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RESUMO

Pelo Censo 2010 do IBGE, em Montes Claros/MG, a estimativa da população residente por
tipo de deficiência é de 89.557 pessoas, que representa 24,74% da população total residente
(361.971). Neste município, até dezembro de 2010, havia apenas 3.787 pessoas com algum
tipo de deficiência, beneficiárias do BPC. O objetivo desta dissertação foi analisar esta
política de mínimo social na modalidade de transferência de renda de base não contributiva no
município de Montes Claros, no período de 1996 a 2010. O desenvolvimento da pesquisa
consistiu da revisão bibliográfica sobre alguns saberes históricos acerca das pessoas com
deficiência e os paradigmas sociais construídos na relação da sociedade com estas pessoas.
Realizou-se também uma reflexão sobre a questão da deficiência na literatura sociológica. Por
fim, elaborou-se um processo histórico da proteção social. Na parte empírica, junto aos
CRAS, em uma dimensão quantitativa, utilizou-se, como estratégia de pesquisa, o
levantamento. Este consistiu no levantamento de registros e na análise documental, por meio
dos prontuários sociais das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC. A partir da análise
dos dados, articulada com a teoria produzida nos capítulos, conclui-se que a política do BPC,
em Montes Claros, veio a atender a menor população de pessoas com deficiência, rompendo
com a possibilidade de esta política vir a ser um dispositivo de reconhecimento social destes
cidadãos, bem como um direito de todas as pessoas com deficiência e sem recurso.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência, capacitismo, proteção social não contributiva,
direito constitucional, LOAS/1993, BPC.

ABSTRACT

At the IBGE Census 2010 in Montes Claros/MG, the estimated resident population by type of
disability is of 89.557 people, representing 24,74% of the total resident population (361.971).
In this municipality, until December 2010, there were only 3787 people with a disability, the
BPC beneficiaries. The aim of this thesis was to analyze this policy in the form of minimal
social cash transfer of non-contributory basis in the city of Montes Claros, in the period from
1996 to 2010. The development of the research consisted of a literature review on some
historical knowledge about people with disabilities and the social paradigms built on society's
relationship with these people. A reflection was also made on the issue on the issue of
disability in the sociological literature. Finally, we elaborated a historical process of social
protection. On the empirical side, next to CRAS, in a quantitative dimension was used as a
research strategy, the survey. This survey consisted of records and document analysis through
the social records of people with disabilities, receiving the BPC. From the analysis of the data,
combined with the theory produced in chapters, it is concluded that the policy of the BPC, in
Montes Claros, came to meet the smallest population of people with disabilities, with the
possibility of breaking this policy become a social recognition device these citizens, as well as
a right of all persons with disabilities and without recourse.
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INTRODUÇÃO

O país que adota a desmercadorização na garantia de mínimos sociais aos cidadãos
que, historicamente, foram excluídos dos benefícios do desenvolvimento, toma uma medida
que possibilita o estabelecimento de um padrão fundamental de cidadania a favor da inclusão
e da luta contra a pobreza; bem como, de certa forma, manifesta sua dedicação aos direitos
humanos – social, político, econômico e cultural.
Os discursos sobre direitos humanos e liberdades – social, política, econômica e
cultural –, na contemporaneidade, são recorrentes. Muito se tem debatido a respeito das
políticas afirmativas e de transferência de renda como desenvolvimento social frente à
privação de liberdade das pessoas desvalidas do crescimento econômico, de modo a reduzir a
pobreza (ESPING-ANDERSEN, 1991 e 2002; GOMES, 2003; GUIMARÃES, 2005; DULCI,
2009; VEIGA, 2010; SEN, 2010).
Em harmonia com este entendimento, a importância de ordem teórica da presente
dissertação, que propõe examinar a Política de Transferência de Renda (PTR) –
especificamente o Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC) – destinada
às pessoas com deficiência, vai ao encontro de ampliar o conhecimento sobre os processos
sociais vividos pelas pessoas com deficiência em relação à política de mínimo social, na
modalidade de transferência de renda, de base não contributiva. Outra relevância social que o
presente estudo propõe consiste em engrossar as assertivas sobre a expansão da liberdade
como principal meio e fim do desenvolvimento, focando a questão das pessoas com
deficiência à reflexão sobre a injustiça econômica e a injustiça cultural.
No senso comum, dois equívocos são encontrados sobre a redistribuição de renda do
benefício assistencial destinado às pessoas com deficiência. Ora o BPC é associado com
aposentadoria ou pensão, de modo que o BPC é mais conhecido como “aposentadoria” das
pessoas com deficiências e das pessoas idosas. Quiçá isso é explicado pelo fato de o
requerimento do BPC ser feito em uma agência do INSS, portanto, uma instituição da
previdência social. Ora, por se tratar de uma PTR de base não contributiva, muitas pessoas
associam o BPC com o Programa Bolsa Família (PBF). Todavia, Boschetti (2003) alerta que
o BPC caracteriza-se como o único entre as PTR a se construir como direito social
constitucionalizado de um salário mínimo, podendo, por isso, ser reclamável judicialmente.
Desta forma, esse benefício assistencial é diferente das PTR caracterizadas como “bolsas”.
Ele não depende da disponibilidade orçamentária ou prioridades para a sua concessão.
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O conhecimento sobre a realidade vivida pelas pessoas com deficiência é bastante
incipiente. Apenas recentemente, as ações em favor desse segmento da sociedade passaram a
ser tratadas como política pública de inclusão social para que a pessoa com deficiência tenha
garantia de sua cidadania por meio do reconhecimento social, acessibilidade, inclusão e
valorização de sua pessoa. Neste sentido, a pesquisa se justifica pela possibilidade que ela
representa como mecanismo de evidenciação social de sujeitos e demandas pouco
perceptíveis cotidianamente.
O pesquisador deste estudo possui a Displasia Ectodérmica e é ex-beneficiário do
BPC, importa compreender, especialmente, a ruptura no isolamento e a exclusão social que as
pessoas com deficiência na cidade de Montes Claros/MG vivem. Além das outras razões
citadas acima, essa última justifica este estudo.
Ao examinar as contribuições teóricas acerca do tripé temático desta pesquisa (PTR,
BPC e pessoas com deficiência), constata-se que historicamente, a condição da pessoa com
deficiência é registrada pela exclusão, ignorância, negligência, superstição e medo. Estes
fatores sociais, no decorrer de toda a história da deficiência, isolaram essas pessoas e
atrasaram o seu desenvolvimento, marginalizando-as e privando-as de liberdade. As pessoas
com deficiência, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, foram alvo de atitudes
preconceituosas e ações impiedosas. A literatura clássica e a história da humanidade refletem
esse pensar discriminatório, pois é mais fácil prestar atenção aos impedimentos e às
aparências do que aos potenciais e às capacidades de tais pessoas (PESSOTI, 1984; FEIJÓ,
2002; SASSAKI, 1997; GOFFMAN, 2008).
Pereira (2007), após delatar que a questão da deficiência está bastante ausente da
teoria sociológica, à luz dos estudos sobre a deficiência e da sociologia, inclui as pessoas com
deficiência no sítio do pós-colonialismo, tornando essa questão como fulcral para pensar uma
sociedade mais emancipada e livre de formas de opressão. Dar voz àquilo que foi silenciado e
apagado é um dos objetivos principais da teoria pós-colonial. Ela parte de representações
desiguais. Fala-se de minorias, nos discursos da modernidade e na forma como estes criam
ausências, fala-se também em discriminação. Por isso, de acordo com os autores póscolonialistas, é possível incluir as pessoas com deficiência no sítio das minorias, pois a
modernidade implantou para essas pessoas novas formas de exclusão e dominação. Para
Pereira (2007), a discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência na modernidade provém
de uma forma híbrida de hierarquização que inclui o eixo da desigualdade e o da exclusão.
Com relação à PTR, sendo benefício assistencial, portanto, transferência de renda de
base não contributiva, os estudos a justificam pela expansão de liberdade dos
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comprovadamente necessitados frente às privações de cunho social, tais como a fome, a
doença, a deficiência, a pobreza e a exclusão social. Justificam-se as PTR pelo saldo positivo
na redução de pobreza (LAVINAS e VARSANO, 1998; ZIMMERMANN, 2008).
No contexto da “questão social” e da “grande transformação”, a proteção social
solidificou-se como contramovimento dos fenômenos da sociedade salarial e da economia de
mercado autorregulável (CASTEL, 2009; POLANYI, 2000), justificando-se pelo crescimento
abrupto das desigualdades sociais. Assim, os benefícios da assistência social e as indenizações
do desemprego assentam a proteção social em análises de “um conjunto de regras que são
justificadas pela insuficiência de autoproteção, de caridade, de solidariedade familiar e de
mecanismos de seguro privado” (EUZÉBY, 2011, p. 16). Dessa forma, como intervenção
estatal, os mínimos sociais, sobremaneira a transferência de renda de base não contributiva,
mediante políticas de integração e de inserção social, visam combater a fome e reduzir a
pobreza, tentando incluir os grupos vulneráveis na sociedade.
Preserva-se que as desigualdades podem ser minimizadas pela ação redistributiva
coletiva; de modo que a pessoa, cujo bem estar seja contrafeito por motivos fora de seu
domínio, deve, portanto, receber uma compensação, na qual o objetivo seja permitir que
aquela pessoa disponha das mesmas chances e das mesmas oportunidades de vida de seus
concidadãos. Acrescenta-se que as pessoas com deficiência em situação de desvantagem
quanto às chances e oportunidades de vida, são passíveis dessas medidas (SEN, 2008; SEN e
KLIKSBERG, 2010).
No Brasil, o BPC, destinado às pessoas com deficiência, foi o primeiro mínimo,
previsto, pela primeira vez, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/1988) e foi denominado posteriormente como BPC, pela Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS/1993) nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que o institui e regulamenta.
Consiste em uma proteção social que garante, independente de contribuição prévia, prestações
mensais de um Salário Mínimo Nacional (SMN) às pessoas idosas, a partir de 65 anos e às
pessoas com deficiência, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, de
qualquer idade, que não possuem condições, circunstancial ou definitiva, de obtê-la através de
suas atividades atuais e/ou de não tê-la provida por sua família. Em ambos os casos, a renda
familiar per capita deverá ser inferior a um quarto de salário mínimo.
Cabe neste ponto introdutório distinguir as categorias de deficiências e de
incapacidades na contemporaneidade. Pelos quadros teóricos do Modelo Social e da
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), classificam-se
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deficiências como alterações no nível das funções do corpo e incapacidades como limitações
das atividades.
Pela legislação brasileira, a definição de deficiência se acomoda na Lei Federal nº
7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto Presidencial nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que analisa, conforme o
artigo terceiro desse decreto, a deficiência em duas modalidades. Na primeira a deficiência é
considerada como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano. Na segunda modalidade, denominada de
deficiência permanente, refere-se àquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de
tempo suficiente para não permitir recuperação ou com probabilidade de alteração, apesar de
novos tratamentos.
Quanto ao conceito de incapacidade, também de acordo com o último decreto
mencionado anteriormente, é considerada como uma redução efetiva e acentuada da
capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações
necessárias ao seu bem estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
Após a regulamentação do direito constitucional de um SMN, como amparo social, às
pessoas com deficiência surgiram estudos que buscam configurar esse benefício assistencial
como garantia de renda mensal, defesa de mínimos sociais e direito de cidadania. Sposati
(2011), a partir de estudo comparativo internacional, classifica esse benefício como uma
forma de regulação. Ela apresenta as principais características desta regulação:
1. regulação tardia1: a gestão do benefício passou a ser operada somente em 1996;
2. regulação truncada: unificação da pensão social dos trabalhadores sem tempo
completo para aposentadoria (Renda Mensal Vitalícia – RMV2) com a situação de
mínimo social;
3. regulação restritiva: o BPC não pode ser acumulado com outro mínimo pecuniário;
4. regulação transmutada: vinculação do direito constitucional do benefício assistencial
de transferência de renda à família e não às pessoas com deficiência e pessoas idosas;

1

Foi no final do século XX, necessariamente em 1996, que o Brasil introduziu um benefício não contributivo,
meio século depois de outros países europeus, como por exemplo, a França (década de 1940), a Alemanha
(década de 1960) e Bélgica (década de 1970).
2
Em 1970, no Brasil, o governo federal criou a RMV que era devida às pessoas idosas acima de 70 anos e às
pessoas com deficiência. Todavia, para se ter acesso à RMV, a pessoa teria que estar filiado à Previdência Social
por, no mínimo, 12 meses, consecutivos ou não. A partir de 1996 não houve mais novas concessões.
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5. regulação frágil: por considerar fraudes na inserção da pessoa beneficiária, a cada dois
anos são realizadas avaliações e não apenas o recadastramento desta.
Nesta linha de raciocínio, da crítica das regulações que garantem mínimo social aos
cidadãos para o alcance da cidadania, realçam-se as pesquisas que têm como objeto de
discussões a incompatibilidade e impropriedade da exigência de incapacidade para a vida e
para o trabalho, bem como o limite econômico de ¼ do SMN de renda per capita familiar
como requisitos infraconstitucionais para a concessão do mínimo social da Assistência Social
(FÁVERO, 2011; STRINGARI e PAGANELLI, 2012; RAMMÊ, 2012; CADEMARTORI e
SANTOS, 2012; STRINGARI e BENITEZ, 2012; BOM FILHO, 2012).
Partindo-se do pressuposto de que a garantia de um SMN às pessoas com deficiência,
no campo da responsabilidade pública e social, é demandada pelas lutas intersubjetivas e de
desigualdades materiais destas pessoas, a maior parte do debate em torno da temática não leva
em consideração os propósitos de uma teoria do reconhecimento e redistribuição.
Assim, um elemento importante a ser considerado nesta dissertação é que a discussão
da integralidade das pessoas com deficiência perpasse pelas ideias do reconhecimento
recíproco e da redistribuição; e, desta forma, contribua com a política da redistribuição e do
reconhecimento mutuamente. Acreditando-se que conhecer o perfil socioeconômico e as
condições de deficiência e de saúde, assim como localizar onde estas pessoas estão seja
desenvolvimento social, a contribuição genuína deste estudo consiste na caracterização do
perfil socioeconômico das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC em Montes Claros,
quando, antes da realização desta pesquisa, não foi encontrado nenhum estudo e banco de
dados que concentrassem as informações sociais destes cidadãos.
Esta pesquisa, em decorrência dessas reflexões, teve por objetivo geral analisar a
política de mínimo social na modalidade de transferência de renda, de caráter não
contributivo, especificamente o BPC destinado às pessoas com deficiência e suas respectivas
famílias, no município de Montes Claros/MG, no período de 1996 a 2010, identificando-as e
classificando-as nas condições de saúde e de deficiência, e nos aspectos sociais, econômicos e
demográficos. Os objetivos específicos foram: 1) analisar o BPC à luz dos debates da Ciência
Social sobre desigualdade social e exclusão social; 2) descrever como o Estado define a
deficiência e quais os requisitos necessários para o reconhecimento oficial das pessoas com
deficiência beneficiadas com o BPC; 3) identificar as condições de saúde e de deficiência,
assim como as situações sociais, econômicas e demográficas da pessoa com deficiência,
beneficiária do BPC, e sua respectiva família.
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Computando-se com esta introdução e a descrição da metodologia adotada, a presente
dissertação é composta de quatro capítulos e as considerações finais.
Com a intenção de constatar que, por longos períodos, as pessoas com deficiência
estiveram em desvantagens quanto às chances e oportunidades de vida, desenvolveu-se o
arrazoamento do primeiro capítulo, “Alguns saberes históricos sobre as pessoas com
deficiência e os paradigmas sociais construídos”. Nele discute-se sobre as narrativas
existentes acerca das situações de vida das pessoas com deficiência, situando em cada
momento histórico, em diferentes contextos culturais, a representação da deficiência e a
produção de identidades socialmente estigmatizadas pelos paradigmas da relação das
sociedades com estas pessoas.
Com o objetivo de analisar o BPC à luz dos debates da Ciência Social sobre
desigualdade social e exclusão social, o segundo capítulo, “A questão da deficiência na
literatura sociológica”, esforça em enquadrar a questão da deficiência nas discussões
sociológicas. Para isso, reforça a necessidade de compreender as situações de desigualdade e
exclusão enfrentadas pelas pessoas com algum tipo de deficiência no que tange à produção
social; bem como instiga em que aspectos os propósitos de uma teoria do reconhecimento, na
contemporaneidade, podem auxiliar neste sentido e, por conseguinte, pensar medidas que
justifiquem e avaliem políticas de reconhecimento recíproco e de redistribuição destinadas às
pessoas com deficiência nas suas lutas intersubjetivas e de desigualdades materiais.
No terceiro capítulo, “O processo de consolidação da proteção social”, para melhor
entendimento da solidificação da segunda proteção social, isto é, proteção social de base não
contributiva, apresenta-se a construção histórica da proteção social, e são analisados a
convergência da noção de proteção social e o desenvolvimento social arrazoados por Amartya
Sen. E, por fim, expõe a configuração do BPC como política de renda mínima brasileira,
destinado às pessoas com deficiência, atendendo, assim, ao objetivo de descrever como o
Estado define a deficiência e quais os requisitos necessários para o reconhecimento oficial das
pessoas com deficiência pela LOAS/1993.
O quarto capítulo, “As pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, em Montes
Claros/MG”, foi dedicado à descrição e análise dos dados empíricos com o objetivo de
identificar as condições de saúde e de deficiência, assim como as situações sociais,
econômicas e demográficas da pessoa com deficiência, beneficiária do BPC, e sua respectiva
família nesse município.
Por último, nas considerações finais são retomados os pressupostos que orientaram
esta dissertação, concluindo que o BPC, estabelecido e regulamentado pela LOAS/1993, nega
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o direito constitucional a muitas pessoas com deficiência e sem recurso – enfraquecendo,
assim, a proteção social de cidadania – e reproduz um preconceito enraizado na sociedade
com relação à produtividade destas pessoas. Conclui-se ainda que incluir a questão das
pessoas com deficiência no sítio do pós-colonialismo torna possível a desconstrução de
teorias totalizantes produzidas, no ocidente, sobre a questão da deficiência. Por conseguinte,
possibilita, com certeza, maior emancipação das pessoas com deficiência e uma sociedade
mais livre de formas de dominação e exclusão. Verificou-se, empiricamente, que o BPC, no
município de Montes Claros/MG, veio atender a menor população de pessoas com
deficiência, rompendo com a possibilidade de esta política vir a ser um dispositivo de
reconhecimento social das pessoas com deficiência, bem como um direito de todas as pessoas
com deficiência e sem recursos.
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METODOLOGIA ADOTADA

Esta pesquisa teve como percurso a análise, a descrição e a exposição da realidade
social das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, em uma concepção dialética, em
que a realidade natural e social do pensamento e a materialidade do fenômeno foram
contempladas, analisadas e estabelecidas como realidade concreta (MARX e ENGELS, 1986;
TRIVIÑOS, 1987).
Para a explicação do social, a dialética marxista aborda o estudo das coisas e dos
fenômenos da natureza em suas mútuas relações, no seu constante movimento, destacando as
contradições internas e o todo do qual fazem parte, de modo que se possa ver o mundo em sua
interconexão e desenvolvimento, pois Marx considera que o fato não pode ser analisado fora
de um contexto social, econômico e político (VIANA, 2001).
Em síntese, pedagogicamente, Demo (1999, p.129) dirá que a abordagem dialética
consiste na concepção que “assume o contexto histórico, privilegia a apreensão e o tratamento
dos conflitos sociais, propugna a transição histórica e acredita no fator humano como capaz de
interferir em condições objetivas dadas”. Para isso, nesta pesquisa, teve-se como
procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo.
Pela inexistência de um banco de dados que concentre as informações das pessoas
com deficiência, beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG, e diante dos objetivos deste
estudo, utilizou-se como estratégia de pesquisa, o levantamento, estendido de pesquisa
documental, em uma dimensão quantitativa. Consoante Fink e Kosecoff (1998), essa
estratégia de pesquisa consiste na coleta de informações de cunho social, econômico e
educacional.
Esta etapa consistiu no levantamento de registros e na análise documental por meio
dos prontuários sociais das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC; portanto, foi
desenvolvida a partir de dados primários que foram e estão sendo coletados para subsidiar a
implantação de políticas públicas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
(SMDS), setor de Proteção Básica, por meio dos onze territórios de abrangência dos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Montes Claros/MG.
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Como já mencionado, o objetivo do referenciamento das famílias em situação de
vulnerabilidade3, através do prontuário social – cadastro dos usuários para atendimento dos
serviços assistenciais dos CRAS –, é auxiliar na elaboração e implementação de políticas
públicas a partir das demandas da população montes-clarense. Este prontuário social foi
elaborado a partir de indicadores, com o intuito de identificar a família referenciada e
conhecer as habilidades existentes no grupo familiar e as que os membros da família desejam
aprender. São componentes do documento: identificação do usuário, situação habitacional,
condições de saúde, situação de pessoa com deficiência e pessoa idosa, situação
socioeconômica, deduções com despesas fixas, participação em programas do governo federal
ou benefício social, informações diversas (existência de membro na família usuário de algum
tipo de droga, famílias com criança e/ou adolescente, ocorrência de gravidez precoce,
participação nalguma organização social e serviços públicos oferecidos no território
residencial), e a existência de pessoas com potencialidades4.
Com o objetivo de identificar as condições de saúde e de deficiência, bem como as
situações sociais, econômicas e demográficas da pessoa com deficiência beneficiária do BPC
e sua respectiva família, foi produzido um formulário de pesquisa a partir dos dados do
prontuário social, e numerado como forma de associar um número à respectiva pessoa
beneficiária, garantindo-lhe o anonimato.
O formulário de pesquisa contemplou os seguintes aspectos: a) identificação da pessoa
com deficiência beneficiária do BPC – informação nominal, sexo, idade, escolaridade,
profissão/ocupação, renda, raça, estado civil, endereço –, b) caracterização da deficiência e
condições de saúde – origem da deficiência, tipo de deficiência, especificidade da deficiência,
atividade de vida diária, se a pessoa beneficiária faz uso de algum medicamento, se ela faz
acompanhamento com algum especialista, dentre outras informações sobre a deficiência,
conforme Anexo I –, e c) dimensão socioeconômica – quantidade de pessoas que residem na
mesma casa, tipos de parentescos existentes no grupo familiar, total da renda familiar
comprovada, total da renda familiar sem comprovação, despesas fixas (aluguel, água, luz,
telefone, medicamento, transporte e outras); por fim, levantou-se a informação se há, na
família, alguma participação em programa do Governo Federal ou benefício social,
acumulativos com o BPC.
3

Os serviços assistenciais de proteção social básica do CRAS destinam-se à população em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação – ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços
públicos, dentre outros – e ou, fragilização de vínculos afetivos (relacionais e de pertencimento social) –
discriminação etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outras (PNAS, 2004).
4
Envolvimento em atividades de pintura, culinária, corte/costura, informática, teatro, música, dança, esporte,
outras.
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A partir de relatórios oferecidos pela Técnica de Referência do BPC para pesquisa in
loco, até dezembro de 2010 havia em Montes Claros 3.787 pessoas com deficiência
beneficiadas com o BPC. Devido à economia de tempo e de recursos, e com o interesse de
precisar os dados da população de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, em Montes
Claros/MG, para esta etapa da pesquisa foi selecionada uma amostra de 349 pessoas com
algum tipo de deficiência que foram referenciadas pelo CRAS de seu território de residência.
Definiu-se o tamanho da amostra (n), considerando a margem de erro (e) de 5% para mais ou
para menos, a partir da equação5:

n=

N.z².p.q
e²(N-1)+z².p.q

Como a população de pessoas com deficiência, beneficiária do BPC, encontra-se
dividida por estrato, isto é, em 11 CRAS, supõe-se que o objeto desta pesquisa, apesar do
comportamento consideravelmente homogêneo dentro de cada CRAS, apresente um
comportamento substancialmente diferente. Acreditando nesta possibilidade, adotou-se no
plano de amostragem, procedimento probabilístico por estratificação, mais precisamente, a
amostragem estratificada proporcional. Desta forma, o número de pessoas com deficiência
sorteado em cada CRAS foi proporcional ao número de pessoas beneficiadas com o BPC
existente no estrato; fornecendo, assim, uma amostra mais representativa da população de
pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, em Montes Claros.
Para melhor identificação demográfica das pessoas beneficiárias do BPC neste
município, os 349 formulários foram distribuídos respeitando-se a proporcionalidade do
número de pessoas enquadradas em cada CRAS. Com isso, o CRAS que possui 14% da
população de pessoas com deficiência foi contemplado com 14% dos formulários
preenchidos. Efetuou-se a regra de três simples, em que o número correspondente de
prontuário social preenchido, nos respectivos CRAS, equivaleu ao percentual de pessoas
beneficiárias em relação à população total estudada. Exemplificando, no caso do CRAS Major
Prates, foram coletadas informações de 33 pessoas com deficiência, em razão das 363 pessoas
beneficiárias do BPC, correspondente a 9,6% da população total das pessoas com deficiência,

