda. Mas se reconhece que o Programa 

Bolsa Família é um importante mecanismo de transferência de renda que permite aos seus beneficiários a 

garantia fixa de uma renda mínima. Ademais, as exigências relacionadas à educação e saúde são significativas.  

O que criticamos é a ideia de que esses sujeitos devem procurar uma ocupação qualquer, na crença de que 

trabalho não falta, e talvez, de fato, não falte trabalho informal e precário, como também não deve faltar trabalho 

análogo ao escravo. Todavia, o mundo da informalidade já é conhecido desses ‘não-cidadãos’, que já conhecem 

e vivenciam todas as incertezas que dele advém, incertezas estas que não garantem comida à mesa. 
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Telles (1999, p. 82) afirma que somos uma população que na prática é destituída de 

seus direitos, mas o que isso significa? Compreende-se que isso ocorre porque somos uma 

população onde há muitos não cidadãos (ou pré-cidadãos), porque a cidadania é entendida e 

exercida apenas a partir dos critérios de uma racionalidade instrumental.  

Na concepção da autora, somos herdeiros de uma matriz cultural de uma sociedade 

que se ergueu e se institui verticalmente, num jogo de poder no qual a elite, historicamente, 

subjugou os seus ‘subordinados’, moldando uma sociabilidade caracterizada na dificuldade de 

exigir e reconhecer direitos19. 

Entender a sociabilidade vigente, consequência da matriz cultural da qual somos 

herdeiros, é essencial para compreender o que Telles (1999) chama de “gramática civil da 

prática da cidadania”. Essa gramática depende da sociabilidade vigente e suas percepções 

acerca do que é ou não direito, sendo então uma questão valorativa que tem como norte a 

medida e o reconhecimento que se dá ou não a um direito/demanda.  

Conforme discussões efetuadas, entende-se que a efetivação de direitos está atrelada 

ao grau de civilidade alcançado socialmente, não estando atrelada unicamente e nem 

principalmente ao seu reconhecimento formal-legal, afinal, “depende de uma cultura pública 

democrática que se abra ao reconhecimento da legitimidade dos conflitos e dos direitos 

demandados como exigência de cidadania” (TELLES, 1999, p. 139, grifo nosso).  

 

É através do conflito que os excluídos, os não iguais, impõem seu reconhecimento 

como indivíduos e interlocutores legítimos, dissolvendo as hierarquias nas quais 

estavam subsumidos [...] É nele, portanto, que o enigma dos direitos se decifra, 

enquanto conquista de reconhecimento e legitimidade, sem o que a cidadania 

formulada nos termos da lei não se universaliza e não tem como se enraizar nas 

práticas sociais. É nele ainda que a questão da justiça se qualifica, enquanto 

garantia de equidade que a desigualdade de condições sempre compromete (Telles, 

1999, p. 101, grifo nosso). 

 

Diante do debate sobre acesso a direitos como condição para a cidadania, é relevante o 

questionamento sobre “quais as possibilidades, no Brasil atual, da cidadania se enraizar nas 

práticas sociais?” (TELLES, 1999, p.137). 

 

                                                           
19Isso porque boa parte de nossas ‘revoluções’ foram uma farsa que não contaram com a iniciativa popular, 

moldando uma sociedade acostumada à inércia cidadã. Uma sociedade que se formou em moldes conservadores 

e até mesmo bárbaros, tomando como princípios os valores perversos do período colonial-escravocrata, fazendo 

com que esses valores primeiros fossem se perpetuando e atravessando os demais períodos históricos brasileiros, 

adquirindo novas roupagens e agregando todo tipo de valores que a eles se equiparam em termos de 

perversidade.  
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2 PROTEÇÃO X VULNERABILIDADE: MÃO E CONTRAMÃO PARA 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

2.1 Pobreza, território e vulnerabilidades. 

 

“As manifestações de vulnerabilidade são 

caracterizadas tanto pela ausência de recursos, 

quanto pela ausência de defesas do indivíduo 

para enfrentar situações de incerteza no ciclo de 

vida. Estar em vulnerabilidade social significa 

ter as potencialidades de respostas alteradas ou 

diminuídas frente a situações de risco ou 

constrangimentos naturais da vida; indica uma 

predisposição à precarização, à vitimização e à 

agressão, mas, também, capacidade ou 

resiliência, ou seja, uma condição tal capaz de 

resistir e construir estratégias para conviver em 

ambientes desfavoráveis e circunstâncias difíceis, 

uma disposição para enfrentar confrontos e 

conflitos” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 150, 

grifo nosso). 

 

Nas discussões do capítulo anterior, demonstramos que a história das sociedades foi 

permeada por matrizes culturais que forjaram valores e práticas relacionadas à deficiência, 

determinando a forma como direitos foram pensados e operacionalizados. No que se refere ao 

acesso aos direitos, observamos que entre as pessoas com deficiência este é dificultado e sem 

correspondência na prática com o previsto em lei, o que configura situações de não acesso ou 

sua violação, compondo um quadro de não cidadania. 

Interessa agregar a esta discussão a noção de vulnerabilidade enquanto conceito 

multifacetado que abrange situações de empobrecimento e atinge fatores relacionais e 

culturais. Nery (2009, apud SEMZEZEM; ALVES 2013, p. 145) afirma que a vulnerabilidade 

pode advir de diferentes causas e situações e engloba dimensões sócio-demográfica, 

ambiental, afetivo-relacional e de bens materiais.  
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Na visão de Kaztman; Filgueira (2006) a vulnerabilidade, quando aplicada a pessoas 

ou grupos, refere-se à escassa capacidade destes para resolver situações de risco. Do ponto de 

vista semântico, risco se refere ao “perigo ou possibilidade de perigo” (FERREIRA, 2001, p. 

610), enquanto perigo remete à “circunstância, estado ou situação que prenuncia um mal a 

algo ou alguém” (Ibidem, p. 528).  

Na linha desse raciocínio, Jerónimo (2006, apud, ALVARENGA, 2012, p. 37), afirma 

que os riscos se diferenciam das incertezas, já que estas não podem ser mensuradas ou 

previstas, enquanto os riscos são passíveis de avaliação e previsíveis, o que permite a criação 

de estratégias de ação para enfrentá-los.  

Desse ponto de vista, todos os cidadãos podem ser atingidos por riscos sociais, 

independente de corte de classe; no entanto, a diferenciação ocorre mediante capacidade de 

respostas/ enfrentamento. Para Semzezem e Alves (2013), essa diferenciação é delineada 

pelos recursos que as pessoas possuem para tal situação, que serão mais ou menos ampliados 

em função de suas condições de vida e isso relaciona-se ao grau de cidadania que possuem.  

Como estar vulnerável significa ter as potencialidades de respostas diminuídas no 

enfrentamento de riscos sociais, torna-se necessário, conforme Azeredo (2015), identificar 

quais ativos as famílias têm à disposição para enfrentar as vulnerabilidades a que estão 

sujeitos. Ativos são os recursos que as pessoas possuem e podem mobilizar para enfrentar 

situações de risco social.  

 

[ativos são] o conjunto de recursos, materiais e imateriais, sobre os quais os 

indivíduos e as famílias possuem controle, e cuja mobilização permite melhorar sua 

situação de bem-estar, evitar a deterioração de suas condições de vida, ou bem 

diminuir a sua vulnerabilidade (KAZTMAN, 2000, p. 294, apud PENNA; 

FERREIRA, 2014, p. 26, tradução nossa).  

 

Esses recursos são o capital físico (moradia e bens duráveis); o capital financeiro 

(poupança e crédito); o capital humano (trabalho, saúde e educação) e o capital social (redes 

de reciprocidade, confiança, contatos e acesso à informação) (KAZTMAN, 2000, p. 10, apud 

AZEREDO, 2015, p. 56). O conjunto dessas fontes de ativos é chamado de estrutura de 

oportunidades (KAZTMAN; FILGUEIRA, 2006).  

Nesse sentido, Kaztmam (1999 apud Semzezem; Alves, 2013) afirma que as 

vulnerabilidades decorrem de duas variáveis: a estrutura de oportunidades e as capacidades 

dos lugares. A primeira relaciona-se à interação entre mercado, sociedade e Estado; a 

segunda, aos territórios.   
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Penna e Ferreira (2014) revelam que é no território que encontramos a estrutura de 

oportunidades e esta está intimamente ligada às capacidades dos lugares. O conceito 

“capacidades dos lugares” relaciona-se com a categoria território e se refere aos espaços de 

sobrevivência, nos quais a vida se produz e reproduz. Trata-se do locus das possibilidades de 

acesso a bens, serviços e direitos. É no território que se encontram “as condições 

habitacionais, sanitárias, de transporte, de serviços públicos” que irão incidir diretamente “no 

acesso diferencial à informação, às oportunidades e, consequentemente, aos direitos” 

(SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 147, grifo nosso). 

Na linha desse argumento, Azeredo (2015) sinaliza que a capacidade dos lugares tem 

importância na estrutura de oportunidade, pois fatores como o isolamento e a distância 

geográfica desfavorecem a mobilidade e geram a segregação espacial, que, por sua vez, 

alimenta as situações de vulnerabilidade.  

A localização determinará também o grau de atenção pública direcionado ao lugar, 

afinal, o território é o “espaço de concretização das políticas públicas” e é a partir da 

identificação do que “o território tem para ofertar, que é possível diagnosticar [...] as 

circunstâncias que podem levar indivíduos e famílias a situações de vulnerabilidade social e 

risco social” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 160). 

 

O fato é que morar em territórios pobres e segregados contribui para que as pessoas 

fiquem excluídas dos principais circuitos sociais e econômicos da sociedade, 

impactando diretamente a vida das famílias, frente ao mercado de trabalho e às 

possibilidades institucionalizadasdo Estado, sobretudo com relação à saúde, à 

escolaridade e à migração para áreas menos isoladas territorialmente 
(AZEREDO, 2015, p. 58, grifo nosso). 

 

Desse ponto de vista, a noção de território é fundamental na compreensão da estrutura 

de oportunidades das famílias, porque é nele que essas oportunidades se concretizam/ 

materializam. A ausência de riquezas materiais e imateriais, ou a insuficiência de 

oportunidades, trará consequências no modo de vida dos sujeitos que, dependendo do nível 

das ausências, estarão mais propensos às vulnerabilidades oriundas de fatores como a 

deficiência e a pobreza. 

Kaztman (2000, apud AZEREDO, 2015, p. 56) aponta que a vulnerabilidade resulta da 

defasagem ou falta de sincronia entre as demandas por acesso às estruturas de oportunidades –

oferecidas pelo mercado, sociedade e Estado- e aos ativos dos domicílios, que podem, ou não, 

contribuir para o aproveitamento dessas oportunidades. Assim, a presença ou ausência dos 
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ativos afeta diretamente as condições de vulnerabilidade de famílias e/ou sujeitos 

(KAZTMAN, 2000, p. 11, apud AZEREDO, 2015, p. 56). 

 

Cada uma destas ordens institucionais [mercado, sociedade, Estado] oferece 

oportunidades de acesso aos recursos, às facilidades e à proteção que, em cada lugar 

ou momento histórico são consideradas necessárias para que se participe ativamente 

da vida em sociedade. Além disso, cada uma das ordens institucionais também 

contribui para a eficácia com que se entrelaçam as cadeias de oportunidades ao bem-

estar (KAZTMAN; FILGUEIRA, 2006, p. 73). 

 

 No âmbito dessa discussão, Semzezem; Alves (2013) argumentam que no mercado é 

onde se localiza a estrutura ocupacional de empregos. A sociedade reúne o capital social, que 

se refere às relações interpessoais de apoio mútuo baseadas na reciprocidade, citando como 

exemplo a família, a comunidade e os grupos étnicos e religiosos. O Estado atua na oferta de 

políticas de bem-estar e das estruturas de representação como os conselhos de direitos. 

