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RESUMO: 

A pesquisa relaciona o decreto 10.502/20, que instituiu a “Política Nacional de Educação 

Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”, com o retrocesso social 

na área das políticas sociais e educacionais em uma perspectiva inclusiva utilizando o método 

dialético de Karl Marx. Compreende e debate os impactos, educacionais e sociais, diante da 

publicação a partir do viés do Serviço Social que tem como campo de trabalho a educação. Do 

ponto de vista metodológico esse estudo se caracteriza por ser de natureza qualitativa, com 

abordagem documental e bibliográfica, pautado em uma análise crítico-interpretativa das 

disposições gerais, princípios, objetivos e diretrizes presentes nesse decreto. Os impactos dessa 

publicação foram considerados de natureza segregacionista e excludentes, uma prática que, 

historicamente, fez parte da história da educação especial no Brasil, ainda que sob nova 

roupagem. 

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas; Direitos Sociais; Educação; Decreto 10502/20; 

Segregação.   

  

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo compreender e debater os impactos, educacionais e 

sociais, diante da publicação do decreto presidencial 10.502/2020 sob a perspectiva crítico 

dialética de Marx, compreendendo-o como fenômeno de expressão da exploração capitalista. 

Para isso, será apresentada a historiografia da Educação Especial, um debate sobre o processo 

que garantiu a educação enquanto direito social e a reflexão sobre a publicação do decreto 

presidencial a partir do viés do Serviço Social que atua na garantia do direito a educação. 

Propusemos uma abordagem documental e bibliográfica organizando os debates em 

cinco tópicos. No primeiro, Historiografia da Educação Especial, a proposta é contextualizar a 
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luta pelos direitos das pessoas com deficiência, em especial, a garantia pelo direito a educação. 

Nessa perspectiva, foram apresentadas as visões religiosas, biológicas e àquelas voltadas para 

o utilitarismo do capital, perpassando pela História da Educação no Brasil desde a época da 

colonização até a contemporaneidade. 

No segundo tópico, A legislação e as políticas públicas como garantia de direitos, 

apresentamos a evolução das legislações que versam sobre a temática, apontando os principais 

destaques. Na oportunidade buscou-se conceituar “políticas públicas”, “políticas sociais” e 

inserir a escola como instituição social que também possui a responsabilidade de garantir 

direitos aos cidadãos. 

Estado e o governo: a implementação de políticas públicas e sociais foi a temática 

debatida no terceiro tópico. Ao diferenciar “Estado” de “governo” buscou-se estabelecer a 

importância da criação e manutenção de políticas públicas que culminam em políticas sociais, 

para que, oportunamente, fosse debatida as especificidades do decreto 10.502/20. 

O tópico quatro, Análise do discurso institucional, recebe o cerne do trabalho. Neste 

debate realizamos uma reflexão crítica sobre a publicação do decreto, a postura do governo e a 

função do Estado frente a garantia de direitos dos cidadãos com deficiência. Também são 

debatidos os impactos da crise nos sujeitos, nas políticas sociais e no trabalho profissional. 

O quinto tópico, O Assistente Social na defesa e luta pelos direitos sociais, relaciona o 

trabalho do Serviço Social, seu código de ética e a luta incansável pela garantia do direito social 

das pessoas com deficiência, além do combate à exclusão ou segregação de qualquer cidadão. 

Logo, identificamos e debatemos políticas públicas e sociais que atuam na garantia de direitos 

as pessoas com deficiência.  

Acredita-se que os discursos promovidos em torno da publicação do decreto 

presidencial 10.502/2020 atuam na exclusão educacional dos estudantes com deficiência, além 

da retirada de direitos sociais garantidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996. 