5

Onde: n = tamanho da amostra; N = tamanho da população (a ser identificada junto aos CRAS); z = número de
desvios na distribuição normal, fixado um nível de confiança 95% (1,96)²; e = erro máximo admitido (5%); p =
proporção de ocorrência da variável em estudo (0,5); q = proporção de não-ocorrência da variável em estudo (q =
1-p) = (0,5).
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beneficiárias do BPC, em Montes Claros.
Conhecido o número de formulários que foram preenchidos em cada CRAS, cuidou-se
de enumerar as pessoas com deficiência, a partir da relação que foi disponibilizada pela
Coordenação de cada CRAS, contendo o nome das pessoas beneficiárias do BPC. Utilizandose do software Microsoft Excel 2003, ferramenta de análise de dados, procedeu-se ao sorteio
das pessoas consideradas ao preenchimento do formulário.
Nota-se que nem todas as pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, são
referenciadas junto aos CRAS, surgindo, desta forma, o primeiro obstáculo desta pesquisa.
Para solução deste problema, quando o número sorteado correspondeu à pessoa que
não era referenciada, optou-se pela escolha do prontuário social imediatamente sucessor.
Quando permaneceu o não referenciamento, procedeu-se novo sorteio. Persistindo o não
referenciamento, a partir do segundo sorteio, decidiu-se por trabalhar com o primeiro
prontuário social sucessor ao número sorteado.
Vale frisar a distinção existente entre pessoas beneficiárias do BPC e pessoas
referenciadas. Pessoas beneficiárias, focando os sujeitos objeto desta pesquisa, são as pessoas
com algum tipo de deficiência que recebem o benefício assistencial em estudo. Pessoas
referenciadas são aquelas cadastradas para atendimento dos serviços assistenciais dos CRAS.
No CRAS Central surgiu o segundo obstáculo encontrado, ao realizar a etapa de
levantamento a partir do prontuário social. Neste CRAS, o pesquisador deveria coletar
informações de 52 pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC. Todavia, das 555 pessoas
que possuem o BPC, apenas 21 foram referenciadas pelo CRAS Central. Conforme
esclarecimento da Coordenadora deste CRAS, o fato é explicado porque até o ano de 2010 o
CRAS Central não existia. Ou seja, ele funcionava no Centro de Atendimentos às Famílias
(CAF), juntamente com o também recém estruturado CRAS do São Judas Tadeu.
Diante do ocorrido, decidiu-se por coletar informações dos 21 prontuários sociais
existentes no CRAS Central, não efetuando sorteios. Decidiu-se, também, buscar a diferença
de 31 prontuários no CRAS do São Judas Tadeu, uma vez que, o desmembramento do CAF
resultou na existência do CRAS Central e do CRAS São Judas Tadeu. Porém, ao chegar ao
CRAS São Judas Tadeu, além dos 28 prontuários sociais, que representam aproximadamente
7,94% do total de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, só foram localizados 10
prontuários sociais.
Desta forma, para solucionar este segundo obstáculo, optou-se por trabalhar a
diferença de 21 prontuários sociais nos CRAS que representassem população superior a 10%.
Com esta decisão, o pesquisador dividiu os 21 prontuários sociais entre os CRAS Santos Reis
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(por possuir 14,07% da população de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC,
selecionou-se 6 prontuários sociais); CRAS Delfino Magalhães (por possuir 11,38% da
população de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, selecionou-se, também, 6
prontuários sociais); CRAS Maracanã (por possuir 10,62% da população de pessoas com
deficiência, beneficiárias do BPC, selecionou-se 5 prontuários sociais); e, por fim, selecionouse 4 prontuários sociais do CRAS Renascença, por ele representar 10,19% da população de
pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC. Assim, a quantidade de prontuários sociais
trabalhados em cada CRAS, após solução dos obstáculos encontrados, foi: CRAS Major
Prates (33), CRAS Santos Reis (54), CRAS JK (21), CRAS Maracanã (43), CRAS Delfino
Magalhães (45), CRAS Rural (17), CRAS Central (21), CRAS Renascença (41), CRAS Vila
Oliveira (8), CRAS Independência (28) e CRAS São Judas Tadeu (38).
Após o preenchimento dos formulários, os dados foram tabulados no Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), onde foram agrupados e analisados.
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CAPÍTULO I – ALGUNS SABERES HISTÓRICOS SOBRE AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA6 E OS PARADIGMAS SOCIAIS CONSTRUÍDOS

O presente capítulo objetiva, com revisão de literatura, apresentar uma excursão na
História para tomar conhecimento das narrativas existentes acerca das situações de vida das
pessoas com deficiência e situar, em cada momento histórico e em diferentes contextos
culturais, a representação da deficiência e a produção de identidades socialmente
estigmatizadas pelos paradigmas da relação das sociedades com as pessoas com deficiência.
Pretende-se identificar as relações sociais entre as esferas públicas, bem como outras
manifestações da vida social, investigando como a deficiência foi e como ela é narrada para se
“compreender a história e a biografia [das pessoas com deficiência] e as relações entre ambas,
dentro da sociedade” contemporânea (MILLS, 1970, p. 12).
As abordagens que dispõem sobre as condições de vida e de morte das pessoas com
deficiência,

em

diferentes

culturas,

ao

longo

dos

tempos,

possibilitam

fazer,

pedagogicamente, um percurso histórico associado a quatro modelos construídos na relação
da sociedade com estas pessoas. Na verdade, muitas das teorizações que descrevem a
trajetória sociocultural das pessoas acometidas com algum tipo de deficiência sinalizam
apenas aos Paradigmas dos Três is (3 is), a saber: 1) Paradigma da Institucionalização; 2)
Paradigma da Integração; e 3) Paradigma da Inclusão (ARANHA, 2001).
Todavia, esforça-se em tornar mais conhecidas as narrativas de desfiliação e de
exterminação das pessoas com deficiência para ratificar que estas pessoas, por longos
períodos, estiveram em desvantagem nos aspectos sociais e econômicos, comparando-se aos
demais seres humanos. A intenção não é criar sensacionalismo, mas evidenciar o processo
histórico de luta das pessoas com deficiência, pois as informações sobre elas, além de serem
pouco registradas, são muito menos conhecidas.
Destarte, além de potencializar os paradigmas formais dos 3 is, são abordados os
processos da desfiliação e da exterminação, denominados neste estudo por Paradigmas da
Exterminação, isto é, paradigmas não formais de estigmatização das pessoas com deficiência
(OLIVEIRA, 2012).

6

Sabe-se que o termo utilizado, a partir de 1990, aos cidadãos que têm alguma deficiência é Pessoa com
Necessidades Especiais; todavia, durante todo o texto, utilizou-se o termo Pessoas com Deficiência, mantendo o
valor agregado às pessoas. Este termo aproxima da realidade em que as pessoas com deficiência lutam por
direitos e reconhecimento social para sua inclusão em todos os aspectos da vida da sociedade.
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1.1 O paradigma da exterminação das pessoas com deficiência

Hostilidade é a palavra que vem à memória quando se pensa nos primevos do planeta
sob as condições físicas e climáticas desfavoráveis ao abrigo e à alimentação. Somente os
alentados sobreviveriam e, adaptados à busca de comida e lugar para esconder do calor dos
dias e das noites frias, os povos primitivos se constituíam em tribos. A economia primitiva era
caracterizada pelo seu caráter doméstico, ou seja, as práticas de caças e coletas destinavam-se
à sobrevivência da comunidade. O homem era o ator principal nestas atividades; por isso a
sua integral capacidade física era condição primordial para a devida exploração da natureza,
em nome do sustento próprio e da manutenção da coletividade.
A partir desse entendimento, é certo que as pessoas com deficiência – congênita ou
adquirida, em virtude do trabalho de coleta na natureza e caça de animais – representavam
uma ameaça para a vida grupal. Por isso, as pessoas com deficiência eram consideradas
inválidas de participar das atividades comunitárias, sendo excluídas do grupo. Sobre as
pessoas nascidas com deficiência, tornava-se comum o abandono, pois, em virtude do
ambiente desfavorável, tornar-se-iam cargas pesadas para a tribo (SILVA, 1986; AMARAL,
1994; MAZZOTTA, 1996; PLATT, 1999; GUGEL, 2007; GOFFMAN, 2008).
Com esta mentalidade, pode-se caracterizar o primeiro paradigma não formal da
relação da sociedade com as pessoas com deficiência. O Paradigma da Exterminação é
representado pela eliminação e pelo abandono das pessoas com deficiência das comunas.
Estas pessoas eram postas à margem, não recebendo nenhum atendimento.
Ambientados na Gaia, a argúcia do homem criou os deuses para fundamentar as
narrações explicativas das culturas ancestrais aos descendentes, caracterizando assim o mito.
Do ponto de vista mitológico, o mundo é percebido pela realidade sensível (real, físico e
social) e pelo mundo dos deuses (real, virtual e transcendental), representando o sagrado. Sob
o mito, as pessoas com deficiência representavam castigos dos deuses.
No ocidente, Lara (1989) afirma que a partir do século VII a.C, sobremaneira no final
desse século, momento de progresso socioeconômico, proporcionado pela abertura do mundo
helênico para o comércio, o que por sua vez, possibilitou a tensão social entre os grupos
sociais, a geometria, como ciência, ocupou espaço dessacralizado7 e desvendou o princípio
ordenador do mundo humano, em que “a ordem social será racional se traduzir a medida exata
que deve existir entre as pessoas” (LARA, 1989, p. 38).
7

Segundo o autor, dessacralizar a ordem social equivale ao desligamento da vontade dos deuses e não a
eliminação do princípio transcendental, pois o princípio inteligível é a própria ordem da razão.
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Destarte, da passagem do mito ao pensamento filosófico, as pessoas com deficiência
continuaram fora da ordem, quando na polis grega predominava o argumento dos filósofos,
balizado no conceito de cidadania na esfera pública democrática.
Pelos estudos dos clássicos da filosofia grega, Platão (428/27a.C-348/347a.C) e
Aristóteles (384a.C-322a.C), constata-se em suas respectivas obras, A República e A Política,
a montagem filosófica em torno de um Estado bem governado. Nessas cidades, (estruturadas
pelas classes de magistrados, guerreiros, e produtores) as pessoas com deficiência deveriam
ser exterminadas, pois um Estado administrado pelo princípio da justiça não se encarregaria
de alimentá-las. Além disso, os gregos consagravam a arte da guerra, devido às preocupações
com as fronteiras de seus territórios, expostos às invasões bárbaras. Nota-se pelo diálogo entre
Sócrates e Glauco, descrito por Platão, que outra justificativa para a eliminação das pessoas
com deficiência seria a preservação da pureza de raça.

Sócrates - Estes encarregados levarão os filhos dos indivíduos de elite a um lar
comum, onde serão confiados a amas que residem à parte, num bairro da cidade.
Para os filhos dos indivíduos inferiores e mesmo os dos outros que tenham
alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e secreto.
Glauco - É um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros.
(PLATÃO, 1997, p. 163, destaques não originais)

Vale ressaltar que, a título de contextualização histórica e social, a exclusão não era
relacionada única e exclusivamente à questão da deficiência. Em cada modo de produção há o
conflito entre grupos sociais. Pela citação, percebe-se que se tratava também de uma
segregação social com soslaio econômico, em que os filhos ricos eram separados dos filhos
pobres. Todavia, frisa-se que “os filhos dos indivíduos superiores e mesmo os dos outros”
nascidos com algum tipo de deficiência física “serão levados a paradeiro desconhecido e
secreto”. Assim, para além da consideração econômica, a questão da deficiência era fator
determinante à exclusão.
Na política de Aristóteles, os critérios da cidadania consistem, em sua característica
verdadeira, no direito de voto nas assembleias e de participação no exercício do poder público
em sua pátria. Por estes critérios, as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos não
eram considerados cidadãos. Reforça-se que, de fato, para os filósofos gregos, a questão de
gênero, geração e nacionalismo, além da questão econômica e de deficiência, eram critérios
para excluir as pessoas da cidadania.
Quanto às pessoas com deficiência, elas não tinham nem o direito de existir, já que
para “o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei que decida as que serão
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expostas e as que serão criadas. Não seja permitido criar nenhuma que nasça mutilada,
isto é, sem algum de seus membros” (ARISTÓTELES, 1997, p. 52, destaques não
originais). Para Aristóteles, consoante Lopes (2005), as pessoas com deficiência nascidas
antes da lei deveriam, de uma forma ou de outra, tornar-se úteis, pois é “mais fácil ensinar
uma tarefa útil a [uma pessoa com deficiência] do que sustentá-la como indigente” (MALTA,
citado por LOPES, 2005, p.11).
Com o entendimento deste autor, a questão da deficiência passou a ter uma relação
estreita com a questão econômica, de modo que o oposto de pessoas com deficiência passaria
a ser pessoas eficientes ao modo de produção, àquelas que têm a força de trabalho para tornálas úteis à sociedade.
Pode-se dizer que nas culturas clássicas antigas, as pessoas com deficiência foram
classificadas como subumanas; o que por sua vez validava sua eliminação ou abandono como
prática aceita. Vale ressaltar que o ideal do corpo para os gregos era o corpo masculino,
perfeito, bem desenvolvido e, por uma questão de ideais, pessoas com deficiência nunca
seriam protegidas, isso além de econômico e militar, era questão de mentalidade da época.
O esforço de aproximação das narrativas do Oriente, acerca da pessoa com
deficiência, torna-se viável pela breve análise de alguns dos códigos estudados por Oliveira
(2002). Esses códigos representaram o adensamento das regras de convivência de diferentes
povos antigos.
O Código de Hamurábi8 da Babilônia (região mesopotâmica, o atual Irã), mais
conhecido pela máxima “olho por olho, dente por dente”, representou os atos legislativos do
monarca Hamurábi (1810-1750 a.C), voltados para a aplicabilidade da lei e administração da
justiça, sobremaneira a normatização das condutas dos povos. Não existem indicativos, na Lei
de Talião, de infanticídio das pessoas com deficiência.
No Código de Moisés (1520-1400 a.C), também conhecido por Pentateuco de Moisés
ou Legislação Mosaica, ainda que tenha consagrado a Lei de Talião, percebe-se de início,
pelos cinco livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o seu aspecto
humanitário para o povo hebreu, livrando-o da opressão egípcia e sobretudo, nota-se o caráter

8

O código reunia 282 preceitos em um conjunto assistemático e que abrangia uma diversidade de assuntos:
crimes, matéria patrimonial, família, sucessões, obrigações, salários, normas especiais sobre os direitos e deveres
de algumas classes profissionais, posse de escravos. Pode-se, então, observar que o código quase não foge aos
problemas jurídicos, aos quais regulamenta com estritos detalhes (OLIVEIRA, 2002).
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humanitário para as pessoas com deficiência; o que foi, de certa forma, um avanço das
narrações até então.
Todavia, há um visível paradoxo quando analisa dois trechos, sendo um deles do livro
de Levítico e o outro do livro de Deuteronômio. O primeiro reza: “não amaldiçoarás o surdo,
nem porás tropeço diante do cego” (Levítico 19:14); o segundo, que dispõe sobre as
consequências da desobediência diz: “o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com
tumores, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te; o Senhor te ferirá com loucura,
com cegueira, e com pasmo de coração” (Deuteronômio 28:27-28). Apreende-se, desta forma,
que o Código de Moisés ora aprecia o respeito às pessoas com deficiência, ora utiliza a
deficiência como ferramenta de coerção, isto é, àqueles que não fossem obedientes (perfeição
divina) seriam castigados pelo pecado, tornando-se imperfeitos. Então, aquilo que era
imperfeito representava a impureza, não podendo participar dos rituais do templo. Para os
hebreus, nem mesmo os animais ofertados aos sacerdotes poderiam apresentar imperfeição,
pois a deficiência, seja nas pessoas ou nos animais, não agrada a Deus. E, quanto aos
humanos, os que não se apresentassem a “imagem e semelhança de Deus”, eram abominados,
marginalizados e segregados sob a justificativa de que a sua deficiência revelava os espíritos
malignos. Pode-se concluir que para os hebreus, as pessoas com deficiência eram “como uma
punição divina, e por isso, a pessoa estava terminantemente proibida de ter acesso à direção
dos serviços religiosos” (FEIJÓ, 2002, p.28).
O Código Decenviral (452 a.C), também conhecido como a Lei das XII Tábuas,
representou a epístola constitucional do povo romano. A contextualização de Roma nos
tempos de ouro dos Césares, registrados por guerras, conquistas, invasões territoriais,
formação de exércitos, permite a afirmação de que os romanos não admitiam a fraqueza e as
pessoas com deficiência. Somente o cidadão perfeito e saudável teria a sagacidade de
dominar. A quarta tábua das XII Tábuas, que dispõe do pátrio poder e do casamento, fornece
ao pai poder de matar o filho que nascesse com “deformidade”. Outro fato registrado é que
“os romanos tinham obsessão contra os defeitos físicos e até mesmo o imperador Claudius era
ridicularizado por [apresentar] dificuldades para falar e por mancar” (ALTAVILA, 1989
citado por ALCOBA, 2008).
O Código de Manu (200 a.C-200) ou Manusrti consiste, em seus doze livros, na
legislação destinada a resguardar o sistema de castas da Índia. O livro terceiro, pela
necessidade de eliminar as pessoas indesejáveis do círculo familiar dos hindus, regulamentava
a prática do infanticídio das crianças com deficiência. Outra passagem do Código de Manu
que registra, do ponto de vista atual, a injustiça sofrida pelas pessoas com deficiência se
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encontra no livro nono, especificamente na seção da sucessão hereditária, em que “os
eunucos, os degradados, os cegos e surdos de nascimento, os loucos, idiotas, mudos e
estropiados não são admitidos a herdar” (art. 617 do livro IX, destaques não originais). No
tocante as injúrias e as ofensas físicas, as pessoas com deficiência eram acobertadas.

Art. 271º Se um homem censura a outro ser zarolho, coxo ou ter uma enfermidade
humilhante, ainda que diga a verdade, deve pagar a fraca multa de um karkapana.
Art. 391º Um cego, um idiota, um homem entrevado, um septuagenário e um
homem que presta bons serviços às pessoas muito versadas na Escritura Santa, não
devem ser submetidos por nenhum rei, a nenhum imposto (Código de Manu, livro
VIII).

Neste sentido, a cultura antiga da Índia ora eliminava aqueles que colocariam em risco
a pureza da casta, ora garantiam o respeito às pessoas com deficiência.
O Código de Maomé (século VII)9, mais conhecido por Alcorão ou Corão, é, ainda
hoje, a legislação dos povos muçulmanos. Os árabes pré-islâmicos eram sensíveis com as
pessoas com deficiência, porém, separavam-se destes no momento das refeições. Todavia,
muitas passagens do Alcorão rezam certas facilidades sobre os encargos das pessoas com
deficiência – “estão isentos: os inválidos, os enfermos, os baldos de recursos” (O
Arrependimento, 9:91) –, pois “não terão culpa o cego, o coxo, o enfermo (...) Ele o
introduzirá em jardins, abaixo dos quais correm os rios; por outra, quem desdenhar, será
castigado dolorosamente” (O Triunfo, 48:17). E, demonstrando cuidado com as pessoas com
deficiência, Maomé indicava que os governantes deveriam assistir a estas pessoas em suas
necessidades – social, econômica e psicológica.

Não haverá recriminação se o cego, o coxo, o enfermo, vós mesmos, comerdes em
vossas casas, nas de vossos pais, de vossas mães, de vossos irmãos, nas de vossos
tios paternos, de vossas tias paternas, de vossos tios maternos, de vossas tias
maternas, nas de que tomais conta, ou nas de vossos amigos. Tampouco sereis
censurados se comerdes juntos ou separadamente. Quando entrardes em uma casa,
saudai-vos mutuamente com a saudação bendita e afável, com referência a Deus.
Assim, Ele vos elucida os Seus versículos para que raciocineis (A Luz, 24:61).

Apesar de seu caráter basicamente religioso, o Código de Maomé estabeleceu o
atendimento às pessoas com deficiência, dando-lhes visibilidade favorável na sociedade
muçulmana.
9

Sabe-se que o século VII se enquadra na periodização das comunidades medievais, todavia, por questões
pedagógicas de abordagens dos códigos antigos, optou-se por deixar o Código de Maomé na seção em que se
analisa a condição das pessoas com deficiência na Antiguidade.
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Sem a pretensão de esgotar os registros históricos sobre as condições estabelecidas às
pessoas com deficiência durante a Antiguidade, busca-se a experiência da China (551-479
a.C), especificamente no pensamento de Confúcio, quando este arrazoava “em
responsabilidade moral, amabilidade e ajuda aos débeis” (ALCOBA, 2008). Alcoba afirma
também que os egípcios tinham certa consideração com as pessoas com deficiência, haja vista
que alguns papiros registram medicina voltada à deficiência, além de produção de órteses e
próteses.
Até aqui viu-se que são características principais dos períodos Primitivo e Antigo,
quanto à relação da sociedade com as pessoas com deficiência, narrativas balizadas pelos
paradigmas da desfiliação e da exterminação. Estes paradigmas caracterizam-se, desde os
primevos, pelo abandono das pessoas com deficiência de seus grupos sociais e muitos deles
centram-se na prática de exterminação daquelas pessoas.
Todavia, como a história não é totalmente linear, uma sucessão evolutiva, frisa-se que
o paradigma da exterminação das pessoas com deficiência, como o leitor verá adiante, ocorreu
em outros momentos históricos como, por exemplo, da época da Inquisição Católica (Idade
Média) e do Nazismo (século XX).

1.2 O paradigma da institucionalização e a ideologia dos internamentos

A expressão les enfants du bon Dieu mascara alguns artefatos da Idade Média (século
V-XV), em que as pessoas com deficiência esquivaram-se do abandono ou do extermínio,
tornando-se dignas de sobreviverem. Dois motivos para análises desta situação são apontados
por Pessotti (1984). O primeiro volta-se ao Cristianismo, quando a pessoa com deficiência foi
afastada da condição de coisa à pessoa, pois “dotado de alma e beneficiado pela redenção de
Cristo, [a pessoa com deficiência] (...) passa a ser acolhida caritativamente em conventos ou
igrejas, onde ganha a sobrevivência” (PESSOTTI, 1984, p. 4).
O autor ressalta que essa igualdade de status teológico não significa igualdade civil de
direitos e as pessoas com deficiência – assistidas pelos conventos, igrejas e pessoas que as
abrigavam – realizariam serviços em troca da assistência recebida. Além disso, ganhavam a
“cristandade”, que por sua vez, ocasionava exigências éticas e religiosas. Desta forma, as
pessoas com deficiência eram abrigadas e alimentadas, sem perder o seu caráter misterioso
com os desígnios da divindade.
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O segundo motivo explicativo da mudança de status das pessoas com deficiência
consiste no fato de algumas possuírem bens ou serem herdeiras de direitos. Pela legislação de
Eduardo II da Inglaterra, por volta de 1325, o rei teria a obrigação de proteger os direitos e as
propriedades, bem como cuidar das necessidades cotidianas daquelas pessoas.

Com essa lei, pouco magnânima, pelo menos os idiotas donos ou herdeiros de bens
obtinham atendimento adequado de suas necessidades, talvez também ficando
prerrogativa real a definição dessas necessidades, provavelmente referentes apenas
à sobrevivência e saúde. Curiosamente, no caso dos loucos, que a lei contemplava
em seu capítulo XII, aqueles cuidados eram assegurados sem qualquer retribuição
ou compensação de gastos à coroa. O De Prerrogativa Regis acrescenta às razões
caritativas a da preservação de posses, como mais um motivo para o acolhimento
dos idiotas e outros deficientes mentais (PESSOTTI, 1984, p. 5).

Percebe-se que o modelo narrativo foi alterado, tornando-se predominante o ponto de
vista teológico acerca da deficiência, isto é, as explicações do fenômeno são cominadas pelos
dogmas religiosos. A compreensão se dá através das ideias de deuses (no Cristianismo, o
teocentrismo) e espíritos. A inteligência que permeava era a inteligência divina, em que a
vontade de Deus representava a racionalidade e o sentido de tudo. Dessa forma, e sob a índole
humanística, as pessoas com deficiência eram tratadas semelhantemente às premissas do
Código de Moisés, sendo dignas de caridade e assistidas com domicílio e alimentação.
Para estes fatores de mudança, encontra-se em Foucault (2006) o entendimento da
ordem medieval, quando ele diz que em cada momento da história a dominação se fixa num
ritual e que, no caso específico da Idade Média, o poder era exercido inicialmente nas funções
da guerra e da paz, depois juntou-se a essas funções a manutenção da ordem. Desse modo, “os
procedimentos mistos de assistência são decompostos e decantados, e em que se delimita, em
sua especificidade econômica, o problema da doença dos pobres; a saúde e o bem estar físico
das populações aparecem como um objetivo político, em que a ‘política’ do corpo social deve
assegurar ao lado das regulações econômicas e obrigações da ordem” (FOUCAULT, 2006, p.
197).
Sob o domínio da Inquisição Católica, cerca de quatro décadas depois Da Prerrogativa
Regis, mencionada anteriormente, as instruções e os procedimentos do Directorium
Inquisitorum de Nicolau Emérico (1370) colocavam em risco as pessoas com deficiência que
eram proprietárias de bens (PESSOTTI, 1984).
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Os critérios e cânones do Santo Ofício, arbitrários e cruéis, se obedecidos com
discernimento e prudência, por certo não vitimariam os deficientes mentais. É
provável que entre os inquisidores alguns tivessem complacência para com “les
enfants du bon Dieu”, à vista de opiniões já antigas sobre a irresponsabilidade ética
dos amentes. Mas, ocorre que esse discernimento e essa complacência eram
incompatíveis com a concepção supersticiosa da deficiência (PESSOTTI, 1984, p.
11).

No período inquisitório, as pessoas com deficiência foram colocadas em xeque, pois
construíram a ideia que a manifestação da deficiência era obra demoníaca. A racionalidade
teológica, paradoxalmente, explicava que o corpo era tido ora como templo de Deus, ora
como oficina de Lúcifer, relacionando a deficiência com o impuro (pecado). Assim, muitas
pessoas com deficiência foram queimadas para a purificação da alma, independente de sua
questão financeira (PLATT, 1999).
Outro fato histórico dos povos medievos que teve as pessoas com deficiência como
empecilho no contexto socioeconômico, foi o período da Reforma. Conforme Pessotti (1984),
baseado em Kanner (1964), Martinho Lutero cometia a confusão de classificar estas pessoas
como seres humanos vestidos pelo demônio e ao mesmo tempo divino.