As estruturas de oportunidades “definem-se em termos de oportunidades de acesso a 

bens, serviços ou atividades que incidem sobre o bem-estar dos domicílios” (KAZTMAN; 

FILGUEIRA, 2006, p. 72). São classificadas a partir das funções que desempenham: a função 

de prover novos ativos ou regenerar os esgotados, ou a função de facilitar o uso mais eficiente 

dos recursos, já disponíveis as famílias.  Como exemplo da primeira categoria de funções, os 

referidos autores citam o papel desempenhado pelas oportunidades de saúde e educação, 

ofertadas de modo universalizado pelo Estado. Como exemplo da segunda, citam a provisão 

oportunidades que liberam recursos humanos, como as creches, que, ao acolher as crianças, 

permitem que a família possa buscar fontes de trabalho e renda. 

 Com vistas à compreensão do papel do Estado na oferta de estruturas de 

oportunidades, tomamos como base o raciocínio de Paulilo e Jeolás (2000, apud 

SEMZEZEM; ALVES, 2013) que afirmam que a vulnerabilidade deve ser entendida para 

além do plano individual, mas em articulação com o plano institucional.  

 No plano individual, enfatizamos que o “a capacidade de rendimentos é o ativo mais 

valorizado [pelas famílias]” (AZEREDO, 2015, p. 57) porque “o mercado de trabalho é 

considerado o recurso essencial para o bem-estar dos domicílios” (Ibdem, p. 57). Entretanto, a 

autora afirma que nas famílias mais empobrecidas as oportunidades de emprego são escassas, 

não se constituindo como meios garantidos de proteção social.  

 

Entre os desqualificados e ‘sobrantes’ do mercado de trabalho, o Estado, apesar de 

retraído, é fonte significativa de provisão de benefícios e programas sociais que 

amortecem os riscos provenientes da falta de recursos básicos de sobrevivência 

(AZEREDO, 2015, p. 57). 
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Como os sujeitos de referência nesta monografia são pessoas com deficiência e suas 

famílias atendidas pela política de assistência social, cujo perfil é de pobreza e/ou 

vulnerabilidade social, nos interessa compreender o papel do Estado na oferta de 

oportunidades a esses indivíduos.  

Paulilo e Jeolás (2000, apud Semzezem; Alves, 2013) afirmam que são dois os fatores 

externos à singularidade dos sujeitos, que determinam sua vulnerabilidade - o primeiro e 

relacionado aos aspectos econômicos, sociais e culturais e o segundo à oferta de serviços 

para atendimento  as suas demandas.  

No que se refere à oferta de serviços, tomamos por base a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), organizada a partir do território20,de caráter não contributivo e 

que, conforme a Constituição de 1988, destina sua atuação às pessoas em situações de 

vulnerabilidade e risco social21. A referida política, embora não apresente definição conceitual 

de risco, indica situações e estratégias para enfrentá-los.  

Segundo Sposati (2009, apud SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 161), os riscos na 

PNAS referem-se aos “padecimentos, perdas, privações, danos e ofensas à integridade e à 

dignidade pessoal e familiar”, sendo fatores de riscos... 

 

[...] a convivência familiar, comunitária e social; fenômenos de isolamento, 

desagregação, desfiliação, discriminação, apartação e exclusão; contingências da 

natureza; aspectos como etnia, gênero, religião e orientação sexual; desigualdade 

econômica etc. (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 161).   

 

Ocorre que no enfrentamento das situações de vulnerabilidades e/ou riscos os 

recursos/ativos não devem ser mobilizados apenas por indivíduos e famílias. Deve haver uma 

                                                           
20 Segundo a PNAS “O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na 

regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os serviços, programas, 

projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território 

como base de organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas 

que deles necessitam e pela sua complexidade” (BRASIL, 2004, p. 38).  
21 Constitui público-alvo da Política de Assistência Social, segundo a PNAS, os “cidadãos e grupos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de 

vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 

étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no 

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do 

núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 

informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social” 

(BRASIL, 2005, p. 34, grifo nosso).  
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simetria na oferta de proteção social, com o balanço equilibrado entre ações da sociedade, do 

Estado e do mercado. Entretanto, o que se observa na realidade brasileira é que, 

 

[...] a ideologia neoliberal produz um retrocesso histórico no que diz respeito à 

origem do bem-estar social, que sai do terreno do coletivo e passa para o âmbito do 

privado. De acordo com essa visão, caberia às pessoas e às comunidades 

encontrarem suas próprias soluções para os problemas sociais (SOARES, 2003, 

p. 26, grifo nosso). 

 

Cabe, aqui, uma análise sobre a concepção de vulnerabilidade social pela via dos 

“ativos” que fundamentam os documentos oficiais da política de assistência social, 

quanto à estrutura de oportunidades, de acordo com Kaztman (apud BRASIL, 2012), 

que transfere a responsabilidade da situação de risco ou vulnerabilidade ao próprio 

indivíduo, que não consegue acessar o conjunto de recursos que lhe são 

disponibilizados (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 148). 

 

Conforme as considerações da Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB/SUAS)22 acerca dos cenários familiares que constituem quadros de 

vulnerabilidades sociais, pode-se dizer que há diferentes arranjos de precariedades possíveis 

para que uma família seja considerada vulnerável na ótica PNAS. 

Um desses arranjos é caracterizado por família cuja renda per capita é inferior a meio 

salário mínimo e que possua, ao menos, uma pessoa com deficiência, para que se enquadre no 

perfil de usuários da referida política. A soma desses determinantes leva ao agravo em termos 

de vulnerabilidades familiares caso haja pessoas com 60 anos ou mais e a chefia familiar seja 

de corte feminino, analfabeta, sem cônjuge e com filhos menores de 15 anos. 

 

 [...] Kowarick (2009) [...] inspirada nas análises de Castel (1998), aponta para a 

vulnerabilidade como consequência do desenraizamento econômico e social, 

associada principalmente a trabalhos informais e ocasionais, que por sua vez 

fragilizam os laços de sociabilidade primária (família e vizinhança) e incidem no 

acesso aos direitos e na exposição a vários tipos de riscos (AZEREDO, 2015, p. 61, 

grifo nosso). 

 

 

                                                           
22A noção de vulnerabilidade social segundo a NOB/SUAS tem sua expressão num “[...] público constituído por 

famílias que apresentam pelo menos uma das características listadas a seguir: domicílios com infraestrutura 

inadequada (critério IBGE); família com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo; 

família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 0 a 14 anos e responsável 

com menos de quatro anos de estudo; família em que uma chefia feminina, sem cônjuge, com filhos menores de 

15 anos e analfabeta; família em que uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada (procurando trabalho) com 

quatro ou menos anos de estudo; família em que uma pessoa com 10 a 15 anos que trabalhe; família em que uma 

pessoa com 4 a 14 anos que não estude; família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, 

com pessoas de 60 anos ou mais; família com renda familiar per capita inferior a meio salário com uma pessoa 

com deficiência.” (BRASIL, 2005, p. 51-52). 
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Diante do exposto, a análise da vulnerabilidade pelo viés das estruturas de 

oportunidades e da capacidade dos lugares se torna relevante, por se tratar de uma perspectiva 

que permite o acréscimo das categorias pobreza e território para compreensão dos cenários de 

vida de pessoas com deficiência. No caso de pessoas com deficiência, fatores como pobreza e 

características do território de vida se agravam se acompanhados da ausência e/ou 

precariedade da oferta de serviços, programas e/ou projetos que atendam suas demandas 

físicas e sociais. 

Desse modo, interessa discutir as condições daqueles que, além da vulnerabilidade 

proveniente de ser pessoa com deficiência, têm incidência em suas histórias de 

vulnerabilidades sócio-espaciais.  Diante de tais considerações, a reflexão segue no curso da 

discussão sobre a vulnerabilidade social relativa à condição da pessoa deficiente e, 

posteriormente, sobre os mecanismos que alimentam o agravamento de situações de pobreza 

no território em que habitam.  

Semzezem e Alves (2013) advertem que as vulnerabilidades sócio-espaciais se 

manifestam em situações de ausência de recursos e de defesas; na predisposição à 

precarização, à vitimização e à agressão; bem como na resiliência necessária para sobreviver 

às adversidades da vida. 

Desse modo, quando discutimos a vulnerabilidade relativa à condição de ser pessoa 

com deficiência, chamamos à atenção que esta ocorre na medida em que a pessoa é “menos 

provida de recursos para se defender de agressões ou abusos” (MONTONI, 2004, p. 6), o que 

tende aumentar a possibilidade do “perigo de se tornar uma vítima” (Ibdem, p. 6).  

A pessoa com deficiência encontra-se em posição de grande vulnerabilidade em 

relação ao não deficiente, devido à costumeira assimetria de poder na interação entre ambos, 

que leva à diferenciação entre o “mais forte” e o “mais fraco” (WILLIAMS, 2003, apud 

MONTONI, 2004). 

Por essa razão, a relação entre deficiência e vulnerabilidade não está associada à noção 

de incapacidade das pessoas nessa condição, já que, como discutido, a deficiência se refere à 

opressão ao corpo com impedimentos, que será mais intensa quanto menos inclusiva for a 

sociedade.  

Nesse sentido, partilhamos com Rosa (2013) da noção de que vulnerabilidade não se 

refere apenas à condição de ser deficiente, mas a fatores externos que incidem sobre suas 

vivências. Dentre esses fatores, destacamos as barreiras atitudinais, expressas em situações de 

discriminação e preconceito.  
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As manifestações das vulnerabilidades, elencadas por Semzezem; Alves (2013) 

encontram campos férteis para suas reproduções, nas expressões da violência. Rosa (2013) 

destaca que a violência pode ser categorizada como psicológica ou moral, física e sexual e 

esta assume diferentes contornos, como exploração, abusos, maus tratos, negligência e 

discriminação. Ultrapassa as violações físicas, morais e sexuais e alcança inclusive ações e 

omissões, que prejudicam “todo o leque de direitos fundamentais, tais como a educação e a 

saúde física e psicológica” (Ibidem, p. 23). 

Vale destacar que atos de violência são reconhecidos como uso intencional de força 

física ou do poder contra si próprio ou outrem, e podem assumir contornos domésticos quando 

praticados por pais, parentes ou cuidadores (ROSA, 2013; MONTONI, 2004). Pessoas com 

deficiência são mais vulneráveis às práticas de violência, devido à ausência ou ineficácia de 

recursos e defesas frente a atitudes de danos e agressões. 

 

Pessoas com deficiência estariam mais vulneráveis não apenas pelo fato de terem 

uma deficiência, mas pelas condições de exclusão, de pobreza, de invisibilidade e de 

inacessibilidade, que podem provocar ou fortalecer essa vulnerabilidade, que pode 

ser ainda maior em se tratando de mulheres, crianças, adolescentes ou idosos 

(ROSA, 2013, p. 22).  

 

Alguns outros fatores que aumentam o risco de vitimização de pessoas com 

deficiência são a dependência de cuidados alheios, o isolamento social que aumenta o risco de 

manipulação, a dependência econômica e a percepção de ausência de poder do deficiente 

(STRICKLER, 2001; NOSEK; HOWLAND; YOUNG, 1997 apud MONTANI, 2004). 

 

A violência e a deficiência costumam estar associadas a um ou mais fatores de risco, 

como pobreza, moradia precária ou falta de moradia, isolamento social, [...] minoria 

étnica, família monoparental, mãe adolescente, drogadição, alcoolismo, enfermidade 

física incapacitante, enfermidade mental [...] (CAVALCANTE, 2009, p. 59, apud 

ROSA, 2013, p. 21). 

 

Entendemos que a vulnerabilidade de pessoas com deficiência se manifesta sob 

diferentes faces da violência, sendo a violação de direitos uma delas. Todavia, discriminações 

e preconceitos cotidianos, abusos, maus tratos e negligência doméstica, isolamento social, 

supressão da autonomia, ausência de políticas, programas e projetos eficazes, entre outros 

fatores, também são formas de violência, que expressam situações de vulnerabilidade de ser 

pessoa nessa condição. 

