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RESUMO 
 O presente artigo possui por objetivo analisar, a partir de uma revisão 
bibliográfica e documental embasada na perspectiva marxista, a pessoa 
com deficiência e a política de Assistência Social no Brasil sob a 
perspectiva do direito. A análise revela que o histórico da trajetória da 
pessoa com deficiência, em âmbito global, é permeado por silêncios e 
gritos, no qual por séculos os direitos para com as pessoas com 
deficiência foram negligenciados. A partir da regulamentação da 
Assistência Social, as pessoas com deficiência passaram a contar com a 
política não contributiva nos níveis de proteções básica e especial que 
objetivam promover serviços socioassistenciais e incidem na condição 
de vulnerabilidade. 
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ABSTRACT 
The present article aims to analyze, from a bibliographic and 
documentary review based on the Marxist perspective, the disabled 
person and the social assistance policy in Brazil from a social rights 
perspective. The analysis reveals that the history of the trajectory of the 
person with a disability, globally, is permeated by silences and screams, 
in which for centuries the rights for people with disabilities have been 
neglected. From the regulation of Social Assistance, people with 
disabilities started to count on the non-contributory policy at the basic 
and special protection levels that aim to promote social assistance 
services and affect the condition of vulnerability. 

 
Keywords: Disabled person; Social rights; Social Assistance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A história da pessoa com deficiência, como aponta Figueira (2011), é calcada por gritos 

e silêncio. Gritos daqueles que não se encontram dentro do padrão de “normal e aceito” e que 

foram vítimas de extermínio, reclusão e isolamento social e silêncio de sociedades que 

desconsideravam o gênero humano e admitiam tratar o humano como coisa à mercê do 

descarte. 

A perspectiva de inclusão social foi por séculos negligenciada, e o início do tratamento 

para com a pessoa com deficiência sob a ótica cristã, que preconizava à vida, se deu sobre bases 

de caridade, benemerência e responsabilidade da família sem que o Estado fosse requisitado 

para responder sob o aporte do direito essa demanda. 

Considerando essa historicidade tanto no âmbito global quanto brasileiro, este estudo 

se remete a realizar alguns apontamentos acerca da pessoa com deficiência e a política de 

Assistência Social no Brasil. Tal análise se faz relevante visto que a referida política possui por 

transversalidade a consideração da totalidade das relações sociais, políticas e econômicas que 

contribuem para a condição de vulnerabilidade social das famílias que possuem membros com 

deficiência. Desse modo, se pretende abordar as ações voltadas às pessoas com deficiência sob 

uma perspectiva de direito sob a responsabilidade do Estado. 

Para tal fim, o estudo se organiza sobre os seguintes tópicos: o histórico da pessoa com 

deficiência na sociedade; Questão social e a política de Assistência Social no Brasil e por fim a 

importância da Política de Assistência Social para materialização dos direitos da pessoa com 
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deficiência.   Tais itens convergem entre si e se revelam essenciais para aprender a singularidade 

da política de Assistência Social para a efetivação dos direitos do referido segmento. 

 

2 O HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE 

 

A história da pessoa com deficiência - PCD é permeada de complexidade imbricada de 

aceitação e negação nas mais distintas organizações sociais. No Egito antigo, as pessoas com 

deficiência tinham um tratamento direcionado à inclusão social. Havia o interesse de inserir em 

atividades laborais que promovesse seu sustento, sendo direcionados inclusive a cargos de 

funcionalismo alto vinculados aos faraós (CORRENT, 2016). 

Já na sociedade da Grécia antiga a realidade era distinta. A iminência constante de 

guerras colaborou para a exaltação ao corpo e a forma física, bem como a importância desde a 

infância de fazer atividades físicas. Neste sentido, não havia “espaço” para qualquer pessoa que 

se distanciasse do padrão regido pela “boa forma” e as pessoas com deficiência “não tinham 

nada a contribuir com a sociedade, pelo contrário, estavam contrapondo seus ideais, sem 

mencionar que eram consideradas subumanas, ou seja, uma pessoa que está à baixa da vida 

humana” (CORRENT, 2016, p. 6). Desse modo, as crianças que nasciam com deficiência eram 

sacrificadas. 

Na Roma antiga, o destino da pessoa com deficiência não era diferente da situação 

supracitada. A prática do sacrifício e abandono em lugares nocivos e com iminência de risco de 

vida era algo comum e naturalizado. Outro destino era direcionar as pessoas com deficiência à 

comercialização em práticas degradantes tais como prostituição, trabalhos e circos sujeitos a 

humilhação (CORRENT, 2016).  

