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RESUMO
Este artigo discute alguns elementos da trajetória de proteção da pessoa com deficiência no Brasil,
tendo como foco algumas legislações e a Política Nacional de Assistência Social. Mostra como
foram sendo adotadas medidas no sentido de se reconhecer estas pessoas enquanto cidadãs de
direitos, com a aprovação de algumas legislações e, principalmente, a partir de 1988, com a
promulgação da Constituição Federal, que dentre os seus preceitos assegura direitos à pessoa com
deficiência e que vão sendo materializados por meio de políticas sociais, dentre elas a Assistência
Social, seus programas e equipamentos. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e
documental que utiliza autores e fontes governamentais para abordar e aprofundar o tema.

Palavras Chaves: Proteção Social. Pessoa com deficiência. Assistência Social

ABSTRACT

This article discusses some elements of the protection trajectory of people with disabilities in Brazil,
focusing on some legislations and the National Social Assistance Policy. It shows how measures
were taken to recognize these people as citizens of rights, with the approval of some laws and,
especially, from 1988, with the promulgation of the Federal Constitution, which among its precepts
ensures rights to the person with disabilities disability and that are being materialized through social
policies, including Social Assistance, its programs and equipment. This is a bibliographic and
documentary research that uses authors and government sources to address and deepen the theme.

Keywords: Social Protection. Disabled Person. Social Assistence

RESUMEN

Este artículo analiza algunos elementos de la trayectoria de protección de las personas con
discapacidad en Brasil, centrándose en algunas legislaciones y la Política Nacional de Asistencia
Social. Muestra cómo se tomaron medidas para reconocer a estas personas como ciudadanos de
derechos, con la aprobación de algunas leyes y, especialmente, a partir de 1988, con la promulgación
de la Constitución Federal, que entre sus preceptos garantiza los derechos de las personas con
discapacidad. discapacidad y que se están materializando a través de políticas sociales, incluida la
Asistencia Social, sus programas y equipos. Esta es una investigación bibliográfica y documental que
utiliza autores y fuentes gubernamentales para abordar y profundizar en el tema.

Palabras clave: Protección Social. Persona con discapacidad. Asistencia Social.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/caminhos_de_protecao_social_da_pessoa_com_deficiencia_no_brasil_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



INTRODUÇÃO
As pessoas com deficiência têm uma trajetória marcada pela exclusão, pelo preconceito, e pela falta
de reconhecimento por parte do poder público. O Brasil traz uma marca histórica com relação ao
reconhecimento tardio dessas pessoas como sujeitos de direitos, fato que só vai se efetivar na
proximidade dos anos de 1980, por meio da adoção de medidas e legislações que vão gradativamente
concedendo a esse segmento a possibilidade de ter alguns direitos garantidos. Tal garantia se amplia
com a promulgação da Constituição de 1988, quando se efetivaram outras possibilidades e avanços
materializados em preceitos constitucionais, que vão se concretizar, posteriormente, através de outras
legislações e de políticas sociais, dentre elas a da Assistência Social. O artigo 203 da referida
Constituição traz de forma clara que a pessoa com deficiência precisa de proteção social, de
integração na vida social e de usufruir de benefícios sociais, inclusive, para quem necessitar, aqueles
de caráter remuneratório, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Assim, este artigo tem como objetivo discutir alguns elementos da trajetória de proteção das pessoas
com deficiência no Brasil, tendo como foco algumas legislações e a Política Nacional de Assistência
Social. Indica o longo caminho que vivenciou esse segmento no Brasil, que reconhece tardiamente a
pessoa com deficiência como sujeito de direitos. Para tanto, conta com três eixos de análise: As
pessoas com deficiência no Brasil: a proteção por meio das legislações; A Política Nacional de
Assistência Social e a pessoa com deficiência; O Benefício de Prestação Continuada (BPC).

