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RESUMO  
A discussão da deficiência no campo do direito foi introduzida no 
arcabouço dos direitos humanos, promulgados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos em 1948. Isso significa, em tese, uma mudança 
expressiva em termos de possibilidade das pessoas com deficiência 
serem tratadas igualmente aos demais seres humanos, de terem acesso 
às condições de desenvolverem seus talentos e aspirações, protegidas 
de quaisquer desigualdades, discriminações, exclusões que as 
acompanham historicamente. Nessa direção, a política de assistência 
social preconiza a garantia de direitos mediante a efetivação de serviços, 
programas, projetos e benefícios. Nesse estudo, referenciamos a citada 
política e o documento intitulado tipologia de serviços 
socioassistenciais, que aborda alguns serviços específicos para as 
pessoas com deficiência nos níveis de proteção social básica e especial. 
Averiguamos quais serviços socioassistenciais essa população tem 
acesso em Mossoró, se são realizados em rede, articulado com outras 
políticas setoriais e as principais barreiras para sua efetivação.  
 
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Política Nacional de Assistência 
Social. Serviços Socioassistenciais.  

 

ABSTRACT 
The discussion of disability in the field of law was introduced in the 
framework of human rights, enacted in the Universal Declaration of 
Human Rights in 1948. This means, in theory, a significant change in 
terms of the possibility for people with disabilities to be treated equally 
to other human beings, of having access to conditions to develop their 

 
85 Professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos 
Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Políticas Públicas (GEPP); e-mail: socorroseverino@uern.br 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1554 

talents and aspirations, protected from any inequalities, discriminations, 
exclusions that accompany them historically. In this direction, the social 
assistance policy advocates the guarantee of rights through the 
implementation of services, programs, projects and benefits. In this 
study, we refer to the aforementioned policy and the document entitled 
typology of social assistance services that addresses some specific 
services for people with disabilities at the basic and special social 
protection levels. We investigated which social assistance services this 
population has access to in Mossoró, whether they are carried out in a 
network, articulated with other sectoral policies and the main barriers 
to their effectiveness. 
 
Keywords: People with Disabilities. National Social Assistance Policy. 
Social Assistance Services. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão da deficiência no campo do direito foi introduzida no arcabouço dos direitos 

humanos, promulgados na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Isso significa, 

em tese, uma mudança expressiva em termos de possibilidade das pessoas com deficiência 

serem tratadas igualmente aos demais seres humanos, de terem acesso às condições de 

desenvolverem seus talentos e aspirações, protegidas de quaisquer desigualdades, 

discriminações, exclusões. Entretanto, dada a sua configuração como grupo vulnerável, 

acrescente-se a essa condição, trajetórias repletas de exclusões, discriminações, desvantagens 

e desigualdades. Romper com essa situação exige que além dos direitos humanos, sejam 

afiançados e efetivados direitos específicos à essa condição. Por isso, os direitos das pessoas 

com deficiência podem ser acionados conjugando essas duas fontes: uma respaldada no direito 

universal do ser humano, e a outra fundamentada nas características que as identificam como 

um grupo específico.  

Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2006), a qual o Brasil ratificou com status de Emenda Constitucional em 2008, e reafirmou na 

Lei Brasileira de Inclusão (2015), 

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental e intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. (BRASIL, Decreto Nº 186/2008). 

 

O conceito supracitado evidencia uma evolução, bem como inova ao articular os 

impedimentos humanos às barreiras exteriores, sejam elas físicas, atitudinais, comunicacionais, 
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sociais, tecnológicas, as quais comparecem, simultaneamente, como potencializadoras das 

limitações, como óbices à participação das pessoas com deficiência em igualdade de condições 

às demais pessoas. Com isso, desvia-se o foco da deficiência exclusivamente da pessoa, 

deixando subjacente a desresponsabilização do sujeito pela sua condição de deficiente. 