Segundo Pereira e Saraiva (2017) foi a partir do cristianismo que as pessoas com 

deficiência passaram a serem vistas como “criaturas de Deus”. Por tal fato as ações pautadas 

em extermínio foram impugnadas e a responsabilidade do cuidado passou a ser da família e da 

Igreja católica, mas cabe ressaltar que a inclusão social não era promovida e que era cotidiano 

o isolamento desse membro por parte da família. 

As autoras pontuam que o com o Renascimento foi dado os primeiros passos para 

atendimento médico voltado à pessoa com deficiência, todavia o preconceito, sobretudo no 

tocante a deficiência mental, persistia. Somente a partir do século XIX que a sociedade 
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reconheceu a responsabilidade para com as pessoas com deficiência, sobretudo as voltadas à 

assistência e proteção. Essa visão foi reforçada com a necessidade de cuidado aos soldados 

mutilados da Guerra Civil norte-americana que fomentou a construção do Lar nacional dos 

soldados voluntários deficientes em 1867. 

Figueira (2011) ressalta que a deficiência no Brasil foi tratada ao longo da história pela 

perspectiva religiosa, assistencial e médica. Desse modo, as análises a respeito da história 

ressaltam os sacrifícios (por parte dos indígenas) castigos corporais, sobretudo aos escravos 

que provocavam deficiência. O autor afirma que a incidência recorrente de pessoas com 

deficiência ocorreu no curso dos conflitos militares de cuidados em razão da necessidade de 

assistência aos soldados que na sua maioria não proviam de recursos. Desse modo, Pereira e 

Saraiva (2017) pontuam a fundação das instituições o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 

1958, e o Instituto dos Surdos-Mudos em 1856.  

É importante pontuarmos que as iniciativas voltadas às pessoas com deficiência no Brasil 

eram permeadas por perspectivas alheias de direitos sociais sob responsabilidade do Estado. 

Essa realidade só possui uma mudança significativa no final da década de 1980, em que a 

questão da pessoa com deficiência passou a ser respondida via as políticas de seguridade - 

Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Em decorrência da dimensão de tais políticas, o 

referido estudo possui por foco realizar alguns apontamentos acerca da pessoa com deficiência 

na seara da Assistência Social. Desse modo, o próximo item aborda a legitimação da política de 

Assistência Social no Brasil e seu significado histórico no tocante ao fortalecimento da 

implementação dos direitos da pessoa com deficiência. 

 

3 QUESTÃO SOCIAL E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

O modo de produção capitalista é edificado na relação entre capital e trabalho, na qual 

os trabalhadores são desprendidos de sua condição humana e utilizados pelo sistema 

meramente como força de trabalho. Tendo esse entendimento como primazia pensar a 

“questão social” é considerar que, a mesma está diretamente ligada à contraditória relação 
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capital versus trabalho, como fruto do modo de produção capitalista, emerge como forma de 

substancializar as consequências do pauperismo5.  

A conceituação feita por CARVALHO e IAMAMOTO, (1983, p.77) compreende a Questão 

social como 

 

“[...] não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu 
reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e 
repressão” 

 

Reforçando a premissa anterior, FILHO (1982, p. 21) afirma que a “questão social”  

 

 [...] é o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da 
classe operária impôs no mundo no curso da constituição da sociedade capitalista. 
Assim, a “questão social” está fundamentalmente vinculada ao conflito entre o capital 
e o trabalho. (CERQUEIRA FILHO, 1982, p.21). 

 

Desse modo, a “questão social” é uma manifestação tipicamente capitalista advinda da 

acumulação de capital, sobretudo do processo de industrialização6, junto à repartição desigual 

das riquezas socialmente produzidas, tendo a pobreza sobre a classe trabalhadora seu reflexo 

mais expressivo. Partindo do princípio que os trabalhadores eram vistos somente como força 

de trabalho, qual era a situação econômica e social daqueles que por algum motivo de 

impedimento físico ou intelectual não pudessem se “vender” no mercado de trabalho? A 

resposta a esse questionamento é a sujeição a benemerência e caridade, seja da classe 

burguesa, seja da Igreja Católica. Assim, idosos e pessoas com deficiência eram marginalizados 

da participação de qualquer âmbito social e suas necessidades ficavam à mercê da “bondade”. 

O Estado não possuía ações para prover a seu sustento e inclusão social.  