2. METODOLOGIA 

Do ponto de vista metodológico esse estudo se caracteriza por ser de natureza 

qualitativa, com abordagem documental e bibliográfica, pautado em uma análise crítico-

interpretativa das disposições gerais, princípios, objetivos e diretrizes presentes no Decreto nº 
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10.502/2020 que instituiu a “Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e 

com Aprendizado ao Longo da Vida”. Além disso, buscou-se realizar uma revisão bibliográfica, 

com base em autores de referência da área da educação especial e inclusiva e do Serviço Social, 

demonstrando os aspectos históricos que envolvem os debates acadêmicos da área. Nesse 

sentido:  

A pesquisa documental não pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica com a 

qual se assemelha, uma vez que ambas utilizam o documento como objeto de 

investigação. O que as diferencia é a fonte, ou seja, a característica do documento: no 

primeiro caso, denominam-se de fontes primárias, as quais não receberam nenhum 

tratamento analítico como relatórios de pesquisas ou estudos, memorandos, atas, 

arquivos escolares, autobiografias, reportagens, cartas, diários pessoais, filmes, 

gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação; no segundo, as fontes são 

secundárias, abrangem toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

(KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 59). 

Justifica-se a aplicação da metodologia qualitativa, pois conforme, Minayo (2008), ela 

é aplicável ao estudo da história, das relações, crenças, sentimentos, pensamentos dos 

indivíduos, permitindo, assim, desvelar processos sociais de grupos, e comunidades, pouco 

estudadas conduzindo para uma análise social que poderá nos auxiliar a compreender os 

impactos da crise nos sujeitos, nas políticas sociais e no trabalho profissional dos Assistentes 

Sociais. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Historiografia da educação especial 

A partir das ideias de Aranha (2006) e Saviani (2011), que debatem a educação brasileira 

marcada por recortes bem específicos, encontramos estudos sobre a História da Educação no 

Brasil que remontam nosso período colonial e começa a ser conhecido a partir de 1549. Desde 

a chegada de Manuel da Nóbrega, sacerdote jesuíta português e chefe da primeira missão na 

América, que instalou na recém-fundada cidade de Salvador a primeira escola brasileira até as 

Reformas Pombalinas, que expulsaram os jesuítas e instituíram as aulas régias, vivencia-se dois 

séculos de História da Educação brasileira. Nesse período a educação era restrita e não há 

registros de educação para aqueles considerados deficientes. 

A partir da presença dos Jesuítas percebemos que o “propósito dos colonizadores 

europeus e, posteriormente, do Estado brasileiro era formar uma cultura hegemônica, a 
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estratégia para isso consistiu na “civilização” do indígena segundo os moldes europeus” 

(QUARESMA; FERREIRA, 2013, p. 237). Esse processo de “civilização” patrocinado pelos 

portugueses sintetiza a violência cultural de nossa formação histórica que “está marcada pela 

eliminação física do “outro” ou por sua escravização, que também é uma forma violenta de 

negação de sua alteridade (CANDAU, 2002, p. 126). 

Durante mais de dois séculos os jesuítas “promoveram maciçamente a catequese dos 

índios, a educação dos filhos dos colonos, a formação de novos sacerdotes e da elite intelectual, 

além do controle da fé e da moral dos habitantes da nova terra” (ARANHA, 2006, p.226), nessa 

perspectiva percebemos o nascimento de um currículo colonialista com uma metodologia de 

ensino própria que não valorizava as diferenças e sequer pensaria na ideia de inclusão. Para 

exemplificar, a Inquisição4 torturou e sacrificou incontáveis seres humanos que eram 

considerados: loucos, “endemoniados”, deficientes mentais ou adivinhos pelo fato de não se 

encaixarem aos padrões de sua época, assim não é possível falar da presença de pessoas com 

deficiência nos espaços de aprendizagem. 

No Brasil, para instrumentalizar as ações educacionais dos jesuítas, utilizava-se o Ratio 

Studiorum que representava uma metodologia de ensino. Como debatido por Maciel e Shigunov 

Neto (2006), esse instrumental pedagógico estabelecia o currículo, a orientação metodológica 

e organizava a administração do sistema educacional a ser seguido, sendo, portanto, uma 

coletânea de regras e preceitos práticos e detalhados a serem seguidos pelos padres docentes 

em suas aulas. Percebe-se que o currículo colonialista trazia consigo uma metodologia 

homogeneizadora e que mais uma vez eliminava das discussões as diferenças. 