Dados recentes das Organizações das Nações Unidas (2016) demonstram que pessoas 

com deficiência estão entre os 20% mais pobres do mundo; que meninas e mulheres nessa 
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condição são particularmente vulneráveis a abusos; que são pessoas mais propensas a 

sofrerem violência e estupro, e que nos países em desenvolvimento 90% das crianças nessa 

condição não frequentam a escola.  

Verifica-se que preconceitos e discriminações em sociedade não inclusiva, traduzidos 

nas barreiras atitudinais relativas à deficiência, geram esses subprodutos, dos quais 

destacamos ainda o isolamento social, que muito claramente se refere à dimensão afetivo-

relacional da vulnerabilidade social. Ferreira (2001, p. 403) afirma que um dos significados da 

palavra isolar refere-se ao ato de “afastar do convívio social”, de forma que o isolamento pode 

referir-se ao “estado de pessoa isolada” (Ibidem). 

Sob este enfoque, Aoki, Oliver e Nicolau (2011) afirmam que o isolamento de pessoas 

com deficiência é compreendido como a ausência de apoio social a esses sujeitos, sobretudo 

no âmbito familiar e comunitário. Na linha desse raciocínio, Andrade e Vaitsman (2003, apud 

AOKI; OLIVER; NICOLAU, 2011, p. 176), dão destaque à importância do apoio social, que, 

por sua vez, significa “compartilhar informações, obter auxílio nos momentos de crise, 

participar de eventos sociais com repercussões positivas no aspecto psicossocial, como a 

melhoria da autoestima, da confiança pessoal, bem como melhorias no aspecto da saúde” 

(Ibidem). 

Para Ventura (2014), é necessário ainda considerar a deficiência, ao lado de fatores 

como faixa etária, gênero e situação socioeconômica, como fator que pode aumentar a 

exposição da pessoa a atos de violência ou que, nas palavras de Montani (2004), amplia a 

assimetria de poder.   

Tomaremos como referência a categoria pobreza, para, através dela, compreender os 

mecanismos de vulnerabilidades econômico-sociais das pessoas com deficiência em 

territórios de pobreza e o quanto é alterada a capacidade de respostas dessas pessoas frente às 

situações de risco.   

 

Para ilustrar esse cenário, um levantamento feito por Marcelo Neri mostrou que, do 

total das pessoas com deficiência no país, 29,05% delas vivem em situação de 

miséria, ou seja, vivem em famílias com renda per capita abaixo de meio salário 

mínimo (NERY, 2003, apud SANTOS, 2011, p. 791). 

 

Se os pobres são as “figuras clássicas da destituição” (TELLES. 1999, p. 94) o pobre 

com deficiência sofre mais intensamente “o apelo à penalização e segregação” (FONSECA, 

2013, p. 331). A partir das discussões de cidadania e acesso a direitos, indagamos: qual é o 
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lugar do pobre com deficiência na sociedade brasileira atual? E qual os referenciais utilizados 

para compreensão desses sujeitos e seus lugares sociais? 

 

Esses são os não-iguais, os que não estão credenciados à existência cívica 

justamente porque privados de qualificação para o trabalho. [...] Para eles, é 

reservado o espaço da assistência social, cujo objetivo não é elevar condições de 

vida, mas minorar a desgraça e ajudar a sobreviver na miséria. Esse é o lugar dos 

não-direitos e da não-cidadania. É o lugar no qual a pobreza vira ‘carência’, a 

justiça se transforma em caridade e os direitos em ajuda, a que o indivíduo tem 

acesso não por sua condição de cidadania, mas pela prova de que dela está 

excluído (TELLES; 1999, p. 94, grifo nosso). 

 

Ocorre que a pobreza é categoria multidimensional e se refere às privações de ordem 

material, e também à “carência de direitos, de oportunidades, de informações, de 

possibilidades e de esperanças” (MARTINS, 1991, p. 15, apud YASBEK 2012, p. 289). 

Difere da exclusão social, que decorre do processo de produção capitalista que privatiza o 

acesso a riqueza social (SILVA, 2010, p.156). 

 

Dessa forma, é evidente que as condições de pobreza e vulnerabilidade devem ser 

associadas a um quadro de necessidades objetivas e subjetivas, somadas a 

dificuldades materiais, relacionais e culturais, que interferem na reprodução social 

dos usuários da política de assistência social, o que torna fundamental situá-las no 

contexto do espaço territorial onde se localizam, pois é nele que ocorrem tanto as 

vulnerabilidades quanto os mecanismos para seu enfrentamento e proteção 

(SEMZEZEM; ALVES,2013, p. 151). 

 

Quando discutimos a realidade do pobre com deficiência, observamos que as a 

pobreza tem suas dimensões expandidas, gerando um quadro de “pobreza ampliada” 

(SOARES, 2003, p. 59), que funciona como fator que agrava o cenário de vulnerabilidade, no 

qual esses atores estão inseridos. Vale destacar que a vulnerabilidade não está atrelada 

necessariamente a situações de pobreza, já que esta não determina a vulnerabilidade e sim a 

agrava (SEMZEZEM; ALVES, 2013). 

 

A pobreza é uma condição que agrava a vulnerabilidade vivenciada pelas famílias; 

também não é um estado, uma dada condição, mas uma zona instável que as famílias 

podem atravessar, nela recair ou nela permanecer ao longo de sua história; é um 

fenômeno complexo e multifacetado, [...] se ela não for compreendida e enfrentada, 

tende a gerar ciclos intergeracionais de reprodução de situações de vulnerabilidade 

vivenciadas; ou ainda, se não prevenida ou enfrentada tende a se tornar uma situação 

de risco(SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 150). 

 

Telles (1999) afirma que a pobreza é fator inquietante na sociedade brasileira, porque 

funciona como expressão da não cidadania. As pessoas com deficiência e pobres, além de 
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estarem apartadas do acesso a bens materiais, também o estão dos imateriais, como o acesso 

equitativo à possibilidade de cidadania. 

O cenário de pobreza, no qual grande parte da população sobrevive, particularmente as 

pessoas com deficiência, demonstra “[...] uma sociedade que não consegue traduzir direitos 

proclamados em parâmetros mais igualitários de ação. Sinal de uma população, na prática, 

destituída de seus direitos [...]” (TELLES, 1999, p.82). 

 

Além de considerar a privação de renda como fator central, as análises sobre 

situação de vulnerabilidade devem incluir: a composição familiar, as condições de 

saúde, o acesso a serviços médicos e a sistema educacional de qualidade, a 

possibilidade de obtenção de trabalho com qualidade e remuneração adequadas, a 

existência de garantias legais e políticas, etc (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 156, 

grifo nosso). 

 

Fonseca (2013) destaca a relação entre a pobreza e oferta de assistência social, e 

demonstra que “o estigma associado à Assistência aos pobres [...] é nutrido pelo entendimento 

que aqueles que [a] aceitavam [...] deviam cruzar a estrada que separava a comunidade de 

cidadãos da companhia dos indigentes” (Marshall, 1967; apud Fonseca, 2013:331).   

A referida autora afirma ainda que esse estigma se torna mais perverso ao pobre com 

deficiência, devido ao aviltamento da sua condição. Aquele que necessita da assistência é um 

não-cidadão, e pessoas com deficiência pobres são, além disso, invisíveis sociais, porque na 

prática, embora “protegidos” legalmente, usufruem de proteção de caráter insuficiente, 

impreciso e inadequado.  

Ocorre que a pobreza intensifica a situação de vulnerabilidade desses sujeitos ao 

atingir suas vidas em diversas dimensões. Há fome, violência, políticas públicas em 

quantidade e qualidade insuficiente, descaso onde direitos não são efetivados e,  

 

[...] a precariedade está hoje por toda a parte. No setor privado, mas também no 

setor público [...] afeta profundamente qualquer homem ou mulher exposto a seus 

efeitos; tornando o futuro incerto, ela impede qualquer antecipação racional e, 

especialmente, esse mínimo de crença e de esperança no futuro que é preciso ter 

para se revoltar, sobretudo coletivamente, contra o presente, mesmo o mais 

intolerável (BOURDIEU, 1998, apud SOARES, 2003, p.60). 

 

Realidades sociais marcadas por vulnerabilidades, agravadas pela pobreza e 

assombradas pelo risco social são recorrentes, principalmente entre pessoas com deficiência, 

usuárias ou não da PNAS. Isso sugere a compreensão do papel da proteção social na vida dos 

sujeitos, que vivenciam cotidianamente estas situações. Para isso, nos referenciaremos em 
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cenas descritivas de duas pessoas com deficiência, usuárias da PNAS no município de São 

Fidélis. 

 

2.2 Davi e Joana23: cenas descritivas e histórias que se cruzam. 

 

A narrativa é de histórias24 de duas pessoas com deficiência, usuárias da PNAS 

referenciadas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), do 

município de São Fidélis.  

O CREAS é uma instituição pública, que coordena e articula o serviço de proteção 

social de média complexidade25, com objetivo de ofertar orientação e apoio especializado e 

continuado a indivíduos e famílias vítimas de violação de direitos. A proposta da ação 

institucional é promover o fortalecimento da capacidade dos sujeitos e da função protetiva da 

família.  

 O município em questão se localiza na mesorregião do Norte Fluminense, na 

microrregião de Campos dos Goytacazes26, dividindo-se em cinco distritos. Tem o perfil 

econômico voltado à agropecuária, com baixo desenvolvimento industrial e, por 

consequência, forte presença do terceiro setor na economia (CARVALHO, et.al, 2013). De 

acordo com o senso 2010/IBGE, o município possui 37.543 habitantes, sendo categorizado 

pela Política de Assistência como de pequeno porte II27. 

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social de São Fidélis, a rede de 

proteção social do município conta com várias instituições assistenciais, das quais se 

destacam a presença de dois Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e um 

                                                           
23Nomes fictícios, assim como todos os demais que serão utilizados. 
24 O contato com a realidade de Davi e Joana ocorreu no período de Estágio Supervisionado do curso de 

graduação em Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF-PUCG), no ano de 2014. A 

aproximação com essas situações foi feita nos períodos de estágio IV e V, por intermédio do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em São Fidélis. Tais narrativas encontram-se 

registradas em diários de campo (elaborados e aprovados conforme exigências do Departamento de Estágio).  
25 A Assistência Social, conforme previsto na PNAS, tem o ordenamento da proteção social estruturado em rede, 

conforme níveis de complexidade. Assim, há a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial (PSE), 

que se subdivide em Média ou Alta complexidade. A PSB se destina a ofertar ações de prevenção de risco e para 

fortalecimento de vínculos familiares. A PSE se destina a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de 

risco pessoal e social, vítimas de violação de direitos; sendo que na Média Complexidade os vínculos familiares 

e sociais ainda se mantêm, enquanto na Alta Complexidade, já foram rompidos. 
26 A microrregião de Campos dos Goytacazes é composta pelos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso 

Moreira, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, e juntamente à microrregião de Macaé, 

forma a mesorregião Norte Fluminense.  
27 O porte do município é definido a partir da quantidade de habitantes, uma categorização que serve ao 

propósito de caracterizar os grupos territoriais da Política de Assistência. O porte do município, juntamente com 

outros critérios, define a forma como a Política deve ser estruturada no mesmo. Municípios de Pequeno Porte II 

têm entre 20.001 e 50.000 habitantes.  
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CREAS. No que se refere às instituições destinadas ao atendimento de pessoas com 

deficiência, o município possui duas unidades não governamentais (Apae e Pestalozzi) 

voltadas a esse  público.  

De acordo com o Estudo Socioeconômico de São Fidélis28, no que se refere ao 

atendimento na área de saúde em nível básico, o município  conta com um “conjunto de 

ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” 

(Ibidem, p. 44). 

A estrutura de saúde do município conta com apenas um hospital geral, de caráter 

filantrópico e que não oferece serviços especializados. O suporte em saúde para situações 

mais graves é dado pelos municípios vizinhos, especialmente Campos dos Goytacazes e 

Itaperuna. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), os 

demais estabelecimentos de saúde se dividem entre postos e unidades básicas de esfera 

municipal e clínicas particulares, não havendo estabelecimentos nas esferas estaduais ou 

federais.  