 
5 Fenômeno originado dos impactos do processo de industrialização ocorrido no continente europeu durante os 
séculos XV ao XVIII — Esse fenômeno é, por assim dizer, resultado da expansão do Modo de Produção Capitalista, 
que tem como bases fundantes a exploração da força de trabalho e a acumulação de riquezas.  
6 Sendo a Inglaterra berço do processo de industrialização, a mesma assume o local pioneiro no que diz respeito 
ao enfrentamento da expansão da pobreza por meio do primeiro modelo de assistência social baseada na caridade 
realizada pela igreja, como dito anteriormente, com ações de cunho filantrópico. A prática dessas ações foi 
reproduzida ao longo dos anos em cada uma das sociedades em que o capitalismo se fez presente 
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No que se refere à  “questão social” brasileira cabe mencionar sua formação  está 

inerentemente ligada construção social brasileira desde sua fase colonial  após o declínio do 

regime escravocrata, onde a partir desse momento um grande número populacional passa a 

vivenciar situações de miserabilidade extrema, essa população vista como classe de pessoas 

“preguiçosas e negligentes”, incapazes de possuir valores éticos e morais — premissas 

justificadas por ideais racistas —  nos dizeres de Prado Junior (1970), conforme citado por Ivone 

Silva (2013, p. 05) pode ser considerada como um possível fator que originou as bases da 

questão social em nosso território. 

É durante o período imperial e começo da república que surgem as primeiras 

protoformas da assistência social brasileira baseadas na caridade realizadas pelas santas-casas 

de misericórdia carregando um caráter higienista e filantrópico essas instituições ofereciam, 

por exemplo, refeições, abrigo e outros serviços como atendimentos hospitalares para todos 

aqueles que assim necessitavam, dentro desse grupo se encaixam os órfãos, pobres, pessoas 

com deficiência e enfermos. O processo de industrialização7 no Brasil traz um aprofundamento 

da pobreza e começa-se a pensar em ações desenvolvidas pela Igreja agora em conjunto com 

Estado com fins de atuação estratégica com o intuito de conter as pressões feitas pelo 

proletariado. Dentro dessas ações destacam-se as damas de caridade orientadas pela Igreja 

Católica, com o objetivo de reprimir as movimentações sociais dos trabalhadores, pautando-se 

na concepção da culpabilização do indivíduo, e na oferta de filantropia. Da necessidade de 

institucionalização das demandas sociais oriundas da industrialização houve a emergência da 

emersão do Serviço Social8, enquanto profissão. 

A realidade brasileira demonstra que a atenção voltada às pessoas com deficiência era 

calcada na caridade cristã e ações pontuais desprovidas da perspectiva de direito. Isso posto, 

mesmo com a institucionalização das demandas sociais as décadas subsequentes são 

desprovidas das balizas que edificam os direitos sociais, sendo o assistencialismo predominante 

no tocante à atenção social por parte do Estado. 

 
7 Esse processo se deu no Brasil de forma precisa a partir de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas. 
8 Importante ressalta que segundo Carvalho e Iamamoto (1983) Paulo Neto (2011) a profissão mantinha uma 
atuação condizente com os dogmas cristãos e sua intervenção não divergia da perspectiva da “ajuda” e do “ajuste 
social”. Desse modo, as demandas postas pelas pessoas com deficiência eram apreendidas sob uma intervenção 
desvinculada do direito. 
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Essa realidade só passa a conter modificações substanciais no decorrer da década de 

19809. É nesse contexto histórico que emerge a luta dos movimentos sociais em busca de 

direitos que conformam a cidadania. O saldo das lutas edificou a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, considerada um marco histórico da democracia brasileira. Tal constituição traz 

em seu Art. 194 “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988, p.117). A CF/88 construiu o caminho para a 

materialização da assistência social enquanto política pública de direito da população e de 

responsabilidade do Estado. Regulamentada pela LOAS/1993 a assistência torna-se parte da 

tríade da Seguridade social somada à saúde e à previdência social. Sendo assim, como política 

constitutiva de seguridade social, legitimando a importância de proteger aqueles sem 

capacidade contributiva, como foi reconhecido pelo BPC (Benefício de Prestação Continuada) 

para idosos e pessoas com deficiência que não possam prover seu sustento.  

Dentre seus cinco objetivos, a Lei Orgânica de Assistência Social traz a integração social 

das pessoas com deficiência à vida comunitária. Tal objetivo constitui um divisor de águas10 na 

história brasileira em que por séculos o que se preconizava era o isolamento, e que agora 

ressalta-se a importância via legislação à nível de União de promover essa inclusão. Neste 

sentido, o próximo item aborda a importância dessa política para a pessoa com deficiência, 

sobretudo dos serviços da proteção social básica e especial, bem como aponta outras 

legislações que contribuem para fortalecer os direitos sociais desse segmento. 

