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O dia 21 de setembro de 2017, Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, ficará marcado como um momento 

de repúdio às ações do Governo de Michel Temer que 

ameaçam os direitos humanos das pessoas com deficiência 

em todo o paı́s, direitos arduamente conquistados através de 

muita luta e pressão. Importante destacar que em 6 de julho 

de 2015 foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI -Lei 

13.146) também conhecida como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, pela presidenta Dilma Roussef. A LBI, com seus 

mais de 120 artigos e quase 300 novos dispositivos, avança 

no processo de implantação da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006.

A primeira ação do governo golpista de Michel Temer para os 

direitos humanos das pessoas com deficiência foi o estabele-

cimento do teto dos gastos públicos por 20 anos com a PEC 

55, sancionada em dezembro de 2016, que trouxe impactos 

drásticos para as politicas públicas, particularmente nas 

áreas de educação, saúde e assistência social, essenciais à 

população e às pessoas com deficiência. Em contrapartida, 

manteve o orçamento para pagamento de juros da dı́vida 

pública até hoje não auditada, apesar da previsão constituci-

onal para isso. 

Outras ações de violações de direitos do atual governo 

podem provocar um retrocesso jamais visto, como a reforma 

da Previdência pela PEC 287/2016 e a já aprovada reforma 

trabalhista, que traz alteração, revogação e limitação de 

vários direitos dessa população, dentre eles a limitação da 

pensão por morte a familiares com deficiência, a restrição e 

desfiguração da aposentadoria da pessoa com deficiência da 

Lei Complementar 142 de 2013, a terceirização como um 

efeito concreto para o não cumprimento das vagas das cotas 

para pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 

trabalhadores, dentre vários outros retrocessos.

As pessoas com deficiência sempre enfrentaram situações de 

opressão e segregação na história da humanidade. As 
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diversas violações de direitos humanos, sendo a mais grave o 

preconceito social, demonstram ao longo da história que esta 

população sofreu as mais diversas formas de tratamento, e 

entre essas, estereótipos com adjetivos cunhados na 

sociedade para defini-los, tais como inválido (sem valor, ou 

que é incapaz ao trabalho), incapacitado, excepcionais (para 

frisar que eram diferentes dos/as demais), pessoa portadora 

de deficiência (que carrega a deficiência e não como condição 

inata ou adquirida), pessoa com necessidades especiais (que 

precisam de adaptações devido as suas incapacidades), 

todos termos ultrapassados. Sendo assim, a terminologia 

utilizada atualmente veio da Organização das Nações 

Unidas por meio da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), definindo:

Art. 1º: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento 

de longo prazo de natureza fı́sica, mental, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas.

21 de setembro: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência



O Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado pela 

Organização Mundial da Saúde em 2011, apontou que existia 

no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo 

deficiência. Estas podem ser categorizadas como auditiva, 

visual, fı́sica, intelectual, psicossocial e múltipla. Segundo 

dados do IBGE (Censo de 2010), 45,6 milhões de pessoas 

(23,9% da população do Brasil) se declarou pessoa com 

deficiência. No Paraná, esse ı́ndice era de 22% da população.

Discutir o tema Pessoa com deficiência no meio profissional 

significa reforçar o posicionamento da categoria do Serviço 

Social com o compromisso ético da plena expansão dos 

indivı́duos sociais, em que se busca construir por meio da 

atuação profissional das/os assistentes sociais, em conjunto 

com outros atores sociais, um projeto de sociedade sem 

discriminação de qualquer natureza, “incentivando o respeito 

à diversidade, à participação de grupos socialmente discrimi-

nados e à discussão das diferenças”. (CFESS, 1993, p.23).

A luta histórica da categoria profissional das/os assisten-

tes sociais foi construı́da como valor ético, que se desdobra 

na defesa intransigente dos direitos humanos, na amplia-

ção e consolidação da cidadania por meio da autonomia e 

emancipação. Ao mesmo tempo, tenciona-se na defesa da 

universalidade do acesso a bens e serviços, visando à 

materialização da equidade e da justiça social. Esses 

princı́pios éticos direcionam as/os assistentes sociais na 

defesa de toda população e em particular das pessoas com 

deficiências. Portanto, devemos trabalhar na perspectiva 

da articulação dos serviços nos territórios, visando a 

acessibilidade, autonomia e participação social, o que 

amplia as relações sociais dessa população, gerando maior 

proteção social.

A� /ao Assistente Social cabe o compromisso com a defesa 

da democracia, da liberdade e da justiça social, porquanto 

considera o gênero humano sujeito de direitos. Para esse 

profissional, é no exercı́cio desses direitos que o sujeito 

interfere, influi e modifica as suas relações sociais, o seu 

modo de existir, estabelecendo novas formas de ocupar 

espaços, emancipando-se para a oportunidade de ser 

cidadão.
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Colaboração: Elza Maria Campos e membros da Câmara Temática de E� tica e Direitos Humanos

́Comissão de Comunicação: Jucimeri Silveira, Tamı́res Oliveira, Daniel Soares da Silva e Sintatica Comunicação.

A data do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 21 de setembro, foi escolhida por ser o Dia da A� rvore e 

véspera da primavera, significando o nascimento das reivindicações de direitos e da participação plena em igualdade 

de condições. Foi oficializada em 14 de julho de 2005 pela Lei Nº 11.133, com o objetivo de dar visibilidade a essa 

população, buscando o respeito à diversidade humana, ao mesmo tempo em que problematiza a participação das 

pessoas com deficiência enquanto sujeitos sociais de direitos.
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da Infância e da Fundação Banco do Brasil (Brası́lia, 2003, p. 160-165)

I Seminário  Direitos Humanos e a Defesa das 
Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência

27 de setembro
Horário: 13h30 

Inscrições e programação: 
www.cresspr.org.br

Local: : Auditório da Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Rua Vicente Machado, nº 400

aPromoção: CRESS-PR 11  Região