Há oito anos vivia em Dessau um ser que eu, Martinho Lutero, vi e contra o qual
lutei. Há doze anos, possuía vista e todos os outros sentidos, de forma que se podia
tomar por uma criança normal. Mas ele não fazia outra coisa senão comer, tanto
como quatro camponeses na ceifa. Comia e defecava, babava-se, e quando se lhe
tocava, gritava. Quando as coisas não corriam como queria, chorava. Então, eu
disse ao príncipe de Anhalt: se eu fosse o príncipe, levaria essa criança ao Moldau
que corre perto de Dessau e a afogaria. Mas o príncipe de Anhalt e o príncipe de
Saxe, que se achava presente, recusaram seguir o meu conselho. Então eu disse:
pois bem, os cristãos farão orações divinas na igreja, a fim de que Nosso Senhor
expulse o demônio. Isso se fez diariamente em Dessau, e o ser sobrenatural morreu
nesse mesmo ano... É importante, aqui, notar que a segurança dogmática de Lutero
é decididamente infundada. O mesmo “ser” que é uma “criança”, que antes fora
como uma “criança normal”, é também um ser “sobrenatural”, que morre, com o
efeito de orações para que Deus “expulse” [dela] o demônio (KANNER, 1964,
citado por PESSOTTI, 1984, p.12).

A visão medieval com a questão das pessoas com deficiência oscilou entre a
argumentação da vontade de Deus, em que as pessoas com deficiência eram tidas como filhas
de Deus, e a manifestação dos demônios.
No século XVI, início do Renascimento, precisamente em 1534, a deficiência escapou
da opinião religiosa e passou à dimensão de natureza patológica com norma de jurisprudência,
na Inglaterra. Além de retomar, depois de mais de duzentos anos, o disciplinamento da
administração dos direitos de herança das pessoas com deficiência, definiu o conceito de
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deficiência e de loucura como adversidades naturais. “O novo texto tem o mérito de
desautorizar visões supersticiosas da deficiência e da loucura” (PESSOTTI, 1984, p. 17).
O ponto de vista antropocêntrico, característico do humanismo renascentista, construiu
nesse momento de narrativa histórica a ideia de romper com a visão de mundo teocêntrica
para alcançar o processo em sua globalidade e sua inserção social, bem como desarticular as
bases do poder social alicerçadas na teologia e nas instituições católicas, pois elas foram o
impedimento ao conhecimento da humanidade.
A base da medicina, sob o aspecto de ciência moderna, está no pensamento da
filosofia positiva, em que é necessário sair da dimensão metafísica e teológica para tornar
todos os fenômenos como sujeitos às leis naturais invariáveis. Do ponto de vista
metodológico, o papel da medicina no que diz respeito à deficiência apresentou certo
progresso no que se refere aos argumentos racionais, uma vez que as explicações sociais se
dão com o indivíduo na sociedade. Todavia, no sentido político do positivismo, a medicina foi
muito perversa com o discurso da ordem. O positivismo é o discurso do conservadorismo, tem
como finalidade política a contrarrevolução. O que afronta a ordem é eliminado.
A medicina, no contexto do antropocentrismo humanista, ainda que não tenha
apresentado a inclusão social da pessoa com deficiência, possibilitou, pelas investidas
naturalistas sobre o entendimento da deficiência e da loucura, certo progresso.

Com Paracelso e Cardano, [a pessoa com deficiência] perdia sua natureza
sobrenatural, passando de problema teológico e ético a assunto de interesse médico.
Com Sir Anthony, o retardo mental, diverso da loucura, é igualmente natural,
podendo ser ab infirmitate ou a inativitate, implicando a natureza organísmica da
deficiência, ao passo que na obra de Willis a visão organicista se consolida de
modo a explicá-la como lesão ou disfunção do sistema nervoso central. É somente
com Torti que tem início a admissão de fatores ambientais como determinantes da
deficiência (PESSOTTI, 1984, p. 20).

Os primeiros médicos, Paracelso (1493-1541) e Cardano (1501-1576), rejeitavam a
ideia diabólica acerca das pessoas com deficiência, apesar de associarem a deficiência como
algo contaminado pela superstição, ainda que não teológica. Ambos acreditavam que essas
pessoas eram pacientes detentores de poderes mágicos desordenados, ou seja, doentes ou
vítimas de forças “sobre-humanas cósmicas ou não”, por isso, tornaram-se foco de atenção
médica, em lugar de exorcismos praticados pelas instituições religiosas. De qualquer forma,
vale ressaltar que a riqueza desse acontecimento consistiu que o desvario começou a dar lugar
ao bom senso. Para Sir Anthony Fitz-Hebert (1470-1538) e Thomas Willis (1621-1675), a
deficiência tinha que ser estudada pelo seu caráter organicista. O primeiro foi o proponente da
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norma jurisprudente que desautorizava a utilização do termo superstição à deficiência. A
sobrenaturalidade da deficiência, por fim, foi neutralizada com Francesco Torti (1658-1741).
Esses estudos, com certeza, não foram apreendidos pelos religiosos, nem tão pouco
pelos possuidores do poder político e econômico. Na decadência e transição da Idade Média
ao modelo da produção, percebe-se as pessoas com deficiência como vítimas de intolerância
eclesiástica; até que, com a tentativa de livrá-las dos maus tratos e injustiças teológicas,
tornaram-se alvo do fatalismo da medicina.
O século XVIII consolida-se com a racionalidade científica moderna10, em que a
maior transformação consistiu na desdivinização da natureza pelo pensamento e ação humana,
acarretando, desta forma, a exploração do reino natural a serviço do capitalismo para subjugar
e transformar a natureza em força produtiva pela dominação do homem moderno. Evento que,
até então, não tinha acontecido nas narrações históricas e sociais. O controle social passou a
ser narrado sob a ótica da produção, em que o objetivo não foi o bem estar da humanidade,
mas colocar a ciência como a única metodologia racionalizada de organizar o mundo,
tornado-se, quiçá, um dogma para a dominação generalizada (ADORNO; HORKHEIMER,
1985; DORNELLES, 1988; LUZ, 1988; TOURAINE, 2002).
Quanto às pessoas com deficiência, viu-se que elas, durante os duzentos anos
precedentes à racionalidade científica moderna, ora passavam pelos critérios e cânones do
Santo Ofício, ora passavam pelos critérios da fatalidade médica. Pessotti (1984) relata que
nestes últimos, a narração não era produzida pelo clero, mas o dogmatismo era o mesmo,
ainda que humanitário. Ou seja, as pessoas com deficiência passaram a ter novo árbitro: a
medicina.
Até a segunda metade do século XVIII, os ideais do naturalismo humanista da
deficiência de certo modo serviram para tirar aquelas pessoas da sentença da fogueira pelo
fanatismo religioso. A partir desse momento, os estudos racionais da medicina dividiram-se
em dois grupos, provocando uma situação bastante preocupante. O primeiro grupo, que
Pessotti denominou de medicina oficial, teve como representantes principais Fodéré (17641835), Pinel (1745-1826), Morel (1809-1873), Esquirol (1772-1840), Dugdale (1841-1883).
Eles defendiam a deficiência pelo unitarismo da análise médica, em que a pessoa com
deficiência era um caso orgânico e medicável – utilizavam teorias reacionárias, pois
abdicaram a questão social da deficiência. O segundo grupo, denominado de medicina moral,

10

A categoria de racionalidade científica moderna não deve ser entendida como compreensibilidade weberiana,
mas como desenvolvimento histórico de uma ordenação de mundo construída pelo racionalismo. “Em outras
palavras, trata-se de um regime específico de produção de enunciados” (LUZ, 1988, p. 29).
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representado por Péreire (1715-1780), Itard (1774-1838), Séguin (1812-1880), Froebel (17821852), Binet (1857-1911), acreditava na educabilidade das pessoas com deficiência. Os
representantes desse grupo praticavam as teorias pedagógicas que, por sua vez, foram
criticadas e ignoradas pela medicina oficial. Estas ideias conviveram por muitos anos;
todavia, a segunda viveu à margem, ao passo que a primeira, com suas teorias – unitária,
fatalista e degenerativa –, contribuiu na fundamentação para segregação e exclusão das
pessoas com deficiência. A medicina oficial apresentou à sociedade um conteúdo assombroso,
eugenista e díspar, possibilitando ao nazismo a não inclusão das pessoas com deficiência na
Lista de Schindler.

A frequência dessas generalizações ilegítimas e sua popularização são maiores
quando predomina o culto da autoridade sobre o cultivo da metodologia ou quando
as urgências socioculturais apressam a indagação científica a exigir intervenções
práticas impostergáveis. É precisamente esse o caso da teoria unitária de Fodéré e
da teoria da degenerescência de Morel. Esta última é tão abrangente quanto vaga e
sua difusão tão ampla nos ambientes médicos se deve principalmente a três
condições: a autoridade de Morel, o conteúdo alarmista e eugenista que carrega, a
plasticidade com que se ajusta às mais díspares categorias de fatos (...) Eis aí a
médico-criminologia a espantar novos demônios criados pela medicina précientífica ou pseudocientífica. Outros exorcistas entrarão em ação mais tarde,
principalmente na primeira metade do século XX. Até lá ainda surgirão novos
demônios a possuir não mais uma pessoa ou o corpo dela, mas famílias inteiras ou
mesmo raças (PESSOTTI, 1984, pp. 134 e 145).

Com o advento da racionalidade moderna, a partir do fatalismo genético sobre a
hereditariedade da deficiência, as pessoas com deficiência voltaram a ser uma ameaça para a
sociedade e, por isso, para elas mesmas, pelo fato de confrontar a ordem. O novo exorcista é a
“medicina a serviço da construção de uma ordem social artificial, pelo corte de elementos da
realidade presente que [não] adequam à realidade perfeita” (BAUMAN, 1998, p. 87).
Para Foucault (2006), a inserção da medicina, como estratégia biopolítica, no
funcionamento genérico do discurso e do saber científico se deu porque ela adentra em
diferentes instâncias do poder, tornando-se essencialmente um controle do corpo. Em “Os
anormais”, Foucault (2001) possibilita a apreensão de que a medicina, sobretudo as
justificadas por Pinel e Morel, e a jurisprudência do final do século XVIII e início do século
XIX buscaram construir o “anormal”, sendo a pessoa com deficiência o “monstro humano”
que “(...) em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da
sociedade [no caso da pessoa com deficiência mental considerada criminosa], mas uma
violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 2001, p. 69).
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Devido a esta mentalidade, desde o século XVI, surgiu a ideologia dos internamentos
das pessoas com deficiência nas Instituições Totais11; caracterizando-se o Paradigma da
Institucionalização – primeiro paradigma formal – da relação da sociedade com estas pessoas.
Paradigma este identificado pela experiência de isolamento das pessoas com deficiência em
instituições residenciais segregadas, seja com o objetivo de protegê-las, tratá-las ou educá-las.
Foucault (1997) denuncia que a invenção do internamento consistiu em uma criação
institucional, cujos aspectos econômicos e sociais objetivavam abrigar todas as pessoas que
não eram produtoras.

1.3 O paradigma da integração e a inserção no mercado de trabalho

A partir de Auguste Comte (1798-1857) já se pode falar da ideologia entre capital e
ciência.
No casamento da racionalidade moderna com o capitalismo, a partir da
industrialização (produto das revoluções burguesas) as pessoas com deficiência passam a ser
“eficientes” ao sistema de consumo pelas tecnologias que buscam reconstituir e habilitar o
corpo com deficiências físicas (FEIJÓ, 2002, p.31). Assim, na sociedade industrial, as pessoas
com deficiência tornaram-se consumidoras; e, com o fim da ideologia dos internamentos em
casas de asilo, tornaram-se mão de obra barata.
Se o trabalho assalariado é a base do capitalismo e a força de trabalho é que gera
lucro, o paradigma de integração veio para adaptar, ainda que precariamente, as pessoas com
deficiência à condição de trabalhador.
Assim, com o discurso da autonomia e da produtividade, acrescido pelos movimentos
sociais de luta das pessoas com deficiência e pelas críticas acadêmico-científicas, surge, nesse
contexto, o interesse pelo fim da institucionalização. A reformulação de ideias dá lugar às
práticas de treinamento e educação especial das pessoas com deficiência, de modo que elas
sejam inseridas no mercado de trabalho.
Essa característica da relação da sociedade com as pessoas com deficiência
representou o Paradigma da Integração. Segundo Aranha (2001), integrar, nessa perspectiva,
significava que a pessoa com deficiência deveria adaptar-se à sociedade e não o contrário.

11

A definição de Instituição Total assume o significado que Goffman lhe atribuiu na obra “Manicômios, Prisões
e Conventos”, de 1961; a saber: “um local de residência e de trabalho, onde um grande número de pessoas,
excluídas da sociedade mais ampla por um longo período de tempo, levam juntos uma vida fechada e
formalmente administrada” (GOFFMAN, 1974, p. 11).
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Caberia ao Estado garantir serviços (ensino, treinamento, capacitação, entre outros), de modo
a torná-las aptas ao padrão de normalidade admitido pelo modo de produção da sociedade.

1.4 O paradigma da inclusão e a garantia de acessibilidade e de disponibilização de
suportes

De acordo com Anita Ghai, Pereira (2007) afirma que a modernidade implantou novas
formas de exclusão e dominação às pessoas com deficiência. Para Pereira (2007), a mudança
de paradigma no entendimento da deficiência como fenômeno de análises correlacionadas
com exclusão, dominação e opressão na sociedade, bem como com as teorias emancipatórias
que apontam uma sociedade mais livre das formas de opressão, nasceu na década de 60 do
século XX com a origem dos disability studies. Os estudos sobre a deficiência colocaram em
xeque o modelo médico, por questionarem o poder da biomedicina e, também, por enfocarem
o social como gerador de incapacidade e fonte essencial de exclusão. A relevância do modelo
social deve-se ao desenvolvimento teórico de abordagem da deficiência pelas próprias pessoas
com deficiência, assim como a dimensão política que se deu com a politização e a
organização política dessas pessoas.
As narrativas sobre as pessoas com deficiência mostram que estes indivíduos seguiram
um trajeto de dominação, consoante à evolução das sociedades. Sob a narrativa totalizante do
modelo médico12, no contexto da modernidade, estas pessoas foram vistas como
transgressoras e os seus corpos como o lugar que carecia de ser normalizado (FOUCAULT,
2001). Nessa abordagem médica, a questão da deficiência não está relacionada com as
estruturas econômicas e sociais, mas focaliza-se nos fatores da deficiência, vitimizando as
pessoas com deficiência e sentenciando-as à regularização ou normalização de seus corpos.
Em síntese, Sassaki (1997) refere ao modelo médico de deficiência àquele que atribui
aos fatores encontrados pela pessoa com deficiência à sua própria condição de possível
incapacidade de preencher as condições necessárias para a participação social. Sendo a
deficiência compreendida como um problema do indivíduo, tendo ele próprio, que se adequar
à sociedade ou passar pelo poder da biomedicina. O modelo social, por sua vez, chama a
sociedade a ver que ela cria problemas para as pessoas com deficiência, causando-lhes
desvantagens no social e econômico. Assim, não é só a pessoa com deficiência que deverá
adaptar-se à sociedade; a sociedade também deverá se adaptar e garantir-lhes a acessibilidade
12

Pereira (2007) lembra que o modelo trazido pela modernidade e pela biomedicina foi chamado por Nettleton
de modelo biomédico e depois ficou conhecido, conforme Barnes (2003; 2005), como modelo individual.
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e a disponibilização de suportes e de instrumentos que favoreçam a inclusão social dessas
pessoas. Sob este ideário nasce o Paradigma da Inclusão, em que o processo não diz respeito
somente à pessoa com deficiência, mas também a todos os cidadãos; pois, “não haverá
inclusão da pessoa com deficiência enquanto a sociedade não for inclusiva” (ARANHA,
2001, p. 20). Portanto, a provisão de suportes físicos, psicológicos, sociais, políticos e
instrumentais se fazem necessários para adquirir condições de acesso e de oportunidades à
esfera pública na sociedade.
Mais uma vez, para não levar confusões teórico-metodológicas no pensamento
político-social, vale ressaltar que a história não é linear. Existem rupturas, bifurcações,
caminhos diversos devido aos regimes de exceções. A pretensão deste capítulo, com as
divisões dos tópicos meramente didáticas, consistiu em tornar algumas narrativas existentes
acerca das situações de vida das pessoas com algum tipo de deficiência, sujeitos concretos em
contextos específicos.
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CAPÍTULO II
SOCIOLÓGICA

–

A

QUESTÃO

DA

DEFICIÊNCIA

NA

LITERATURA

O presente capítulo objetiva reforçar a necessidade de compreensão das situações de
desigualdade e exclusão enfrentadas pelas pessoas com algum tipo de deficiência, sob o
aspecto da produção social, além de investigar em que aspectos os propósitos de uma teoria
do reconhecimento, na contemporaneidade, podem auxiliar neste sentido e, por conseguinte,
pensar medidas que justifiquem e avaliem políticas de reconhecimento recíproco e de
redistribuição destinadas às pessoas com deficiência em suas lutas intersubjetivas e de
desigualdades materiais.

2.1 A questão da deficiência e os eixos de desigualdade e de exclusão

O estudo das desigualdades ocupa lugar privilegiado no campo sociológico na
tentativa de teorizar, conceituar e compreender a natureza das injustiças sociais. Sobre a teoria
da segregação social, a influência geral de Marx e Weber incidem no predomínio usual dos
termos de classe social e status social como léxicos da desigualdade acometidos pela injustiça
econômica. À luz da proposta teórica da sociologia das ausências, que amplia o campo das
experiências sociais já disponíveis; e da sociologia das emergências, que expande o domínio
das experiências sociais possíveis, de Santos (2002), as categorias de gênero e de raça
tornaram-se presentes na teoria sociológica e, em geral, sob duas formas de hierarquização
híbridas13. Pereira (2007), ao defender que na modernidade o sofrimento das pessoas com
deficiência também emana de uma forma híbrida de hierarquização, abarcando os eixos da
desigualdade e o da exclusão, arrazoa que é de extrema importância trazer a discussão do
capacitismo14 para o âmago da teoria sociológica; de modo a denunciar a experiência
cotidiana de desigualdade, de subordinação, de exclusão e lutas sociais vivenciadas pelas
pessoas com deficiência e/ou doença crônica.

13

Santos (1999) relata que o racismo e o sexismo, na modernidade, representam os eixos da desigualdade
(sistema hierárquico de integração social) e da exclusão (sistema hierárquico da exclusão social) como formas
híbridas de análise dos princípios de emancipação e dos princípios da regulação no desenvolvimento do
capitalismo. Neste sentido, a desigualdade é um fenômeno socioeconômico e a exclusão é sobretudo um
fenômeno cultural e social.
14
A autora sugere esta tradução ao termo inglês ableism para designar a tirania sofrida pelas pessoas com
deficiência, seja pelo sistema capitalista opressor, seja pelas pessoas que se julgam “capazes”.
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A autora alerta que a questão da deficiência está bastante ausente na teoria
sociológica. Por isso, Pereira (2007), em “O corpo (-) sentido: reflexões sobre ‘Deficiência’15
e doença crônica”, problematiza e torna mais presente a questão da deficiência como fulcral
para pensar uma sociedade mais emancipada e livre de formas de opressão. À luz dos estudos
sobre a deficiência e da sociologia – sociologia da deficiência, sociologia da medicina,
sociologia do corpo e sociologia da saúde e da doença –, bem como das teorias póscolonialistas, esta autora explicita os fundamentos teóricos que permitem reflexões inclusivas
e emancipatórias à questão da deficiência.
Dessa foram, ela busca a convergência entre Bhabha e Said – teóricos póscolonialistas que, mesmo sem questionarem a condição das pessoas com deficiência, aludem
o pós-colonial como o “sítio onde as minorias, os excluídos e os apagados ganham voz e
questionam a história” (PEREIRA, 2007, p. 6) – para chegar à conclusão de Ghai (2002) que
pensa a questão da deficiência a partir do Sul.
Segundo a autora, na literatura dos estudos pós-colonialistas a questão da deficiência é
nula. Para Bhaba, o pós-colonial tem, por natureza, o terreno do questionamento sobre a
modernidade ocidental que, com seus discursos tentam normalizar as forças desiguais e
irregulares da representação cultural. Na lista de Bhabha constam mulheres, negros,
homossexuais e imigrantes do Terceiro mundo. Said defende que um dos principais papéis da
teoria pós-colonial está em desocultar o que foi silenciado e dar voz àqueles que nas relações
de poder impositivas e desiguais foram apagados. Na lista de Said aparecem as feministas, os
escritores africano-americanos, intelectuais, artistas, entre outros.
“O pós-colonialismo pode desestabilizar as tendências totalizantes dos discursos
ocidentais. (...) [Ele] serve também como um veículo à emancipação, decorrente de sua
capacidade de questionar as pretensões universalistas de uma identidade com deficiência e
uma cultura universal de deficiência” (GHAI, 2002, p. 96, citado por PEREIRA, 2007, p. 6,
tradução livre). Assim sendo, Pereira (2007) inclui as pessoas com deficiência no sítio do póscolonialismo para desconstruir as teorias totalizantes que o ocidente produziu sobre a questão
da deficiência. A autora ressalta que este assunto tem sido abordado sob diferentes
perspectivas, tanto pelas sociologias apontadas acima, quanto pelos estudos sobre a
deficiência. O esforço dela, por entender que as diversas perspectivas, não são adversas nem
totalitárias, consiste em demonstrar que o conceito de tradução proposto por Santos (1999)
deve ser utilizado para criar uma inteligibilidade dentre as várias perspectivas de abordagem
15

Ao longo da discussão, Pereira utiliza a expressão “Deficiência” entre aspas, por entender que este conceito
inclui várias vertentes; sendo, portanto, mutável e não naturalizável.
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da deficiência como forma de pensar uma sociedade mais inclusiva e emancipadora. Frisa-se,
de acordo com Pereira, que Santos (2002) deixa no exterior de sua análise a questão da
deficiência, focando apenas o racismo e o sexismo, na pós-modernidade, como as duas formas
de hierarquização dos eixos de desigualdade e exclusão.
Quanto ao conceito de tradução, Santos, diante do problema da extrema fragmentação
ou atomização do real e o problema, derivado do primeiro, da impossibilidade de conferir
sentido à transformação social – decorrentes da multiplicação e diversificação das
experiências disponíveis e possíveis –, apresenta como alternativa a teoria geral do trabalho
de tradução, a saber:

a tradução é o procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as
experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis, reveladas pela
sociologia das ausências e a sociologia das emergências. Trata-se de um
procedimento que não atribui a nenhum conjunto de experiências nem o estatuto de
totalidade exclusiva nem o estatuto de parte homogênea. As experiências do mundo
são vistas em momentos diferentes do trabalho de tradução como totalidades ou
partes e como realidades que se não esgotam nessas totalidades ou partes. Por
exemplo, ver o subalterno tanto dentro como fora da relação de subalternidade”
(SANTOS, 2002, p. 262).

Diversos movimentos sociais das décadas de 60 e 70 do século XX, dentre eles os
movimentos anti-racistas e feministas, sem perder a relevância que a desigualdade econômica
tem dentro da estrutura de injustiça, apresentaram para a agenda das lutas sociais
contemporâneas reivindicações de base cultural; o que por sua vez, trouxeram temáticas da
identidade e da diferença ao debate político e de justiça social; considerando-se, dessa forma,
a natureza sociocultural como aspecto de luta por reconhecimento e redistribuição.
Apóia no argumento de Pereira (2007), por entender que ele se justifica por contribuir
para maior emancipação das pessoas com deficiência, quando o conceito de deficiência
engloba imensa variedade – diversidades corporais e identidades, incapacidades de inclusão
no mercado de trabalho, situações desfavoráveis de emprego, dominação cultural pelo padrão
da “normalidade” – que deve ser reconhecida e mencionada em análises relacionadas com
desigualdade, exclusão, dominação e opressão na sociedade, bem como relacionadas com as
teorias emancipatórias que preconizam uma sociedade mais emancipada e livre de formas de
dominação e exclusão.
Assim, engrossa-se o discurso de que é necessário pensar as situações vivenciadas
pelas pessoas com deficiência de modo multidisciplinar, examinando os aspectos sociais,
políticos, econômicos e culturais. Para além dos debates de desigualdades e exclusão, que a
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discussão da integralidade destas pessoas perpasse pelas ideias do reconhecimento recíproco e
da redistribuição; e, desta forma, contribua com a política da redistribuição e do
reconhecimento mutuamente.

2.2 Desigualdade social: vedete da teoria social moderna

O fenômeno da desigualdade social passou a ser uma questão social a partir da
modernidade devido à transformação do social pelo mercado de trabalho e pelo capital.
Destarte, as análises clássicas da tradição sociológica objetivavam explicar e/ou compreender
as relações sociais estabelecidas no contexto capitalista; por isso a desigualdade social foi
explicada pelo modelo estruturado em que a posição de mercado e a divisão do trabalho
determinavam a segregação social.
Deste modo, a estratificação social foi fruto restrito do fator econômico voltado ao
mercado. De um lado, no modo de produção capitalista, a estrutura social polarizava-se
antagonicamente entre burguesia e proletariado, determinada pela propriedade ou não dos
meios de produção; por outro, em uma abordagem multidimensional, a estrutura social foi
determinada pelas oportunidades de vida estabelecidas no mercado (MARX, 1992; WEBER,
2004). Marx não se interessou pelas individuações16 e Weber, por sua vez, não se interessou
pela sociologia do cotidiano. Ainda que este último tenha priorizado a ação, pela teoria
compreensiva, nas questões sociais, foi o debate estrutural do problema das classes e dos
status sociais em desigualdade que prevaleceu até a década de 70 do século XX.
Dubet (2006), teórico crítico de fonte marxista e perspectiva weberiana, procura
revelar a sociedade numa especificidade que ele chamou de segunda modernidade. Ele fala de
uma sociologia da experiência social, em que a ação do ator não se define mais pelo papel
desempenhado no mercado unicamente, mas pela singularidade subjetiva ou endógena em
cada situação de tentativa de autorrealização do sujeito em sociedade. Ele apresenta as
desigualdades a partir das manifestações dos conflitos na relação economia/mercado,
chamando atenção para procedimentos e investigação nos aspectos dos movimentos sociais;
sem, contudo, acreditar em um movimento “total”17.