Além da alteração conceitual, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência destaca a tendência de ruptura com a noção de deficiência centrada nas 

condições individuais do modelo médico e, introduz o modelo social, que considera como fator 

que exponencia as limitações da pessoa o meio onde ela está inserida, pois, nele encontram-se 

barreiras físicas, atitudinais, sociais, tecnológicas, de comunicação, de transporte, de acesso aos 

serviços públicos. O modelo social considera a deficiência como uma experiência resultante da 

interação entre características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que ele 

vive, isto é, da combinação de limitações impostas pelo corpo em decorrência de algum tipo de 

perda ou redução de funcionalidade, a uma organização social pouco sensível à diversidade 

corporal.  

Desse ponto de vista, a deficiência não deve ser entendida como um problema 

individual, mas como uma questão eminentemente social, em que se transfere a 

responsabilidade pelas desvantagens da deficiência, das limitações corporais do indivíduo para 

a incapacidade da sociedade de ajustar-se à diversidade humana, senão incorre-se na 

possibilidade de se manter a exclusão dessas pessoas a diversos processos sociais. 

Supõe-se que, a adoção do modelo social para referenciar pesquisas e políticas públicas 

direcionadas às pessoas com deficiência não deverão se concentrar apenas nos aspectos 

corporais dos indivíduos, antes contabilizados em função apenas de grave comprometimento 

da capacidade visual, auditiva, intelectual ou motora para identificar a deficiência, mas ampliá-

los, inserindo a quebra de barreiras existentes na sociedade. Assim, sinaliza-se uma tendência 

de se ampliar a cobertura dessa população como detentora de direitos das políticas sociais 

públicas. 

As deficiências são classificadas e definidas em vários instrumentos legais. No entanto, 

nos referenciamos em legislações mais recentes, como o Decreto Nº 5.296/2004, que as tipifica 

em: física, auditiva, visual, mental e múltipla. Os Decretos Nº 186/2008 e Nº 6.949/2009 e, mais 

recentemente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), ou a denominada Política de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, passam a adotar a definição e as tipologias de deficiência 
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expressas na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nela, observa-se a 

referência a deficiência intelectual entre as categorias destacadas anteriormente. E, mais 

recentemente, no Brasil, a partir de 2012, por meio da Lei Nº 12.764/2012, incorpora-se o 

transtorno do espectro autista entre as categorias de deficiência.   

No Brasil, segundo a Cartilha do Censo 2010 Pessoas com Deficiência (2012), 23,9% da 

população têm algum tipo de deficiência, o equivalente a 45.606.048 brasileiros, sendo 

25.800.681 mulheres e 19.805.367 homens.  Os tipos de deficiência variam, a deficiência visual 

apresenta maior ocorrência, atinge 18,6% da população brasileira. Em seguida está a deficiência 

motora, afetando 7% da população, seguida pela deficiência auditiva, com 5,10%, e a mental 

ou intelectual, com 1,40% da população. 

Esses índices variam entre regiões, estados e até mesmo entre cidades de um mesmo 

estado. A Região Nordeste apresenta o maior índice de pessoas com deficiência (26,6%), 

distanciando-se das Regiões Sul e Centro-Oeste, que contabilizam os menores percentuais 

(22,5% e 22,51%, respectivamente). As Regiões Sudeste e Norte revelam índices muito 

aproximados às anteriores (23,0% e 23,4%, respectivamente). Entre os estados brasileiros, a 

maior incidência da deficiência situa-se nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, com 

taxas de 27,86% e 27,58%, respectivamente, bem acima da média nacional de 23,9%. No outro 

extremo, estão os estados de Roraima e Santa Catarina, com 21,2% e 21,3%, respectivamente.  

Os dados imediatamente expressos revelam que a população brasileira apresenta altos 

índices de pessoas com deficiência, requisitando do Estado a criação e efetivação de legislações 

que contemplem direitos traduzidos em políticas públicas sociais, buscando responder as 

demandas específicas desse segmento populacional. Nesse sentido, foram sendo criados 

inúmeros dispositivos jurídico-legais, programas, projetos, serviços, benefícios voltados para 

atender as especificidades desse segmento populacional. Todavia, para o que interessa nesse 

estudo, referenciamos política de assistência social e o documento intitulado tipologia de 

serviços socioassistenciais, que abordam alguns serviços específicos para as pessoas com 

deficiência nos níveis de proteção social básica e especial. Sintonizada com a realidade e 

referenciada nos documentos imediatamente mencionados, traçamos como objetivo geral da 

pesquisa mapear a rede dos serviços socioassistenciais para as pessoas com deficiência em 