Dados sobre a educação, apresentados pelo IBGE (2015), apontam que o município 

tem rede escolar de ensino nos níveis de pré-escola (29 escolas), fundamental (34 escolas) e 

médio (7 escolas), distribuídos entre estabelecimentos municipais, estaduais e particulares. 

Com o intuito de focar a análise nas oportunidades que o município oferece a pessoas 

com deficiência, apresentaremos alguns dados do Observatório Viver sem Limites29.  

De acordo com dados do Observatório (RABELLO, 2013), São Fidélis aderiu ao 

Plano Viver sem Limites em 2013. A cidade possui um Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e efetiva apenas as ações relativas ao eixo educação. As ações 

implementadas pelo município no campo da educação inclusiva são apresentadas em tabela 

comparativa em relação aos dados do Estado do Rio de Janeiro (Tabela 1). 

 

 

 

 

                                                           
28 Realizado em 2011 pelo Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. 
29 Segundo informações da Secretaria Especial de Direitos Humanos, integrante do Ministério da Justiça e 

Cidadania, o “Viver sem Limites” é um plano nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e trata-se “de 

um conjunto de políticas públicas estruturadas em quatro eixos: Acesso à Educação; Inclusão Social; Atenção à 

Saúde e Acessibilidade. Cada ação presente nesses eixos é interdependente e articulada com as demais, 

construindo redes de serviços e políticas públicas capazes de assegurar um contexto de garantia de diretos para 

as pessoas com deficiência, considerando suas múltiplas necessidades nos diferentes momentos de suas vidas” 

(BRASIL, s.a. b, s.p.). 
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               Tabela 1: Eixo educação – Comparativo São Fidélis/Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Produzido pela própria autora com base em Brasil (s.a. a).  

 

Os eixos inclusão social, acessibilidade e saúde não são efetivados no município. Na 

área de saúde, por exemplo, não há Centros Especializados em Reabilitação e nem transportes 

adaptados para as unidades de atendimento.  

Com esse quadro, o município é desenhado sobre restrita e pouco inclusiva estrutura 

de oportunidades para os que habitam seus territórios. Como o foco desta análise recai sobre 

os habitantes portadores de deficiência, foram utilizadas as abordagens feitas a Davi e Joana 

(usuários da PNAS) na ocasião de visitas domiciliares solicitadas pelo Ministério Público. 

Na realização de tais visitas, foi possível observar situações delicadas, quando o 

assunto é maus tratos e negligência familiar. Davi e Joana viviam em cenário de violação de 

direitos, havendo pontos essenciais que os diferenciavam em suas condições de vida: o nível 

de pobreza e o local de habitação.  

 Embora habitem o mesmo município, Joana reside na sede, no bairro Barão de 

Macaúbas; já Davi, reside na zona rural, na localidade de Macapá, região isolada dos circuitos 

urbanos, sendo necessário mais de uma hora de viagem para chegar à sede do município.  

Davi é um adolescente de 13 anos que tem paralisia cerebral, condição que engloba 

diferentes manifestações clínicas, sendo a principal o quadro de dificuldades motoras em 

função da lesão cerebral (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PARALISIA CEREBRAL). 

                                                           
30 Cinco dessas escolas consideradas acessíveis pertencem à rede municipal de ensino, e três à rede estadual, 

sendo que, do total desses estabelecimentos, sete se localizam na sede do município e um no distrito de Pureza, 

considerado zona rural.  

EIXO ACESSO À EDUCAÇÃO 

AÇÃO SÃO FIDÉLIS ESTADO 

ESCOLAS COM SALAS 

DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

5 981 

ESCOLA ACESSÍVEL 830 2212 

TRANSPORTE 

ESCOLAR ACESSÍVEL 
1 95 

PRONATEC – 

MATRICULADOS 
2 428 

BPC NA ESCOLA –

TOTAL DE 

MATRICULADOS 

57 21175 
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Joana é uma mulher de 36 anos, que apresenta um quadro de deficiência física e intelectual, 

não anda, tem dificuldades na fala e nos movimentos do corpo.  

Havia pouco tempo que Davi tinha retornado para o convívio familiar, pois por ordem 

judicial, permaneceu um período abrigado. O núcleo familiar era composto pela mãe de Davi, 

Ana, seu companheiro Joel e os irmãos de Davi, filhos de Joel, Paulo e Lucas de três e cinco 

anos, respectivamente. Havia também um irmão materno de Davi, Daniel, de quinze anos.  

Joana residia com seu curador e tio paterno, Pedro, em casa própria e bem localizada 

em relação ao centro da cidade. A casa, embora pequena, cumpria a função de acomodar 

Joana, que se restringia ao espaço do quarto ou da sala, nos quais sua opção era assistir 

televisão. Durante o dia, ela não ficava sozinha, tinha a seu dispor ao menos uma cuidadora, 

que era paga com o dinheiro de um dos benefícios de Joana. 

Já Davi e sua família residiam em zona rural do município de São Fidélis, um lugar 

extremamente distante e isolado. Enquanto Joana poderia chegar ao centro da cidade em 

questão de minutos, Davi necessitava percorrer uma enorme distância para tal, boa parte do 

caminho em estrada de chão.  

A casa em que a família de Ana morava era alugada e as condições inadequadas para 

Davi, que, por não andar, engatinhava em seu chão rachado. Embora recentemente a família 

tivesse providenciado banheiro com luz elétrica, a casa não possuía laje, sendo coberta por 

telhas antigas e sem a devida vedação. 

Davi não tinha a seu dispor cuidadoras, seu pai morava em outro município, não era 

referencial nos cuidados. Isabel, irmã mais velha de Davi, administrava o recebimento de seu 

benefício, sendo considerada referência esporádica (já que era casada, ocupada com os filhos 

e residia distante) para Ana, sua mãe. 

Quanto à renda familiar, Joana recebia dois salários mínimos, um referente ao BPC e 

outro relativo à pensão31, e o tio, do seu trabalho formalizado, recebia um salário mínimo. Já 

Ana e Joel não tinham vínculo formal de trabalho, sendo a principal renda o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) percebido por Davi e o Programa Bolsa Família (PBF). Em suas 

ocupações informais e esporádicas, Joel não possuía ganho certo, enquanto Ana sequer 

poderia sair para trabalhar devido aos cuidados com Davi. 

Na primeira visita que fizemos, em abril de 2014, encontramos Davi sentado no chão 

da cozinha, descalço, agitado, emitindo sons de murmúrio e batendo-se; intercalava entre ficar 

                                                           
31 Essa pensão tem caráter previdenciário, relativa à pensão por morte de sua mãe. 
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sentado sobre as pernas e deitar-se no chão. Numa segunda visita, em novembro do mesmo 

ano, Davi estava num quarto, no escuro, embora fosse de dia, quando nos viu ficou agitado e 

começou a chorar e bater com uma garrafa pet no chão. 

Devido à paralisia cerebral, Davi não fala e não anda, bate em si mesmo, fica sentando 

ao chão sozinho, arranha-se e é agitado. O adolescente não tem cadeira de rodas, mas como 

tê-la? A casa não tem condições de ambiência e espaço, o quintal é todo de terra batida e 

irregular. Ele raramente sai de casa e passa os dias sentado ou se arrastando pelo chão. 

Davi não tem cama, dorme com os irmãos menores em uma esteira de palha, apesar do 

recebimento de um colchão. Ana alegou que o mesmo não servia por ser de solteiro, com 

pouco espaço para Davi; devido a isso, quem usa o referido colchão é Daniel. Esse fato foi 

contestado pela equipe, afinal, se a questão era espaço, como podia ele dividir a esteira com 

os irmãos menores?  

Ana se queixa de não ter quem a ajude, haja vista que sua filha Isabel morava distante 

e também por Joel sair para trabalhar. Relatou a extrema dificuldade em sair de casa, por não 

ter com quem deixar os filhos, especialmente Davi. Paulo e Lucas frequentavam a escola rural 

mais próxima, no turno da tarde; mas fora desse período, também necessitavam de cuidados 

maternos. 

Por conta da dificuldade de sair de casa, devido à distância em relação a cidade, os 

cartões do BPC e PBF ficavam com a filha Isabel. Em sua narrativa, Ana destacou: “Como 

posso sair para receber, se não tenho com quem deixar os filhos?”. Idas ao médico na área 

central da cidade são igualmente dificultadas, porque só há condições de levá-lo se o carro da 

prefeitura vier buscá-la na porta de casa, devido à dificuldade de levar Davi em seu colo, no 

ônibus. 

Foram feitas duas visitas domiciliares a Joana, ambas em outubro de 2014. Na 

primeira, encontramos a referida sob os cuidados de uma das cuidadoras, Lurdes. Nesse dia, 

Joana relatou que tem ficado muito nervosa com o tio, porque ele diz que vai “entregá-la”, 

ameaçando-a com a possibilidade de institucionalização em abrigos, e isso a altera por que 

não é seu desejo sair de sua casa. Disse ainda que o tio briga muito com ela- “sacode meu 

braço” e diz que “vai dar porrada”.  

 Lurdes relatou que trabalha em dias intercalados com a outra cuidadora, e que Pedro 

paga seus salários com um dos benefícios de Joana. Relatou que a alimentação de Joana não 

tem devida qualidade nutricional e que verduras, frutas e leite são levados ou por elas 

mesmas, as cuidadoras, ou por uma tia que tem o costume de visitá-la, a Sr.ª Isadora. O tio 
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Pedro economiza na alimentação a sobrinha, ainda que esta fosse providenciada com os 

recursos financeiros da mesma. 

 Sobre o temperamento do tio, Joana disse que os vizinhos o escutam chamá-la de 

“capeta” [sic], e Lurdes confirmou, ao afirmar que estes ficam incomodados com tal situação.  

 Na rede parental, Isadora foi citada como tia materna de Joana, que costumeiramente a 

visita, levando alimentos e mencionado o Gabriel, irmão de Joana e que, segundo a mesma, 

quase não a visita, tendo apenas o costume de ir a sua casa no dia de seu aniversário. 

 Na segunda visita domiciliar, Joana foi encontrada sob os cuidados de uma nova 

cuidadora, porque as outras duas haviam sido demitidas. A nova contratada é “irmã” de Igreja 

de Pedro. O mesmo afirmou que a mudança ocorreu porque ele precisava de pessoas em sua 

casa que fossem a favor dele e não contra.  

 Iniciamos o contato abordando Joana, que disse estar se acostumando com a nova 

cuidadora e que seu irmão, Gabriel, não foi mais visitá-la, fato que incomodou a equipe, que, 

após primeira visita, o orientou a prestar mais assessoria à irmã. O desejo de Joana é voltar a 

estudar, mas reconhece que “como estou muito pesada eu não posso, aí eu corto papel” [sic]. 

Os entretenimentos de Joana se resumem a cortar papel e assistir televisão. 

 Neste dia, tive a oportunidade de conversar reservadamente com Joana, perguntei se 

ela já estudou, respondendo-me que sim, na alfabetização especial do Colégio Estadual 

Elvídio Costa. Narra que aprendeu a escrever seu nome e mais ou menos os nomes da mãe 

(falecida) e do irmão. Disse que gostava de estudar, falou de uma amiga que estudou com ela 

e, mesmo depois de tanto tempo, ainda a visita. 

 O desejo de Joana é continuar os estudos, mas na época sua família se mudou do 

bairro da referida escola e a escola próxima ao novo local de moradia - Colégio Estadual 

Barão de Macaúbas - não a aceitou, fazendo com que o acesso à escola fosse interrompido. A 

continuidade da frequência no colégio anterior foi dificultada devido às dificuldades de 

mobilidade sócio-espacial, afinal, o novo bairro e a antiga escola ficam em lados opostos da 

cidade.   