16

Luta por autonomia e liberdade individual para afirmação de uma identidade individual no contexto social,
tendo o outro como referência.
17
Dubet, apesar de ser herdeiro do pensamento de Alain Touraine quanto à sociologia da ação e dos movimentos
sociais, não aceita a lógica de um princípio central na representação de uma ação social organizada; deixando de
lado a ideia de sujeito histórico (WAUTIER, 2003).
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Desta forma, fala-se da sociologia da experiência em que a vida cotidiana é
interpretada pela experiência vivida pelos indivíduos; de modo que nessa gramática sejam
possíveis as análises das formas de articulação e criação de estratégias capazes de enfrentar
adversidades em situações limites – esforço sofrido dos indivíduos para construir autonomia e
identidade – numa sociedade em processo de transformação.
Destarte, estudos que propõem debater sobre as desigualdades precisam reconhecer a
pluralidade que abarca a temática, pois as desigualdades não formam mais um sistema
fechado; elas constituem um processo de tensões e de problemas cada vez mais específicos.
Daí a necessidade de “aprender a ler por dentro dos pequenos acontecimentos, por dentro das
pequenas histórias” (DUBET, 1987, p. 423).
Em harmonia com a sociologia do cotidiano, Soulet (2006) sustenta que com a
reconfiguração da questão social, a relação entre o indivíduo e a sociedade não é mais
instaurada do macro ao micro sistema. A subjetividade do ator desenha as linhas de força das
formas contemporâneas da ação sobre a sociedade. Vale ressaltar que, como defende esse
autor, a subjetividade, na contemporaneidade, possui dupla representação da nova questão
social. A primeira consiste na base da norma de individuação e a segunda incide no caráter
vital de realização societal. “Cada um tenta se constituir como sujeito autônomo e
responsável, não somente para se realizar, mas também para ser plenamente membro da
coletividade, o que equivale a dizer que, quanto mais cada um é individuado, tanto mais ele é
socializado” (SOULET, 2006. p. 84).
Sensibilizado a uma dimensão ontológica do sujeito em sociedade, Soulet coloca em
baila o paradoxo dessa socialização: se por um lado há uma construção de si mesmo como
sujeito responsável e autônomo; por outro, há um custo individual e um custo social. A
transferência da coletividade ao indivíduo o deixa ante ele mesmo – o que por sua vez gera “o
cansaço de ser si mesmo”. A este mal estar (cansaço, sofrimento e depressão), consequência
da inversão da positividade da autonomia numa empreitada infinita, ele apontou como sendo
o custo individual da responsabilidade da fabricação de si mesmo. Já o custo social acusa-se
àqueles membros da coletividade que não conseguiram a liberdade, a autonomia e a
responsabilidade; o que por sua vez, reorienta a questão social por meio da fabricação
assistida. Nesse caso, a coletividade é acionada a contribuir nas políticas sociais que
objetivam minimizar a “subjetividade inacabada”.
O pano de fundo dessa reconfiguração tem na integralidade a nova expressão da
questão social. Soulet denuncia que há um fosso entre a integração social plena e a integração
relativa. A lógica da fabricação assistida está para a integração relativa quando esta implica
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numa personalização dos programas com planos individualizados de reintegração e, de certa
forma, estes programas possibilitam a redução dos indivíduos em situações de
vulnerabilidades. As ações de políticas individuantes como condição da reintegração social
não fazem da integração uma finalidade absoluta, mas, torna-se ajustável. Consoante a isto,
Soulet pontua três problemáticas:

1) Esta relativização não manifestaria uma mudança profunda de filosofia das
políticas sociais, nomeadamente com o fim do ideal de uma igualdade de
tratamento? 2) Como apreciar então uma integração relativa? A escala não se
tornaria logicamente sempre individual (melhoria singular contra tensão para
alcançar um absoluto coletivo) numa altura em que o problema original é um
problema geral de empobrecimento e de desaparecimento do social? 3) A
integração relativa, parcial, portanto, mostrando que a realidade é híbrida, aponta
para uma concepção das políticas sociais que buscam apoiar os indivíduos para que
eles possam cooperar e partilhar. A participação torna-se a medida da cidadania e a
integração relativa se vê politicamente legitimada por um objetivo de controle dos
danos colaterais (SOULET, 2006, p. 86).

Em nota, o autor indaga que ainda faltou explicitar, na terceira questão, a partir de
quando e até quando se considera que uma integração relativa é um sucesso. E por quê?
Castel (2006) acusa que o processo de integração relativa se dá pela fraqueza das
discussões estruturais a partir de 1970. Segundo o autor, os debates da exclusão social
camuflam a questão da estratificação social; ao enfatizar a exclusão social, os pesquisadores e
os agentes políticos contribuem para amenizar o problema da desigualdade social. Sabendo
que o Estado não é neutro na gestão da desigualdade estrutural, Castel critica o viés reformista
das políticas compensatórias do processo de integração relativa. Para ele, o conflito perdeu a
centralidade e o discurso da integração – lógica de inserção dos excluídos no sistema de
produção e de consumo, e nunca a lógica de socialização dos meios de produção – é maior
que a discussão da desigualdade. O autor é contundente ao afirmar que o problema
sociológico do conceito de exclusão consiste na substituição da problemática da classe social.
Todavia, Soulet (2006) contrapõe que análises sociológicas acerca da noção de exclusão
possibilitaram discussões dos mecanismos de inclusão e regulação, a saber:

1) Em que princípio(s) basear a solidariedade no caso daqueles que não são
considerados nem como contribuintes para a riqueza coletiva, nem como
pertencentes ao mesmo mundo? 2) Como se forjam competências para integrar
indivíduos qualificados pela sua impotência, para ocuparem um lugar numa dada
sociedade? 3) Em que bases se assentam as formas de regulação nas quais parece
não estar incluída uma parte dos membros da coletividade? (SOULET, 2006, p. 79).
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Para Soulet, apesar de muitas vezes as críticas radicais à noção de exclusão serem
legítimas, é necessário ir para além da exclusão, isto é, a sua necessária superação. O que se
constatou com esta noção é que ela permitiu pensar uma ontologia do ser em sociedade, “uma
vez que o excluído, no imaginário da referência à exclusão, não é nada e, ao mesmo tempo,
ele não tem nada” (SOULET, 2006, p. 80).
Estivill (2006) afirma que o debate conceitual sobre a exclusão social, tanto na
Europa, quanto na América Latina incide na qualificação da face não reconhecida das
sociedades, de modo que a pobreza e a exclusão social estão relacionadas com as
desigualdades estruturais. Desta forma, analisar e explicar a exclusão social, no sentido stricto
sensu, pelo contrário do que denunciou Castel (2006), é útil para todos que lutam por uma
sociedade menos excludente. A exclusão social, nesse sentido, é entendida pela acumulação
de fenômenos convergentes, situados no debate político, social, econômico e cultural. Estes
fenômenos se traduzem em desigualdades – social, econômica, política e cultural – que
diminuem e afastam, por diferentes modos de produção e de expressão da pobreza e da
exclusão, a condição de pessoas, comunidades e territórios em relação aos centro de poder,
aos recursos e aos valores dominantes.
Pretendeu-se nesta subseção apresentar as discussões conceituais que giram em torno
da desigualdade social. Esta temática representa um dos fenômenos sociológicos mais antigos
e universais abordados nas ciências sociais. A discussão clássica volta-se à exploração numa
relação de produção pela transformação capitalista de mundo. Fala-se de duas classes
homogêneas profundamente desiguais em termos da propriedade e da posição no mercado de
trabalho. Deste modo, a integração junto com sua natureza desfavorável (injustiça), foram
denunciadas, apresentando, no caso de Marx, um projeto político (comunismo) que colocaria
o fim da exploração de uma classe sobre a outra (sociedades sem classe). Toda discussão que
não estava nessa agenda, como é o caso das pessoas com deficiência, por exemplo, fora
ativamente ausentada dos debates sociológicos. “Há produção de não-existência sempre que
uma dada entidade é desqualificada e tomada invisível, ininteligível ou descartável de um
modo irreversível” (SANTOS, 2002, p. 246).
Com a elasticidade do conceito de exclusão social, a face não reconhecida da
sociedade, devido a sua potencialidade de denunciar vários tipos de privações (política, social,
econômica e cultural), ganha espaço na agenda de lutas sociais contemporâneas. Convém
ressaltar que a questão da classe social não leva em conta a questão da exclusão e, apesar de
algumas violações se encaixarem mais no formato da exclusão, a temática da exclusão social
possibilita a discussão de classe social, conforme arrazoamento de Estivill (2006). Todavia,
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ressalta-se que os dois tipos de injustiças sociais (desigualdade social e exclusão social) não
são sinônimos.
Se a discussão das formas de não reconhecimento social das pessoas com deficiência é
legítima nas ciências sociais como forma de dar visibilidade à face não reconhecida da
sociedade, avança-se à teoria social contemporânea com os debates de reconhecimento e
redistribuição.

2.3 Reconhecimento e redistribuição na pauta da teoria social contemporânea

A categoria reconhecimento social apresenta-se como uma possibilidade de repensar a
desigualdade social. O debate é novo, mas o conceito não é; ele é utilizado na modernidade, a
partir da literatura produzida por G.W.F Hegel (1991), nos primeiros escritos em Jena, ou
seja, do período em que Hegel residia e lecionava em Jena, de 1801 a 1806.
Na contemporaneidade, Charles Taylor (1994), Axel Honneth (2003 [1995]) e Nancy
Fraser (2003 [1995]) destacam-se na discussão do reconhecimento. Deve-se aos dois
primeiros a retomada em Hegel para melhor entendimento do reconhecimento intersubjetivo
na autorrealização dos sujeitos na construção da justiça social. Honneth, ao atualizar o termo
de reconhecimento por meio da psicologia de George H. Mead (1986-1931), avança na
sistematização de uma teoria crítica que propõe para a categoria reconhecimento. A grande
contribuição de Fraser consiste na operacionalidade da luta por reconhecimento pela
redistribuição.
Com o intuito de investigar em que aspectos os propósitos de uma teoria do
reconhecimento podem auxiliar medidas que justifiquem e avaliem políticas de
reconhecimento recíproco e de redistribuição destinadas às pessoas com deficiência, em suas
lutas intersubjetivas e de desigualdades materiais, priorizará as análises produzidas por
Honneth e Fraser.
O esforço de Honneth consiste em buscar a ideia original de Hegel18 do modelo
conceitual de uma “luta por reconhecimento” em que o conflito social é o fundamento da
Teoria Crítica. Desta forma, o alicerce da interação social resulta de uma luta dos sujeitos e
sua gramática é a luta por reconhecimento recíproco e intersubjetivo. Destarte, o teórico adota
18

Por sua vez, o esforço de Hegel, em sua atividade de escritor em Jena, consistiu em retomar o modelo
conceitual de luta social entre os homens – “luta por autoconservação” utilizado por Nicolau Maquiavel (14691527), “concorrência permanente de interesses”; e, Thomas Hobbes (1588-1679), “guerra de todos contra todos”
–, para guinar a fundamentação da filosofia social moderna a partir da dinamização realizada na doutrina de
reconhecimento proposta por J. G. Fichte.
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o modelo de Hegel como estímulo à construção de uma teoria social de teor normativo, de
modo a fazer das pressuposições normativas da relação de reconhecimento como o ponto de
referência de uma explicação dos processos de transformação histórica e empírica da
sociedade. Para isso, ele explorou a teoria especulativa da intersubjetividade e do
reconhecimento de Hegel19 para reconstruí-la à luz da psicologia social, empiricamente
sustentada por Mead.
As propostas da tarefa empreitada por Honneth, podem ser assim sintetizadas: 1)
investigação de que a sequência ordenada das etapas de reconhecimento pode resistir a
considerações empíricas; 2) atribuição de experiências de desrespeito social às respectivas
formas de reconhecimentos recíprocos; e, 3) evidenciações históricas e sociológicas à ideia de
que essas formas de reconhecimentos denegados foram, de fato, fonte motivacional de lutas
sociais.
A sistematização da teoria do reconhecimento do autor, apesar das distinções teóricas
existentes entre Hegel e Mead e, entre estes e Honneth, expõe uma harmonia no ponto de
partida da construção tipológica, sucessiva e ordenada, de três padrões de reconhecimento
intersubjetivo, a saber: amor, direito e eticidade em Hegel; relações primárias, jurídicas e
esfera do trabalho em Mead; e ligações emotivas (primárias e fortes), esfera dos direitos e
solidariedade em Honneth. Por estas tipologias, o reconhecimento é a garantia de
autorrealização dos sujeitos e, na esfera das relações primárias, as ligações emotivas fortes
materializam-se no amor. O primeiro tipo de relação estrutura a personalidade dos sujeitos, de
modo a permiti-los autoconfiança para autorrealização pessoal. Por sua vez, nas relações de
direito, os sujeitos se reconhecem reciprocamente. O sujeito individual é reconhecido como
autônomo e moralmente imputável, gerando, assim, o autorrespeito. É na comunidade de
valores que a esfera da solidariedade, última tipologia do reconhecimento, possibilita a
autoestima.
A diferenciação de três padrões de reconhecimento, afirma Honneth (2009), possibilita
atribuir às respectivas formas de reconhecimentos recíprocos, experiências correspondentes
de desrespeito social. Destarte, o teórico associa a violação e maus-tratos, a privação de
direitos e exclusão e a desvalorização pessoal como as três formas de reconhecimento
denegado. O primeiro desrespeito registra-se nas experiências que afetam a integridade
19

O jovem Hegel desenvolveu três teses que foram objeto de interesse de Honneth. A primeira diz que a
formação do “eu” prático está ligada a pressuposição do reconhecimento recíproco entre dois sujeitos (o “eu”
autônomo é resultado do agente com o indivíduo). A segunda tese fala da existência de três formas de
reconhecimento (o amor, o direito e a eticidade). A formação da identidade via a comunitarização num conflito
intersubjetivo (luta moral) incide na terceira tese.
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corporal de uma pessoa; ferindo, quando não destrói por completo, a autoconfiança
embrionária das relações sociais. O reconhecimento recusado nas relações jurídicas encontrase nas experiências de rebaixamento, o que por sua vez, contrafaz o autorrespeito do sujeito.
A degradação é a terceira forma de desrespeito; ela aparece nas experiências de
desvalorização social e, assim, gera a perda de autoestima.
As experiências de desrespeito tornam-se, por assim dizer, a força motriz da luta por
reconhecimento. Na verdade, as reações negativas que acompanham no plano psíquico a
experiência de desrespeito representam a base motivacional da luta por reconhecimento.
“Toda reação emocional negativa que vai de par com a experiência de um desrespeito de
pretensões de reconhecimento contém novamente em si a possibilidade de que a injustiça
infligida ao sujeito se lhe revele em termos cognitivos e se torne o motivo de resistência
política” (HONNETH, 2009, p. 224).
O trabalho do teórico, ao tratar da estrutura das relações sociais de reconhecimento,
detecta uma gramática moral dos conflitos sociais por meio da teoria social crítica. Busca no
jovem Hegel a ideia de confiança nos conflitos sociais, no sentido de sustentar que, com o
conflito a sociedade evolui, tendo êxito na sociedade moderna com a luta por reconhecimento.
O teórico contribui sobremaneira com a sistematização da ideia de que as experiências de
reconhecimento denegado, sofridas pelos sujeitos, os inutilizam como parceiros de interação;
o que por sua vez, os motivam a lutarem contra os desrespeitos morais.
Fraser (1995) admite que a teoria produzida por Honneth, na verdade, os trabalhos dos
filósofos do reconhecimento, possuem ideias elucidativas a respeito dos efeitos psicológicos
dos movimentos sociais do período pós-socialista. Para ela, o paradigma do reconhecimento
apresenta claro avanço à comprovação política e a um entendimento reconstruído da justiça
social. Todavia, a teórica argumenta que o paradigma do reconhecimento, no centro da
acuidade da globalização, gera novas lutas políticas que transferiram o debate da justiça social
como luta pela má distribuição dos bens e serviços à discussão das questões de representação,
identidade e diferença. Neste sentido, Fraser traz à plenária dois problemas, os quais foram
denominados de “problema da substituição” e de “problema da reificação”.
Antes de adentrar nesta discussão – momento no qual a teórica critica e propõe
revisões da concepção de justiça social e do paradigma do reconhecimento, de modo a
oferecer um novo paradigma cujas abordagens investigativas unem as problemáticas da má
distribuição e da subordinação cultural –, convém ressaltar que Honneth, apesar de teorizar o
reconhecimento como categoria ampliada de forma abstrata, advertindo, por isso, poucos
critérios à validação empírica, permite problematizar diversos tipos de reivindicações, dentre
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elas a redistribuição de recursos materiais. Isso fica evidente quando o teórico argumenta
sobre as alusões normativas de igualdade perante as relações jurídicas. Ele defende que um
tratamento equânime a todos os membros de uma comunidade política para que haja
igualdade de oportunidades, de modo que todos os sujeitos tenham chance de serem
socialmente estimados por suas realizações pessoais.
Dito isso, a autêntica guinada que Fraser dá à teoria do reconhecimento consiste na
virada da discussão da ética para a esfera da moral, mesmo que o paradigma de status
proposto por ela, e que será abordado logo mais, admita que há casos em que, depois de
esgotada a cadeia de raciocínio moral, demanda avaliação ética. Destarte, o esforço desta
teórica consiste na tentativa de solucionar as duas problemáticas iniciais levantadas por ela,
uma concepção ampla de justiça capaz de abraçar toda a extensão da injustiça social no
contexto da globalização.
Para contrariar o problema da substituição, Fraser oferece uma concepção
bidimensional da justiça social, a saber: a justiça é uma questão de redistribuição justa, por
um lado, e, por outro, a justiça é uma questão de reconhecimento recíproco (FRASER, 2002,
p. 11). Frisa-se que esta lente bifocal não significa priorizar uma em detrimento da outra.
Conforme se percebe na história dos períodos ante e pós-socialistas, nenhuma destas lentes,
por si só basta. Assim, pela ótica da redistribuição, a injustiça é a má distribuição
(desigualdade de rendas, a exploração, a privação e a marginalização/exclusão dos mercados
de trabalho).
Neste caso, dirá Fraser que, a redistribuição justa requer a transferência de
rendimentos, a reorganização da divisão do trabalho, a transformação da estrutura da posse da
propriedade e a democratização dos processos de tomadas de decisão sobre investimentos.
Sob a ótica do reconhecimento recíproco, a injustiça é o falso reconhecimento (a dominação
cultural, o não reconhecimento e o desrespeito). Por seu turno, para que o reconhecimento
aconteça, tornam-se necessárias as reformas que visam revalorizar as identidades
desrespeitadas e os produtos culturais de grupos discriminados; bem como elaborar medidas
de reconhecimento e valorização da diversidade, por um lado, e, os esforços de transformação
da ordem simbólica e de desconstrução dos termos que estão subjacentes às diferenciações de
status existentes, por outro – o que mudará a identidade social de todos os pares.
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Apesar de a leitura bifocal não ser uma tarefa de fácil realização 20, Fraser contraria
suposições usuais21, argumentando, corajosamente, ser possível tratar de lutas por
reconhecimento como reivindicações por justiça dentro da nova concepção que ela propõe.
Adotando-se esta noção ampliada de justiça social, defende que não há nenhuma necessidade
de escolha entre a política da redistribuição e a política do reconhecimento.
Após revisitar o conceito de justiça, Fraser (2007) traz a teoria do reconhecimento ao
campo da moralidade; sem, contudo, negar que possa existir casos em que a ética será
necessária como critério de justificação da luta por reconhecimento. Com isso, a teórica
rompe com o paradigma de reconhecimento que enfatiza estrutura psíquica em detrimento das
instituições sociais e da interação social. Note-se que ao propor uma concepção não identitária
de reconhecimento, Fraser contraria a reificação do paradigma do reconhecimento. Assim, ela
apresenta às lutas por reconhecimento o paradigma de status como concepção alternativa, que
visa reconhecimento recíproco e igualdade de status; possibilitando a combinação de
reconhecimento com redistribuição. A perspectiva de paridade participativa22 constitui o
princípio deontológico deste modelo. Segundo esse princípio, todos os membros adultos da
sociedade interagem entre si, pelos arranjos sociais da justiça, como parceiros.
A teórica acrescenta que construir política de redistribuição e política de
reconhecimento como duas perspectivas da justiça reciprocamente irredutíveis, debelando-as
a uma norma deontológica de paridade participativa, só é viável sob duas condições. A
primeira, denominada de condição objetiva da paridade de participação, deve assegurar a
independência e voz dos pares, excluindo pedagogias de desigualdade material e dependência
econômica que impedem a paridade de participação. A condição subjetiva da paridade de
participação é a segunda necessidade a ser satisfeita. Ela requer que os padrões
institucionalizados de valoração cultural expressem igual respeito a todos os pares,
assegurando igualdade de oportunidades ao alcance da estima social. Aqui, devem-se excluir,
por sua vez, normas que sistematicamente depreciam algumas categorias de pessoas, bem
como as características associadas a elas.

20

Para tomar conhecimentos sobre os dilemas ocasionados na leitura bifocal, ver: FRASER, Nancy. “From
redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a ‘postsocialist’ age”. In: S. Seidman; J. Alexander. (orgs.).
The new social theory reader. Londres: Routledge, 2001, p. 285-293.
21
Retificações filosóficas, de acordo com Fraser, concordam que as lutas por redistribuição pertencem à
moralidade, ao passo que a ética pertence às lutas por reconhecimento recíproco; de modo que, ambos nunca se
encontrarão (FRASER, 2007, p. 105). Daí, a verdadeira contribuição desta teórica na discussão contemporânea
sobre reconhecimento consiste em dar guinada das lutas por reconhecimento ao campo da moral e possibilitar
que o paradigma do reconhecimento não exclua o paradigma da redistribuição e vice-versa.
22
Expressão cunhada por Fraser em 1995, em que “paridade” significa a condição de ser um par, de se estar em
igual condição com os outros, de estar partindo do mesmo lugar.
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Destarte, o princípio da paridade participativa deverá ser utilizado pelas políticas de
redistribuição e de reconhecimento, tanto para justificar as lutas das pessoas injustiçadas,
quanto para avaliar as propostas que solucionarão estas injustiças. Percebe-se que o
paradigma de status, sem recurso à avaliação ética, oferece possibilidades concretas para
justificar demandas pelo reconhecimento de diferenças culturais. Vale dizer que, consoante
Fraser (2002), a paridade participativa é necessária, mas não a única. O valor ético é preciso
quando o valor relativo é tão diretamente antitético; ainda assim, ela afirma que a avaliação
ética é problemática, pois a injustiça não pode ser evitada.
Tanto Fraser quanto Honneth buscam determinar quais conflitos serão justificáveis.
Ela pautou pelo princípio da paridade participativa e ele pelo princípio da autorrealização
pessoal. Isso é explicado, segundo Mendonça (2007), devido à concepção de justiça que cada
um dos teóricos possui. Para Honneth (2003), Fraser reduziu a noção de justiça à questão
econômica e à questão cultural; diferente dele que entende a justiça como progresso moral da
sociedade sob múltiplas faces de injustiça que são fundamentais para combater o desrespeito;
não se limitando assim, apenas aos conflitos sociais e às lutas organizadas que são visíveis na
esfera pública.
Numa dimensão moral e intersubjetiva da política, a teoria do reconhecimento, na
contemporaneidade, tem a pretensão de diagnosticar o labeu de desrespeito (Honneth) e
injustiça (Fraser). Ambos propõem uma gramática moral para superação destas desgraças. Os
dois possibilitam, com a centralidade dos sujeitos em suas experiências cotidianas de lutas,
uma ampliação compreensiva da política da redistribuição e do reconhecimento. O primeiro
alvitra uma investida às investigações empíricas, com o intuito de averiguar os processos de
integração que geram desigualdades; e, o glamour, ímpeto pragmático de Fraser está em sua
operacionalidade explícita de algumas formas de desrespeito.
Neste ponto, vale lembrar que a teorização sobre a justiça social no tocante “a forma
pela qual as instituições sociais mais importantes repartem os direitos e deveres fundamentais
e determinam a distribuição das vantagens obtidas através da cooperação social” (RAWLS,
1997, p. 29), foi, em 1971, objeto de estudo de John Rawls. Para a distribuição dos bens
sociais primeiros, Rawls teoriza três princípios, a saber: 1) princípio de igualdade das
liberdades de base (cada pessoa deve ter direito legal ao conjunto mais amplo de liberdades de
base iguais para todos); 2) princípio da justa igualdade de chances (as desigualdades
econômicas e sociais devem estar em condições tais que possam ser ligadas a posições e
funções abertas para todos; 3) princípio da diferença (as desigualdades econômicas e sociais
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devem estar em condições tais que sejam para benefícios dos membros mais desfavorecidos
da sociedade).
Destarte, as teorias do reconhecimento e da redistribuição surgiram após a teoria da
justiça de Rawls, complementando-a.
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CAPÍTULO III – O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Para engrossar a discussão sobre a expansão da liberdade como o principal meio e fim
do desenvolvimento e sobre as políticas de inserção e de inclusão social, o presente capítulo
objetiva expor, sem a pretensão de fazer uma arqueologia, a construção histórica da proteção
social com o intuito de compreender o seu advento e as suas principais incidências, e também
analisar a convergência da noção de proteção social e o desenvolvimento social arrazoados
por Amartya Sen. Essa empreitada foi desenvolvida nas seções um e dois. Já a terceira seção
deste capítulo foca-se na Assistência Social no Brasil, delimitando o BPC como objeto de
análise sob o aspecto do mínimo social destinado às pessoas com deficiência.
O direito de um SMN de dimensão socioassistencial assegurado pela CRFB/1988 é
alicerçado na justiça social, cujos princípios estão fundamentados na perspectiva da liberdade
de Sen (2010). A eficácia plena desse direito se deu a partir da lei infraconstitucional
(LOAS/1993) que o disciplina.
A partir daí, o direito passou a ser denominado de BPC. Com a configuração que a
LOAS/1993 deu ao direito de um SMN às pessoas com deficiência muitos debates foram
levantados, tendo como objetos de discussão a incompatibilidade e impropriedade da
exigência de incapacidade para a vida e para o trabalho, bem como o limite de ¼ do SMN de
renda familiar per capita como requisitos para concessão do BPC.
Arrazoa-se que não fossem essas limitações, previstas somente na LOAS/1993, o BPC
ganharia potencialidade na luta contra a pobreza e exclusão social.