2 AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: A PROTEÇÃO POR MEIO DAS
LEGISLAÇÕES

No Brasil, até o século XX, não se tinham muitas informações sobre a pessoa com deficiência.
Conforme Mendes (2012, p. 24), “não são muitas leituras encontradas sobre as pessoas com
deficiência em nosso país, é quase uma absoluta falta de dados específicos, a verdade é que o
deficiente esteve sempre numa categoria de ‘miseráveis’ juntamente aos pobres e doentes”. Entre a
população indígena predominava a prática de exclusão das crianças e abandono das pessoas que
adquiriam deficiência. No período colonial foram criadas casas de misericórdia que ofereciam
atendimento médico às pessoas que não podiam pagar. Ainda de acordo com Mendes (2012), os
casos de deformidade entre os índios eram raros, pois eles eram vistos como pessoas fortes, dispostas
e menos sujeitas a doenças. Isso não quer dizer que eram inexistentes. Garcia (2011) diz que relatos
históricos mostram práticas e costumes indígenas que significavam a eliminação de crianças com
deficiência ou a exclusão dos que tinham algum tipo de limitação física ou sensorial.
Somente no século XIX foram percebidas inciativas que indicavam uma certa preocupação para com
as pessoas com deficiência, e que estavam relacionadas com o amparo dos soldados que haviam
sofrido algum tipo de mutilação durante as guerras. Garcia (2011, n.p.) pontua que:

[…] a questão da deficiência aparece de maneira mais recorrente em função do aumento dos
conflitos militares (Canudos, outras revoltas regionais e a guerra contra o Paraguai). O general
Duque de Caxias externou ao Governo Imperial suas preocupações com os soldados que adquiriam
deficiência. Foi então inaugurado no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1868, o “Asilo dos Inválidos
da Pátria”, onde “seriam recolhidos e tratados os soldados na velhice ou os mutilados de guerra, além
de ministrar a educação aos órfãos e filhos de militares” (Figueira, 2008, p. 63). Apesar da intenção
humanitária, as referências históricas expressam um quadro de extrema precariedade no
funcionamento da instituição durante o período imperial. Mesmo assim, e certamente com alguma
melhora nas condições de atendimento, o Asilo Inválidos da Pátria permaneceu funcionando por 107
anos, somente sendo desativado em 1976.

À medida que a medicina ia avançando, a preocupação com relação à questão da deficiência também
progredia. Garcia (2011, n.p.) ainda afirma que

[…] ao longo de nossa história, assim como ocorreu em outros países, a deficiência foi tratada em
ambientes hospitalares e assistenciais. Ao estudar o assunto, os médicos tornavam-se os grandes
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especialistas nessa seara e passavam a influenciar, por exemplo, a questão educacional das pessoas
com deficiência, tendo atuação direta como diretores ou mesmo professores das primeiras
instituições brasileiras voltadas para a população em questão.

O mesmo autor complementa dizendo que a partir de 1854 começa a haver uma aproximação do
Estado no trato da problemática da deficiência no Brasil, sem se configurar enquanto uma iniciativa
de responsabilidade governamental, mas de apoio às instituições que estavam sendo criadas para
cuidar de pessoas com deficiência.

Antes da existência das instituições especializadas, as pessoas com deficiência tiveram, em grande
medida, sua trajetória de vida definida quase que exclusivamente pelas respectivas famílias. O
Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854) [...] marca o momento a partir do qual a questão da
deficiência deixou de ser responsabilidade única da família, passando a ser um “problema” do
Estado. Mas não enquanto uma questão geral de política pública, pois o que ocorreu foi a
transferência dessa responsabilidade para instituições privadas e beneficentes, eventualmente
apoiados pelo Estado. Estas instituições ampliaram sua linha de atuação para além da reabilitação
médica, assumindo a educação das pessoas com deficiência. Até 1950, segundo dados oficiais, havia
40 estabelecimentos de educação especial somente para deficientes intelectuais (14 para outras
deficiências, principalmente a surdez e a cegueira) (GARCIA, 2011, n.p.).

Conforme Mendes (2012) embora tenham ocorridos alguns avanços relativos ao tratamento das
pessoas com deficiência, até meados do século XX ainda não existiam no Brasil políticas públicas
direcionadas a esse público. Em 1978 surge no país, a primeira emenda constitucional que dizia:

Artigo único: É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica
especialmente mediante: I - educação especial e gratuita; II – assistência, reabilitação e reinserção na
vida econômica e social do Pais; III – proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao
trabalho ou ao serviço público e a salários; IV – possibilidade de acesso a edifícios e logradouros
públicos. (BRASIL, 1978, n.p.).

O Ano Internacional da Pessoa Deficiente (1981) encerra no país a trajetória de esquecimento da
pessoa com deficiência, conforme afirma Figueira (apud GARCIA, 2011, n.p.):

Se até aqui a pessoa com deficiência caminhou em silêncio, excluída ou segregada em entidades, a
partir de 1981 – Ano Internacional da Pessoa Deficiente -, tomando consciência de si, passou a se
organizar politicamente. E, como consequência, a ser notada na sociedade, atingindo significativas
conquistas em pouco mais de 25 anos de militância.