 Ao ser indagada sobre frequência à Apae ou Pestalozzi, Joana disse que quando tinha 

seus 10/12 anos frequentou a Pestalozzi, mas “como eu era muito gorda, eles não aguentavam 

me pegar, então eles iam passear e me deixavam vendo televisão junto com as merendeiras” 

[sic]. Ela disse, então, que para ver televisão lá, ela poderia ver em casa, e, assim, saiu da 

instituição; com isso, mais uma possibilidade de interação social foi extinta.  

 Joana narrou sobre todos os programas de TV que assiste, desde Ana Maria Braga até 

Chiquititas. Narrou sua rotina: acorda de manhã, toma banho, vê TV sentada no sofá da sala, 
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descreveu a programação televisiva da manhã. Pela tarde, toma outro banho e exatamente às 

16h vai para o quarto e vê TV até dormir, somente no outro dia recebe higiene novamente.  

 Nos intervalos desses percursos diários, Joana sempre corta revistas, e, segundo 

narrou, quando há muitas revistas ela pica cinco caixas; quando tem poucas, apenas duas. 

Solicitou ajuda para arrecadar revistas, porque as que possui são insuficientes para continuar 

sua ação, revelando ar de tristeza.  

 

2.2.1 Análise das narrativas dos personagens 

 

 Davi e Joana são usuários da PNAS e beneficiários BPC. Através de suas narrativas, 

revelam o quanto são atingidos, por diversas dimensões de vulnerabilidade: além da que diz 

respeito à condição de pessoas com deficiência, os referidos personagens a vivenciam através 

da perspectiva sócio-relacional, agravada pela dimensão sócio-espacial, onde a pobreza incide 

e se manifesta de modo material e imaterial.   

 Já compreendemos que o acesso a ativos ocorre por meio das estruturas de 

oportunidades, sendo as mais importantes: o mercado, o Estado e a comunidade.   Kaztman; 

Filgueira (2006) afirmam que essas ordens institucionais oferecem oportunidades de acesso a 

recursos/ativos, para alcance da proteção social e o bem- estar.  

 Nas linhas que se seguem, a proposta é destacar como essas estruturas, estão ou não 

presentes, nas vidas de Davi e Joana. Trata-se de uma tentativa de apreender de que forma o 

mercado, a sociedade e o Estado interagem na oferta de bem-estar a esses sujeitos.  

 Iniciemos a análise a partir das estruturas de oportunidades oferecidas pela sociedade, 

onde se destaca o papel das comunidades, cuja família é parte. Nesse ponto, a ideia é focar 

nas vulnerabilidades que atingem pessoas com deficiência em contextos de pobreza. Essa 

vulnerabilidade, devido à assimetria de poder.  

Essa assimetria de poder se baseia na diferenciação entre o “mais forte” e o “mais 

fraco”, “os que mandam” e “os que se calam”. Portanto, situações de desvantagem pessoal, 

principalmente devido à condição de pessoa com deficiência, somada a desvantagens sociais, 

transformam esses sujeitos em público-alvo da PNAS, na medida em que tal política visa o 

alcance de pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social. 

Nos casos de Davi e Joana algumas situações expressam essa assimetria, no cotidiano 

das relações comunitárias e familiares, como as violências vivenciadas, as barreiras e os 

isolamentos.  A violência, conforme Rosa (2013), pode ser de ordem psicológica ou moral, 
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física e sexual e assume contornos da exploração, dos abusos, dos maus tratos, da negligência 

e da discriminação.  

A violação de direitos, da qual Davi e Joana são vítimas, ratifica a violência que 

sofrem.  No Estatuto da Pessoa com Deficiência há referência aos direitos à igualdade e à não 

discriminação à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer e à acessibilidade.  Violar estes e 

outros direitos nada mais é do que contribuir para situações de vulnerabilidade e risco, 

geradoras de situações de violência.  

Joana é vitima de violência psicológica/moral, porque é constantemente ameaçada 

pelo tio e curador, que a aterroriza com a possibilidade de institucionalizá-la e privá-la de 

viver em sua casa. Essa violência psicológica coloca Joana em estado de resiliência, uma 

manifestação da vulnerabilidade (SEMZEZEM; ALVES, 2013), fazendo com que suporte as 

demais violências impetradas pelo tio.  

O tio a chama de “capeta”, a agride fisicamente quando sacode o seu braço e ameaça 

que “vai dar porrada”, mas Joana suporta essas adversidades, porque a ameaça maior que a 

assombra é ser entregue num abrigo.  

Outra forma de violência sofrida por Joana, é o fato de seu tio administrar seu dinheiro 

e não investir recursos numa alimentação nutricional adequada, o que demonstra a ausência 

de defesas e autonomia de Joana. Essa situação mostra a dificuldade que uma pessoa com 

deficiência e sem autonomia tem para acessar direitos.  

No período em que acompanhamos a família de Davi, não tivemos notícias de 

violências de ordem física, mas, como apontado por Rosa (2013), a negligência é uma forma 

de violência e esta foi identificada no cotidiano de Davi, já que este engatinha no chão frio e 

rachado, que, além de incômodo, pode lhe causar ferimentos ao se movimentar. O colchão 

que foi disponibilizado não é utilizado por ele, mas por um irmão mais velho, e, assim, com o 

consentimento de Ana, Davi dorme numa esteira de palha junto com seus irmãos menores. 

Apesar da compreensão dos escassos recursos da família, foi possível identificar nas situações 

que compõem o relato acima, atitudes que beiram a negligência. 

As situações de violência que os personagens vivem são explícitas na ausência de 

recursos e defesas: a voz de Joana é calada pela voz do tio; a voz de Ana, que deveria ser a 

voz de Davi, não é, porque essa mãe não consegue, sozinha (e nem poderia), mobilizar 

recursos de proteção adequados a seu filho.  

A paralisia cerebral de Davi somada à falta de tratamento adequado, minam as 

possibilidades de expansão de suas potencialidades, fazendo com que tenha que aceitar 

passivamente e inconscientemente sua condição de precariedade. Joana expressa suas 
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vontades, mas não pode por si só satisfazê-las; seu desejo de estudar, por exemplo, não foi 

viabilizado devido às barreiras encontradas. 

Diante do exposto, é necessário direcionar a análise para as barreiras que impedem 

melhor qualidade de vida aos personagens. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

são seis tipos de barreiras que limitam ou impedem a participação social e o acesso aos 

direitos por essas pessoas.  

Destacaremos as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes e atitudinais, 

porque foram estas que se destacaram nas histórias apresentadas. Comecemos pelas barreiras 

atitudinais, que se referem a preconceitos e discriminações que balizam o tratamento 

dispensado a esses sujeitos, tais como o isolamento e a violência.  

O isolamento ao qual Joana e Davi são submetidos é resultado direto da barreira 

atitudinal, afinal, conforme Campos (2006), o isolamento ocorre porque as famílias 

internalizam o preconceito recorrente na sociedade quanto à deficiência e aceitam os rótulos 

de incapaz e indesejável, o que favorece o isolamento e o acesso restrito à sociedade.  

Consideramos as situações de isolamento de pessoas com deficiência em seus 

domicílios como paradigmática. Campos (2006) afirma que as famílias de deficientes têm em 

suas mãos a possibilidade de prover liberdade ou clausura, mas os receios da exposição do 

deficiente e a consequente discriminação são os responsáveis por endossar e justificar que 

famílias isolem seus entes com deficiência. 

Entretanto, sobre o isolamento incidem outros fatores, como as barreiras urbanísticas, 

arquitetônicas e de transportes. Uma família que pretende promover a participação do seu ente 

com deficiência no meio social, muito pouco pode fazer caso se depare com cidades, 

construções e transportes sem acessibilidade. 

As ocupações diárias de Davi se resumem a ficar sentado ou engatinhando, e Joana 

passa seus dias vendo televisão e picando papel. Suas famílias contribuem para que tais 

práticas se reproduzam, não só quando não os levam para ambientes públicos, mas quando 

também não os visitam, como no caso de Joana, que se sente abandonada pelo irmão.  

É de grande importância a acessibilidade urbanística, arquitetônica e nos transportes. 

A casa de Davi, por exemplo, não tem acessibilidade arquitetônica, e, assim, não há condições 

de comportar uma cadeira de rodas, seu quintal é de terra e todo irregular, e isso, somado à 

barreira atitudinal, contribui para que seu dia-a-dia seja circunscrito ao ambiente doméstico.  

A falta de acessibilidade urbanística e nos transportes faz com que as idas aos 

estabelecimentos de saúde sejam dificultadas; como sua mãe relata, é grande a dificuldade de 

ir ao médico na cidade e no posto de saúde próximo a sua casa. Ana alega que ir de ônibus é 
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impossível, e, assim, o acesso a estabelecimentos de saúde depende da disponibilização, por 

parte da prefeitura, de um carro baixo para assessorar essa família.   

Nesse caso, a capacidade de circulação não é adequada às necessidades da família, 

pois o isolamento geográfico e a ausência de transporte acessível são fatores que fazem com 

que Davi não tenha acesso a devido atendimento médico e a escolas ou instituições 

especializadas, como a Apae.  

A trajetória de Joana nos espaços de ensino é permeada de barreiras atitudinais e de 

transportes. Depois que se alfabetizou em classe especial, mudou-se do bairro no qual 

estudava e a escola do novo bairro não a aceitou. Devido à ausência de transporte acessível, 

não teve condições de continuar frequentando a antiga escola, distante geograficamente de sua 

nova casa.   

As barreiras atitudinais e as de transportes foram decisivas para que ela parasse de 

estudar. Entretanto, a falta de meios de continuar os estudos só importou porque a nova 

escola, próxima de sua casa, não a aceitou, configurando um claro exemplo de discriminação 

e barreira atitudinal.  

O fato é que Joana foi “vítima” de escolas integradoras e não inclusivas. Como 

discutido no primeiro capítulo, a integração vale-se de práticas como as classes e escolas 

especiais, num movimento sutil de discriminação dos alunos que são considerados inaptos 

para o ensino regular.  

Mesmo tendo se alfabetizado em classe especial, depois disso teve o acesso a 

instituições de ensino dificultado. Segundo Sanchez (2005), essas dificuldades enfrentadas no 

sistema de ensino decorrem da forma como as escolas se organizam e de como ofertam o 

ensino numa perspectiva não inclusiva, para qual a educação deve ser eficaz para todos, 

incluindo todos os alunos e não somente os “educáveis” (Ibidem, p. 11). 

Joana e Davi não têm acesso a meios adequados para frequentar espaços extra- 

domiciliares. O fato de não estarem incluídos nos espaços sociais e a ausência de 

possibilidades de lazer, ou seja, as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes e 

atitudinais, determinam o isolamento social desses sujeitos.  

Toda essa escassez ou ausência de interação social é expressão da vulnerabilidade 

social de dimensão afetivo-relacional, o que nos remete à noção de que pessoas com 

deficiência são isoladas, devido ao grau de discriminação que vivenciam. 

O isolamento social é um fator de grande relevância, porque, conforme apontado por 

Montoni (2004), aumenta o risco de manipulação e abre portas para quadros de violência 

contra a pessoa com deficiência. A família tem papel decisivo nesse ponto, pois a elas cabe 
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dar o passo inicial, ao possibilitar a autonomia e independência dos seus, de modo a enfrentar 

a tendência de encarceramento, como manifesta nos casos de Joana e Davi. 

De acordo com Aoki, Oliver e Nicolau (2011), o isolamento de pessoas com 

deficiência está atrelado ao grau de ausência de apoio social que recebem. Essa situação pode 

ser superada por meio de oferta adequada desse apoio, que deve advir de redes formais e 

informais, tais como serviços públicos, associações comunitárias, igrejas, familiares, vizinhos, 

amigos, etc.  

Entretanto, as autoras argumentam que a maioria das pessoas com deficiência “tem sua 

rede de apoio social restrita à família nuclear” (AOKI; OLIVER; NICOLAU, 2011, p. 176), o 

que significa, em contrapartida, a “reduzida presença da família expandida, dos amigos, dos 

vizinhos e dos equipamentos sociais” (Ibidem, p.176). 