3.1 Proteção social: da caridade cristã à Speenhamland Law

A política de transferência de renda tornou-se, na última década, uma prática constante
no Brasil. Porém, é secular e descrita na história da proteção social de diversos países. Para
Suplicy (2004), a primeira proposta de renda mínima foi em 1525, implantada na cidade de
Ipres, na Bélgica. Polanyi (2000), embora não utilize a expressão renda mínima, afirma que
essa iniciativa foi instituída na Inglaterra, em 1795, com a chamada Speenhamland Law e a
Poor Law inglesa de 1834. O que importa com essas informações é justamente chegar à
conclusão de que renda mínima, como transferência de renda, é uma questão “(...) tão antiga
quanto a própria evolução industrial ou, se prefere, quanto a desintegração da sociedade pelo
capitalismo” (GORZ, 2003, p. 201). Todavia, se a política de transferência de renda, a grosso
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modo, tem por objetivo combater ou reduzir a pobreza, a título de discorrer sobre a trajetória
socioassistencial, duas questões são eleitas para análises. A primeira consiste na ideia de que a
“pobreza e a desigualdade são tão antigas quanto a humanidade” (SCHWARTZMAN, 2004,
p. 14); logo, com uma breve excursão na história clássica no campo socioassistencial do
Ocidente cristão, constata-se a segunda questão, que incide na assertiva de que a configuração
assistencial foi construída desde a Idade Média (CASTEL, 2009).
Em “As metamorfoses da questão social”, Robert Castel relata que na “feudalidade”,
na ausência de administração estruturada e de serviços especializados, a materialização da
relação pessoal sobre o juramento de fidelidade representava o primeiro tipo de proteção
social eficaz contra as eventualidades da existência. Graças à rigidez de sua própria estrutura,
nessas sociedades – inscritas nas redes familiares ou da mesma linhagem e de vizinhanças das
comunidades –, a formação social é atinada aos riscos de desfiliação23. Denominadas por
Castel como “sociedades sem social”, a pobreza imensa e generalizada não gerava uma
“questão social”; uma vez que o pauperismo encontrado nas sociedades pré-capitalistas não
ameaçava o poder vigorante e a população pauperizada dispunha de mecanismos informais de
proteção social para a conservação da filiação do indivíduo.
No cristianismo, a gestão da pobreza foi iniciada pela Igreja Católica, com a
ambivalência de assistência na “economia da salvação” e na “classificação discriminatória”.
A pobreza é santificada e os pobres são parte do corpo da instituição paroquial. Porém, a
pastoral cristã não protege todas as formas de pobreza. Ela tem o retrato do pobre digno de
caridade: “magro, cego, chagado, frequentemente coxo, o pobre está andrajoso, hirsuto; pede
esmola de porta em porta, à entrada das igrejas, na via pública” (MOLLAT, 1978, p. 159,
citado por CASTEL, 2009, p. 67).
A pobreza, além de ser um valor de troca, na economia da salvação – em que o pobre
é o instrumento excepcional para que o rico pratique a sua caridade, suprema virtude cristã –,
é a razão alvitre da teoria da desvantagem; de modo que, com a argúcia discriminatória dos
pobres que merecem ser assistidos, cria-se a dramaturgia cristã que sobrepõe o quadro da
assistência. Sendo assim, a classificação dos verdadeiros pobres e falsos pobres configura-se
pela “pobreza involuntária – e por isso digna [devido à incapacidade para trabalhar] – dos
órfãos, doentes e viúvas, [bem como, a provocada pela incapacidade física, velhice, infância
23

Castel (2009), por entender que o tema da exclusão é abundantemente orquestrado, preferiu utilizar a
expressão desfiliação para designar quando o conjunto das relações de proximidade que um indivíduo mantém a
partir de sua inscrição territorial, que é também sua inscrição familiar e social, é suficiente para reproduzir sua
existência e para assegurar sua proteção. Dirá ele, que a exclusão, em termos exatos, incide quando o indivíduo
está fora dos perímetros do mundo organizado.
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abandonada] e a pobreza voluntária – e por isso indigna – das pessoas saudáveis que não
queiram trabalhar para se manter” (SCHWARTZMAN, 2004, p. 15). Acrescenta-se a esta
distinção, o critério de pertencimento comunitário – “meu próximo é o próximo” – para
delimitar o campo socioassistencial.
Segundo Castel, esta é uma problemática assistencial, pois, pelo critério da inaptidão
para o trabalho, a teoria da desvantagem não dá pano de fundo à indigência da miséria
trabalhadora. Em relação ao critério de proximidade que deverá existir entre o beneficiário da
proteção e a instância que os distribui, gera o complexo tutelar cuja jurisdição aventura-se,
ainda segundo Castel, à regulação das relações de trabalho.
Com o desenvolvimento e a diversificação do espaço urbano, a organização da
assistência com base na domiciliação sistematizou-se, impondo-se com isso uma seleção mais
criteriosa dos assistidos. Há, nesse momento, o ajuntamento das instituições laicas e das
instituições profissionais da assistência, quando autoridades municipais também assumiram
sua parte na questão social, que se transformou em um problema de indigência urbana.

Paralelamente, os hospitais centrais, confrarias, hospitais se multiplicam (...) O
hospital de Dinant [na França] é municipalizado desde o final do século XIII.
Também, desde 1290, a cidade de Mons mantém uma esmolaria (...) Também as
cidades de Gand e de Florença mantêm regularmente, cada uma delas, mais de mil
indigentes domiciliados24. As ajudas também podem ser distribuídas fora das
estruturas hospitalares, desde que os beneficiários estejam cuidadosamente
recenseados e localizados. Desde o século XVI, começa-se a impor aos indigentes o
uso de distintivos (medalhas, chapinhas de chumbo, cruzes costuradas na manga ou
no peito), dando início a uma espécie de “direito” de participar das distribuições
regulares de esmolas ou de frequentar as instituições hospitalares (CASTEL, 2009,
p. 71).

Nota-se, com isso, que desde o fim do século XIII, pode-se falar de uma assistência
que não era considerada, essencialmente, uma manifestação religiosa; ou seja, a caridade
como gestão racional da miséria, se organizou antes do século XVI. Foi a partir da conjuração
econômica e social, no início do último século referido, que os fatores de desagregação social,
notados consoante Castel, acentuaram-se consideravelmente.
Com o advento da “nova ordem social”, a pobreza tornou-se objeto de debate público
e a apreensão em organizar uma assistência que garantisse auxílio para algumas categorias de
miseráveis, mesmo entre os que são capazes de trabalhar, resultaram numa apreciável
inovação na proteção social. Todavia, dirá Castel, que apesar de sua consideração, esta foi um
24

Nota do autor: Cf. C. Liss et H. Soly, Poverty and Capitalism in Pre-industrial Europe, Hasocks, the
Haverster Press, 1979, p. 25.
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ensaio frágil, quando do ponto de vista institucional, as medidas elaboradas tanto em âmbito
local, quanto pelas legislações nacionais – decreto de Carlos V, de 7 de outubro de 1531, para
Flandres e Países Baixos; ordem de Moulin, de fevereiro de 1556, para a França; poor laws
inglesas, da segunda metade do século XVI, que vão resultar na grande lei elisabetiana de
1601; o edito de 1662, que preconiza a fundação de um hospital geral aos mendigos naturais
do lugar; declaração de 1687, que reitera a exigência da reclusão, mas condena para sempre os
vagabundos às galerias desde a primeira prisão; o preâmbulo do edito de 1657, refere-se aos
pobres mendigos vinculados à comunidade; o decreto real de 1764, que assimila os mendigos
válidos aos vagabundos e condena-os às galeras quanto aos homens, e à reclusão quanto às
mulheres e às crianças, ao passo que os doentes e os inválidos serão socorridos em casa ou no
hospital, conforme seu estado; as poor laws da Inglaterra do século XVI, que institui a
paróquia como a base necessária da organização dos auxílios. Esta orientação é retomada e
reforçada pelo famoso Speenhamland Act de 1795 – inscreveram-se no “prolongamento [e
não na contradição] das formas anteriores de intervenção assistencial”, evidenciando-se a
defasagem entre a questão social e a assistência social nos modos que dispõem das categorias
mais gastas do universo da desvantagem.
É no sistema capitalista, com a urbanização e a Revolução Industrial, sobremaneira na
sociedade salarial da modernidade liberal que, na tese de Castel, a “questão social”
propriamente dita, foi apresentada pela degradação de uma situação já miserável. Um novo
perfil de miseráveis válidos, e por isso, dependentes de assistência, colocou a questão social
de forma aguda. Nisso, o desenvolvimento da condição salarial25 foi duplamente afluente,
ligada em primeira série ao conjuntural do crescimento econômico e ao desenvolvimento do
Estado Social, numa segunda série.
Apreende-se que Castel, em sua crônica do salário, complementa a tese de Polanyi
(2000), quando este defende que a proteção social é tão antiga quanto a carreira do
cristianismo; todavia, somente com a Revolução Industrial, do período de 1795 a 1834,
momento em que o conhecimento da sociedade permitiu que a grande transformação
acontecesse, isto é, o fracasso da utopia do mercado autorregulável e o evento do princípio da
proteção social, quando o Estado esforça para proteger a sociedade do mercado. A economia
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Robert Castel utiliza as expressões condição proletária (quase exclusão do corpo social – o elo essencial no
processo de industrialização nascente), condição operária (integração na subordinação) e condição salarial
(suporte de identidade social e integração comunitária) para designar três formas dominantes de cristalização das
relações de trabalho na sociedade industrial, bem como três moldes de relações que o mundo do trabalho
mantém com a sociedade global.
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de mercado26, dirá Polanyi, foi uma ameaça aos componentes humano e natural do tecido
social, daí, a pressão social para obtenção de alguma espécie de proteção. Nesse sentido, o
teórico defende que a proteção social foi um contramovimento ao liberalismo econômico, cuja
proposta fundamental consistiu no enfrentamento da ação do mercado em relação aos fatores
de produção.
Assim, em presença do desenvolvimento tecnológico, desdobramento da Revolução
Industrial, vivenciado a partir dos séculos XVIII e XIX, marcado pelo modelo econômico
liberal, assistiu-se ao crescimento da pobreza, do desemprego, da má distribuição de renda e
da vulnerabilidade dos menos favorecidos; estabelecendo-se, com isso, a problemática social.
Diante das vantagens econômicas de um mercado livre de trabalho em uma sociedade
sob economia de mercado, a Speenhamland Law27 originou-se de um sistema paternalista da
organização do trabalho como paliativo às calamidades provocadas pela ausência do mercado
de trabalho. Frisa-se que ela impediu a criação de um mercado de trabalho. O que era
proclamado como o “direito de viver”, ou seja, direito incondicional do pobre à assistência,
teve como obstinação os posicionamentos dos liberais que defendiam uma sociedade
organizada pelos elementos da produção sob um sistema de mercado. “Se o Reform Bill
(projeto de Reforma) de 1832 e a Poor Law Amendment (Emenda da Lei dos Pobres) de 1834
foram vistos como pontos de partida do capitalismo moderno, é porque puseram um ponto
final no domínio do latifundiário benevolente e seu sistema de abono” (POLANYI, 2000, p.
102).
Com a abolição da Speenhamland, a Poor Law Reform, de 183428, pode-se dizer, de
acordo com Polanyi, representou após esta data, o estabelecimento do mercado de trabalho
competitivo. Surgiram com ele as manifestações da autoproteção – leis fabris, legislação
social e movimentação política e industrial da classe trabalhadora. Os princípios estruturais do
sistema de mercado eram, de um lado, representados pelos capitalistas, ao passo que a
aristocracia feudal era identificada; e, de outro, pelo ascendente proletariado industrial, como
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Com a autorregulação, a esfera econômica foi separada da esfera política/social; não deve existir qualquer
interferência (medida ou política) no ajustamento dos preços às mudanças das condições de mercado (preços de
bens, trabalho, terra ou dinheiro). Isto denota que toda produção é para venda no mercado, e que todos os
rendimentos resultam destas vendas. A formação dos mercados não deveria ser inibida por nada.
27
Apesar de vigorar e ser tratada como lei, a tabela de Speenhamland, sem ser promulgada, assegurou – de 1795
a 1834 –, segundo Polanyi, a todos os pobres ingleses, incondicionalmente, uma renda mínima de acordo com a
tabela do preço do pão, dando a eles o “direito de viver”.
28
A New Poor Law teve dois papéis fundamentais, abolir a categoria geral dos pobres e criar a categoria de
desempregado. A partir da reforma, os pobres passaram a ser divididos em indigentes fisicamente desamparados
(assistidos por uma questão de humanidade), trabalhadores independentes (assistidos pelo trabalho assalariado) e
desempregados (lançados à própria sorte).
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os defensores da proteção para a sociedade. Estas classes, durante o período de 1834 a 1914 29,
conduziram a sociedade numa dinâmica denominada por Polanyi de movimento duplo.

Um foi o princípio do liberalismo econômico, que objetivava estabelecer um
mercado autorregulável, dependia do apoio das classes comerciais e usava
principalmente o laissez-faire e o livre comércio como seus métodos. O outro foi o
princípio da proteção social, cuja finalidade era preservar o homem e a natureza,
além da organização produtiva, e que dependia do apoio daqueles mais
imediatamente afetados pela ação deletéria do mercado – básica, mas não
exclusivamente, as classes trabalhadoras e fundiárias – e que utilizava uma
legislação protetora, associações restritivas e outros instrumentos de intervenção
como seus métodos (POLANYI, 2000, p. 164).

A proteção social, na tese desse teórico, foi o acompanhamento de um conjeturado
mercado autorregulável. Ele sugere que “devemos tentar manter, por todos os meios ao nosso
alcance, esses elevados valores herdados de uma economia de mercado em derrocada”
(POLANYI, 2000, p. 295); pois, nem a liberdade, nem a paz puderam ser institucionalizadas
na economia de mercado autorregulável, o que por sua vez, produziu a liberdade à custa da
justiça e da segurança.
O esforço até aqui consistiu em evidenciar que a necessidade da proteção social, com
foco nas leis dos pobres e legislação do trabalho, solidificou-se como contramovimento aos
fenômenos da sociedade salarial e da economia de mercado autorregulável, quando a questão
social denunciou o crescimento abrupto das desigualdades sociais entre países e dentro deles,
e as ameaças à segurança das pessoas.
Destarte, os benefícios da assistência social e as indenizações do desemprego
assentam a proteção social em análises de “um conjunto de regras que são justificadas pela
insuficiência de autoproteção, de caridade, de solidariedade familiar e de mecanismos de
seguro privado”, de modo que as vantagens individuais da proteção sejam “utilmente para
sustentar o consumo e a atividade econômica, que [os benefícios] participam da prevenção à
delinquência e [beneficiem] a paz e a coesão”, tornando-se, desta forma, contributiva para o
bem estar da coletividade (EUZÉBY, 2011, p. 16-17).
Assim, os mínimos sociais, sob a implantação de políticas de transferência de renda,
visam combater a fome e reduzir a pobreza, bem como tenta incluir os grupos vulneráveis na
sociedade.
A definição dos apoios sociais surge da proteção social sob duas lógicas. A primeira,
inerente à lógica do mercado, é baseada no estatuto salarial. A segunda incide na proteção
29

Desde a Primeira Guerra Mundial o sistema de mercado se tornou falível.
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social exterior à lógica do mercado, sendo baseada, por um lado, na perspectiva da lógica da
necessidade e, por outro, na perspectiva da lógica do estatuto. No estatuto salarial, os direitos
sociais estão integrados no contrato de trabalho assalariado; ao passo que, fora da lógica do
mercado, sob a vertente da lógica da necessidade, são garantidas às pessoas mais
desfavorecidas apoio assistencial que acoberte suas necessidades elementares e, sob a vertente
da lógica do estatuto, os apoios sociais são baseados na ideia de justiça e do dever da
sociedade para com os cidadãos em situação de necessidade (ESPING-ANDERSON, 1991;
PAUGAM, 1999; BRANCO, 2011).
Sob estas lógicas, apreende-se que é na relação Estado/mercado que se tramam os
mínimos sociais, entendido, segundo Sposati (2011), de acordo com a legislação
internacional30, como: a) as garantias de renda mínima às pessoas pouco capacitadas para
conseguir recursos através do trabalho (velhice, invalidez e deficiência); b) as garantias de
renda mínima às pessoas que, mesmo com idade/situação ativa, não alcançam, por diversas
situações, autonomia de renda per capita na sociedade de mercado; c) os suportes às
demandas habitacionais; d) os suportes às situações sujeitadas à discriminação pela sociedade,
por exemplo, cita a autora, ex-presidiários, ex-drogados, dentre outras exclusões sociais que
caracterizam a vulnerabilidade das chamadas minorias.
Faleiros (1997) lembra que, sob a visão estigmatizada do liberalismo, o Estado, no
período de 1608 a 1930, trabalhou com a ideia de desenvolvimento pelo percurso da
assistência social e coerção ao trabalho, colocando os mínimos sociais na perspectiva de que é
no mercado que a questão é resolvida, de modo a qualificar as pessoas entre capazes e
incapazes ao trabalho. Aos incapazes destinava-se a assistência e o estímulo ao trabalho
voltava-se aos capacitados. Há ainda a vertente da caridade, em que a Igreja Católica atendia
aos pobres nos hospitais e conventos, por exemplo. Percebe-se com isto, modelos
combinados: “nem Estado puro nem mercado puro, mas o Estado/caridade, o
mercado/caridade e que se fazia Estado/caridade por meio das subvenções às obras sociais”
(FALEIROS, 1997, p. 13). A partir da década de 40 do século XX, consolida-se, nos países
desenvolvidos da Europa, o Estado de bem estar social, redefinindo a ação estatal à proteção
social da cidadania, ou seja, à garantia de extensão dos direitos sociais para o campo dos
direitos civis.
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Em 1997, examinando o sistema francês de mínimos sociais em cinco países europeus (Alemanha, Bélgica,
Holanda, Inglaterra e Itália) e nos Estados Unidos, o Congresso Nacional Superior de Emprego, Renda e Custos
da França realizou uma pesquisa com objetivo de propor distinção entre mínimos sociais, seguro-desemprego,
mínimos de aposentadoria, formas de ajuda social por meio de auxílios facultativos (SPOSATI, 2011, p. 130).
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No domínio do Estado de bem estar social europeu, os países pioneiros da política de
garantia de renda mínima foram Dinamarca, Alemanha e Holanda, em meados do início de
196031. Dos países europeus que administram a política de mínimo social, Portugal foi o
último país a dispor de uma política de transferência de renda, em 1974, a grupos categoriais
(pessoas idosas e pessoas com deficiência); e de renda mínima garantida, com maior
abrangência de população atendida, em 1996.
Na América Latina, as redes de proteção social, sem configurar Estados de bem estar
social, surgiram como resposta às crises econômicas e gravidade da pobreza (FONSECA,
2006; ZIMMERMANN, 2006; DULCI, 2009). Neste contexto, os programas de transferência
de renda são focalizados aos grupos em situação de vulnerabilidade. Nesse continente, o
Brasil foi pioneiro da política de mínimos sociais – programática constitucional desde 1988 e
experiência prática em 1996 às pessoas idosas e pessoas com deficiência – e de garantia de
renda mínima, em 1995; seguido pelo México, em 1997.

3.2 Proteção social e plano ético: estratégia de desenvolvimento social

A partir dos fundamentos explanados na subseção anterior, vale discutir a proteção
social em um plano ético como estratégia do desenvolvimento social.
Neste sentido, Euzéby (2011), por duas razões, aponta a proteção social como um pilar
da justiça social. Em primeiro lugar, devido aos desvios entre desenvolvimento econômico e
desenvolvimento social que, por sua vez, representam consequências de mal estar do ponto de
vista da justiça social e coloca a proteção social como parte dos direitos econômicos, sociais e
culturais. Em segundo lugar, pelo fato de a proteção social pensar um nível de vida decente,
pelo exercício dos direitos sociais e políticos, volta-se ao respeito de outros direitos do
homem.
Esse teórico, em benefício do pragmatismo, faz três referências à justiça social. A
primeira é a Declaração de Filadélfia (1944) que, apesar de não utilizar esta expressão, reza
que todos os seres humanos têm o direito de buscar seu progresso material ou seu
desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade, com segurança econômica e
com chances iguais. Na segunda referência, que reforça a primeira, ele aponta o Programa das
Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD), que define a concepção de desenvolvimento
31

Desde então, segundo Dulci (2009), modalidades de garantia de renda mínima distenderam para todos os
continentes. Na África, a maioria dos países adotou mecanismos dessa política às famílias pobres. Na Ásia, em
países como a China, Índia, Mongólia e Bangladesh, programas nacionais ganham relevo.
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humano como a ampliação das possibilidades de escolhas abertas aos indivíduos, de modo
que, segundo o programa, a capacidade de ter uma vida longa e de preservar a saúde, de
receber educação e de beneficiar-se de condições de vida decentes são fundamentais dentre
essas possibilidades. Este entendimento, de acordo com Euzéby, poderia aplicar-se
igualmente ao conceito de justiça social. A terceira referência ele busca na Declaração dos
Direitos do Homem (1948), pelos artigos 23 a 27, e no Pacto Internacional Relativo aos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) que relembram os direitos econômicos,
sociais e culturais do homem, conforme entendimento das duas referências anteriores.
Sen (2008) e Sen e Kliksberg (2010), baseados em lógicas compensatórias, defendem
que as desigualdades podem ser reparadas pela ação redistributiva coletiva; de modo que a
pessoa, cujo bem estar seja contrafeito por motivos fora de seu domínio, deve, portanto,
receber uma compensação, na qual o objetivo seja permitir que aquela pessoa disponha das
mesmas chances e das mesmas oportunidades de vida de seus concidadãos. Sen (2010)
acrescenta que as pessoas com características físicas díspares, isto é, pessoas com algum tipo
de deficiência em situação de desvantagem quanto às chances e oportunidades de vida, são
passíveis dessas medidas, ainda que a transferência de renda não corrija algumas de suas
desvantagens.
Euzéby (2011) discorre sobre os ensinamentos das teorias da justiça que permitem
esclarecer a proteção social pelas lógicas compensatórias, em que o bem estar (bens sociais
primeiros) e capabilities (bens naturais primeiros) são elementos da justificação de tal ação.
Diante das diversas interpretações e discussões sobre as teorias de justiça, este autor capturou
o conteúdo destas, o que possibilitou explanar as relações entre a justiça social, a proteção
social e a limitação das desigualdades sociais. Neste sentido, buscou em John Rawls (1997) o
primeiro objeto da justiça, a saber: “a estrutura de base da sociedade ou, mais exatamente, a
forma pela qual as instituições sociais mais importantes repartem os direitos e deveres
fundamentais e determinam a distribuição das vantagens obtidas através da cooperação
social” (RAWLS, 1997, p. 29).
Convém ressaltar que, segundo Euzéby, o objetivo de Rawls, ao desenvolver a Teoria
da Justiça foi solucionar a problemática do critério utilitarista32 de maximização do bem estar
coletivo, entendida como a soma das utilidades individuais. Isto expôs a proteção social sob
críticas negativas dos liberais e libertários, que viam nela impactos econômicos desfavoráveis.
32

O autor lembra que a doutrina utilitarista foi fundada no século XVIII por Jeremy Benham (1789) e
desenvolvida por John Stuart Mill, no século XIX (1988). Esta doutrina interessou somente, consoante Euzéby,
pela maximização da soma das satisfações individuais, não se preocupando com a forma de distribuição destas,
bem como com as liberdades fundamentais do indivíduo.
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(...) majorando a coleta obrigatória, estaria freando os incentivos ao trabalho, à
poupança e ao investimento, enfraquecendo o crescimento econômico; as
cotizações sociais dos empregadores elevariam o custo do trabalho, ameaçando a
competitividade das empresas e seria fator de desemprego; os subsídios pagos aos
desempregados e aos pobres incitariam essas pessoas a permanecer em sua situação
em lugar de tentar empregos (“armadilhas” do desemprego e da pobreza),
garantindo a seus afiliados uma renda para aposentadoria em acumular fundos; os
regimes de pensão de velhice enfraqueceriam a poupança e, consequentemente, os
investimentos da empresa (EUZÉBY, 2011, p. 15-16).