De acordo com Mendes (2012, p. 51),

No Brasil, a grande maioria de pessoas com deficiência vêm de muito tempo sendo excluídas dos
setores da sociedade, sendo-lhes negado o acesso aos principais benefícios, bens e oportunidades
disponíveis às outras pessoas em todas as áreas de atividade, tais como: educação, saúde, mercado de
trabalho, lazer, desporto, turismo, artes e cultura. Esta afirmação, que se apresenta como uma
denúncia, consta em diversos documentos, moções, relatórios, palestras etc. (SASSAKI, 2004) [...].

Até o final da década de 1980, as ações do Estado direcionadas às pessoas com deficiência, eram
realizadas de forma descontinuada e pontual, direcionadas à educação (JÚNIOR, 2010). Ainda nessa
década, com o fim da ditadura militar, o país passa por um período de redemocratização política, e
em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, deu-se início a um período de gradativas
conquistas voltadas para o atendimento desse segmento populacional. Em 1989, foi publicada a Lei
7.853, chamada de Lei de “Proteção aos portadores de deficiência”, que trata sobre o apoio a estas
pessoas e da sua integração social, e quando também torna-se efetiva a atuação da Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) , e se institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos destas pessoas, além de disciplinar a atuação do
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Ministério Público e trazer a definição de alguns crimes.
Em seguida foram implantadas no Brasil as chamadas políticas de ações afirmativas, através da Lei
8.213 de 1991, mais conhecida como a “Lei de Cotas”, na qual consta que de 2 a 5% das vagas das
empresas com mais de 100 empregados devem ser destinadas às pessoas com deficiência. Em 1993,
o decreto nº 914 instituiu a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
visando assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência
(BRASIL, 1993).
No ano 2000, foram promulgadas a Lei nº 10.048, que trata a respeito da prioridade no atendimento
às pessoas com deficiência (BRASIL, 2000); e a lei nº 10.098 que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), foi reconhecida como um meio
legitimo de comunicação, conforme a lei nº 10.436 (BRASIL, 2002).
Ademais, a lei nº 10.845/2004 dispõe sobre a instituição do Programa de Complementação ao
Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência (PAED), fazendo
valer o que diz o inciso III do artigo 208 da Constituição Federal, que estabelece como dever do
Estado “o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.” (BRASIL, 1988).
Ainda nos anos 2000, tem-se a lei nº 11.133 de 2005, que estabelece o dia 21 de setembro como Dia
Nacional da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Em 2008, durante a Convenção Internacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo “portador de deficiência” foi substituído pelo termo
“pessoa com deficiência”, padronizando a expressão universalmente. Segundo Guedes (2012, p. 88),
“a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e essa pessoa não porta sua deficiência”. A
autora diz que muitas nomenclaturas já foram utilizadas para se referir às pessoas com deficiência,
como: portadoras de deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais ou
portadores de direitos especiais, mas todas eram inadequadas. Diz ainda que:

Entre 1960 e 1980, começava-se a usar as expressões “os deficientes” e “os excepcionais” que
focavam as deficiências e reforçavam o que as pessoas não conseguiam fazer como a maioria. Nos
anos 80, por pressão da sociedade civil, a Organização Mundial da Saúde lançou a terminologia
“pessoas deficientes”. Iniciou-se uma conscientização e foi atribuído o valor “pessoas” àqueles que
tinham deficiências, igualando-os em direitos a qualquer cidadão da sociedade. (GUEDES, 2012, p.
88).

Neste e em vários outros aspectos, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência teve importância ímpar. Guedes (2012, p. 90) destaca que “esta Convenção constitui o
primeiro instrumento jurídico internacional que expressamente garante a defesa dos direitos e a
proteção das pessoas com deficiência”.
No ano de 2010 foi aprovada a legislação nº 12.190, que determina a concessão de indenização por
dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida, e altera a lei nº 7.070,
de 20 de dezembro de 1982. Neste mesmo ano foi criada a lei nº 12.319, que dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Tradutor e Interprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Em 17 de novembro de 2011 o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi instituído
no Brasil sob o decreto nº 7.612 e ficou popularmente conhecido como “Plano Viver Sem Limites”,
que nasce com o intuito de “promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e
ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo”. (BRASIL, 2011). As ações do Plano devem ser executadas pela União, em parceria
com os estados, municípios e sociedade, tendo como eixos de atuação: acesso à educação, atenção à
saúde, inclusão social e acessibilidade e como diretrizes, conforme o artigo 3º:

I - garantia de um sistema educacional inclusivo;
II - garantia de que os equipamentos públicos de educação sejam acessíveis para as pessoas com
deficiência, inclusive por meio de transporte adequado;
III - ampliação da participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mediante sua
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capacitação e qualificação profissional;
IV - ampliação do acesso das pessoas com deficiência às políticas de assistência social e de combate
à extrema pobreza;
V - prevenção das causas de deficiência;
VI - ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, em especial os
serviços de habilitação e reabilitação;
VII - ampliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação adaptável e com recursos de
acessibilidade; e
VIII - promoção do acesso, do desenvolvimento e da inovação em tecnologia assistiva. (BRASIL,
2011).