Isso nos remete à ideia de que o isolamento de pessoas com deficiência é mais regra 

que exceção. Nas histórias de Davi e Joana não identificamos apoio social devido. Davi 

convive com sua família, não acessa espaços comunitários e não tem amigos. Joana recebia 

visitas esporádicas da tia, do irmão (que a visitava apenas no dia do seu aniversario), e de uma 

amiga (que a visita esporadicamente).  Também não acessa equipamentos sociais, porque 

conforme relatou, é muito gorda. A Pestalozzi deixou de ser objeto de seu interesse, porque lá 

era isolada, quando deixada para traz nos dias de passeio (devido ao seu sobrepeso).  

Ocorre que não há interação social, além daquela relacionada ao circulo próximo de 

oferta de proteção e cuidados, como a família direta e as cuidadoras. 

As situações apresentadas acerca das condições de vida dos referidos personagens 

ratificam o quanto Davi e Joana são vulneráveis do ponto de vista individual e social e o 

quanto o fato de ser pessoa com deficiência contribui para que isso ocorra.  O isolamento 

social, o não acesso a direitos, as violências, a ausências de recursos, a ausência de defesas, a 

predisposição à vitimização, são expressões claras das vulnerabilidades vivenciadas, ou, como 

aponta a PNAS, são evidentes expressões de desvantagens, por motivos de deficiência.  

Para analisar a estrutura de oportunidades oferecida pelo Estado, é preciso antes 

considerar o papel do mercado na oferta de bem-estar para essas famílias. O trabalho, 

conforme Azeredo (2015), é o ativo mais valorizado pelas famílias como fonte de bem-estar, 

mas como a autora ressalta, as famílias mais empobrecidas não costumam acessar 

formalmente essa via de proteção. 

Como Davi e Joana não estão inseridos no mercado de trabalho, a priori, pelo grau de 

suas deficiências, a análise recai sobre as situações de trabalho e empregabilidade de suas 

famílias, o quanto isso tem impacto em suas vidas.  
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Joana recebe dois benefícios que são responsáveis por financiar os gastos com suas 

necessidades e seu tio tem acesso ao mercado de trabalho formal, sendo a renda familiar 

mensal de três salários mínimos. Tal quadro financeiro garante minimamente a segurança de 

sobrevivência da pessoa em questão e da família.  

A situação da família de Davi é diferente. Seu padrasto é o único que trabalha, se 

ocupando de trabalhos ocasionais, informais e sem rendimentos fixos. 

Ana dispensa cuidados a Davi, que vive restrito ao domicílio, e, diferente de seus 

irmãos, não frequenta a escola. Por dedicar-se em tempo integral aos cuidados com Davi, Ana 

não exerce nenhuma atividade fora do domicílio, pois não consegue contar com apoio familiar 

e/ou institucional.  

Como visto anteriormente, o município só conta com duas instituições que oferecem 

serviços a pessoas com deficiência e como essas se localizam na área central da cidade, Davi 

não as frequenta, dada a dificuldade de mobilidade física e sócio-espacial. 

Ana se sente imobilizada pelo contexto de vida. Não vê possibilidade de inserção no 

mercado de trabalho. É assistida pelo BPC e o PBF, que se constituem fontes de proteção 

social, imprescindíveis para essa família. 

Como observamos, a precariedade das relações de emprego fazem com que a principal 

fonte de recursos dessa família seja o BPC. Assim, o Estado é a principal fonte de oferta de 

bem-estar a essa família, embora seja insuficiente. O que equivale a dizer que entre os 

desqualificados e ‘sobrantes’ do mercado de trabalho, o Estado, apesar de retraído, é fonte 

significativa de provisão de benefícios e programas sociais, que amortecem os riscos 

provenientes da falta de recursos básicos de sobrevivência (AZEREDO, 2015, p. 57). 

  São os recursos do BPC e do BPF as fontes certeiras de recursos para essa família, 

que permitem a alimentação, o aluguel e o provimento das necessidades básicas. A esses 

recursos são agregados ganhos esporádicos advindos dos trabalhos informais realizados pelo 

padrasto de Davi.  

 Santos (2011), ao analisar o impacto causado pelo BPC na vida de pessoas com 

deficiência, aponta que o benefício se configura como “mecanismo de segurança de renda e 

garante o consumo de bens básicos de alimentação, tratamentos de saúde e gastos com 

moradia dos deficientes e suas famílias” (Ibidem, 790), conforme ocorre na família de Davi.  

 Ressalta ainda que o BPC é um instrumento capaz de proteger os beneficiados e suas 

famílias da situação de vulnerabilidade social resultante da pobreza, desemprego e emprego 

informal, muito embora as mães das crianças deficientes saiam do mercado de trabalho para 
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exercer o cuidado diário dos filhos e não recebam nenhum tipo de proteção social por parte do 

Estado (Ibidem, 790). 

Observamos também como é nítida a vulnerabilidade material na família de Davi. O 

acesso restrito a rendimentos, a dependência dos programas de transferência e renda e a 

vulnerabilidade relativa à dimensão sócio-relacional, fazem com que essa família seja alvo de 

atenção da assistência. Como visto, a pobreza se relaciona à ausência ou precariedade tanto 

dos bens materiais, quanto imateriais. Nesse sentido, a família de Joana é considerada pobre, 

devido às precariedades imateriais que vivencia, mesmo que tenha melhores condições 

materiais. Ocorre que, assim como Davi, Joana também vivencia a vulnerabilidade afetivo-

relacional.  

Essas descritivas, marcadas pela pobreza, vulnerabilidades e riscos sociais, violação de 

direitos fazem com que Davi e Joana sejam usuários da Política de Assistência Social. Seus 

arranjos familiares se configuram como vulneráveis quando analisados a partir dos parâmetros 

da NOB/SUAS acerca da vulnerabilidade familiar.  

O quadro de vulnerabilidade dos arranjos familiares apresentado pela NOB/SUAS 

permite concluir que a situação da família de Davi é de grande vulnerabilidade, pois possui 

renda per capita inferior a meio salário mínimo, possui crianças menores de 15 anos, não tem 

acesso a trabalho formal e reside em domicílio com infraestrutura inadequada.  

Embora a família de Joana não se enquadre nos requisitos da NOB/SUAS, já que tem 

acesso à renda superior a meio salário mínimo, a trabalho formal e casa própria, sua situação é 

considerada vulnerável devido à ausência de apoio social, o que configura quadro de 

isolamento social e aumenta o risco de vitimização.  

Assim, chamamos a atenção para o perfil de pessoas com deficiência e suas famílias 

habitantes em territórios pobres e segregados. Queremos dar enfoque a situações como as de 

Ana - mãe de um adolescente com deficiência, sem o suficiente apoio de redes de 

solidariedade primária, isolada geograficamente, sem acesso à devida proteção social do 

Estado e impossibilitada de acessar a via do mercado. 

Importa nos questionarmos: qual é o lugar de tantos “Davis” e “Joanas” no Brasil? 

Diante do até aqui exposto, podemos responder que o lugar da pessoa pobre e com deficiência 

na sociedade brasileira, é o lugar do quase abandono e sofrimento social. Afinal, “as pessoas 

sofrem quando há estados de privação material, com a perpetuação da injustiça social e com a 

perda da liberdade em todas as suas formas e expressões” (WERLANG, 2013, p. 744).  
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2.3  Proteção Social a pessoa com deficiência: via oferta da família/sociedade, Estado e   

       Mercado. 

 

“Compreender as vulnerabilidades sociais 

significa entender a mediação entre o acesso a 

direitos, rede de serviços e políticas públicas e 

a capacidade de sujeitos e grupos sociais de 

acessar esse conjunto de bens e serviços, de 

modo a exercer sua cidadania. Conforme 

Rizzotti (2009), a vulnerabilidade social está 

associada à insuficiência de uma rede de 

proteção que garanta às famílias o acesso aos 

direitos” (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 

159). 

 

Diante das questões até então apresentadas, afirmamos que a condição de ser pessoa 

com deficiência, numa sociedade que privilegia a normalidade, é vulnerável. A 

vulnerabilidade pode levar o sujeito à condição de risco.  

 

São considerados fatores de risco: a convivência familiar, comunitária e social; 

fenômenos de isolamento, desagregação, desfiliação, discriminação, apartação e 

exclusão; contingências da natureza; aspectos como etnia, gênero, religião e 

orientação sexual; desigualdade econômica etc. (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 

161). 

 

Silva; Fonseca (2007, p. 1) afirma que a formação de sistemas de proteção social está 

ligada às necessidades das sociedades em impedir ou diminuir os impactos de determinados 

riscos sobre os indivíduos e os grupos sociais. Portanto, consiste “na ação coletiva de proteger 

indivíduos contra os riscos inerentes à vida humana e/ou assistir necessidades geradas em 

diferentes momentos históricos e relacionadas com múltiplas situações de dependência” 

(VIANA; LEVCOVITZ, 2005, p. 17; apud SILVA; FONSECA, 2007, p. 1).  

Inspirada em Costa (2002) e Castel (1998), Azeredo (2015) afirma que a proteção 

social é um mecanismo sócio-histórico de longa data, constituído de práticas sociais de 

cuidados que visam à manutenção da vida humana, sendo desenvolvida na esfera pública e 

privada.  
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Na linha desse raciocínio Gonçalves e Guará (2010), referem-se à proteção social 

como mecanismo que se organiza em redes, classificadas como primária e secundária. A 

primária refere-se, sobretudo, à família e é composta também pela vizinhança e a pequena 

comunidade circunscrita aos sujeitos. A secundária refere-se principalmente ao Estado, e tem 

em sua composição as ONGs, o mercado e as redes de movimentos sociais.  

No que se refere à proteção social primária, Castel (1988, p. 48)  a conceitua como 

“proteção próxima”- aquela relacionada à mobilização das famílias, da comunidade e das 

associações de caridade e religiosas. Conforme o autor, esse tipo de proteção era 

predominante nas “sociedades sem social”, regidas inteiramente por uma forma de 

sociabilidade primária, na qual as redes de interdependências não eram mediadas por 

instituições específicas.  

Essas redes de proteção tendiam a “funcionar como sistemas auto-regulados” 

(CASTEL 1988, p. 51) que buscavam regular coletivamente a vida social a partir da 

mobilização de recursos próprios. Assim, é possível falar numa “família providência” que 

tudo deve prover e cuidar (Ibidem). A “desfiliação” era o momento em que ocorria a ruptura 

do “tecido de assistência da família”, quando as relações de proximidade se tornavam 

insuficientes para assegurar a proteção de um indivíduo (Ibidem).  

Entretanto, mesmo nessas sociedades “o atendimento aos carentes constitui objeto de 

práticas especializadas” (Ibidem, p. 57). As igrejas atuavam numa perspectiva de caridade, 

funcionando como componente adicional à proteção, quando a família providência e a 

comunidade próxima eram insuficientes.  

Assim, “o hospital, o orfanato, a distribuição organizada de esmolas são instituições 

‘sociais’” (Ibidem, p. 57) que podem ser consideradas, analogamente, como uma espécie de 

“sociabilidade secundária, pois se trata de sistemas relacionais deslocados, em relação aos 

grupos de pertencimento familiar, de vizinhança, de trabalho” (Ibdem). Essas práticas já 

continham em si esboços de especialização, “núcleos de uma profissionalização futura” 

(Ibidem).  

Freitas, Braga e Barros (2012, p. 112) agregam a essa noção a ideia de que  “as 

relações de gênero conduzem ao  aprisionamento ao exercício de papéis familiares [...]”. Se 

observado, historicamente sempre foi relegado às mulheres o dever de gerenciar o cuidado na 

família. Seja a mãe ou a ama, era parte dos costumes familiares que a mulher providenciasse a 

proteção próxima e necessária ao equilíbrio e conforto familiar.  

Atravessando décadas, a discussão em torno do tema “família e proteção social” supõe 

reflexão sobre o papel das mulheres quanto as responsáveis pelo cuidado, proteção e educação 
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de seus membros, ainda hoje, apesar das mudanças que ocorreram e alteraram sua dinâmica, 

fazendo com que a família seja hoje reconhecida sobre diversos arranjos.   