Mossoró/RN.  
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A pesquisa de natureza qualitativa analisou a percepção dos atores sociais envolvidos 

na pesquisa de campo acerca dos serviços, programas, projetos e benefícios implementados 

pela política de assistência social em Mossoró/RN. Para tanto, utilizamos como técnica/ 

instrumento de coleta/produção de dados a entrevista semiestruturada com as coordenadoras 

do CRAS e do CREAS e presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência.  

Associada a pesquisa de campo, realizamos também pesquisa bibliográfica concernente 

as categorias centrais, cuja fundamentação iluminam o diálogo, a compreensão e a 

interpretação da realidade estudada, e a pesquisa documental, referenciando a Política 

Nacional de Assistência Social, Tipificação de Serviços Socioassistenciais, Orientações Técnicas: 

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas e Benefício de 

Prestação Continuada (BPC).  

 

2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: os serviços socioassistenciais para as pessoas com 

deficiência na proteção social básica e especial 

 

A Constituição Federal de 1988, nos Arts. 203 e 204 trata da organização da assistência 

social e, nos incisos IV e V aborda diretamente os direitos das pessoas com deficiência, cujo teor 

pode ser examinado abaixo:  

 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família.  

 

A regulamentação desses artigos efetiva-se na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

(Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993), que desencadeou a criação e a aprovação da Política 

Nacional de Assistência Social, em 22 de setembro de 2004. Inicia-se assim, o trânsito da 

assistência social para o campo dos direitos, da universalização do acesso e da responsabilidade 

estatal. Sua inserção no âmbito da seguridade social aponta também para o seu caráter de 

Política de Proteção Social articulada a política da saúde e da previdência social. 
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Nesse sentido, a PNAS (2004) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS, 2005) 

sistematizaram a assistência social em dois níveis de proteção social: Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial, sendo a proteção social especial subdividida em média e alta 

complexidade.  

Segundo a PNAS (2004, p. 33), a “proteção social básica tem como objetivos prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. A proteção social especial, destinada a 

“famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social e que tiveram 

seus direitos violados” (PNAS, 2004, p. 37). 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade “garantem proteção 

integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido - para famílias e indivíduos 

que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de 

seu núcleo familiar e, ou, comunitário”. (Idem, p. 38). 

Buscando a padronização no território nacional acerca dos serviços de proteção social 

básica e especial, o Conselho Nacional de assistência Social (CNAS) aprovou por meio da 

Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, estabelecendo seus conteúdos essenciais, público-alvo, propósito de cada 

serviço e os resultados esperados. Além das provisões, aquisições, condições e formas de 

acesso, unidades de referência para a sua realização, período de funcionamento, abrangência, 

a articulação em rede, o impacto esperado e suas regulamentações específicas e gerais. 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais organizou os serviços por níveis de 

complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 

conforme expomos no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Serviços de Proteção Social Básica e Especial 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 
2.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas 
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PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL 

Média 
Complexidade 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI); 
2. Serviço Especializado em Abordagem Social; 
3. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC); 
4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias; 
5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Alta 
Complexidade 

1. Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
- Abrigo institucional; 
- Casa-Lar; 
- Casa de Passagem; 
- Residência Inclusiva. 
2. Serviço de Acolhimento em República; 
3. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
4. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências. 

Fonte: Adaptada do Caderno de Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2014. 

 

Nesse trabalho, recortamos os serviços socioassistenciais direcionados mais 

especificamente para as pessoas com deficiência, quais sejam: na Proteção Social Básica, o 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, na 

Proteção Social Especial, média complexidade, o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, e entre os serviços de proteção social de alta 

complexidade, no Serviço de Acolhimento Institucional, a Residência Inclusiva.   