Em 06 de julho de 2015 foi aprovada a lei 13.146 que institui o “Estatuto da Pessoa com
deficiência”, documento que reúne toda a legislação que garante os direitos das pessoas com
deficiência no Brasil, com vista a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social
e cidadania.” (BRASIL, 2015).
No ano de 2017, o decreto nº 8.954, criou o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com
Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência, com a finalidade de criar instrumentos para a
avaliação biopsicossocial da deficiência e estabelecer diretrizes e procedimentos relativos ao
Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Cadastro-Inclusão. Este Cadastro é um
registro público eletrônico designado a coletar, processar, sistematizar e disseminar informações que
viabilizem a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência e das
barreiras que impedem a realização de seus direitos. (BRASIL, 2017).
Todo esse percurso histórico mostra como foram ocorrendo as conquistas que garantiram alguns
direitos para as pessoas com deficiência em nosso país. Ainda que muitos destes avanços contidos
em diversas legislações não se efetivem, não há dúvida de que foram passos importantes para o
reconhecimento destas como cidadãos/cidadãs de direitos. Entre estas conquistas está a política de
assistência social e, posteriormente, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que contêm
preceitos importantes e cujo propósito é consolidar esse processo de garantia de direitos.
3 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A promulgação da Constituição Federal de 1988 marca um novo tempo para a assistência social
brasileira ao inclui-la no tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social.
De acordo com Sposati (2005, p. 30-31), em 1985 “o Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova
República particulariza a assistência social como política pública, sugere que seja ampliada sua
participação e realizada a ruptura com a leitura caritativa e tutelar com que a assistência social era
tradicionalmente gerida”.
Após a promulgação da referida Carta Magna, a assistência social passa a se constituir uma política
pública, direito do cidadão, de ordem não contributiva, destinada a quem dela necessitar e não mais
complementar à previdência, sendo organizada “sob o princípio da descentralização e da
participação, rompendo com a centralidade federal”. (NOB/SUAS, s.d., p. 82). De acordo com o
artigo 203 do texto constitucional, os objetivos da política de assistência social são:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
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, conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988, n.p., grifos nossos).

A partir deste momento, é que, através do inciso V do artigo 203, a Constituição brasileira garante o
direito ao benefício mensal de um salário mínimo à pessoa deficiente de baixa renda, que mais tarde
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será regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Assim, o Brasil estava
entrando no cenário internacional daqueles países que já possuíam uma rede de proteção social para
este público, no caso brasileiro com um atraso considerável de quase meio século, comparado aos
países europeus (SANTOS, 2006, p. 166).
Em 07 de dezembro de 1993, foi sancionada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que
regulamenta a política de assistência e dá a mesma uma nova direção, inserindo-a no “campo dos
direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal” (BRASIL, 2004, p.31), tendo
como princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica;
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas;
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade;
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza,
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

A sanção da LOAS deu início ao processo de construção da gestão pública e participativa da
Assistência Social, por meio dos Conselhos deliberativos e paritários, bem como da realização das
conferências de assistência social em âmbito nacional, estadual, municipal e do Distrito Federal.
Em 2004 foi lançada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) tendo como objetivos:
- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para
famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;
- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos
bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural;
- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2004, p.34).

Todas as ações e programas da Política Nacional de Assistência Social são operacionalizadas pelo
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), implantado em 2005, cujo modelo de gestão
participativa articula os esforços e os recursos do governo nos níveis Federal, Estadual e Municipal,
envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios de cada nível.
De acordo com a PNAS, as ações da política de assistência são destinadas a indivíduos e grupos em
situação de risco e vulnerabilidade 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, 2004, p. 34, grifos nossos).