Historicamente a escola brasileira não se caracterizou pela inclusão e acolhimento de 

pessoas com deficiência, uma vez que se buscava o perfil homogeneizador da “normalidade” 

nos espaços escolares. Durante os anos do Império, foi possível perceber um olhar               

diferenciado e, mesmo que de forma rudimentar, mais humanizado para as pessoas com 

deficiência. Por meio do Decreto n° 82, de 18 de julho de 1841, determinou-se a criação do 

primeiro Hospital “destinado privativamente para o tratamento de alienados”, o Hospício de 

Dom Pedro II5, que foi vinculado à Santa Casa de Misericórdia do Rio de janeiro. O 

                                                 
4 A Inquisição foi estabelecida pelo papado durante a Idade Média (século XIII) com o objetivo de combater a 

heresia, ou seja, qualquer linha de pensamento contrária a da Igreja Católica na época. 
5 https://legis.senado.leg.br/norma/385725 
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estabelecimento começou a funcionar efetivamente em dezembro de 1852. Outras instituições 

criadas no período Imperial também foram decisivas para a visibilidade de pessoas com 

deficiência:   

[...] com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 

1854, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos Mudos, em 

1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), ambos no 

Rio de Janeiro. Posteriormente no século XX, temos no Brasil a fundação do Instituto 

Pestalozzi (1926), especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; 

em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE); e já no ano de 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 

Antipoff (RODRIGUES e LIMA, 2017, p.28). 

Durante o período imperial, o processo educacional das pessoas com deficiência, 

restringiu-se apenas aos cegos e surdos, e a ação do Estado não representou mudança 

considerável com o advento da República. Todavia, é preciso reconhecer grandes avanços em 

relação a sociedade colonial que não cogitava acesso e visibilidade às pessoas com deficiência. 

Na década de 60, o Golpe de 1964 que instituiu a Ditadura Militar no Brasil, também instituiu 

um modelo Tecnicista com bases profundas no sistema capitalista. Nesse modelo se enfatizava 

as competências e habilidades para garantir a eficiência e a produtividade dos alunos que 

estavam sendo preparados para o mercado de trabalho. Com bases amparadas nos modelos 

administrativos do Taylorismo/Fordismo/Toyotismo as escolas passam a ser estruturadas a 

partir de modelos empresariais e bastante excludentes. 

A lógica de um corpo perfeito e do controle dos corpos tornam-se, nesse momento, 

importantes reflexões, que nos ajudam a compreender a construção social da ideia que limita o 

ser humano ao corpo que ele possui, atribuindo a incapacidade e a inaptidão, também chamados 

de capacitismo. Ao trabalhar a noção de biopoder, Foucault (2010), evidenciou a relação entre 

o conceito de normalidade e a vida produtiva padronizada pela Revolução Industrial e os 

anseios do Capitalismo. Logo, o sistema Capitalista criou mecanismos para selecionar os 

indivíduos em condição de produzir e as pessoas com deficiência passaram a ser consideradas, 

sob a ótica do Capital, como anormais e economicamente inadequadas.  

Essa influência capitalista contribuiu para a transformação das relações humanas em 

“coisas”, e é justamente nesse processo de transformação que podemos perceber a exclusão 

social das pessoas com deficiência dos espaços escolares e da convivência social e, por 

consequência, de ocupação de espaços no mercado de trabalho. O sistema educacional, 
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impregnado pelos modelos administrativos do capital, criava na escola um espaço que deveria 

unicamente preparar os estudantes para o mercado de trabalho e as pessoas com deficiência 

passavam a ser consideradas como “inservíveis” ou “inúteis” sob o olhar produtivo. Assim, “o 

predomínio do capital fetiche conduz à banalização do humano, à descartabilidade e indiferença 

perante o outro” (IAMAMOTO, 2010, p. 125). 

Durante os governos militares (1964-1985) é possível observar uma publicação legal 

sobre a temática envolvendo a educação para pessoas com deficiência: a Lei 5.6926. Somente 

após o processo de redemocratização é que percebemos mais publicações que nortearam a 

sociedade rumo ao processo de conquista de direitos e de visibilidade social. A partir da 

Constituição Federal de 1988 que elencou os direitos sociais e estabeleceu-se a educação como 

direito de todos e garantiu, a grupos sociais até então marginalizados, o acesso irrestrito ao 

processo educacional é que as pessoas com deficiência passaram a ter a possibilidade de 

atendimento escolar na rede regular de ensino. 