Apesar de Rawls, com a sua teoria da justiça, renovar as análises, sem mesmo utilizar
a expressão proteção social, acerca da filosofia política no tocante aos princípios norteadores
da proteção social – por um lado, preconizava medidas em favor da educação, da formação e
da redução das desigualdades de riqueza, por outro lado, defendia a garantia de um mínimo
social –, Euzéby traz à baila a principal crítica ao teórico: a negligência das aptidões pessoais
que podem transformar os meios de bem estar em liberdade real ou em bem estar realizável.
Rawls, segundo Euzéby, preocupou somente com os “bens sociais primeiros” – liberdades
básicas (liberdade política, liberdade de expressão e de reunião, liberdade de pensamento e de
consciência, proteção da integridade da pessoa, direito de propriedade pessoal, proteção
contra detenção e prisão arbitrárias), chances de acesso (acesso às diversas funções e posições
sociais, riqueza e renda) e bases sociais de respeito próprio – e não levou em conta as
diferenças de dotação das pessoas quanto aos bens naturais primeiros.
Na perspectiva da justiça social, preenchendo a lacuna deixada por Rawls, Sen (2008)
se interessa pelas diferenças de dotação quanto aos bens naturais cujos argumentos baseiamse em lógicas compensatórias33 que supõem que essas desigualdades podem ser reparadas
pela ação redistributiva coletiva. A relação entre estes bens e bem estar, a partir da tese central
de Sen, dirá Euzéby, varia efetivamente conforme as pessoas, devido às diferenças de
possibilidades que elas possuem para converter seus bens sociais primeiros na liberdade de
procurar seus objetivos.

A. Sen articula sua argumentação em torno de dois conceitos criados e
desenvolvidos por ele mesmo: capabilities e functionings. O primeiro (...), designa
as possibilidades e as chances que uma pessoa teria de realizar seus objetivos, isto
é, a liberdade que teria para escolher tal ou qual tipo de vida. Quando ao conceito
de functionings, (...), representa todos os modos de ser e de agir dos indivíduos
(EUZÉBY, 2011, p. 20-21).

33

Segundo o termo compensatório, as pessoas, cujo bem estar seja contrafeito por motivos fora de seu domínio,
devem, portanto, receber uma compensação, em que o objetivo é permitir que elas disponham das mesmas
chances e das mesmas oportunidades de vida.
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Segundo Sen (2010), as bases informacionais da justiça rawlsiana, do utilitarismo e do
libertarismo revelam, dentre as diferentes abordagens da ética, economia do bem estar e
filosofia política, elementos relevantes às medidas estratégicas do desenvolvimento social;
todavia, por essas abordagens apresentarem limitações significativas, sob a perspectiva da
liberdade (capability e functioning), o autor confia no particularismo da abordagem da
capability que leva em conta, inter alia, o interesse do utilitarismo no bem estar humano, o
envolvimento do libertarismo com os processos de escolha e a liberdade de agir e o enfoque
da teoria rawlsiana sobre a liberdade formal e sobre os recursos necessários para as liberdades
substantivas, oferecendo, desta forma, uma amplitude e sensibilidade que lhes conferem
grande abrangência com finalidades avaliativas às diversas considerações.
A inovação do economista indiano consiste na expansão das capacidades das pessoas
pela ampliação das liberdades substantivas. Sen (2010) apresenta a proteção social dentre as
cinco liberdades fundamentais34, sem, com isdo, ser preciso quanto às medidas de
compensação que correspondam à igualdade de chances de bem estar. De acordo com
Andrade e Zimmermann (2009), a influência positiva de Sen consiste no estabelecimento da
proteção social como estratégia de desenvolvimento social. O arrazoamento de Sen (2010) em
sua abordagem geral do desenvolvimento como liberdade, defende a predominância e a
afirmação da proteção social na qualidade de meio e fim do desenvolvimento, no sentido em
que ela fica relegada às oportunidades sociais e segurança protetora quando o
desenvolvimento social valoriza as liberdades políticas e as facilidades econômicas
(ANDRADE e ZIMMERMANN, 2009).
Os estudos voltados à proteção social no plano ético, dirá Euzéby, podem ser
justificados e sustentados pelos princípios de justiça de Rawls cobertos com as análises em
termos de compensação como as realizadas por Sen, assim como sensatas abordagens
utilitaristas. Sob a abordagem da compensação, o bem estar35 em suas diversidades e
heterogeneidade, Sen (2010), conforme já dito, sustenta que as pessoas com características
físicas díspares relacionadas à incapacidade são passíveis de medidas compensatórias às
desvantagens, ainda que com a transferência de renda não corrijam algumas destas
desvantagens.
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As cinco liberdades fundamentais arrazoadas por Sen são: liberdades políticas, facilidades econômicas,
oportunidades sociais, garantias de transparências, segurança protetora.
35
Utilizando a base material de bem estar em rendas e mercadorias, Sen (2010) identifica heterogeneidades
pessoais, diversidades ambientais, variações no clima social, diferenças de perspectivas relativas e distribuição
familiar como fontes distintas de variação entre rendas reais e as vantagens que delas se obtém o bem estar e a
liberdade.
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Nesse sentido, no Brasil, compreende-se o BPC como proteção de dimensão
socioassistencial, alicerçada na justiça social, cujos princípios estão fundamentados, em certa
medida, na perspectiva da liberdade de Sen. A subseção a seguir, ao trazer a configuração do
BPC como sendo política de renda mínima brasileira destinada às pessoas com deficiência,
explicitará melhor esta compreensão.

3.3 A regulação da Assistência Social no Brasil e o BPC: mínimo social e as pessoas com
deficiência

Compreender o BPC como direito social, garantido pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), requer, minimamente, conhecer o lugar das
pessoas com deficiência na Lei Magna do país.
No Brasil, o princípio de igualdade foi consagrado pela Carta Maior, tanto pela
vertente formal (igualdade perante a lei – direitos genéricos), quanto pela vertente material
(tratamento diferenciado para as situações de desigualdades), de modo a alinhar as
desigualdades evidenciadas (QUARESMA, 2001; FÁVERO, 2011). Com interesse maior ao
viés da vertente material, destaca-se a norma de implementação do princípio da dignidade
humana através do Estado que, estabelecendo regras de proteção e promoção dos direitos das
pessoas com deficiência, visem à integração social destas pessoas.
Silva (2003) assinala que o tratamento desigual na CRFB/1988 existe porque há
desigualdades – social, econômica e cultural. É justamente com a busca pela igualdade das
condições desiguais, que se diminuem as implicações decorrentes das desigualdades notadas
empiricamente. Destarte, as pessoas com deficiência são amparadas pelo tratamento legal
diferenciado, de modo que seja garantida a elas a solidificação real e efetiva do princípio de
igualdade.
Dispositivos constitucionais – por exemplo, inciso 31 do artigo sétimo, que dispõe
sobre a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do
trabalhador com deficiência; incisos 2 e 10 do artigo 23, que dispõem sobre matéria de saúde
e assistência pública como garantia das pessoas com deficiência, bem como ao combate das
causas de pobreza e dos fatores de marginalização dos desfavorecidos; inciso 14 do artigo 24,
que dispõe sobre a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal em proteger e
integrar socialmente as pessoas com deficiência; inciso 7 do artigo 37, que dispõe sobre a
garantia de admissão em cargos públicos; incisos 4 e 5 do artigo 203, que dispõem sobre
integração social e benefício mensal àqueles que não possuírem, por si ou por sua família,
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meios de prover a própria manutenção; inciso 3 do artigo 208, que dispõe sobre o atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, às pessoas com
deficiência; artigo 224, que dispõe sobre o direito de acessibilidade, garantindo a eliminação
de barreiras e obstáculos arquitetônicos; inciso 2 do parágrafo 1º e parágrafo 2 do artigo 227,
que dispõem sobre a criação de programas de prevenção e atendimento especializado às
pessoas com deficiência, bem como sobre normas de construção para garantir acesso
adequado às pessoas com deficiência – deixam nítido o dever do Estado brasileiro em
proteger, promover e integrar as pessoas com deficiência. Quanto à prestação de assistência
social, o artigo 203 da CRFB/1988 assinala que, independente de contribuição à seguridade
social, é obrigação do Estado garantir a promoção da pessoa com deficiência à vida
comunitária por meio da habilitação e reabilitação, bem como garantir um salário mínimo de
benefício mensal para a pessoa com deficiência que comprove não possuir recursos para
aprovisionar sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Apreende-se deste preceito a relevância da implementação de um direito social que
confere bem estar e redução das desigualdades das pessoas com deficiência, realizando, de
certa forma, a justiça social.
Com base nisto, pode-se dizer que desde 1988, ainda que na dimensão programática
de um direito constitucional, e por isto de eficácia limitada, o Brasil se insere no cabeamento
dos países que garantem transferência de renda de base não contributiva a cidadãos (pessoas
idosas e pessoas com deficiência) que necessitam desse direito social. A materialidade desse
direito “concretizou-se” com a regulamentação infraconstitucional da LOAS/1993 que, no
artigo 20, estabeleceu o BPC. A expressão “concretizou-se” está grafada entre aspas porque
com essa lei surgiram e surgem reflexões que permitem consagrar o BPC como uma política
de direito de proteção para além da seguridade social, ou como um mínimo de proteção social
da cidadania que favoreça a inclusão de pessoas idosas e de pessoas com deficiência no Brasil
(Sposati, 2011). De acordo com esta autora, no âmbito do contrato social brasileiro, o direito
constitucional do mínimo social destinado às pessoas com deficiência e pessoas idosas
representou o caráter inaugural do acesso destas a um salário mínimo. Apesar de ter sido
constituído em 1988, o mínimo social, denominado posteriormente como BPC pela
LOAS/1993, foi implementado apenas e parcialmente, em janeiro de 1996.
A partir da regulamentação do mínimo social por esta lei36 foram sobrepostas
restrições na forma de acesso ao benefício assistencial de prestação continuada. Assim, o
36

O Decreto Federal nº 1744, de 8/12/1995 e a Medida Provisória nº 1426/96 (posterior Lei nº 9720, de
30/11/1998) complementam e retificam a regulamentação do BPC.
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conjeturado avanço constitucional de regulação social desvirtualiza o alcance a um direito
social e de cidadania. Assim, Sposati (2011) afirma que o BPC é um mínimo social que se
tornou “um quase direito”, na medida em que seu acesso é submetido a novas formas de
regulação ad hoc.
Como já foi dito, destinado às pessoas com deficiência, o BPC foi o primeiro mínimo,
previsto, pela primeira vez, na CRFB/1988 e foi denominado posteriormente como BPC, pela
LOAS/1993 que o institui e regulamenta. Este benefício assistencial de prestação continuada,
implementado apenas em janeiro de 1996, constitui um direito da Política da Assistência
Social, cuja proteção social garante, independente de contribuição prévia, prestações mensais
de um salário mínimo às pessoas idosas, a partir de 65 anos e pessoas com deficiência,
incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, de qualquer idade, que não possuem
condições, circunstancial ou definitiva, de obtê-la através de suas atividades atuais e/ou de
não tê-la provida por sua família. Em ambos os casos, a renda familiar per capita deverá ser
inferior a um quarto de salário mínimo.
No âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o BPC está associado à
Proteção Social Básica, sendo coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) e operacionalizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),
responsável pela concessão e revisão desse benefício. Os serviços básicos de proteção social
básica são coordenados e organizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS) ou órgão congênere e/ou Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), como
é o caso de Montes Claros/MG. Esse benefício é provido pelo Estado37, financiado com
recursos provenientes do orçamento da Seguridade Social e é repassado ao INSS pelo MDS,
por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
O BPC trata de uma prestação social exclusivamente pecuniária, sendo seu repasse
efetuado diretamente ao beneficiário. Ele não pode ser acumulado com outro benefício na
esfera da Seguridade Social como por exemplo, a aposentadoria. A assistência à saúde e à
pensão especial de natureza indenizatória38 são exceções desta regra. Todavia, o valor da
pensão especial de natureza indenizatória será considerado para cálculo da renda mensal
familiar per capita. Para requerer o BPC, a pessoa solicitante ou representante legal deverá
apresentar, junto ao INSS, documentação de identificação do requerente e dos componentes
da família e de comprovação de renda. A concessão do benefício assistencial de prestação
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Nesse caso Estado refere-se à União, que é a maior financiadora.
A pensão que as pessoas atingidas pela hanseníase recebem é um exemplo de pensão especial de natureza
indenizatória.
38
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continuada ficará debelada a exame médico pericial e laudo realizado pelos serviços de
perícia médica e equipe técnica daquele instituto. O INSS comunica ao requerente se o
benefício foi concedido ou negado. A cada dois anos, para avaliação da continuidade, o BPC
é revisto. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições
que lhe deram origem ou em caso de óbito do beneficiário, bem como quando constar
irregularidade na concessão ou utilização do benefício assistencial de prestação continuada,
pois se trata de um benefício individual, não vitalício e intransferível.
A exigência para conceder o mínimo social às pessoas com deficiência e pessoas
idosas, conforme inciso V do artigo 203 da CRFB/1988, era e ainda é, tão somente a ausência
de meios de subsistência própria e/ou provida por sua família. Em vez de definir a
insuficiência de meios de subsistência para saber quais seriam as pessoas com deficiência que
teriam direito ao BPC, a LOAS/1993, no parágrafo 2º do artigo 20, para efeito de acessar ao
benefício, definiu pessoa com deficiência como pessoa “incapacitada para a vida
independente e para o trabalho” (FÁVERO, 2011). Além desta incompatibilidade e
impropriedade da exigência de incapacidade para a vida independente e para o trabalho,
prevista nesta lei, há a condição de não ser sustentável pela família, de modo que, com essa
gestão do BPC, a pessoa com deficiência que requerer o direito é duplamente vitimizada, pois
além de ter que comprovar sua miserabilidade, para ter acesso ao BPC, a pessoa solicitante
deverá provar a miserabilidade de sua família. Outra crítica forte ao poder disciplinador
refere-se à regra de renda familiar per capita de um quarto de salário mínimo, transformando,
com isto, o direito constitucional do cidadão em benefício familiar. Além disso, o
recebimento do benefício por um membro da família impede a outro de acessá-lo.
Sposati (2011) destaca que o caráter da regulação tardia do BPC é forte, tanto pela sua
compleição, somente na década de 90 do século XX, quanto pela demora de sua
regulamentação. O BPC é caracterizado pela forma de regulação que garante um rendimento
mínimo de provisão pública, isto é, independe de contribuição prévia para obter tais direitos,
fazendo parte do regime assistencial de base não contributiva. Este mínimo social não é
caracterizado como política de transferência monetária condicionada, ou seja, não exige
contrapartida de seus beneficiários. Ele apresenta-se como um direito social, baseado em
avaliação de recursos.
No âmbito dos mínimos sociais, o BPC faz parte dos sistemas categoriais que definem
a população atendida (pessoas idosas e pessoas com deficiência) associada à pobreza e
exclusão social. Quanto ao critério de elegibilidade, a gestão do BPC é muito questionada,
como já foi dito, ao disciplinar o acesso ao direito a partir do atestado de invalidez absoluta.
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Defende-se que quanto maior for o público de pessoas com deficiência beneficiado
com o mínimo social, melhor contribuirá na luta contra a pobreza e exclusão social. Mais uma
vez, vale ressaltar que o poder disciplinador da LOAS/1993, em vez de deliberar ausência de
meios de subsistência das pessoas com deficiência, conforme a CRFB/1988 que garante um
salário mínimo a estes cidadãos, apresenta a incompatibilidade e impropriedade da exigência
de incapacidade para a vida e para o trabalho. Além de ir contra o movimento mundial pela
inclusão das pessoas com deficiência que se esforçam para advertir os potenciais e as
capacidades destas pessoas, a definição de pessoas com deficiência, proposta pela lei em
questão, não faz menor sentido no tocante a crianças e adolescentes, quando o poder
disciplinador da LOAS/1993 analisa o conceito de incapacidade com um peso e duas
medidas. Por um lado, se o BPC for requerido por crianças e adolescentes de até 16 anos de
idade que possuam algum tipo de deficiência, basta verificar se tal deficiência consta nas
legislações vigentes. Aos requerentes maiores de 16 anos de idade, por outro lado, o acesso ao
direito constitucional é praticamente inviabilizado, quando para a obtenção do BPC, exige-se
um atestado de incapacidade. Neste caso, em lugar de o mínimo social assumir a sua função
de transformar uma situação de exclusão em uma situação inclusiva, ele funciona para
institucionalizar as piores situações detectadas das pessoas com deficiência; isto é, o BPC se
transformou numa política de naturalização das piores situações detectadas por cidadãos,
obscurecendo a potencialidade de encadeamento da luta por reconhecimento social das
pessoas com deficiência.
Por ser um mínimo social que visa combater a pobreza e exclusão social, o BPC, de
fato, retira milhões de pessoas da linha pobreza; todavia, não fossem a condição de
incapacidade para vida e para o trabalho e o critério de ¼ de salário mínimo de renda familiar
per capita, previsto somente na LOAS/1993, esta política representaria potencialidade na luta
contra a pobreza e exclusão social.
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CAPÍTULO IV – AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, BENEFICIÁRIAS DO BPC, EM
MONTES CLAROS/MG

O presente capítulo apresenta os dados e as análises da pesquisa de campo, atendendo
ao objetivo de identificar as condições de saúde e de deficiência e as situações sociais,
econômicas e demográficas da pessoa com deficiência, beneficiária do BPC, e sua respectiva
família. Também neste capítulo, articula-se a teoria produzida nos capítulos anteriores com os
dados empíricos.
No capítulo anterior, viu-se que o BPC como direito social, garantido pela
CRFB/1988, aparece dentre os vários dispositivos constitucionais que tornam como dever do
Estado brasileiro a proteção, a promoção e a integração das pessoas com deficiência. Assim
sendo, no tocante às relações sociais entre as esferas públicas e estas pessoas, e articulando-se
com os pressupostos do capítulo 1, pode-se dizer que na contemporaneidade são os
paradigmas abordados por Aranha (2001) que servem de sustentação para conhecimento e
compreensão da relação da sociedade com as pessoas com deficiência; sobremaneira, o
Paradigma da Inclusão e sua perspectivação da garantia de acessibilidade e de
disponibilização de suportes.
A título de levantamento censitário brasileiro, a temática pessoa com deficiência foi
interesse de investigação, pela primeira vez, em 1872, e depois nos Censos Demográficos
1890, 1900, 1920, 1940, 1991, 2000 e 2010. Comparação direta desses levantamentos não é
possível devido às alterações conceituais de deficiência. Estas modificações acompanharam as
inovações na área da saúde e nos paradigmas com que a sociedade se relaciona com a parcela
da população de pessoas com algum tipo de deficiência. Assim, para as análises do perfil das
pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG, o pesquisador desta
dissertação tomou por base, neste estudo, os dados do Censo 2010.
Consoante os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
de 2000, no Brasil, havia o percentual de 14,5% de pessoas com deficiência no país. Em dez
anos, houve aumento de 9,4%; isto é, de acordo com a Amostra do Censo 2010, existiam no
Brasil 45.605.461 pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, representando
23,9% dos residentes, por tipo de deficiência permanente, da população brasileira. O IBGE,
através do Censo Demográfico de 2010, pesquisou a existência das deficiências permanentes
– visual, auditiva e motora – de acordo com o seu grau de severidade, bem como da
deficiência mental ou intelectual. Foram consideradas como deficiências severas a visual, a
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auditiva e a motora aquelas nas quais as pessoas se declararam ter grande dificuldade ou que
não conseguiam ver, ouvir ou se locomover de modo algum, bem como as pessoas que
declararam ter deficiência mental ou intelectual.
No Estado de Minas Gerais e no município de Montes Claros/MG, ainda conforme a
Amostra do Censo 2010, os dados referentes à população residente por tipo de deficiência
permanente, com pelo menos uma das deficiências investigadas, podem ser acompanhados
pela Tabela 1. Numa população residente de 19.597.330, estima-se que, em Minas Gerais,
22,62% das pessoas possuem pelo menos uma das deficiências inquiridas pelo Censo 2010.
Em Montes Claros/MG, a população residente, por tipo de deficiência, com estimativa de
89.557 pessoas, representa 24,74% da população residente de 361.971. Em percentuais, no
Estado de Minas Gerais e no município de Montes Claros, as deficiências, respectivamente,
estão assim estimadas: a) deficiência mental – 4,99% e 5,17%; b) deficiência visual – 55,47%
e 52,28%; c) deficiência auditiva – 16,65% e 18%; d) deficiência motora – 22,89% e 23,83%.
Para melhor acompanhamento da Tabela 1, é preciso conhecer os critérios e as
definições que foram utilizadas pelo Censo 2010.
Foi pesquisada a existência dos seguintes tipos de deficiência permanente: visual,
auditiva e motora, de acordo com o seu grau de severidade, e, também, mental ou intelectual.
1 – Deficiência visual: dificuldade permanente de enxergar (avaliada com o uso de
óculos ou lentes de contato, no caso de a pessoa utilizá-los), de acordo com a seguinte
classificação:
a) não consegue de modo algum – para a pessoa que declarou ser permanentemente
incapaz de enxergar;
b) grande dificuldade – para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente
de enxergar, mesmo utilizando óculos ou lentes de contato;
c) alguma dificuldade – para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente
de enxergar, mesmo que usando óculos ou lentes de contato.
2 – Deficiência auditiva: dificuldade permanente de ouvir (avaliada com o uso de
aparelho auditivo, no caso de a pessoa utilizá-lo), de acordo com a seguinte classificação:
a) não consegue de modo algum – para a pessoa que declarou ser permanentemente
incapaz de ouvir;
b) grande dificuldade – para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente
de ouvir, ainda que tenha que usar aparelho auditivo;
c) alguma dificuldade – para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente
de ouvir, ainda que se valesse de aparelho auditivo.
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3 – Deficiência motora: dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas
(avaliada com o uso de prótese, bengala ou aparelho auxiliar, no caso de a pessoa utilizá-lo),
de acordo com a seguinte classificação:
a) não consegue de modo algum – para a pessoa que declarou ser permanentemente
incapaz, por deficiência motora, de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa;
b) grande dificuldade – para a pessoa que declarou ter grande dificuldade permanente
de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que usasse prótese, bengala
ou aparelho auxiliar;
c) alguma dificuldade – para a pessoa que declarou ter alguma dificuldade permanente
de caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que utilizasse prótese,
bengala ou aparelho auxiliar.
Para esta pesquisa de mestrado, pelo fato de ter identificado pessoas beneficiadas com
o BPC com outras deficiências que afetam as coordenações motoras – Acidente Vascular
Cerebral – AVC, Artrite Reumatóide, Atrofia Cerebral, Atrofia Muscular Duchenne, Atrofia
Muscular Espinhal, Atrofia nos Ossos, Esclerose Lateral Amiotrófica, Esclerose Múltipla,
Fibrose Cística, Imobilidade dos Membros Superiores e Inferiores, Lesão do Membro
Superior Direito, Membro Inferior Esquerdo (Amputação), Membros Superiores Atrofiados,
Meningite, Mielomeningocele, Osteoporose, Paralisia Cerebral, Poliomielite, Tetraplegia,
Traumatismo Craniano, Traumatismo Encefálico –, o pesquisador acrescentou-as nesta
variável com a devida adaptação da classificação.
4 – Deficiência mental ou intelectual: dificuldade que a pessoa tem em se comunicar
com outros, de cuidar de si mesma, de fazer atividades domésticas, de aprender, trabalhar,
brincar, dentre outras atividades da vida diária.
Pelo Censo 2010, o IBGE considerou deficiência mental como retardo no
desenvolvimento intelectual. Vale destacar que o Instituto não considerou como deficiência
mental as perturbações ou doenças mentais como autismo, neurose e esquizofrenia. Para esta
pesquisa de mestrado, o autismo e a esquizofrenia foram considerados como deficiência
mental, uma vez que há pessoas que recebem o BPC, em Montes Claros/MG, em função de
possuir as referidas deficiências, tendo, inclusive, destaque a esquizofrenia com a maior
ocorrência – 5,44% dos casos.
A investigação dos graus de severidade de cada deficiência, pelo Censo 2010,
possibilitou avaliar o percentual da população com deficiência severa. As pessoas com
deficiência que enquadraram nas classificações “não consegue de modo algum” e “grande
dificuldade”, em cada tipo de deficiência permanente, foram consideradas como pessoas com
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deficiência severa, que constitui no principal alvo das políticas públicas voltadas para a
população com pessoas com deficiência.

Tabela 1: População de pessoas com algum tipo de deficiência, em Minas Gerais e
Montes Claros/MG

Deficiência

Grau de severidade

Minas Gerais

Montes Claros/MG

45.015

664

591.313

10.113

2.703.412

36.679

32.355

481

Grande dificuldade

199.251

3.060

Alguma dificuldade

769.739

12.582

78.615

1.202

Grande dificuldade

404.448

6.404

Alguma dificuldade

895.153

13.736

300.676

4.636

Total de população com alguma deficiência severa

1.651.673

26.560

Totais

6.019.977

89.557

Não consegue de modo algum
Visual

Grande dificuldade
Alguma dificuldade
Não consegue de modo algum

Auditiva

Não consegue de modo algum
Motora

Mental/Intelectual

Elaboração própria a partir de dados do Censo 2010, 2012.