Como é possível perceber, as pessoas com desvantagem pessoal resultante de deficiência em situação
de risco ou vulnerabilidade, também se tornam público alvo das ações da PNAS, que por sua vez
estão divididas em: Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de Média ou Alta
Complexidade.
A Proteção Social Básica objetiva a prevenção de riscos sociais e pessoais, mediante a oferta de
serviços, benefícios, programas e projetos destinados às famílias e indivíduos que se encontram em
situação de vulnerabilidade, ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS),
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sendo os principais a Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O PAIF tem como propósito fortalecer o papel protetivo das famílias, de maneira que sejam
protagonistas sociais e capazes de responder pelas atribuições de sustento, guarda e educação de suas
crianças, adolescentes e jovens, bem como garantir a proteção aos seus membros em situação de
dependência, como idosos e pessoas com deficiência (BRASIL, 2012, n.p).

Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:

Se pauta na perspectiva inclusiva, portanto, as pessoas com deficiência acessam o serviço quando
dele necessitam, de acordo com o seu ciclo de vida, observado o direito a um ambiente com
acessibilidade e à tecnologia assistiva apropriada ao contexto do serviço. (BRASIL, 2012, p.8, grifos
nossos).

Foi pensando em como esclarecer a oferta desses serviços na PSB aos membros das famílias em
situação de dependência, como idosos e pessoas com deficiência, que o Ministério do
Desenvolvimento Social criou um caderno de orientações técnicas sobre a Proteção Social Básica no
Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas com a “perspectiva de difundir e reafirmar o direito
de as pessoas idosas e de as pessoas com deficiência acessarem e usufruírem do conjunto de
serviços, programas e benefícios socioassistenciais, quando deles necessitarem”. (BRASIL, 2017, p.
2, grifos nossos).
Quando a situação do usuário não se encaixa no perfil do público atendido pelos serviços da Proteção
Social Básica, ele é encaminhado para os serviços da Proteção Social Especial, que é destinado às
famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados
em ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. Sendo estas
situações classificadas em média complexidade, nas quais o indivíduo e/ou família já tiveram seus
direitos violados, mas ainda há a existência de vínculos familiares ou comunitários; e as de alta
complexidade, quando os vínculos foram rompidos, garantindo proteção em tempo integral aos
usuários dos programas. Os serviços da PSE de média complexidade são ofertados em Centros de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Centros-Dia para pessoas com deficiência
e o Centro POP, cujo público é a população em situação de rua.
Em 12 novembro de 2009 o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais, seguindo a regulamentação do SUAS e os níveis de
complexidade já definidos. No nível da Proteção Social Especial de Média Complexidade foi
tipificada a oferta do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e
suas Famílias com o objetivo de atender este público de maneira especializada, considerando as
violações de direitos sofridas por eles, tais como: isolamento, confinamento, falta de cuidados
adequados, alto grau de estresse do cuidador, entre outros.
De acordo com a Tipificação de 2009 estes serviços poderão ser ofertados em: Centros de Referência
Especializados (CREAS), Unidades Referenciadas, no domicílio do usuário e/ou no Centro-Dia.
Com a instituição do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência - Plano Viver Sem Limite em 17 de
novembro de 2011, várias ações foram incluídas no âmbito do SUAS, dentre elas, o Serviço de
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias ofertados em Centros-Dia,
com uma meta inicial do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) de implantar 27 unidades do
Centro, uma em cada estado, no período de 2012-2014.
Ainda de acordo com a Tipificação dos serviços do SUAS (BRASIL, 2009), a oferta do serviço em
Centros-Dia possui abrangência municipal e destina-se ao seguinte público: pessoas com deficiência
e idosas com dependência, seus cuidadores e familiares .
Já segundo as Orientações Técnicas sobre o Serviço (BRASIL, 2012, p.11, grifos nossos) este
“destina-se a pessoas com deficiência com algum grau de dependência, que tiveram ou têm as suas
limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou violação de direitos”. Observa-se
que não há divergências quanto ao público nos dois documentos, porém o Caderno de Orientações é
mais específico, quando se refere à situação de risco ou à violação de direitos que o usuário possa
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estar vivenciando.

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).