Contudo, é importante destacar que nas famílias cujos arranjos se assentam em 

territórios de pobreza, o papel da mulher nos cuidados, enquanto oferta de proteção familiar, é 

mais nítido quando mães, avós, tias, comadres, madrinhas, etc, ajudam-se mutuamente, 

especialmente quando a ajuda requerida é para auxílio de um ente que necessita de atenção, 

por isso mais vulnerável, seja ele uma criança, uma pessoa com deficiência ou um idoso.  

A família é aqui entendida como mecanismo primeiro de proteção dos sujeitos, bem 

como meio essencial de garantia de reprodução da vida. Entretanto, isso não significa que 

caiba à família atuação única ou excessivamente majoritária na promoção dessa proteção. O 

ideal é que, além dos outros atores responsáveis pela oferta de proteção primária, os da 

proteção secundária se responsabilizem e ocupem seus papéis, somando-se ao campo das 

ações protetivas, especialmente no que diz respeito a grupos sociais mais fragilizados em seus 

vínculos, como é o caso das pessoas com deficiência.  

Neste contexto, não é difícil observar, principalmente nos segmentos mais vulneráveis 

econômica e socialmente, que a figura da mãe é a que se destaca nos cuidados com a pessoa 

com deficiência (FREITAS; BRAGA; BARROS, 2012). 

Além do recurso a família extensa, muitas destas mulheres (que, em vários casos, são 

responsáveis também pela chefia de suas famílias) recorrem à vizinhança em busca de auxílio. 

Quando lhes falta suporte, sucumbem a práticas consideradas negligentes, como delegar o 

cuidado de seus filhos, em geral, a outras mulheres ou deixarem-nos sem que nenhum adulto 

possa olhar por eles, no tempo em que estão fora de seus domicílios realizando trabalhos para 

prover seu sustento e de sua família. Não raro, as mulheres pobres costumam se ocupar em 

trabalhos, que lhes exigem cuidado com os filhos, mas de outras mulheres- suas patroas32.  

Na dimensão do cuidado e da proteção, Costa (2014) refere-se ao conforto, 

relacionado às comodidades do dia a dia, como oriundo da proteção social primária, 

incorporado como apoio seguro que se espera encontrar no círculo de relações sociais 

próximas, primeiramente na família. Na visão da referida autora, a proteção primária 

 

                                                           
32Essa realidade é bem trabalhada no filme “Que horas ela volta?”, filme brasileiro de 2015 dirigido por Anna 

Muylaert. Na história, Regina Casé interpreta Val, uma pernambucana que há mais de dez anos trabalha como 

empregada doméstica para uma família paulista de classe média-alta, ajudando a criar o filho dos patrões, 

enquanto sua própria filha ficou em Pernambuco e foi criada  pelo avô.    
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[...] significa pensar, igualmente, no papel que as mulheres desempenham dentro 

dela, principalmente nas camadas mais empobrecidas, nas quais permanecem como 

principais responsáveis pelo cuidado, proteção e educação do grupo familiar, na 

ausência de um poder público que promova o bem-estar social (FREITAS; BRAGA; 

BARROS, 2012, p. 113). 

 

Seus argumentos se sustentam na ideia de que o conforto/cuidado é no capitalismo 

uma mercadoria e tanto mais será alcançado quanto mais houver acesso à riqueza para 

comprá-lo. Nessa perspectiva, Costa (2014) garante que vários fatores incidem sobre a 

proteção primária e um deles é o quadro de mudanças engendradas pela consolidação do 

capitalismo, que faz com que as mulheres saiam ao trabalho e releguem o cuidado dos filhos a 

outrem. Igualmente incide a redução do tamanho das famílias marcada pela “substituição” do 

modelo de família extensa para nuclear.  

Na linha desse raciocínio, não são sem sentido as reclamações manifestas pela mãe de 

Davi, que diz não contar com redes da família extensa, tendo como principal apoio uma filha 

que mora distante. Em situações de morte da mãe ou figura feminina responsável, a situação 

da pessoa com deficiência tende a se agravar, como no caso de Joana que, quando perdeu sua 

mãe, perdeu a referência histórica do tipo de cuidado sobre a perspectiva de gênero feminino, 

mas pode contar, sob outro ponto de vista, com a oferta de cuidados, em termos proteção 

próxima, do seu tio, que, por sua vez, terceiriza para uma mulher os cuidados diretamente 

dispensados a Joana.  

Nesse contexto de oferta de proteção social, vale destacar que com o advento e 

consolidação da modernidade, a sociedade passa a se sustentar sobre os pilares do 

individualismo, em contraste com as sociedades pré-industriais, nas quais a proteção próxima 

era a principal fonte de segurança dos indivíduos (ROSÁRIO, 2005).  

O avanço do capitalismo fez emergir uma nova configuração social, marcadamente 

dividida em classes sociais, antagônicas entre si. O processo de tensão entre as classes em 

torno da questão social forçou o reconhecimento de direitos sociais a partir do início do século 

XX. Os direitos sociais foram então incorporados aos civis e políticos, o que significou a 

expansão dos mesmos (ALMEIDA, 2004).   

Ocorre que a conquista de direitos sociais significa a consolidação da proteção 

secundária, associada, principalmente, às intervenções do Estado no social por meio de 

políticas sociais.  

A institucionalização de políticas sociais permite aos indivíduos a possibilidade de 

diminuir a dependência com as proteções próximas, e, assim, o “Estado torna-se seu principal 

suporte (provedor de proteções)” (ROSÁRIO, 2005, p. 187). Esse movimento ocorre com a 
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inserção de categorias profissionais nas intervenções, agora especializadas; no Brasil esse 

processo tem como exemplo a emergência e consolidação do Serviço Social brasileiro como 

trabalho qualificado e remunerado. 

 

A proteção social não está circunscrita apenas ao âmbito do Estado e apresenta-se 

originariamente nas relações da família e comunidade. Não obstante, o Estado tem 

entre suas responsabilidades fundamentais a de oferecer políticas sociais que 

garantam a proteção social como direito e deve fazê-lo em conjunto com a sociedade 

promovendo ações que focalizam as pessoas, as famílias e os grupos sociais que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. (GONÇALVES; GUARÁ, 2010, 

p.14) 

 

Dentre as características que marcam a sociabilidade contemporânea, sem dúvida, o 

individualismo exacerbado é a mais preocupante e um dos seus principais rebatimentos é a 

forma como permeia o ideário da proteção social. Nesse ideário, dominante e predominante, 

prega-se um Estado mínimo que se exima ao máximo da oferta da proteção que lhe cabe. Dá-

se ao mesmo tempo relevância quase exclusiva à proteção no âmbito da ordem primária ou da 

secundária relativa a outros entes que não o Estado. Entretanto,  

 

O Estado, por meio das ações de suas diversas políticas públicas, deve responder 

pela proteção social, particularmente na política da assistência social, que dispõe de 

programas e serviços de proteção social básica ou especial atendendo às pessoas ou 

grupos que se encontrem mais vulneráveis. Contudo, a proteção social não tem se 

constituído em tarefa simples. Historicamente, as políticas públicas organizadas 

setorialmente, do ponto de vista de seu alcance social, demonstraram-se 

insuficientes em relação à atenção aos indivíduos e grupos socialmente 

vulneráveis (GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 13, grifo nosso). 

 

Pode-se observar que a responsabilização com a proteção social por parte tem sua 

efetividade numa distribuição desigual.  É sobre as famílias pobres e mais vulneráveis que o 

impacto desta relação gera mais riscos e danos.  

O Estado “reconhece” a fragilidade dessas famílias através de políticas sociais como 

seu principal instrumento de enfrentamento legal e institucional da vulnerabilidade e de oferta 

de proteção secundária. Ocorre que entre o previsto legal e o efetivo existem fatores que 

impedem que tal política tenha de fato alcance “social”. De acordo com Demo (1988), uma 

política só é social se de fato reduz desigualdades. Isso materializado no cenário de uma 

sociedade capitalista marcadamente caracterizada por um Estado de exceção é uma 

contradição.  

 

Nessa referência, a exceção torna‑se regra e saber “sobreviver na adversidade” e 

transitar entre fronteiras (em uma trama de ilegalidades) “pode decidir a vida e os 
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sentidos da vida, escapando dessa dura partida entre a morte matada e a desfiguração 

da vida para aqueles que viram ‘pobres de tudo’ e se transformam em público‑alvo 

dos programas sociais ditos de inserção, que nas palavras de Chico de Oliveira, não 

são mais do que a administração da exceção” (TELLES, 2007, p. 217; apud 

YASBEK, 2012, p. 292).  

 

A insuficiência da proteção secundária, por parte do Estado, tem relação com o apelo 

exagerado ao individualismo. Ocorre que responsabilidades, ao invés de devidamente 

partilhadas, tendem a serem transferidas para esferas com recursos ainda mais escassos de 

oferta protetiva. Nessas bases que se ergue um Estado cada vez mais mínimo e, em 

contrapartida, populações cada vez mais fragilizadas e despossuídas de recursos e ativos para 

uma vida cidadã. 

 

O retorno do individualismo, espécie de profecia auto-realizante que tende a destruir 

os fundamentos filosóficos do welfare state e, em particular, a noção de 

responsabilidade coletiva [...], essa conquista fundamental do pensamento social (e 

sociológico) [...] é o que permite ‘acusar a vítima’, única responsável por sua 

infelicidade e lhe pregar a ‘auto-ajuda’  (BOURDIEU, 1998, p. 15/16, apud 

SOARES, 2003, p. 26, grifo nosso). 

 

O movimento de terceirização das ações sociais é outra característica da 

contemporaneidade. Há destinação de responsabilidades a ONGs e OS, que assumem de 

forma complementar e, às vezes, predominante as responsabilidades de proteção social que 

nem a família e nem o Estado assumem. Embora o Estado participe do financiamento dessas 

instituições, o faz de forma precária e insuficiente. Assim,  

 

[...] em vez de evoluirmos para sistemas verdadeiramente públicos e universais que 

garantam os direitos essenciais de cidadania das parcelas majoritárias da população 

que não tem condições de incorporar-se via ‘mercado’, reduz-se ainda mais a já 

debilitada capacidade de intervenção do Estado no social (SOARES, 2003, p. 30). 

 

Há uma nítida “substituição dos agentes públicos estatais por organizações 

comunitárias ou não-governamentais” (Ibdem, p. 28), como a Apae, que oferta serviços de 

educação, saúde e assistência à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Trata-se de uma 

instituição presente em mais de 2 mil municípios brasileiros (APAE BRASIL, s.a.), ofertando 

apoio especializado que o Estado, por meio de suas instituições, não oferta. Entretanto, a 

Apae não tem o caráter de universalidade, e, assim, nem todos conseguem atendimento.   

 

[...] As experiência têm demonstrado que, apesar de serem financiadas com recursos 

públicos, o caráter público de suas ações não tem sido preservado, ocorrendo uma 

espécie de privatização sob diversas formas, como por exemplo no caráter muitas 
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vezes discricionário na escolha dos beneficiários dos programas ou mesmo de quem 

vai executá-los (SOARES, 2003, p. 28). 

 

Vivemos em uma sociedade que prega o individualismo, de forma que os sujeitos são 

pensados como seres autônomos desvinculados da estrutura de oportunidades que os 

incorporam, tais como a estrutura econômica, política, social, etc. Isolando o sujeito do seu 

espaço de vida, tem-se como consequência, ações também isoladas, que alimentam condições 

geradoras de sofrimento social. 

 

Desta maneira, o sofrimento social deve ser pensado na sua estreita relação com a 

vulnerabilidade estrutural de uma sociedade de propriedade de si, ou seja, 

relaciona‑se à autonomização da existência enquanto norma social de uma sociedade 

que não oferece as garantias para que esta mesma autonomização se dê (SOULET, 

2009, p 76, apud WELARG; MENDES, 2013, p. 754). 