O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

reconhece o domicílio como um espaço de proteção e cuidado em meio às diversas situações 

de vulnerabilidades sociais relacionadas a fragilização de vínculos familiares e sociais, que 

prejudicam ou impedem o acesso aos espaços/unidades presentes no território.  

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), o Serviço de 

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas tem como finalidade  

 
o acesso a direitos, a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o 
desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de 
oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com 
deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades 
individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. (BRASIL, 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, 2014). 
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Desse modo, esse serviço se constitui em uma estratégia à equiparação de 

oportunidades de acesso ao SUAS, visto que, as orientações profissionais, ao irem ao encontro 

das pessoas em seu domicílio, inscrevem-se como uma possibilidade de atendimento das 

necessidades singulares dos usuários, por conseguinte vislumbram a ampliação do acesso a 

direitos e o fortalecimento dos vínculos, de cuidado e de convívio familiar e social. 

O Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e idosas e suas 

famílias com algum grau de dependência, destina-se aqueles(as) que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 

adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 

comprometem o desenvolvimento da autonomia. 

Esse serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria 

da qualidade de vida dos participantes. Para tanto, as ações devem possibilitar a ampliação da 

convivência desses sujeitos, assim como, a partir da identificação das necessidades, viabilizar o 

acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas 

setoriais, atividades culturais e de lazer.  

O Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Residência Inclusiva destina-se a 

jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e, 

não dispõem de condições de autossustentabilidade, ou que estejam em processo de 

desligamento de instituições de longa permanência. Tem como finalidade favorecer a 

construção da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de 

capacidades adaptativas para a vida diária. 

Essa pesquisa encontra respaldo e, simultaneamente reafirma a proposta do 

documento sobre a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, ao preconizar que a 

implementação desses serviços seja materializada em rede, mediante a articulação dos dois 

níveis de proteção social, das políticas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos; do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e de serviços, programas e projetos 

de instituições não governamentais e comunitárias. 
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3 MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM MOSSORÓ 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo 2010, informa que o Estado 

do Rio Grande do Norte apresenta o maior índice de pessoas com deficiência, com uma 

população de 3.168.027 habitantes. Desses, 882.022 são pessoas que apresentam pelo menos 

uma das deficiências investigadas, ou seja, 27,86% da população total apresenta algum tipo de 

deficiência. 

Particularizando no Estado do Rio Grande do Norte o município de Mossoró, esse 

registrava uma população de 259.815 habitantes, desse quantitativo, 90.926 pessoas 

apresentam algum tipo de deficiência, assim distribuídas: auditiva 15.594, mental/intelectual 

3.968, motora 19.353 e visual 52.011.  

Malgrado o município de Mossoró apresente expressivo contingente de pessoas com 

deficiência, a política de assistência social, notadamente a tipologia de serviços 

socioassistenciais estabeleça alguns serviços específicos para as pessoas com deficiência, 

orientando que os mesmos se efetivem em rede, mediante a articulação com outras políticas 

públicas setoriais, e com outras formas de garantia de direitos, não encontramos fontes oficiais 

que registrem essas informações. 

Ante tal vazio, tornou-se imperioso mapear a rede de serviços socioassistenciais para as 

pessoas com deficiência em Mossoró, uma vez que se desconhece, oficialmente, como a mesma 

se configura nesse município. A seguir, exporemos os resultados que a pesquisa possibilitou.  

Cumpre-nos registrar que, em se tratando de documentos previstos no Projeto de 

Pesquisa não tivemos acesso aos  Relatórios Mensais de Atendimentos (RMA), tampouco  ao 

Cadastro Único de Assistência Social. Tais documentos, ao lado dos demais pesquisados, 

poderiam ter possibilitado visualização mais ampla do acesso de pessoas com deficiência aos 

serviços socioassistenciais em todos os níveis de proteção social, programas, projetos e 

benefício e, assim, contribuir de maneira mais completa para o mapeamento da rede de 

serviços socioassistenciais da pessoa com deficiência, efetivados nos CRAS e nos CREAS.   