 

4 IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MATERIALIZAÇÃO DOS DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A Constituição Federal de 1989 edificou as condições objetivas para as pessoas com 

deficiência conquistarem direitos sociais repelidos por séculos. Um grande marco na luta pela 

cidadania da pessoa com deficiência no Brasil é a Lei nº 13.146, instituída em 6 de julho de 2015, 

 
9 A questão social teve expressões intensificadas em decorrência de questões como o aumento do desemprego, 
da pobreza, da miserabilidade e a precarização das condições de trabalho. 
10 Cabe ressaltarmos que em 1979, no Brasil se iniciava o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental que 
denunciavam as péssimas condições dos hospitais psiquiátricos no país. Em 1987 emergiu o Movimento 
Antimanicomial que requisitava um novo padrão de psiquiatria. Em 1989 foi apresentado o projeto de Reforma 
Psiquiátrica, o que materializou em 2011 na Lei 10.216/11. 
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denominada como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 

estabelece a assistência social como direito fundamental à noção de cidadania da pessoa com 

deficiência. Outro aspecto importante é a definição do que caracteriza uma pessoa com 

deficiência. 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015). 

 

As barreiras são classificadas em seis categorias: a) barreiras urbanísticas, que são 

existentes nos espaços urbanos, sejam eles privados ou públicos; b) barreiras arquitetônicas, 

presentes nos prédios e edifícios; c) barreiras nos meios de transportes públicos e privados; d) 

barreiras na comunicação e na transmissão de informações; e) barreiras atitudinais, que são as 

“atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa 

com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas” e; f) 

barreiras tecnológicas, que impedem ou trazem dificuldades ao acesso às tecnologias e seus 

dispositivos. (BRASIL, 2015). 

A política de Assistência Social tem um papel fundamental na mediação dessas barreiras, 

principalmente a barreira atitudinal, por ofertar serviços que realizam um trabalho social com 

as famílias em vulnerabilidade através da compreensão de que 

 

A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora 
das relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente os 
deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades 
comunitárias de vida. Todavia, não se pode desconsiderar que ela se caracteriza como 
um espaço contraditório, cuja dinâmica cotidiana de convivência é marcada por 
conflitos e geralmente, também, por desigualdades, além de que nas sociedades 
capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social. (BRASIL, 2005, p. 
41). 

 

Os serviços socioassistenciais — como o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), 

o qual falaremos adiante — são conduzidos na perspectiva da matricialidade sociofamiliar, que 

compreende a centralidade da família “no âmbito das ações da política de assistência social, 

como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de 

cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida” (BRASIL, 2005, 
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p. 41). Dessa forma, as ações voltadas para as pessoas com deficiência não são implementadas 

isoladamente com o indivíduo, mas sim com a família, visando o enfrentamento às 

vulnerabilidades sociais. 

No Brasil, a Assistência Social tem os seus serviços divididos em dois níveis: a Proteção 

Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial (PSE). Aqui, daremos ênfase na Proteção Social 

Básica, que é executada, majoritariamente, pelos Centros de Referência em Assistência Social 

(CRAS). Enquanto a PSE é focada nas famílias que já estão em situações de risco e/ou violação 

de direitos e necessitam de intervenções qualificadas, a PSB tem como objetivo a prevenção de 

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

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”, conforme expressa na Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS (BRASIL, 2005, p. 33).  

Ao priorizar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários a referida política 

contribui de forma significativa para o combate da visão do isolamento social destinado à 

pessoa com deficiência por séculos. A realização do trabalho social com as famílias, que possui 

um ou mais de seus membros com deficiência, proporciona um suporte fundamental para 

intervir na vulnerabilidade das quais, a grande maioria das famílias são submetidas. A realização 

desse trabalho se dá sobre bases de inserção na comunidade, por meio de encaminhamentos 

à rede socioassistencial proveniente do território, a exemplo dos Serviços de Fortalecimentos 

de Vínculos (SFV), referenciados pelos CRAS.   

No nível da Proteção Social Básica, um dos serviços que mais denota esse trabalho social 

com famílias é o PAIF, descrevido pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais como 

sendo um 

 

trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 
função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu 
acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê 
o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo. (...) 
É serviço baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, 
crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do 
diálogo, no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação 
e de estigmatização nas relações familiares. (BRASIL, 2009, p. 12) 
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Por realizar ações que buscam se contrapor aos estigmas e preconceitos através do 

fortalecimento do diálogo e dos vínculos familiares, o PAIF tem um papel essencial no combate 

às barreiras atitudinais ao oferecer este trabalho social com as famílias de pessoas com 

deficiência. Para as famílias que possuem dificuldades de locomoção ao CRAS de referência de 

seu território, há o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas. 

