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Inicialmente, é importante refl etirmos acerca da invisibilidade social e política que 
as pessoas com defi ciência vivenciam historicamente nos diferentes modelos de 
sociedade. Com isso, consideramos necessário e urgente construirmos estratégias 

coletivas de enfrentamento e, sobretudo, de combate às inúmeras e distintas formas 
de opressões e violações de direitos. As pessoas com defi ciência são submetidas a 
tais opressões e violações em seu cotidiano, seja no âmbito familiar, afetivo, sexual, 
educacional, profi ssional, dentre outras relações sociais, de modo a estarem em constante 
vulnerabilidade e marginalização.

 Para compreendermos esse tema de maneira mais aprofundada, faz-se necessário 
situarmos o conceito de defi ciência, o qual vem evoluindo e passando por alterações 
signifi cativas ao longo dos últimos anos, sendo construído e protagonizado pelas próprias 
pessoas com defi ciência em diversos países. No Brasil, esse movimento de ressignifi cação 
do conceito de defi ciência conta também com o envolvimento de aliados/as, ativistas e 
estudiosos/as deste debate, seja através da inserção nos movimentos sociais e/ou por meio 
da participação em estudos no campo da defi ciência.

Os movimentos sociais de vanguarda na defesa de direitos das pessoas com defi ciência 
colaboraram para alavancar a evolução das abordagens em torno do conceito da defi ciência. 
Posicionando-se favoráveis pela superação dos modelos religioso, caritativo e biomédico, 
muito embora, no imaginário coletivo e reforçado pelo senso comum, a defi ciência ainda 
é vista como uma doença, um drama pessoal e familiar, associado à uma tragédia com 
explicações religiosas.

A construção histórica de novos paradigmas em torno de um novo conceito de 
defi ciência baseado no modelo social visa, confrontar, contrapor, e sobretudo, tecer críticas 
acerca das práticas intervencionistas do modelo biomédico da defi ciência.

O referido modelo, ainda muito hegemônico nas sociedades, está pautado exclusivamente 
na ótica da doença, concebendo as pessoas com defi ciência como aquelas com corpos que 
necessitam ser curados, reparados, através de reabilitação e medicalização. Sempre no 
sentido de enquadrá-las em uma cultura da normalidade, cujos padrões de funcionamento 
são produtivos, sob a lógica do sistema capitalista.

Já o modelo social da defi ciência, contrapõe-se ao biomédico, uma vez que aponta como 
elemento principal a denúncia da estrutura opressora e perversa de uma sociedade pouco 
sensível a acolher e conviver com as pessoas com defi ciência, cujas características de seus 
corpos compõem a diversidade humana. Sob essa perspectiva, “Defi ciência é um conceito 
complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social 
que oprime a pessoa defi ciente [...] que humilha e segrega o corpo defi ciente.” (DINIZ, 
2007, p. 16). Ou seja, a causalidade da defi ciência está na estrutura social.
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Essa conceituação, traz para o centro das discussões a defi ciência, como premissa 
do campo dos direitos humanos, na ótica da justiça social, com equidade no acesso 
aos direitos a estes/as sujeitos/as os/as quais em seu contexto são atravessados/as por 
marcadores sociais, que se interseccionam com sua condição, como, raça, gênero, classe, 
etnia, impactando em suas existências enquanto cidadãos/ãs de direitos. 

A Convenção da Organização das Nações Unidas - ONU, de 2006, ratifi cada no Brasil 
em 2008 com status de Emenda Constitucional, Decreto 6.949 de 2009 reafi rma seu 
posicionamento em defesa do modelo social da defi ciência. A Convenção, apresenta-se 
como um divisor de águas quanto a garantia da proteção social às pessoas com defi ciência, 
tanto no Brasil, como em outros países, e conceitua pessoas com defi ciência em seu Art. 
1º “ aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade com as demais pessoas”. 

O conceito de defi ciência trazido pela Convenção, apresenta-se de forma relacional, 
ou seja, ela é compreendida através do resultado dos impedimentos de ordem, física, 
intelectual, auditiva e visual, em interação com as inúmeras barreiras. Portanto, a 
defi ciência não se restringe exclusivamente ao impedimento/lesão, contudo, desloca para 
o contexto social, onde as pessoas com defi ciência estão inseridas, as quais vivenciam 
restrições no acesso a participação social, advindas das barreiras, que provocam as 
experiências de desigualdades sociais. 

A Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas com Defi ciência – n° 13.146, de 2015 - LBI, 
conhecida como Estatuto da Pessoa com Defi ciência, defi ne no art. 3º “as barreiras sendo, 
quaisquer entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitem ou impeçam a 
participação social da pessoa, bem como, o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos 
à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão e à circulação com segurança”. Ainda a LBI, em seu artigo 
3°, capítulo IV estabelece seis principais barreiras: urbanísticas, arquitetônicas, nos 
transportes, nas comunicações, atitudinais e tecnológicas.

Fazendo um recorte referente aos/as Assistentes Sociais com defi ciência, os/as quais, 
compartilham de desafi os comuns aos demais profi ssionais sem defi ciência da categoria, 
somam-se aos primeiros/as, o enfrentamento as barreiras que impedem ou obstaculizam 
sua participação em igualdade de condições com os/as demais profi ssionais.

Assistentes Sociais com deficiência deste País, por meio de suas inserções 
sociocupacionais, quando lhes é garantido este acesso, tem enfrentado inúmeras violações 
de direitos, tanto nos ambientes de trabalho, como também no acesso à cidade com 
segurança e autonomia, durante o seu deslocamento ao trabalho. Estes, sinalizam, que 
em seu cotidiano profi ssional se defrontam com a ausência e/ou precariedade na garantia 
aos recursos de acessibilidade, sendo: tecnologias assistivas, Língua Brasileira de Sinais 
– Libras, ambientes e materiais acessíveis, entre outros dispositivos, que contribuem na 
funcionalidade para o desempenho de suas atribuições.

Uma das barreiras também muito presentes, refere-se às atitudinais que se materializam 
no capacitismo. Termo que conceitua toda e qualquer forma de preconceito e discriminação, 
em razão de sua defi ciência. De acordo com a antropóloga e pesquisadora catarinense, 
Anahi Guedes de Mello, o capacitismo se apresenta como a forma de descriminação das 
pessoas com defi ciência. Segundo a autora, ele se materializa “[...] através de atitudes 
preconceituosas que hierarquizam sujeitos em função da adequação de seus corpos a um 
ideal de beleza e capacidade funcional”. (MELLO, 2013, p. 2). A lógica do capacitismo 
está alicerçada na ideia de uma padronização e hierarquização de corpos funcionais, 
denominando como corponormatividade”. 
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Portanto, um dos desafios prioritários da categoria dos/as Assistentes Sociais, 
conjuntamente com as pessoas com defi ciência, deve ser norteado no lema “nada sobre 
nós sem nós”, assumindo um compromisso ético político na defesa intransigente de uma 
sociedade inclusiva, anticapacitista e garantidora dos direitos sociais através da proteção 
do Estado a estes sujeitos, com vistas a preservar e promover a dignidade humana dos/
as mesmos/as. As intervenções devem estar pautadas na premissa de que quanto maiores 
forem as barreiras sociais, maiores serão as restrições de participação social impostas a 
estes sujeitos, sendo eles/as usuários/as e/ou profi ssionais com defi ciência.

  Nesse sentido, nosso desafi o prioritário é atuarmos de forma organizada e coletiva 
na construção e defesa de uma sociedade anticapacitista, que elimine as barreiras que 
restringe às pessoas com defi ciência ao exercício pleno de sua cidadania e existência.
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