As entrevistas foram realizadas com coordenadoras dos CRAS, do CREAS e com a 

presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPD). As 

entrevistas previstas com a gestora municipal da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Juventude (SDSJ) e com os (as) coordenadores (as) das Associações das Pessoas com Deficiência 
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e com os usuários dos serviços socioassistenciais - pessoas com deficiência - não se 

concretizaram. A gestora de assistência social esquivou-se e os demais justifica-se em razão da 

pandemia e por dificuldade em usar o google meet. 

As coordenadoras dos CRAS e do CREAS afirmaram que atendem pessoas com todos os 

tipos de deficiências: física, auditiva, visual, mental, intelectual e múltiplas. Porém, destacaram 

o transtorno mental como mais recorrente e que os referidos equipamentos não dispõem de 

atendimento especializado para essa população.  

Nesse período de pandemia do COVID-19, as instituições pesquisadas realizaram 

atendimento presencial para as demandas consideradas urgentes, seguindo as normas de 

segurança sanitária e, de forma remota, por meio de ligação, mensagem via aplicativos e redes 

sociais para os serviços em grupo, agendamento de atendimentos, encaminhamentos e 

orientações. 

Os serviços socioassistenciais que as pessoas com deficiência têm acesso nos CRAS são: 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o qual contabiliza a maior 

participação, isto é, 58% de pessoas com deficiência estão inseridas nesse serviço; Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) e o Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio, sendo esse último serviço sistematizado por meio de um Plano de Desenvolvimento 

do Usuário (PDU). Porém, a maioria dos CRAS não o efetiva, apenas 28% dos CRAS o utilizam.  

Tal realidade evidencia a fragilidade no atendimento às pessoas com deficiência a esse 

serviço. 

No CREAS tem-se o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) e o Serviço de Abordagem Social. Todavia, não há registros sobre o 

atendimento específico às pessoas com deficiência. Essas pessoas são inseridas no PAEFI 

através de demanda espontânea, ou encaminhamentos pela rede de serviços. Destacamos a 

inexistência de Residência Inclusiva. As pessoas abandonadas ou em situação de rua são 

encaminhadas para o Acolhimento Institucional para Adolescentes (AIA), Núcleo Integral de 

Assistência à Criança (NIAC) e os adultos para a Casa de Passagem. Essa última caracteriza-se 

pelo acolhimento temporário, incluindo pessoas com deficiência e idosos.   

A pesquisa revela que as pessoas com deficiência são inseridas nos serviços de acordo 

com as suas demandas, em grupos conforme o seu ciclo de vida, ou “adequando-se” aos 

equipamentos existentes na comunidade. Ademais, há uma certa fragilidade no registro de 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1563 

dados, a qual se espraiam nos seus repasses, inviabilizando pesquisas, estudos, ou fiscalização 

pelo CMDPD, conforme expressou sua presidenta. O registro limita-se ao número de pessoas 

cadastradas no CadÚnico e, sobretudo, no BPC.  

Acerca das pessoas com deficiência que frequentam os CRAS e são beneficiárias do BPC, 

obtivemos um total de 22 beneficiários. Não obstante, consoante pesquisa em site oficial do 

Ministério da Cidadania, o município de Mossoró/RN contabiliza 9.302 pessoas contempladas 

com o referido benefício, desse total mais da metade são pessoas com deficiência. Essa 

discrepância reforça a fragilidade de registro de dados, agudizada pela privação aos mesmos.  

Nos CRAS e no CREAS, quando se constata situação de vulnerabilidade social do usuário, 

encaminha-o para inserção no CadÚnico para receber o Bolsa Família, o BPC e benefícios 

eventuais (auxílio natalidade, auxilio funerário, cesta básica) e o Programa Passe Livre, 

contribuindo de forma positiva para o enfrentamento da vulnerabilidade social, embora não 

cubra toda a demanda. 

Constatamos, com base nas entrevistas, que há articulação entre as políticas setoriais 

de saúde, transporte, habitação, lazer e cultura.  Mencionaram que em determinados casos 

essa articulação é previamente traçada, permitindo a viabilização dos direitos dos usuários por 

meio do acolhimento, encaminhamentos e orientações, de acordo com a demanda.  