Conforme explicita a tipificação, o serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão
social e a melhoria da qualidade de vida dos usuários, através de atividades de convivência,
fortalecimento de vínculos e cuidados pessoais. Além disso, a partir da identificação de necessidades
dos usuários, “deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de renda,
serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo
à autonomia da dupla cuidador e dependente”. (BRASIL, 2009, p.37). Entre esses Programas está o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme será visto a seguir.
4 O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Segundo Costa et al. (2016, p. 3038) “a constitucionalização inseriu o direito de cidadania na
previdência social, formalizando a proteção governamental à pessoa com deficiência e ao idoso que
não contribuiu para a Previdência pública durante a vida ativa”. Este direito tem sido
operacionalizado por meio do BPC, que segundo Santos (2009, p. 788) tem significado “uma política
pública de combate às desigualdades das mais importantes no país para as pessoas pobres
deficientes”. Brito et al. (2007, p.6) nos dá o seguinte esclarecimento sobre este benefício:

O início da implementação do BPC, em 1995, deu-se no contexto de administração conjunta da
previdência e da assistência social no governo federal. Embora a coordenação do programa hoje seja
feita pelo órgão gestor da assistência social (o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - MDS), o benefício é solicitado em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
a seleção dos beneficiários é feita em boa parte por médicos peritos da Previdência, que avaliam os
deficientes que requerem o benefício quanto ao grau de incapacidade para a vida independente e o
trabalho. Por essas razões, a operacionalização é feita pelo INSS e por sua agência de processamento
de dados, a Dataprev. O BPC não exige contrapartidas de comportamento - as chamadas
condicionalidades - de seus beneficiários.

Porém, apesar de não exigir condicionalidades, diferente dos idosos, cuja idade é um pré-requisito
fácil de comprovar, as pessoas com deficiência têm suas condições submetidas à avaliação de peritos
do INSS, que verificam a necessidade ao benefício, a partir dos critérios de elegibilidade, o que pode
se tornar um entreve ao recebimento do benefício, a depender do conceito de deficiência adotado
para esta avaliação, problemática que tem se estendido no campo de discussão a respeito da proteção
social às pessoas deficientes no Brasil.
Convém pontuar que quando o Benefício de Prestação Continuada (BPC) foi implantado em meados
da década de 1990, a deficiência era definida por uma concepção biomédica, como sendo uma
incapacidade individual para o trabalho e vida independente. Com o declínio desta concepção uma
nova vertente trouxe a responsabilidade da inclusão para toda a sociedade, entendendo que “a
deficiência não se resume a alterações corporais porque as pessoas experimentam restrições
significativas também por força das barreiras ambientais e econômicas”. (COSTA et al., 2016, p.
3039).
Assim, em 2001 o conceito biopsicossocial de deficiência se efetivou em nível mundial, a partir da
divulgação da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Classificação Internacional de
Funcionalidades Incapacidade e Saúde (CIF), que prevê as práticas de reabilitação, a ideia da
inclusão social e a promoção do bem-estar (COSTA et. al, 2016, p. 3039). Santos (2008, p. 507)
afirma que “em um contexto de promoção de liberdade e igualdade, o modelo social da deficiência
devolve para a sociedade a responsabilidade por enfrentar a deficiência como uma questão social na
esfera do público, promovendo a garantia dos direitos de quem a experimenta”.
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Com a introdução dessa nova concepção, houve também mudanças nos critérios de elegibilidade
para a concessão do BPC, que antes eram essencialmente relacionados à renda per capta familiar e à
caracterização da deficiência em termos biomédicos. Com o Decreto nº 6.214 de 2007 que
regulamenta o Benefício de Prestação Continuada, foram implantados novos instrumentos e critérios
para avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência a partir da CIF, a fim de conceder ou negar
o benefício. Com esta mudança, a avaliação passou a ser feita por dois profissionais do INSS:
assistentes sociais e médicos, que contribuem com a avaliação de barreiras sociais e ambientais,
alterações de funções do corpo, limitações de atividades e restrições à participação social (COSTA
et. al, 2016).
Costa et al (2016) mostram a alta sensibilidade do BPC em alcançar a população idosa, ampliando a
capacidade de transferência de renda a esse grupo, pessoas maiores de 65 anos, no Brasil. Porém, a
mesma sensibilidade não é percebida com relação à elegibilidade de pessoas com deficiência:
“Frente à alta discrepância nos padrões de indeferimento de solicitações de pessoas com deficiência,
a revisão dos parâmetros e instrumentos de avaliação dos requerentes (com deficiência) ao BPC
dever ter prioridade na agenda governamental”. (COSTA et. al, 2016, p.3046). Segundo os autores,
esta revisão nos parâmetros e instrumentos de avaliação da pessoa com deficiência, pode ser
problematizada considerando duas questões: a renda per capita e o aperfeiçoamento dos
procedimentos da avaliação social e médica.
Mas mesmo diante de tais entraves para o acesso dos requerentes com deficiência ao BPC, Costa et.
al (2016, p.3045) concluem que:

A constitucionalização sustentou a consolidação do BPC no âmbito da atuação social do governo
central brasileiro. Ainda que a literatura internacional classifique a proteção social brasileira à pessoa
com deficiência como de perfil liberal-informal em função da desprezível provisão de habitação,
educação e saúde, o BPC apresenta características singulares de transferência de renda raramente
observado em países de renda média.