4.1 Caracterização do perfil das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, em
Montes Claros/MG

Como se viu na tabela acima, em Montes Claros, numa população com 89.557 pessoas
com algum tipo de deficiência, 26.560 foram consideradas pessoas com algum tipo de
deficiência severa, público em potencial à política do BPC. Segundo informação da Técnica
Referência do BPC, no município, o percentual de pessoas com algum tipo de deficiência
severa, beneficiárias do BPC, em Montes Claros, era de 14,25%; isto é, 3.787 (acompanhar a
Tabela 2). Todavia, ao realizar a pesquisa de campo nos CRAS, constatou-se que das pessoas
beneficiárias do BPC, apenas 53,3% são beneficiadas com este amparo assistencial pelo fato
de possuírem alguma deficiência. Aproximadamente 18,3% das pessoas que tiveram acesso ao
BPC se justificam por serem pessoas com doenças crônicas ou outras doenças.
Esta informação é polêmica por dois motivos. O primeiro deles coloca em questão o
conceito de deficiência criado a partir da instituição da LOAS/1993. Como se viu no capítulo
3, em vez de a lei dar subsídios aos gestores do BPC para que eles pudessem avaliar se a
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deficiência da pessoa requerente ao benefício enquadra-se nas definições legais já existentes,
ela definiu pessoa com deficiência como pessoa “incapacitada para a vida independente e para
o trabalho”. Conceito este que rompe com as ideias dos movimentos de luta das pessoas com
deficiência.
Sob o atestado de incapacidade, o conceito de deficiência passou a ser associado com a
situação de doenças crônicas e outras doenças que geram incapacidades nas pessoas. Essa
associação é lamentável para os estudiosos do modelo social da deficiência. Estes chamam a
sociedade para ver que ela cria problemas para as pessoas com deficiência, causando-lhes
desvantagens no social e econômico, conforme visto no capítulo 1. Defendem que há muitas
pessoas com deficiências, consideradas em desvantagens em relação às pessoas que não
possuem deficiência, nem por isso, são doentes ou necessitam de cuidados médicos
(SASSAKI, 1997; ARANHA, 2001).
A empiria reforça o descompasso do direito constitucional, que garante um SMN “a
todas as pessoas com deficiência” sem recurso, com a LOAS/1993. De certa forma, este
evento rompe com as ideias da política de redistribuição (FRASER, 2007) e da política de
reconhecimento (HONNETH, 2003), discutidas no capítulo 2, pois a discordância na
legislação não assegura a independência e voz dos pares e os padrões institucionalizados de
valoração cultural não expressam igual respeito a todos os pares.
O segundo motivo que torna polêmica a informação de que pessoas com doenças
crônicas e outras doenças podem ser consideradas pessoas com deficiência, deve-se ao
arrazoamento de Pereira (2007). Para esta autora, a sociedade provoca exclusão para as
pessoas com doenças crônicas da mesma maneira que gera para as pessoas com deficiência.
Ainda segundo ela, pensar doenças crônicas como deficiência possibilita a elaboração de
políticas públicas que favoreçam ter uma sociedade mais emancipada e livre de formas de
exclusão e dominação.
Se em Montes Claros/MG, sob a categoria “deficiência”, isto é, BPC 8739, 53,3% das
pessoas beneficiadas com o BPC na categoria deficiência recebem esse benefício pelo fato de
possuírem alguma deficiência e 18,3%, pela mesma categoria, recebem o amparo assistencial
por possuírem doenças crônicas e outras doenças, pode-se afirmar que, por um lado, a política
do BPC exclui, rompendo com a ideia de reconhecimento social das pessoas com deficiência
– lembrando que, de acordo com os dados do Censo 2010, mais de 24.542 de pessoas com

39

Lembrando ao leitor que o BPC é um benefício de amparo assistencial destinado às pessoas com deficiência e
pessoas idosas. Na prática, os profissionais dos CRAS utilizam os seguintes códigos para distinguir as
categorias: BPC 87, quando voltados às pessoas com deficiências, e BPC 88, quando referente às pessoas idosas.
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deficiência, em Montes Claros, têm um direito constitucional denegado –; por outro lado, a
política do BPC inclui 693 pessoas com doenças crônicas e outras deficiências. Por estes
dados, esta política muito mais exclui, institucionalizando as piores situações detectadas pelas
pessoas com deficiência.

Tabela 2: População de pessoas com deficiência, beneficiária do BPC, em Montes
Claros/MG, distribuídas por CRAS

Centro de Referência da
Assistência Social
1- CRAS Major Prates
2- CRAS Santos Reis

População de pessoas com deficiência,
beneficiárias do BPC
363
533

Previsão de amostra de
formulários preenchidos
33
49

21
3- CRAS JK
227
37
4- CRAS Maracanã
402
40
5- CRAS Delfino Magalhães
431
16
6- CRAS Rural
169
51
7- CRAS Central
555
36
8- CRAS Renascença
386
8
9- CRAS Vila Oliveira
89
28
10- CRAS Independência
307
28
11- CRAS São Judas Tadeu
301
40
2
OUTROS
24
349
Total
3787
Elaboração própria a partir de coleta de dados com a Técnica de Referência do BPC em Montes Claros/MG, 2012.

Em atendimento aos apelos dos denunciantes da sociedade que incapacitam tanto as
pessoas com deficiência quanto as pessoas com doenças crônicas e outras doenças, o conceito
de deficiência tem de contribuir à busca de uma sociedade mais emancipada e livre de
exclusão e dominação.

40

O campo “outros” da Tabela 2, explica-se, segundo a Técnica de Referência do BPC em Montes Claros, pelo
fato de 24 pessoas referenciadas não terem disponibilizado o endereço de suas respectivas residências. Neste
caso, decidiu-se, na presente pesquisa de mestrado, em distribuir os dois formulários referentes à população
“outros”, entre o CRAS Central e o CRAS Rural. Assim, as quantidades de formulários preenchidos nos
respectivos CRAS seriam: 52 e 17.
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4.2.1 Deficiências, doenças crônicas e outras doenças

Inicia-se, pelas deficiências identificadas, a caracterização do público beneficiado pela
política de amparo assistencial. Ressalta-se que, além das pessoas com algum tipo de
deficiência, pessoas com doenças crônicas – dentre elas: neoplasias, Síndrome da Imuno
Deficiência Adquirida (AIDS), lúpus e tuberculose –, bem como outras doenças, a saber:
anemia falciforme, aplasia medular, fenda labial, glicogenose, talassemia tiveram acesso ao
BPC, no município de Montes Claros/MG.
No Anexo II, o leitor poderá acompanhar a nomenclatura de todas as deficiências,
doenças crônicas e outras doenças que foram identificadas. Pode-se observar, neste anexo,
que foram identificadas 9 especificidades de deficiência mental ou intelectual, 25
especificidades de deficiência física (21 motora, 3 visual, 1 auditiva), 26 especificidades de
doenças crônicas e outras 5 doenças que não se enquadram nas categorias deficiência e
doenças crônicas.

Tabela 3: Tipo e origem das deficiências, doenças crônicas e outras doenças das
pessoas beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG (%)

Deficiência Física
Tipo
Sem
Deficiência
Doenças
Outras
Origem
informação
Mental
Motora
Visual
Auditiva
crônicas doenças
17,19
Congênita
18,05
6,01
3,43
1,43
2,29
2
11,17
Adquirida
10,04
10,04
3,15
1,16
14,04
0
28,36
Total
28,09
16,05
6,58
2,59
16,33
2
Elaboração própria a partir de dados coletados nos 11 CRAS de Montes Claros/MG, 2012.

Total
50,4
49,6
100

Por se tratar de uma política de abrangência categorial, isto é, voltada às pessoas com
deficiência, incapazes para a vida independente e ao trabalho, estes dados evidenciam que,
dentre a população beneficiária do BPC, as pessoas com deficiência mental, em sua maioria,
28,09%, têm seus estigmas institucionalizados pela política de amparo assistencial. Nada
obstante, somando as três categorias de deficiência física, obtém-se 25,22% de pessoas
consideradas aptas ao benefício assistencial.
Analisando cada categoria de deficiência física isoladamente, pode-se afirmar que as
pessoas com algum tipo de deficiência motora representam 16,05%, maior percentual dos
beneficiários do BPC em Montes Claros; destes 10,04% foram deficiências adquiridas. As
pessoas com alguma deficiência visual aparecem em segundo lugar, com 6,58%. Nota-se que
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apenas 2,59% das pessoas beneficiárias do BPC possuem deficiência auditiva. As atividades
de vida diária destas pessoas podem ser acompanhadas na Tabela 4.
Como mencionado anteriormente, os dados do Censo 2010 dizem que em Montes
Claros a população de pessoas com deficiência mental ou intelectual representa 5,17%, o
menor percentual de pessoas com deficiência, por tipologias. A partir desta pesquisa de
mestrado, pode-se dizer que 28,09%, maior percentual por tipologias, das pessoas com
deficiência, beneficiárias do BPC, possuem a deficiência mental ou intelectual. No tocante à
tipologia de deficiência visual, os dados do Censo 2010 mostram que há 52,28% de pessoas
com esta deficiência, maior percentual por tipologias, em Montes Claros. Destas, apenas
6,58% são beneficiárias do BPC.
Com isso, pode-se dizer que o BPC, neste município, veio a atender a menor
população de pessoas com deficiência, rompendo com a possibilidade de esta política vir a ser
um dispositivo de reconhecimento social das pessoas com deficiência, bem como um direito a
todas as pessoas com deficiência e sem recurso. Este quadro demonstra que, para ter acesso ao
BPC, como classificação discriminatória, a miserabilidade mental e/ou física, já no século
XXI, ainda compõe os elementos fundamentais à pintura do retrato dos pobres dignos de
assistência social, descrito por Mollat (1978), segundo Castel (2009), no início do
cristianismo.
Como já dito, as pessoas com doenças crônicas, 16,3%, bem como as pessoas com
outras doenças, 2%, também tiveram acesso ao direito do BPC. Acredita-se que isto se deve
às condições de incapacidade à vida independente e ao trabalho. Conforme observação de
dados da Tabela 5, nota-se que cerca de 60% das pessoas com doenças crônicas têm uma vida
diária cujas atividades dependem parcial ou totalmente da ajuda de outras pessoas; e, 42,9%
das pessoas com outras doenças, beneficiárias do BPC, dizem depender parcialmente de
outras pessoas em suas atividades diárias.
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Tabela 4: Atividade da vida diária das pessoas com algum tipo de deficiência,
doença crônica ou outras doenças, beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG (%)

Atividade da
Sem
Deficiência Deficiência Deficiência Deficiência Doenças Outras
vida diária
informação
Mental
motora
visual
auditiva crônicas doenças Total
Sem
informação
30,3
24,5
17,9
21,7
0,0
31,6
57,1 26,1
Independente
14,1
13,3
5,4
13,0
0,0
10,5
0,0 11,2
Parcialmente
dependente
38,4
42,9
33,9
60,9
100,0
42,1
42,9 42,7
Totalmente
dependente
17,2
19,4
42,9
4,3
0,0
15,8
0,0 20,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
Elaboração própria a partir de dados coletados nos 11 CRAS de Montes Claros/MG, 2012.

Isoladamente, por tipo de deficiência e doenças crônicas, com relação à atividade da
vida diária, constatou-se que 42,9% das pessoas que possuem deficiência física motora, e
19,4% que possuem a deficiência mental, levam uma vida totalmente dependente, ao passo
que 15,8% das pessoas com doenças crônicas enquadram-se nesta variável.
Com isso, demonstra-se que, de fato, uma pessoa com deficiência pode ser
considerada incapacitada sem com isto estar doente. Daí, pensando-se no BPC, é favorável a
ideia de Pereira (2007) em articular doença crônica com deficiência, na medida em que a
primeira apresenta inclusão de outras pessoas beneficiárias ao mínimo social. Mas, na medida
em que esta articulação rompe com a perspectiva de política de redistribuição e de
reconhecimento das pessoas com deficiência, torna-se contrário devido à perversidade para
com os quase 25 mil cidadãos que têm o direito constitucional denegado.
Quanto à origem da deficiência e/ou doença crônica e outras doenças, 50,42% desta
origem são congênitas e 49,58% foram adquiridas. Esta informação é importante para
constatar que a questão da deficiência é um problema de qualquer cidadão, quando nenhum
está isento de vir a ter uma deficiência que o deixará em desvantagem social e econômica com
os seus pares.
Frisa-se que, pelos dados do Censo de 2010, há 23,9% de pessoas com deficiência no
Brasil, logo, “continuar a pensar que as pessoas com deficiências são apenas uma faixa
pequena e estável da população” é um equívoco (PEREIRA, 2007, p. 43). A retificação deste
equívoco aproxima-se ao Paradigma da Inclusão que, segundo Aranha (2001), acontece
quando não só a pessoa com deficiência deverá adaptar-se à sociedade, mas, também a
sociedade deverá adaptar-se e garantir-lhes a provisão de suportes físicos, psicológicos,
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sociais, políticos e instrumentais para que as pessoas com deficiência tenham condições de
acesso e de oportunidade na esfera pública.

4.2.2 Raça, sexo e idade

No capítulo 2, viu-se com Dubet (1987; 2006) que há uma pluralidade de temáticas
que precisam ser reconhecidas quando se pretende debater sobre as desigualdades. Consoante
a esta ideia, Pereira (2007) traz a discussão do capacitismo para ser analisada sob duas formas
de hierarquização; isto é, na modernidade, o sofrimento das pessoas com deficiência abarca os
eixos da desigualdade e o da exclusão. Daí, é necessário conhecer o perfil socioeconômico
das pessoas com deficiência para levantar reflexões das situações vivenciadas por estes
cidadãos, de modo multidisciplinar, analisando os aspectos sociais, políticos, econômicos e
culturais.
Em relação à raça, lembrando-lhes que esta é a categoria expressa no prontuário social
dos CRAS, 20,92% das pessoas com algum tipo de deficiência, doenças crônicas ou outras
doenças se declararam como brancas e 60,45% como não brancas. Isoladamente, 42,12%, o
maior percentual de pessoas em algumas das situações apontadas acima, se declarou parda.
Declaram-se negras 17,76% das pessoas investigadas, enquanto que o menor percentual se
encontrava na população que se declarou indígena, com 0,57%.
Diante deste quadro, pode-se dizer que o capacitismo tem relação com o racismo. Com
isto, quanto aos debates sobre as desigualdades raciais e de classe, afirma-se que, em Montes
Claros, o BPC revela que as pessoas com deficiência e não brancas estão em maioria, nas
piores situações no que se refere a condições de oportunidade.
Quanto à questão de gênero, o mesmo não se diz, pois 51% das pessoas beneficiárias
do BPC, são mulheres e 49% são homens. No que se refere ao sexo, a população feminina
destacou-se quanto às doenças crônicas; isto é, 10,60% das mulheres recebem o BPC em
virtude de uma alguma doença crônica, ao passo que o percentual encontrado entre os homens
foi de 5,73%.
A média de idade da população de pessoas com algum tipo de deficiência, doença
crônica e outras doenças, beneficiárias do BPC, em Montes Claros, é de 34,5 anos, com
desvio padrão de 19,9. O valor mínimo é de 11 meses e o valor máximo é de 86 anos.
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Tabela 5: Grupos de idade das pessoas com deficiência, doença crônica e outras
doenças, beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG (%)

Sem
Deficiência Deficiência Deficiência Deficiência Doenças Outras
Faixa etária
informação
Mental
motora
visual
auditiva crônicas doenças
Sem informação
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
Até 14 anos
18,2
21,4
16,1
13,0
33,3
17,5
42,9
De 15 a 20 anos
11,1
21,4
14,3
8,7
11,1
5,3
14,3
21 a 35 anos
14,1
15,3
14,3
21,7
11,1
15,8
42,9
36 a 45 anos
18,2
20,4
8,9
26,1
22,2
12,3
0,0
46 a 65 anos
24,2
18,4
42,9
17,4
22,2
36,8
0,0
Mais de 65 anos
11,1
3,1
3,6
13,0
0,0
8,8
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Elaboração própria a partir de dados coletados nos 11 CRAS de Montes Claros/MG, 2012.

Total
1,4
19,2
13,5
15,8
16,6
26,6
6,9
100,0

Segundo os grupos de idade, constatou-se que 19,2% da população composta de
crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, doença crônica ou outras doenças, de
11 meses a 14 anos, recebem o BPC. Somando o percentual das pessoas dos grupos de idade
de 15 a 20 anos, isto é, 13,5%, o percentual de pessoas nalgumas das situações descritas
acima, subirá para 32,7%.
O que isso significa? Significa que aproximadamente, 1.238 das pessoas beneficiárias
do BPC, em Montes Claros/MG, independente da situação de deficiência, doença crônica ou
outras doenças, são menores de 21 anos de idade, portanto, não poderão ser consideradas
100% como pessoas independentes para a vida. No que se refere à capacidade ao trabalho,
727 pessoas beneficiárias do BPC, independente das situações de deficiência, doença crônica
ou outras doenças, no município, encontram-se no grupo de idade de 11 meses a 14 anos, e
por isto, incapazes ao trabalho. Crianças e adolescentes desta faixa etária são proibidos de
trabalhar. Dos 14 aos 16 anos poderão trabalhar somente na condição de aprendiz41.
Destarte, mais uma vez, não faz sentido o conceito de deficiência previsto apenas na
LOAS/1993, inclusive no que tange aos requerentes do BPC, quando estes são crianças e
adolescentes sem idade para o trabalho. Independente da deficiência, como já mencionado
anteriormente, estas pessoas, até os 16 anos, não podem ser consideradas totalmente
independentes nem para vida, nem para o trabalho. Até os 16 anos, no que se refere ao
requerimento de pessoas com deficiência, pode-se afirmar que há um descompasso
administrativo entre a legislação e a sua efetiva situação na realidade na verificação de
capacidade para a vida independente e para o trabalho em relação a crianças e adolescentes.

41

Inciso XXXIII do artigo 7 da CRFB/1988.
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O percentual de 26,6% da população de pessoas com deficiência, doença crônica e
outras doenças no grupo de idade de 46 a 65 anos idade, isoladamente, representa o maior
percentual. Essa proporção pode ser explicada pela razão de que com o avançar da idade, as
limitações surgem pelo próprio fenômeno do envelhecimento. Na maioria das vezes, com o
processo de envelhecimento ocorre um declínio gradual da acuidade visual e auditiva e da
capacidade motora do ser.
A análise pelos grandes grupos de idade mostrou que a população com mais de 65
anos apresentou menor percentual de deficiência (6,9%). Uma explicação para este fato devese à política das pessoas idosas ser mais avançada no que se refere ao BPC. Ou seja, a pessoa
com mais de 65 anos para requer o benefício assistencial, pela categoria BPC 88 – destinada
às pessoas idosas – tem mais êxito que uma pessoa com deficiência. Uma futura pesquisa,
nesse sentido, enriquecerá o debate.

4.2.3 Escolarização

A definição das desigualdades, na sociologia, está pautada no papel da estrutura social,
tendo, na contemporaneidade, a escolaridade como um dos elementos que reforça a
estratificação social.
Segundo Xavier, Fernandes e Thomas (2009), desde a Segunda Guerra Mundial, a
escolaridade é estudada como fator de aumento da produtividade do trabalhador. No período
pós-guerra, a partir da década de 1990, os estudos voltaram-se à correlação entre escolaridade
e rendimentos. Ainda consoante as autoras, no século XX, a relação entre a educação e o
desenvolvimento econômico está baseada nas habilidades cognitivas para o trabalho que os
indivíduos adquirem no ensino formal e que refletem na sua produtividade, de modo que a
educação modifica as habilidades do trabalhador, que influenciam na sua produtividade,
aumentando a produtividade geral e a sua renda, contribuindo para o crescimento econômico.
Desse modo, ainda que uma das condições para ter acesso ao BPC seja a incapacidade
ao trabalho, torna-se interessante conhecer a escolarização das pessoas com deficiência,
doença crônica e outras doenças, beneficiárias com esse amparo assistencial em Montes
Claros, conforme pode ser analisado na Tabela 6.
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Tabela 6: Escolarização das pessoas com deficiência, doença crônica e outras
doenças, beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG (%)

Sem
Deficiência Deficiência Deficiência Deficiência Doenças
Escolaridade
informação
Mental
motora
visual
auditiva
crônicas Outras
Sem informação
38,4
18,4
8,9
8,7
22,2
12,3
14,3
Analfabetismo
14,1
23,5
37,5
21,7
22,2
19,3
14,3
Alfabetização
2,0
3,1
3,6
0,0
0,0
3,5
0,0
Educação Infantil
1,0
1,0
1,8
4,3
0,0
5,3
14,3
Fundamental Incom.
Séries Iniciais
25,3
31,6
30,4
39,1
55,6
33,3
42,9
Fundamental Incom
Séries Finais
11,1
17,3
16,1
8,7
0,0
15,8
0,0
Fundamental completo
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
Médio incompleto
4,0
2,0
0,0
4,3
0,0
3,5
0,0
Médio completo
4,0
3,1
1,8
8,7
0,0
7,0
14,3
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Elaboração própria a partir de dados coletados nos 11 CRAS de Montes Claros/MG, 2012.

Total
20,9
22,1
2,6
2,3

Como é possível observar, os percentuais de escolarização são muito baixos: a taxa de
analfabetismo é de 22,1%. Das pessoas em algumas das situações mencionadas na Tabela 7,
beneficiárias com o BPC, apenas 2,6% são alfabetizadas. Somente 0,3% delas tinham o
Ensino Fundamental concluído; chegaram às séries iniciais do Ensino Fundamental só 31,2%;
ou seja, 1.182 das pessoas em algumas das situações mencionadas, beneficiárias com o BPC,
cursaram do 1º ao 5° ano escolar. Chegou às séries finais do Ensino fundamental (6º ao 9º ano
escolar) um percentual de 13,8% pessoas com deficiência, doenças crônicas e outras doenças
e 2,6% chegaram ao Ensino Médio, porém, apenas 4,3% completaram este nível de
escolaridade.
As reflexões são diversas, diante desse quadro, mas três delas são imediatas: 1) A
baixa escolaridade das pessoas com deficiência tem relação com a acessibilidade e
disponibilidade de suportes? 2) Com esta escolaridade, a que patamares chegarão as pessoas
com deficiência na sociedade laborativa? Quais cargos/funções ocuparão no mercado de
trabalho? 3) Caso o BPC seja cessado, há políticas públicas que supram a desigualdade de
oportunidades educacionais das pessoas com deficiência?
Pela amostra estudada, 19,78% das pessoas com deficiência, beneficiária do BPC, são
estudantes. Como se viu no capítulo 1, o Paradigma da Integração dá lugar às práticas de
treinamento e educação especial das pessoas com deficiência, de modo que elas sejam
inseridas no mercado de trabalho. Já o Paradigma da Inclusão deverá garantir acessibilidade e
disponibilização de suportes a estas pessoas. Uma pesquisa futura, no sentido de identificar a

31,2
13,8
0,3
2,6
4,3
100,0
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existência das características desses paradigmas no espaço educacional destes estudantes
enriquecerá o debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência por meio da educação.

4.2.4 Renda

Diante do número de pessoas que compõem o grupo familiar e a condição de renda
per capita de ¼ de SMN por pessoa, para se ter acesso ao BPC, esperava-se que a maioria das
famílias tivesse apenas o BPC, um SMN – R$ 510,00 em 2010 – como renda familiar.
Em Montes Claros, 51% das famílias com pessoas com deficiência, doença crônica e
outras doenças, beneficiárias do BPC, sobrevivem com um SMN; 21,48% possuem rendas de
R$ 510,00 a R$ 1.000,00 e apenas 2,29% possuem renda familiar acima de R$ 2.000,00.
Assim, pelo óbvio, não fosse o BPC, 51% das famílias com pessoas em alguma
situação de deficiência ou de doença estariam sem renda; portanto, 1.931 famílias mostram-se
incapazes de sustentarem, sozinhas, as pessoas com deficiência, doença crônica e outras
doenças.
Constatou-se o percentual de 21,77% de famílias que são beneficiadas com o BPC
participam do PBF do Governo Federal; este, variando entre os valores de R$ 15,00 a R$
174,00. Logo, o PBF explica 21,77% da faixa de renda familiar acima do salário mínimo.
Estas duas políticas de transferência de renda de base não contributiva são de
fundamental importância na vida socioeconômica das pessoas com deficiência, pois menos de
4% das composições familiares das pessoas com deficiência possuem renda no mercado de
trabalho. A grande maioria delas, em trabalho informal.
Neste ponto, há duas questões a levantar: 1) será que, para além do grande número de
desemprego, os trabalhadores das famílias das pessoas com deficiência optam por manter esta
situação de informalidade no mercado de trabalho devido à exigência do critério econômico
para se ter acesso ao BPC? 2) Uma vez trabalhadores formais, com carteira de trabalho
assinada, não elevaria a renda de modo que a pessoa com deficiência na família venha a
perder o benefício assistencial? Buscar estas respostas enriquecerá o debate.
Vale retomar os pressupostos discutidos no capítulo 3, quanto ao critério econômico
para se ter acesso ao BPC. Viu-se que o poder disciplinador da LOAS/1993 transforma o
direito constitucional do cidadão em benefício familiar, de modo que torna regra a exigência
de uma renda familiar per capita de um quarto de SMN para que a pessoa com deficiência
venha a adquirir o amparo assistencial. Com isso, se na família tiver mais de uma pessoa com
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deficiência, seja a mesma ou outra deficiência, doença crônica ou outras doenças acobertadas
pela lei, e se a renda per capita for maior que o exigido, um dos cidadãos terá o direito
constitucional denegado.
Além de a lei infraconstitucional romper com o direito individual garantido na
CRFB/1988, abre discussões em torno do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana (RAMMÊ, 2012). Neste sentido, acredita-se que engrossar as discussões sobre a
arbitrariedade do critério econômico de concessão do BPC, além de aproximar ao resgate do
direito constitucional como forma de materializar os fundamentos da política de redistribuição
e de reconhecimento, possibilita aumentar a renda das famílias com deficiência, uma vez que
a interpretação do critério econômico de concessão de benefício assistencial à luz do princípio
da dignidade da pessoa humana favorece ampliar os critérios infraconstitucionais, de modo a
permitir ao aplicador, bem como interprete da LOAS/1993 a utilização, em caso concreto, de
elementos que provem a necessidade material mínima.