Destacamos também que as pessoas com deficiência não são tratadas como prioridade, 

e no intercâmbio de informações, verifica-se, muitas vezes, a ausência de respostas aos 

encaminhamentos e fragilidade dessa articulação, intensificadas por barreiras atitudinais, 

arquitetônicas, de comunicação e informação, tecnológicas, falta de intérprete/tradutor de 

LIBRAS, falta de políticas públicas específicas, orçamento limitado que dificulta e/ou impede a 

materialização/ampliação dos serviços socioassistenciais e de políticas específicas.  

Para a presidente do CMDPD, a rede é constituída pelas políticas setoriais de educação, 

saúde e empregatício. Quanto à política de emprego, a finalidade reside em inserir a pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho. O conselho faz a supervisão e orienta esses órgãos 

para que as pessoas com deficiência sejam assistidas, bem como fiscaliza por meio de reuniões 

intersetoriais com diversas pautas específicas, que tem sido positivo, pois tem-se o retorno de 

como estão sendo operacionalizadas essas políticas. Anteriormente, eram feitas visitas de 

acompanhamento, fiscalização e orientação, e quando se identificava uma fragilidade, 

acionava-se a rede, tentando alinhar a situação e acompanhando conforme a denúncia. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1564 

Outrossim, as demandas reprimidas nos CRAS para as pessoas com deficiência, revelam-

se no escasso acesso a geração de emprego e renda, na inexistência de busca ativa nos 

territórios, na falta de dotação orçamentária e de transporte adaptado, na dificuldade em 

acessar a rede de saúde para consultas, medicamentos ou laudos. No CREAS, sobressaem os 

conflitos familiares, violências, ausência de responsável ou de cuidador, não acesso ao BPC.  

Os encaminhamentos mais recorrentes ao CMDPD relacionam-se a área da educação, 

em decorrência da falta de auxiliares em sala de aula e de professores capacitados, agressão na 

escola, mas, nas palavras da entrevistada, não teve denúncias nesse período de pandemia. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em Mossoró/RN, as pessoas com deficiência têm acesso a política de assistência social 

na proteção social básica e especial. Na proteção social básica, são inseridas no PAIF, SCFV e 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio, mas esse último de forma reduzida e destituído 

do PDU. As famílias vulneráveis são inseridas Programa Bolsa Família e infimamente no 

Programa Geração de Oportunidades. Na proteção especial de média complexidade, o único 

serviço existente no município pesquisado é o PAEFI, sequer existe o serviço específico para 

esse público-alvo, no caso, o Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência, idosas 

e suas famílias. Em se tratando da proteção social especial de alta complexidade, a única forma 

de acolhimento institucional, transitória, é a Casa de Passagem, uma vez que, na esfera estatal 

municipal não dispõe dos demais serviços previstos no documento Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, em particular a Residência Inclusiva. As pessoas com deficiência, 

atendendo aos requisitos impostos pelo Estado, acessam o BPC e benefícios eventuais.   

O estudo permite inferir que a maioria dos serviços, programas e benefícios são 

implementados consoantes as demandas, embora existam demandas reprimidas em variadas 

áreas, tampouco contemplam as especificidades dos tipos de deficiências. 

Os serviços socioassistenciais estão organizados em rede nos níveis de proteção social 

básica e especial, articulam-se com outras políticas públicas setoriais por meio de 

encaminhamentos, rodas de conversa, reuniões, palestras, e-mails, ligações, estudo de caso e 

visitas institucionais, mas revelam fragilidade, requisitando ampliação e aperfeiçoamento.  
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A fragilidade da rede intensifica-se ante as dificuldades de acesso aos serviços 

socioassistenciais, ampliadas pelas barreiras atitudinais, arquitetônicas, de comunicação e 

informação, tecnológica, falta de um plano de ação, ausência de dotação orçamentária para 

implementação de políticas públicas inclusivas, busca ativa nos territórios, combate à violência 

familiar e ampliação de acesso as políticas de saúde e educação. Em outros termos, os serviços 

socioassistenciais expressam desigualdades, incertezas e certa desproteção social. 
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