Aqui, cabe pontuar que o público com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco 

social é prioritário nos serviços socioassistenciais, como está expresso na Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais (2009), assim como os beneficiários com deficiência do Benefício 

de Prestação Continuada – BPC ou aqueles que são elegíveis para tal benefício, mas ainda não 

o recebem. Tal prioridade se dá na ótica de que um benefício de renda não é o suficiente para 

superar efetivamente as vulnerabilidades às quais estão expostos estes usuários, devendo ser 

realizadas ações visando o fortalecimento de vínculos, assim como o acesso da família dos 

usuários a outros direitos (MDS, 2012). 

Uma particularidade notada em meados dos anos 2000 foi o baixo acesso das crianças 

e adolescentes com deficiência à escola. Apesar dessa questão aparentar ser específica da 

política de educação, a assistência social também tem um papel relevante ao proporcionar as 

condições sociais de convívio e combate aos estigmas para que este público tenha acesso a este 

direito. Para atuar nessa questão, o Programa BPC na Escola foi criado através da Portaria 

Interministerial nº 18 de 24 de abril de 2007, com o objetivo de promover o acesso e 

permanência na escola dos beneficiários com deficiência do BPC de 0 a 18 anos, visando uma 

articulação intersetorial entre as políticas da Educação, da Assistência Social, da Saúde e dos 

Direitos Humanos. 

No nível da PSE, há o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, 

idosas e suas famílias, que é descrevido pela Tipificação (2009) da seguinte forma: 

 

Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 
deficiência e idosos com algum grau de dependência, 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. (BRASIL, 2009, p. 37). 
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Como mencionado anteriormente, a PSE possui o papel de realizar o trabalho social com 

famílias já em situações de risco social e/ou violação de direitos enquanto a PSB atua para 

prevenir tais situações. Este Serviço tem a finalidade de “promover a autonomia, a inclusão 

social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes” (BRASIL, 2009, p. 37), 

através de ações que atuem sob um olhar de atenção não apenas à pessoa com deficiência, mas 

também à pessoa cuidadora. 

 

A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente 
quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação 
de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de 
direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa 
com deficiência ou pessoa idosa. (BRASIL, 2009, p. 37). 

 

Apesar de atuarem em diferentes níveis de proteção, a Proteção Social Básica e Especial 

são níveis complementares , e por isso devem estar sempre em articulação, atuando de forma 

conjunta a fim de promover as bases sociais da autonomia, da igualdade e da cidadania às 

pessoas com deficiência no Brasil. Ademais, considerando que as demandas deste segmento  

não são exclusivas à assistência social, a atuação sob uma perspectiva intersetorial entre as 

políticas da educação e saúde junto à política de assistência social também é imprescindível no 

tocante à proteção integral do público com deficiência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória dos direitos sociais da pessoa com deficiência é perpassada por uma triste 

história de descaso, preconceito e exclusão social. A perspectiva de direito não era elucidada e 

a assistência a esse segmento se dava ora por ações caritativas, ora por ações de marginalização 

e confinamento. Essa realidade no Brasil passou por significativos avanços nos finais da década 

de 1980, sobretudo com a Constituição Federal de 1988. 

Essa Constituição, por alavancar as bases da efetivação da cidadania brasileira, abriu 

possibilidades para progressos no âmbito social. A legislação da Seguridade Social brasileira foi 

um ato significativo no tocante ao acesso das pessoas com deficiência a seus direitos sociais, 

agora expressos na carta constitucional e transversal à política de Seguridade Social. 
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A política de Assistência Social, que participa da tríade dessa seguridade, traz entre seus 

objetivos a integração social da pessoa com deficiência à comunidade, além de sua Proteção 

Social Básica se colocar como principal objetivo o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. A pessoa com deficiência na política de Assistência Social é posta como público 

prioritário para o acesso aos serviços e acesso a rede socioassistencial. Desse modo, apesar de 

emergir outros direitos voltados ao segmento, a exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

e Educação Especial, entendemos a importância da Assistência Social no processo de acesso aos 

direitos por seu uma política que possui a necessidade de se operacionalizar em articulação 

com as demais políticas públicas. 

Apesar dos significativos avanços apontados por esse estudo, entendemos que a 

sociedade ainda possui um longo caminho a trilhar no sentido de fortalecer o acesso aos 

direitos, da pessoa com deficiência, sobretudo, viabilizar uma inclusão social de forma 

satisfatória àqueles que realmente necessitam de sua efetivação. Apontamos a necessidade de 

superação das barreiras que impossibilitam a participação social com vistas à autonomia, além 

da construção de uma cultura social com bases na inclusão.  
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