 

E é esse pensamento conservador, predominantemente e elitista que permeia a 

sociedade brasileira. Quando se põe a responsabilidade do sucesso sobre os ombros do 

indivíduo e em contrapartida não lhe são oferecidos recursos, tem-se um território fértil a 

vulnerabilidades e desproteção. O que se exige dos sujeitos são respostas heroicas, afinal, só 

um ‘herói’ para vencer a correnteza de descaso com a coisa pública, para vencer as precárias 

condições de educação, saúde, trabalho, assistência, etc.  

Vivenciamos em meio a barbárie social, quando é exigido ao sujeito que pesque ao 

invés de ganhar o peixe, mas sem lhes ofertar condições de acesso e a vara e ao anzol, que 

dirá o rio; muito menos lhes é ensinado como pescar. 

Ainda que insuficiente e ineficaz, é bom que se destaque que o Estado não é um ente 

ausente no que diz respeito à proteção social. Suas ações é que se mostram incapazes de 

alcançar o patamar que se considera mínimo, para a que se possa falar em equidade e justiça 

social.  

 

Não há mais suportes institucionais, não há proteções formais. Assim, as 

fragilidades individuais, nascidas das exigências sociais de autonomia e de 

realização, se dariam em uma configuração social que, paradoxalmente, 

desinstitucionaliza e privatiza a atividade social de maneira geral. É neste contexto 

que o indivíduo deve permear, se localizar, viver e sobreviver. [...] Configura‑se, 

assim, um contexto de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade endógena, inerente à 

própria configuração social. É aí que o sofrimento social brota, dessa situação 

paradoxal, resultante de uma autonomia obrigada ao indivíduo, sem suportes 

socialmente disponíveis (SOULET, 2009, p. 36, apud WERLANG; MENDES, 

2013, p. 754) 
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Elemento que merece destaque no debate da proteção social é capital social. Conforme 

Costa (2005, apud GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 16), este diz respeito “à capacidade dos 

indivíduos produzirem suas próprias redes, suas comunidades pessoais”. Constituído por 

“relações interpessoais de apoio mútuo, tem sua base em princípios de reciprocidade comuns 

às organizações familiares, comunitárias, religiosas e étnicas” (KAZTMAN, 1999, p. 167; 

apud BILAC, 2006, p. 59).  

Costa (2005, apud GONÇALVES; GUARÁ) revela que o capital social está 

relacionado à capacidade de interação entre as pessoas, ao potencial que os sujeitos possuem 

para promover essa interação com o seu meio interpessoal de relações. Conforme Gonçalves e 

Guará (2010, p. 16, grifo nosso), “a existência de capital social e também a presença de 

associações, organizações, escolas, [...] etc. fazem a diferença para o desenvolvimento 

humano e social e aumenta a confiança e a sensação de proteção social”.  

No fluxo dessa análise o que se deseja pontuar é o “grau de coesão social, a 

profundidade das ligações e a natureza das relações com as instituições melhoram a qualidade 

de vida dos cidadãos” (GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 16).  Ocorre que o capital social é 

gerador de proteção e confiança e, em proporção direta, responsável pelo que poderíamos 

chamar de “componente para a dignidade da pessoa humana” (Ibidem).  

Na ótica da dignidade humana, o convívio, a interação e a inclusão social são fatores 

fundamentais. Observou-se ao longo deste trabalho o quanto isso é dificultado, quando a 

pessoa com deficiência convive ainda com limitado acesso a estruturas de oportunidades 

essenciais a uma vida de qualidade.  

 

O que define a pessoa [com] [...] deficiência não é a falta de um membro nem a 

visão ou audição reduzida. O que caracteriza a pessoa [com] [...] deficiência é a 

dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. [...] Infelizmente, é 

evidente que quanto mais grave a deficiência, maior é a dificuldade de 

relacionamento social. O que se dá por diversos fatores complicadores, como, por 

exemplo, as barreiras e dificuldade de acesso, a inadequação dos meios de transporte 

em geral, o preconceito que toma conta da sociedade, que tem um padrão de 

normalidade estabelecido e inapto a ser facilmente modificado. (ARAUJO, 2013, 

apud, HONESKO; BORGES, 2011, p. 12) 

 

As problematizações acima sinalizam para importância do entrelaçamento entre 

proteção primária e secundária em qualquer tempo e espaço. Trata-se de um compromisso de 

civilidade que deve ser expresso na quantidade e qualidade da proteção ofertada, em termos 

de abrangência e efetividade das mesmas. O mercado a família e o Estado, aliados, devem se 

constituir como protagonistas garantidores das mais variadas e necessárias formas de 

segurança social, sendo ainda mais efetivo entre os seguimentos em condições de pobreza, 
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vulnerabilidades e riscos sociais e de maior alcance entre as pessoas que, além da parte desse 

quadro, ainda ocupam o lugar de pessoa com deficiência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo social de compreensão da deficiência entende que esta é fenômeno de 

opressão ao corpo com impedimentos e se refere diretamente às sociedades não inclusivas. 

Tais sociedades, regidas pela cultura da normalidade, impõem barreiras sociais que obstruem 

a participação de pessoas com deficiência no cotidiano social e, ao mesmo tempo, promovem 

condições objetivas e subjetivas, para que direitos não sejam acessados ou devidamente 

efetivados.  

Ao longo dos capítulos, buscou-se demonstrar que o não acesso aos direitos por 

pessoas com deficiência e/ou suas famílias, é um fenômeno que tem origem na incivilidade 

social. Incivil é o tipo de sociedade que não reconhece o outro como sujeito de direitos e, com 

isso, desenvolve práticas que fomentam a exclusão social. A negativa de direitos tem como 

uma de suas faces o isolamento social.  

As análises sobre a compreensão social da deficiência apontam que a cultura da 

normalidade (que valoriza o normal em detrimento da diversidade), tem raízes historicamente 

vinculadas às formas de pensar e tratar a deficiência relacionando-a à base cultural de cada 

sociedade ao longo do tempo e essa é a razão que determina as formas de lidar com a 

deficiência.  

Ao longo da história, os modelos discriminatórios de compreensão da deficiência 

(místico e biológico) definiram práticas de igual teor, enraizando a não aceitação da 

diversidade e seu consequente repudio, o que contribuiu para que a deficiência fosse 

entendida e tratada, até os dias atuais, a partir da perspectiva de incivilidade social.  

Ao focar tal discussão na realidade brasileira, constatamos que se trata de uma 

sociedade construída sobre a matriz da incivilidade, na qual as regras de sociabilidade se 

nutrem em éticas particularistas, responsáveis por reproduzir a hierarquia em detrimento da 

igualdade.  

O que se verifica é que a incivilidade social enraizou-se em traços da inércia cidadã e 

se expressa pela subversão da lógica do direito, que, via de regra, tem seu reconhecimento 

precário e/ou ausente, o que inviabiliza a cidadania aos demandantes de direitos. Tal situação 

acentua-se, nos casos de pessoas com deficiência, ao se somar ao cenário corriqueiro de 

exclusão social e discriminação, corroborando para que vulnerabilidades sejam expressas e 

ampliadas.  

As análises levaram à constatação de que o que determina situações de discriminação 

não é o fato em si, de ser pessoa com deficiência, mas de vivenciar tal condição numa 
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sociedade não inclusiva. Com isso, consideramos que a discriminação abre portas às 

negações/violações de direitos. 

O pressuposto de que a pessoa com deficiência tende a vivenciar condições de 

vulnerabilidades em nossa sociedade, foi confirmado nas análises em questão, pois os sujeitos 

investigados, além de alvos da exclusão e discriminação social, sofrem com tratamento social 

diferenciado em detrimento de critérios de igualdade e cidadania. Concluímos que as 

vulnerabilidades que vivenciam possuem dois vieses; um deles relaciona-se à condição 

advinda das barreiras da deficiência e outro de suas condições socioespaciais, donde a 

pobreza e os territórios segregados contribuirão para que as precariedades desses sujeitos se 

intensifiquem. 

O que identificamos é que a vulnerabilidade, por motivo de deficiência, é 

condicionada pela cultura de normalidade, que determina práticas discriminatórias aos 

mesmos. São as posturas da sociedade no geral, e da família em particular, que colaboram 

para sua promoção, na medida em que consideram o deficiente como pessoa incapaz. É essa 

medida geradora da assimetria de poder entre o não deficiente e o deficiente.  

Verificamos também que o grau de comprometimento (físico, intelectual e sensorial) é 

decisivo nas determinações da vulnerabilidade, pois, quanto menos independente for a pessoa 

(como Davi e Joana), mais suscetível às situações de vulnerabilidades e violência estará.  

Constatamos que a pobreza é o principal fator de vulnerabilidades desses sujeitos e 

isso se expressa na residência em territórios de escassas e precárias estruturas de 

oportunidades, geradoras de iminente risco social.  

As condições de vida de Joana atestam o quanto a vulnerabilidade que encarna, na 

condição de pessoa com deficiência, é agravada pela pobreza, inclusive aquela relacionada às 

formas de violência, manifestas na negação/violação de direitos. O mesmo ocorre com Davi, 

cujas dimensões socioespacial da pobreza contribuem para aparta-lo do acesso à saúde, 

educação e lazer. 

Identificamos que, nos casos de pessoas deficientes pertencentes às parcelas mais 

empobrecidas da sociedade, a pobreza atua amplificando vulnerabilidades. A pobreza 

(material e imaterial) dilata as vulnerabilidades provenientes da condição de ser deficiente em 

um meio não inclusivo e inseguro socialmente. 

Partimos do pressuposto que o quadro de vulnerabilidade social é agravado pelo não 

acesso a direitos, devido a fatores como a confusão entre direito e privilégio e a cultura de 

inércia cidadã. Este pensamento foi confirmado pela via das narrativas de Davi e Joana, que 
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sustentam o argumento de que ter direitos negados/violados coloca a pessoa em desvantagem 

em relação aos demais e gera assimetria de poder entre deficiente e não deficiente.  

Ratificamos que o não acesso a direito refere-se a lacunas e falhas na oferta de 

proteção primária e secundária. O mercado é restritivo à inserção de deficientes, bem como a 

qualificação técnica e profissional é dificultada aos mesmos, já que o acesso à educação é 

também limitado.  

No âmbito da proteção secundária, o Estado, historicamente destinou ao segmento 

ações quase restritas ao campo da assistência social. Atualmente, a principal forma de apoio é 

por meio de instituições como CRAS e CREAS, através do repasse do BPC. Ações 

educacionais de esporte, capacitação para o trabalho, lazer, cultura, entre outras, ou são 

inexistentes ou ínfimas.  

Com a ausência/precariedade da proteção secundária, o terceiro setor se ocupa de 

ofertar serviços, programas e projetos a pessoas com deficiência, mas também se configura 

como campo restrito de atuação. Instituições como a Apae, funcionam como referência de 

oferta de proteção a pessoas com deficiência. Todavia, embora também financiadas pelo 

Estado, não têm capacidade para ofertar atendimento universal. 

Observamos que, embora o direito lhes seja garantido formalmente, na prática, há 

cenários de não acesso/violação dos mesmos. Fatores como a inércia cidadã contribuem para 

o não reconhecimento dos mesmos e lutas por sua conquista, manutenção e alargamento, 

quase não existam.  

Tal cenário configura um quadro de assimetria na oferta de proteção à pessoa com 

deficiência, já que, diante da insuficiência da proteção secundária, se sobrecarrega a proteção 

primária, tipificada nas ações da família, e, sobretudo, na figura feminina, a quem, 

historicamente, tem sido atribuída a responsabilidade no cuidado com seus entes.  

Observamos que a fragilização e sobrecarga no âmbito da proteção primária, 

juntamente com a ineficiência da proteção secundária, contribui para caracterizar o quadro de 

pobreza, ao qual pertencem as famílias investigadas, tornando-as ainda mais vulneráveis. Tais 

pessoas, embora possuam direitos assegurados em lei, não os veem devidamente efetivados, 

nem nos seus próprios lares e tampouco na sociedade em geral. 
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