4.2.5 Socioespacialidade
Em “O retorno do território”, Milton Santos (2005), tratando de território, argumenta
que território são formas, por sua vez, território usado, sinônimo de espaço humano e espaço
habitado, são objetos e ações. Assim, os territórios são concretos e imateriais de modo que
“são as relações sociais que transformam o espaço em território e vice e versa, sendo o espaço
um a priori e o território um a posteriori. O espaço é perene e o território é intermitente”
(FERNANDES, 2005, p. 227).
A partir daí, para compreender o porquê de as pessoas beneficiárias do BPC estarem
nos locais que estão, torna-se necessário perceber que “da mesma forma que o espaço e o
território são fundamentais para a realização das relações sociais, estas produzem
continuamente espaços e territórios de formas contraditórias, solidárias e conflitivas”
(ibidem).
Em relação a esta pesquisa empírica, no que se refere à localização das residências,
constatou-se que 95,22% das famílias beneficiárias do BPC, seja pela existência de pessoas
com deficiência, doença crônica ou outras doenças, residem na área urbana de Montes Claros.
Residem no meio rural 4,78% das famílias beneficiárias.
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Como já mencionado, as pessoas beneficiárias do BPC estão distribuídas
espacialmente pela localização dos CRAS. No anexo III, o leitor poderá acompanhar os
territórios de abrangência de cada CRAS.
No que diz respeito aos domicílios localizados no meio urbano, os dados levantados
mostram a divisão socioespacial da cidade, constatando, como se pode acompanhar pela
figura 1, maior concentração de famílias compostas de pessoas com deficiência, doença
crônica ou outras doenças, beneficiárias do BPC, nas regiões Norte (31,78%) e Sul (29,56%).
Nas regiões Centro, Leste e Oeste, o percentual de residências em que vivem famílias
beneficiárias do BPC, totaliza 38,64%. Frisa-se que este percentual é alto, devido à região
Leste que, isoladamente representa 20,46% de famílias com pessoas com deficiência, doença
crônica ou outras doenças. A região Oeste possui o menor percentual, a saber: 2,46% de
famílias beneficiárias. A Tabela 8 traz os percentuais isoladamente.

Figura 1: A socioespacialidade das pessoas com deficiência, doença crônica ou
outras doenças, beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG (área urbana)

Fonte: Base cartográfica da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, Secretaria de Planejamento (SEPLA),
2005. Org.: CLEMENTE, Carlos Magno Santos; PEREIRA, Deborah Marques, 2012.
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A figura 2 apresenta outra análise da sociabilidade das pessoas beneficiárias do BPC,
através da elaboração de uma Carta Imagem feita com a imagem de satélite Quick Bird,
multiespectral e com resolução espacial de 0,60 metros. Esta Carta Imagem, formada pela
sobreposição do perímetro urbano com os limites dos bairros, permite a melhor visualização
das peculiaridades do espaço urbano de Montes Claros e dos bairros de atendimento do
CRAS.

Figura 2: Carta imagem da socioespacialidade das pessoas com deficiência,
doenças crônicas e outras doenças, beneficiárias do BPC, na área urbana de Montes
Claros/MG

Fonte: Base cartográfica da Prefeitura Municipal de Montes Claros, Secretaria de Planejamento (SEPLA), 2005.
Org.: CLEMENTE, Carlos Magno Santos; PEREIRA, Deborah Marques, 2012.
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Tabela 7: Distribuição dos domicílios, por área e regiões urbanas, das pessoas
com deficiência, doença crônica ou outras doenças, beneficiárias do BPC, em Montes
Claros/MG.

Área/Regiões Urbanas

Número de domicílios

(%)

Área Rural

181

4,78

Área Urbana

3.606

95,22

Regiões Urbanas
Norte

1.146

31,78

Centro

567

15,72

1.066

29,56

Leste

738

20,46

Oeste

89

2,46

Sul

Totais

3.787

3.606

100

100

Elaboração própria a partir de dados coletados nos 11 CRAS de Montes Claros/MG, 2012.

Os percentuais de pessoas beneficiárias do BPC, em Montes Claros, seja por motivo
de deficiência, doenças crônicas ou outras doenças, com residências localizadas nas regiões
Norte e Sul, parecem coerentes com a concentração populacional do município nas
respectivas regiões. Nestas, juntamente com a região Leste, agrupam o maior número de
famílias vulneráveis da cidade.
Com essa constatação, pode-se afirmar que a distribuição geográfica das pessoas
beneficiárias do BPC está em harmonia com a socioespacialidade da cidade, na medida em
que as regiões que possuem maiores percentuais de pessoas beneficiárias do amparo
assistencial correspondem às regiões mais populosas e vulneráveis economicamente.
“No espaço as relações sociais se materializam e se reproduzem, produzindo espaços e
territórios em movimentos desiguais, contraditórios e conflitivos” (ibidem). O território, dirá
Milton Santos (2005), é a arena da oposição entre o mercado e a sociedade civil, o que pôde
ser constatado com a pesquisa empírica.
A identificação das condições de deficiência e de saúde e as situações
socioeconômicas, bem como demográficas da pessoa beneficiária do BPC e sua respectiva
família abrem brechas para pensar as situações vivenciadas pelas pessoas com deficiência que
têm um direito constitucional renegado, de modo a contribuir no resgate dos ideais da política
de redistribuição e da política de reconhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de transferência de renda de base não contributiva, especificamente o BPC,
destinada às pessoas com deficiência residentes no Brasil, que foi apontada ao longo desta
dissertação, ocorreu na década de 1990.
Viu-se que, por mais de duzentos anos, quando a questão social tornou-se objeto de
debate público e acadêmico, as discussões do fenômeno da desigualdade foram limitadas pelo
paradigma estrutural em que a posição de mercado e a divisão do trabalho determinavam a
estratificação social. Com isso, todos os debates que estavam explicitamente fora da dimensão
sistêmica foram ativamente ausentados das discussões sociológicas, como é o caso da questão
da deficiência.
Essa produção de não-existência desqualificava as individuações de gênero, de raça,
de capacitismo, dentre outras pautas que foram descartadas da agenda política, social e
cultural; silenciando, dessa forma, a sociologia do cotidiano e as experiências sociais de base
intersubjetiva de atores em tentativa de autorrealização, como sujeito em sociedade.
A partir de 1970, sob a elasticidade do conceito de exclusão social, a face não
reconhecida da sociedade, materializada pelos vários tipos de privações (social, política,
econômica e cultural) foi denunciada. Desta forma, fala-se, neste contexto, de dois tipos de
injustiças – desigualdade social e exclusão social.
Na década de 90 do século XX, teóricos empreenderam pela identificação dos
conflitos sociais que são justificáveis, numa gramática moral, para superação do desrespeito e
da injustiça. Neste ínterim, em uma dimensão moral e intersubjetiva da política, a teoria do
reconhecimento com os seus propósitos de reconhecimento recíproco e de redistribuição
possibilitam a discussão da questão das pessoas com deficiência na medida em que a
denegação do princípio de autorrealização pessoal (autoconfiança, autorrespeito e autoestima)
gera as lutas por reconhecimento; objetivando-se, com estes conflitos, combater a violação e
maus-tratos; a privação de direitos e a desvalorização pessoal.
Por sua vez, pelo princípio da paridade participativa, a teoria do reconhecimento
viabiliza aos movimentos sociais das pessoas com deficiência condições para subsidiar,
empiricamente, as políticas de redistribuição e de reconhecimento, tanto para justificar as
lutas por justiça destas pessoas, quanto para avaliar as propostas que solucionarão as
injustiças acometidas a elas.
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A revisão de literatura realizada para este estudo evidenciou que, com a “questão
social” e a “grande transformação”, o debate acerca dos sistemas de proteção social e das
políticas de transferência de renda de base não contributiva, a partir do século XX, faz parte
da agenda política de todos os continentes, tendo longa experiência nos países desenvolvidos
da Europa e regulação tardia nos demais casos.
Nestes contextos, os mínimos sociais, tramados na relação Estado/mercado, aparecem
como possibilidade de reversão das situações de pobreza e exclusão social. Sob a visão
estigmatizadora do liberalismo, os mínimos sociais foram pensados na perspectiva de que é
no mercado que a questão social seria solucionada. Já sob as regras de intervenção do Estado
e com a defesa de uma proteção social como um pilar da justiça social, a perspectivação dos
mínimos sociais volta-se para os direitos econômicos, sociais e culturais alicerçados, portanto,
na cidadania. Esta última vertente de análises abre espaços para discussões da má
redistribuição e luta por reconhecimento.
No Brasil, diante das regras de intervenção do Estado em defesa de uma proteção
social como pilar da justiça social, a CRFB/1988, consagrou o direito constitucional de um
SMN às pessoas com deficiência e sem recursos residentes no país. Esse direito constitucional
favorece discussões voltadas à questão da deficiência como forma de combater a pobreza e a
exclusão social. Esse entendimento é possível quando se compreende que a teoria do
reconhecimento, na contemporaneidade, tem a pretensão de diagnosticar o labéu de
desrespeito e injustiça.
Neste sentido, com a centralidade dos sujeitos em suas experiências cotidianas de
lutas, busca-se determinar os conflitos justificáveis para uma ampliação compreensiva da
política do reconhecimento e da redistribuição. Destarte, o direito ao SMN garantido às
pessoas com deficiência, no contexto político e social da CRFB/1988, associado aos
fundamentos de uma teoria do reconhecimento, pode auxiliar medidas que justifiquem e
avaliem políticas de reconhecimento recíproco e de redistribuição destinadas a estas pessoas
em suas lutas intersubjetivas e de desigualdades materiais.
A LOAS/1993, dispositivo legal que veio dar “eficácia plena” ao mínimo social, em
vez de potencializar o direito constitucional analisado, de modo que o benefício assistencial
assumisse a função de transformar uma situação de pobreza e de exclusão numa situação
inclusiva, funciona como política para conter a luta por reconhecimento e redistribuição das
pessoas com deficiência, institucionalizando, desta forma, as piores situações detectadas nas
vidas destes sujeitos.
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Uma das considerações finais desta pesquisa é que o BPC, estabelecido e
regulamentado pela LOAS/1993, nega o direito constitucional a muitas pessoas com
deficiência e sem recurso – enfraquecendo, com isto, a proteção social de cidadania – e
reproduz um preconceito enraizado na sociedade com relação à produtividade destas pessoas.
Ressalva-se que a LOAS/1993 precisa ser revista, de modo a atender o dispositivo
constitucional, bem como funcionar como mecanismo de minimização de desigualdades e de
reconhecimento social, haja visto que o direito constitucional, para além do ideário neoliberal,
nasceu das lutas do movimento mundial e brasileiro das pessoas com deficiência e dos
militantes dessas causas no Brasil.
Problematizar as situações de desigualdades e exclusão enfrentadas pelas pessoas com
deficiência requer compreensão da forma híbrida de hierarquização da integração e da
exclusão. Na modernidade, a desigualdade sofrida por estas pessoas aumentou
significativamente devido a falta de acesso ao mercado de trabalho; ocasionando, assim,
novas formas de dominação e de desigualdades.
Aponta-se que incluir a questão das pessoas com deficiência no sítio do póscolonialismo tornará possível a desconstrução de teorias totalizantes, produzidas no ocidente,
sobre a questão da deficiência. Por conseguinte, possibilitará, com certeza, maior
emancipação das pessoas com deficiência e uma sociedade mais livre de formas de
dominação e exclusão.
Verificou-se, empiricamente, que o BPC, no município de Montes Claros/MG, veio a
atender a menor população de pessoas com deficiência, rompendo com a possibilidade de esta
política vir a ser um dispositivo de reconhecimento social das pessoas com deficiência, bem
como um direito a todas as pessoas com deficiência e sem recursos.
Os dados da pesquisa demonstram que, para se ter acesso ao BPC, como classificação
discriminatória, a miserabilidade mental e/ou física, já no século XXI, ainda compõe os
elementos fundamentais à pintura do retrato dos pobres dignos de assistência social, descrito
por Mollat (1978), segundo Castel (2009), no início do cristianismo. Baseado em Castel,
pode-se dizer que, o BPC, ainda que seja um direito, possui uma pesada herança da
assistência que, sob um teto e uma taxa de invalidez, subsidia os comprovadamente sem
condições de manter-se pelo trabalho. Não interessa aos planejadores desta política a
condução de ações de integração com vocação universal e homogeneizadora.
Em vez de combater a pobreza, ele a estabiliza, não reduzindo as desigualdades; mas
sim, controlando as consequências mais extremas do liberalismo. Quando sob o ideário
neoliberal, o Estado age minimamente para corrigir as mazelas deixadas pela distribuição
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desigual do capital, criando políticas sociais que atendam restritamente a determinados grupos
que estejam em situação de vulnerabilidade, na busca pela inclusão social destes indivíduos.
A ação política de redistribuição não atende indiscriminadamente a todos em razão dos
critérios que limitem a quantidade dos benefícios e beneficiários.
Todavia, considerando-se os estudos realizados por Sposati (2011), o BPC é um
mínimo social essencial à sobrevivência de muitas pessoas com deficiência. Não fosse o BPC,
51% das famílias com pessoas em alguma situação de deficiência ou de doença, em Montes
Claros/MG, estariam sem renda, ou seja, 1.931 famílias mostram-se incapazes de sustentarem,
sozinhas, as pessoas com deficiência, doença crônica e outras doenças.
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Anexo I: Formulário de Pesquisa – Levantamento
ATIVIDADE: Coleta de Dados – Beneficiário do BPC com algum tipo de deficiência
CRAS: _____________________________________________________________________
Coordenador (a): _____________________________________________________________
Data da Coleta: ____/____/____
Data do Prontuário Social: ____/____/____

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) BENEFICIÁRIO (A)
1.1 Nome: __________________________________________________________________ Nº ____
1.2 Sexo: ( ) M ( ) F – 1.3 Idade: ______
1.4 Escolaridade: _____________________________________________________________________
1.5 Profissão/Ocupação: ___________________________________
1.6 Renda: _________
1.7 Raça: ( ) Branca ( ) Negra ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena
1.8 Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado ( ) Separado ( ) União estável
1.9 Endereço: _____________________________________________________________ nº: ________
Bairro: ______________________________________________________________________________
2. CARACTERIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÕES DE SAÚDE
2.1 Origem da deficiência: ( ) Congênita ( ) Adquirida
2.2 Tipo de deficiência: ( ) Física ( ) Mental
2.3 Especificidade da deficiência: _________________________________________________________
2.4 Órtese/Prótese/Outros: ( ) Sim ( ) Não ( ) Indicado ( ) Não Indicado
2.5 Atividade de vida diária: ( ) Independente ( ) Parcialmente dependente ( ) Totalmente dependente
2.6 Conta com alguém para realizar as atividades? ( ) Sim ( ) Não
2.7 Toma medicamento? ( ) Sim ( ) Não.
Se sim, qual? _________________________________________________________________________
2.8 É acompanhado por especialista? ( ) Sim ( ) Não.
Se sim, qual? _________________________________________________________________________
2.9 Há no grupo familiar, além do beneficiário (a), alguém com doença grave ou deficiência?
( ) Sim ( ) Não. 2.9.1 Se sim, quem? _______________________________________________________
2.9.2 Qual doença ou deficiência? ________________________________________________________
2.10 Além do beneficiário (a), alguém na família faz uso de medicamento controlado ou contínuo?
( ) Sim ( ) Não. 2.10.1 Se sim, qual? _______________________________________________________
2.10.3 Como adquire? ( ) através de doação ( ) compra ( ) farmácia popular ( ) unidade básica de saúde
2.11 Os membros da família vão ao médico frequentemente?
( ) Sim ( ) Não. 2.11.1 Se não, qual o motivo? _______________________________________________
2.12 A família costuma ir ao consultório odontológico (dentista)?
( ) Sim ( ) Não. 2.12.1 Se não, qual o motivo? _______________________________________________
2.13 Quando adoece procura: ( ) Hospital ( ) PSF ( ) Centro de Saúde ( ) Outros: ___________________
2.14 Há pessoa idosa na composição familiar? ( ) Sim ( ) Não.
2.15 A pessoa beneficiária do BPC mantém contato com familiares? ( ) Sim ( ) Não.
E amigos? ( ) Sim ( ) Não.
2.16 A pessoa beneficiária exerce alguma atividade recreativa? ( ) Sim ( ) Não.
Se sim, especificar _____________________________________________________________________
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3. SITUAÇÃO SOCIECONÔMICA
3.1 Número de pessoas que residem na mesma casa? _________
3.1.1 Quais os tipos de parentescos existentes no grupo familiar? ________________________________
____________________________________________________________________________________
3.2 Total de renda comprovada? R$ _________
3.3 Total de renda sem comprovação? R$ ________
3.4 Renda per capita? R$ ________
3.5 Sem renda: recebe ajuda de terceiros: ( ) Sim ( ) Não
3.6 Despesas fixas:
Aluguel
R$

Água
R$

Luz
R$

Telefone Medicam.
R$
R$

Transp.
R$

Alimentação
R$

Outros
R$

TOTAL
R$

4. PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL OU BENEFÍCIO
SOCIAL
4.1 Participa do Programa: ( ) PETI desde __/__/__
( ) Bolsa Família Valor _________
( ) Agente Jovem desde __/__/__
( ) Benefício de Prestação Continuada/BPC – NB _______________________
Outro: _________________________________________________________
4.2 Participou, no entanto, parou de receber. Motivo: _________________________________________
5. ANOTAÇÕES DIVERSAS E/OU INTERESSANTES
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Anexo II: Nomenclatura das deficiências, doenças crônicas e outras doenças das pessoas
beneficiárias do BPC, em Montes Claros/MG
Deficiências e Doenças

Deficiência Mental

Deficiência Motora

Deficiência Visual
Deficiência Auditiva

Especificidade da deficiência e doenças

Frequência/%

1-Autismo
2-Disfunção Mental
3-Epilepsia
4-Esquizofrenia
5-Oligofrênia
6-Retardo Mental
7-Síndrome de Down
8-Transtorno Afetivo
9-Transtorno Global do Desenvolvimento

1/0,29
33/9,45
11/3,15
19/5,44
1/0,29
18/5,16
12/3,44
1/0,29
2/0,56

1-Acidente Vascular Cerebral – AVC
2-Artrite Reumatóide
3-Atrofia Cerebral
4-Atrofia Muscular Duchenne
5-Atrofia Muscular Espinhal
6-Atrofia nos Ossos
7-Esclerose Lateral Amiotrófica
8-Esclerose Múltipla
9-Fibrose Cística
10-Imobilidade dos Membros Superiores e
Inferiores
11-Lesão do Membro Superior Direito
12-Membro Inferior Esquerdo (Amputação)

13/3,72
1/0,29
1/0,29
1/0,29
3/0,85
1/0,29
2/0,56
1/0,29
1/0,29
1/0,29

13-Membros Superiores Atrofiados
14-Meningite
15-Mielomeningocele
16-Osteoporose
17-Paralisia Cerebral
18-Poliomielite
19-Tetraplegia

1/0,29
1/0,29
5/1,43
1/0,29
7/2
8/2,29
2/0,56

20-Traumatismo Craniano
21-Traumatismo Encefálico

1/0,29
1/0,29

1-Cegueira
2-Glaucoma
3-Visão Baixa

22/6,3
1/0,29
1/0,29

1-Surdez

9/2,58

1-Aneurisma
2-Bexiga Neurogênica
3-Câncer de Boca
4-Câncer de Garganta

1/0,29
2/0,56
1/0,29
1/0,29

1/0,29
4/1,15
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Doenças Crônicas

Outras doenças

5-Câncer de Mama
6-Câncer de Pescoço
7-Câncer de Rins
8-Câncer de Tireóide
9-Câncer de Útero
10-Cardiopatia
11-Chagas
12-Cirrose Hepática
13-Crohn
14-Enfarte Agudo do Miocárdio
15-Hepatopatia Crônica
16-Hidrocefalia
17-Insuficiência Renal Crônica

1/0,29
1/0,29
1/0,29
1/0,29
3/0,85
13/3,72
5/1,43
1/0,29
1/0,29
1/0,29
1/0,29
6/1,72
4/1,15

18-Leucemia
19-Lumbago com Ciática Crônica
20-Lúpus
21-Macrocefalia

2/0,56
1/0,29
3/0,85
1/0,29

22-Miocardiopatia
23-Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida
– AIDS
24-Transtorno do Trato Gastrointestinal
Superior
25-Tuberculose

1/0,29
2/0,56

26-Úlcera de Pressão

1/0,29

1-Anemia Falciforme
2-Aplasia Medular
3- Fenda Labial
4-Glicogenose
5-Talassemia

3/0,85
1/0,29
1/0,29
1/0,29
1/0,29

1/0,29
1/0,29
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Anexo III: Relação dos territórios de abrangência em cada CRAS da área urbana de
Montes Claros/MG
Centro de Referência de Assistência Social

Territórios de abrangência
1- Augusta Mota
2- Canelas
3- Canelas II
4- Chácara Mangues
5- Chácara Paraíso
6- Chiquinho Guimarães
7- Cidade Nova
8- Condomínio Residencial Serrano

CRAS Major Prates

9- Inconfidentes
10- Jardim Liberdade
11- Jardim São Geraldo
12- Major Prates
13- Morada da Serra
14- Morada do Parque
15- Morada do Sol
16- São Geraldo II
17- Vargem Grande
18- Vila Antônio Canela
1- Barcelona Parque
2- Brasília
3- Condomínio Pai João
4- Ibituruna

CRAS Vila Oliveira

5- Jardim América
6- Jardim Panorama
7- Jardim Panorama II
8- Jardim São Luiz
9- Melo
10- São Norberto
11- Todos os Santos
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12- Vila Mauricéia
13- Vila Oliveira
14- Vila Toncheff
15- Vila Três Irmãs
1- Amazonas
2- Bela Paisagem
3- Bela Vista
4- Cidade Industrial
5- Distrito Industrial
6- Edgar Pereira
7- Jardim Brasil
8- Jardim Eldorado
9- Nossa Senhora Aparecida
10- Nova Morada
CRAS Santos Reis

11- Quintas da Boa Vista
12- Santa Eugênia
13- Santos Reis
14- Vila Alice
15- Vila Antônio Narciso
16- Vila Atlântida
17- Vila Áurea
18- Vila Castelo Branco
19- Vila Cedro
20- Vila Santa Maria
21- Vila São Francisco de Assis
1- Alterosa
2- Ciro dos Anjos
3- Conjunto Olga Benário

CRAS Maracanã

4- Dona Gregória
5- Itatiaia
6- Joaquim Costa
7- José Corrêa Machado
8- Maracanã
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9- Nossa Senhora das Graças
10- Santa Rafaela
11- Santo Amaro
12- Santo Inácio
13- Vila Campos
14- Vila Grayce
15- Imaculada
1- Alcides Rabelo
2- Alice Maia
3- Cidade Cristo Rei
4- Raul José Pereira
5- Renascença
CRAS Renascença

6- Santa Cecília
7- São João
8- Tancredo Neves
9- Vera Cruz
10- Vila Regina
11- Vila Tiradentes
12- Vila Tupã
1- Chácara das Paineiras
2- Clarisse Athayde Vieira
3- Jaraguá I
4- Jaraguá II
5- Novo Horizonte
6- Jardim Primavera

CRAS JK

7- JK
8- Nova América
9- Planalto
10- Raul Lourenço
11- Recanto dos Araçás
12- São Lucas
13- Universitário
14- Vilage do Lago I
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15- Vilage do Lago II
1- Acácias
2- Carmelo
3- Chácara Ceres
4- Esplanada do Aeroporto
5- Guarujá
6- Independência
7- Interlagos
CRAS Independência

8- Monte Carmelo I
9- Monte Carmelo II
10- Parque Pampulha
11- Regina Peres
12- Santa Laura
13- Santa Lúcia I
14- Santa Lúcia II
15- Vila Real
1- Cândida Câmara
2- Centro
3- Cidade Santa Maria
4- Cintra
5- Funcionários
6- Guilhermina
7- Ipiranga
8- Lourdes
9- Monte Alegra

CRAS CENTRO

10- Morrinhos
11- Roxo Verde
12- Sagrada Família
13- Santa Rita I
14- Santa Rita II
15- Santo Expedito
16- São José
17- Vila João Gordo

103

18- Vila Marciano Simões
19- Vila São Luiz
1- Alto da Boa Vista
2- Colorado
3- Conjunto Bandeirantes
4- Delfino
5- Duque de Caxias
6- Jardim Olímpico
7- Jardim Palmeiras
8- Nossa Senhora de Fátima
9- Novo Delfino
CRAS Delfino Magalhães

10- Santo Antônio I
11- Santo Antônio II
12- Veneza Parque
13- Vila Anália
14- Vila Camilo Prates
15- Vila Camilo Prates Prolongam.
16- Vila Fenix
17- Vila Sion I
18- Vila Sion II
1- Antônio Pimenta
2- Clarindo Lopes
3- Conjunto Hawai
4- Cristo Rei
5- Doutor João Alves
6- Francisco Peres

CRAS São Judas Tadeu

7- Jardim Alvorada
8- João Botelho
9- José Carlos Vale de Lima
10- São Judas I
11- São Judas II
12- Sumaré
13- Vila Luiza
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14- Vila Maria Cândida
15- Vila Progresso
16- Vila Senhor do Bonfim
17- Vila Telma