Desta maneira, podemos identificar, conforme Costa et al. (2016) que há uma relação entre a
titularidade dos beneficiários com o aumento da independência social e financeira dos mesmos em
relação às suas famí¬lias, contribuindo para a ampliação das noções de autonomia e cidadania. Além
disso, pode-se verificar efeitos positivos na esfera econômica da vida do beneficiário e na economia
do país.

O desenvolvimento bem sucedido do BPC ao longo das últimas três décadas é refletido na evo¬lução
incremental do número de beneficiários e do financiamento público. A sustentação da ca¬pacidade
de compra do benefício, pela indexação à variação acima do valor do salário-mínimo, tem sido
igualmente um componente importan¬te do alcance da transferência de renda por meio do BPC.
(COSTA et. al, 2016, p.3046).

Portanto, faz-se notória a importância do Benefício de Prestação Continuada na vida dos
beneficiários, tanto idosos quanto deficientes, pois o BPC contribui para a promoção do seu bem
estar social e no atendimento de necessidades básicas de saúde, alimentação e habitação. (COSTA et.
al, 2016).
Pesquisa sobre o BPC desenvolvida por Santos (2009, p. 790), cujo o objetivo era avaliar o impacto
do bem-estar social provocado na vida da pessoa deficiente, após o recebimento do BPC, afirma que
o benefício “se configura como mecanismo de segurança de renda para garantir o consumo de bens
básicos da alimentação, tratamentos de saúde e gastos com moradia”. Outro aspecto identificado nos
resultados da pesquisa foi o aumento da independência social e financeira dos beneficiários, em
relação as suas famílias, o que contribui para ampliação das noções de autonomia e cidadania. E
ainda um terceiro e último fato identificado, foi 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”, considerando que muitas mães deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos
deficientes, sem receber qualquer tipo de proteção social do Estado.
O autor conclui ainda afirmando que “O BPC se configura como política-chave de proteção social a
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idosos e pessoas deficientes pobres incapazes para o trabalho por fazer uso de um mecanismo de
reparação de desigualdades no Brasil” (SANTOS, 2009, p. 795). Porém chama atenção para a
escassez de estudos sobre o tema, apontando a necessidade de aprofundamento de pesquisas sobre a
proteção social, políticas públicas e deficiência no Brasil.

5 CONCLUSÃO

A discussão aqui realizada por meio do percurso histórico traçado que levou a uma certa proteção
social das pessoas com deficiência, mostra como essa questão demorou a ser reconhecida no âmbito
estatal. Assim, desde as primeiras legislações até a Constituição Federal de 1988, um longo caminho
foi percorrido. As legislações, somadas à política de assistência social, representam um grande
avanço em nosso país, no que se refere à proteção da pessoa deficiente e a responsabilização do
Estado no processo de inclusão deste público.
Sabe-se também que muitas das legislações aprovadas são constantemente ignoradas e aviltadas e
que muitas definições constantes na política de assistência social, não são consideradas. Entretanto,
se comparado ao que se tinha no século XIX, alguns avanços importantes foram sendo conquistados
ao longo dos anos e mostram que hoje se tem uma maior preocupação com a inclusão e igualdade
das pessoas com deficiência. A política de assistência social é um marco importante nesse processo e
o Benefício de Prestação Continuada (BPC), apesar dos critérios de elegibilidade, tem significado
um direito fundamental para a proteção da população com deficiência.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/caminhos_de_protecao_social_da_pessoa_com_deficiencia_no_brasil_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊNCIAS

ARAÚJO Edgilson Tavares de. BOULLOSA Rosana de Freitas. Avaliação da implementação do
Centro-Dia para pessoas com deficiência: entre inovação e aprendizagem em políticas públicas.
Interfaces Científicas - Humanas e Sociais. Aracaju, 2015.
BRASIL. Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Relatório de atividades.
1981.
______. Constituição Federal. Brasília, 1988.
______. Decreto nº 914, de 6 de setembro de 1993. Institui a política nacional para a integração da
pessoa portadora de deficiência, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0914.htm . Acesso em: 30 jun.2018.
______. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o benefício de prestação
continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao
art. 162 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm. Acess
o em: 15 ago. 2018.
______. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7612.htm . Aces
so em: 30 jun. 2018.
______. Decreto nº 8.954, de 10 de janeiro de 2017. Institui o Comitê do Cadastro Nacional de
Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência e dá outras
providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D8954.htm . Aces
so em: 15 jul. 2018.
______. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm . Acesso em: 29 jun. 2018.
______. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e
dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm . Acesso em: 15 de jul. de 2018.
______. Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004. Institui o Programa de Complementação ao
Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras
providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.845.htm . Acesso em: 15 jul.
2018.
______. Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005. Institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora
de Deficiência. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm . Acesso em: 20
jul.2018.
______. Lei nº 12.190, de 13 de janeiro de 2010. Concede indenização por dano moral às pessoas
com deficiência física decorrente do uso da talidomida, altera a Lei no 7.070, de 20 de dezembro de
1982, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12190.htm . Acesso em: 20 jul.
2018.
______. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm . Acesso em: 29 jun. 2018.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Centro-Dia de referência para
pessoas com deficiência. Orientações Técnicas sobre o serviço de Proteção Social Especial para
pessoas com deficiência e suas famílias, ofertados em Centro-Dia: estruturação do serviço,
metodologias e técnicas acessíveis no serviço, instrumentais facilitadores da organização do serviço.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/caminhos_de_protecao_social_da_pessoa_com_deficiencia_no_brasil_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Brasília, 2012. Disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/caderno
_centro_dia_orientacoes_tecnicas2.pdf . Acesso em: 07 dez. 2017.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Centro-Dia de Referência.
Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e sua família: serviço
especializado tipificado no SUAS para pessoas com deficiência em situação de dependência de
cuidados e suas famílias. Brasília, 2012. Disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/assistencia_social/CENTRO-DIA_Per_Resp.pdf . A
cesso em: 07 dez. 2017.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de
Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004 Norma Operacional Básica
NOB/SUAS. Brasília, 2005.
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de
Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília, 2012.
______. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Secretaria Nacional
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Viver sem Limite – Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Brasília, 2014.
BRITTO, Tatiana. MEDEIROS, Marcelo. SOARES, Fábio. Transferência de Renda no Brasil.
Novos Estudos 79. 2007
COSTA, Nilson do Rosário. DUARTE, Cristina Maria Rabelais. MARCELINO, Miguel Abud.
UHR, Déborah. Proteção Social e pessoas com deficiência no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, Rio
de Janeiro, 2016.
GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. Disponível em:
http://bengalalegal.com/pcd-mundial . Acesso em: 14 jan. 2018.
GUEDES, Denyse Moreira. A importância da Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas
com deficiência como norma em nossa Carta Magna. Leopoldianum. Ano 38. 2012.
JÚNIOR, Mário Cléber Martins Lanna (Comp.). Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. História do movimento político das
pessoas com deficiência no Brasil. Brasília, 2010.
MENDES, Melissa. As pessoas com deficiência na história e o processo de construção de seus
direitos sociais. Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social – Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2012.
OMS. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Lisboa, 2004.
SANTOS. Wederson Rufino dos.. Deficiência e BPC: o que muda na vida das pessoas atendidas?
Brasília, 2009.
______. Justiça e Deficiência: a visão do Poder Judiciário sobre o BPC. Sociedade em Debate.
Pelotas, 2006.
______. Pessoas com Deficiência: nossa maior minoria. Brasília, 2008.
SPOSATI, Aldaíza. Proteção Social e Seguridade Social no Brasil: pautas para o trabalho do
assistente social. Serviço Social & Sociedade. n. 116. São Paulo, 2013.
¹ A Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), surgiu em
1986, mas teve seu funcionamento efetivado somente em 1989, a partir da promulgação da Lei
7.853. Foi um órgão interministerial criado no então Gabinete Civil da Presidência da República, que
tinha a atribuição de elaborar os planos e programas governamentais voltados para a integração
social da pessoa com deficiência. Em 2009, a CORDE foi elevada à Subsecretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e em 2010, alcançou o status de Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (JUNIOR, 2010).

² “Por cuidador familiar, compreende-se tanto a pessoa da família com esta função quanto o
profissional que acompanhe a pessoa com deficiência no seu cotidiano no sentido de facilitar a
eliminação de barreiras frente ao seu nível de dependência” (ARAÚJO e BOULLOSA, 2015, p.
126).

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/caminhos_de_protecao_social_da_pessoa_com_deficiencia_no_brasil_.pdf
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