Nesse sentido, o papel do Serviço Social perpassa pelo reconhecimento de que o 

atendimento escolar na rede regular de ensino é um direito das pessoas com deficiência e que 

as instituições escolares fazem parte de um conjunto de importantes equipamentos sociais que 

deve garantir, conforme a legislação, a educação inclusiva e humana. Logo, a inclusão escolar 

e a legislação que a acompanha são balizadoras no processo para que a educação seja, de fato, 

um direito de todos e não um status privilegiado (SASSAKI, 1997).  

3.2 A legislação e as políticas públicas como garantia de direitos 

Na sociedade contemporânea as relações sociais voltadas para as pessoas com 

deficiência passaram pela concepção religiosa, pela caridade até a consolidação do conceito de 

“sujeitos de direitos”, esse processo não foi harmonioso ou pacifico, uma vez que desafiou a 

lógica capitalista da utilidade. As lutas nacionais e internacionais para essa consolidação foram 

responsáveis por um novo modelo social que tem garantido a participação das pessoas com 

deficiência de forma ativa na vida social e cotidiana. Essa perspectiva visa superar a 

                                                 
6 Lei 5.692 de diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus: Art. 9º- Os alunos que apresentem deficiências 

físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos 

de Educação (BRASIL, 1971). 
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sociabilidade burguesa, o capacitismo e a noção de utilidade capitalista que condena as 

diferenças em prol do aumento dos lucros.  

É preciso compreender que os direitos sociais, e no campo educacional não seria 

diferente, “se realizam pela execução de políticas públicas, destinadas a garantir amparo e 

proteção social aos mais fracos e mais pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de recursos 

próprios para viver dignamente” (COMPARATO, 2010, p. 77). Para esse estudo destacamos 

aqui marcos nacionais para a valorização e garantia de direitos das pessoas com deficiência e 

que representam exemplos de políticas públicas: 

QUADRO 1 – Legislação Nacional 

ANO LEGISLAÇÃO / POLÍTICA PÚBLICA 

1988 

Constituição Federal. O artigo 208, que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 

anos, afirma que é dever do Estado garantir “atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Nos artigos 205 e 206, afirma-se, 

respectivamente, “a Educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho” e “a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola”. 

1989 

Lei 7853. O texto dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência. Na área da Educação, 

por exemplo, obriga a inserção de escolas especiais, privadas e públicas, no sistema educacional e a 

oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino. Também 

afirma que o poder público deve se responsabilizar pela “matrícula compulsória em cursos regulares 

de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 

integrarem no sistema regular de ensino”. Ou seja: excluía da lei uma grande parcela das crianças ao 

sugerir que elas não são capazes de se relacionar socialmente e, consequentemente, de aprender. O 

acesso a material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo também é garantido pelo texto. 

1990 

Lei 8069. Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Nº 8.069 garante, entre 

outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência 

preferencialmente na rede regular de ensino; trabalho protegido ao adolescente com deficiência e 

prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção para famílias com 

crianças e adolescentes nessa condição. 

1994 

Política Nacional de Educação Especial. Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a Lei Nº 8.069 garante, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com 

deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; trabalho protegido ao adolescente com 

deficiência e prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção para 

famílias com crianças e adolescentes nessa condição. 

1996 

Lei 9394. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor tem um capítulo específico para 

a Educação Especial. Nele, afirma-se que “haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial”. 

Também afirma que “o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a 

integração nas classes comuns de ensino regular”. Além disso, o texto trata da formação dos 

professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

1999 

Decreto 3298. O decreto regulamenta a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, além de dar outras 

providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no 

“contexto socioeconômico e cultural” do País. Sobre o acesso à Educação, o texto afirma que a 

Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e a 

destaca como complemento do ensino regular. 
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2001 

Lei 10172. O Plano Nacional de Educação (PNE) anterior, criticado por ser muito extenso, tinha 

quase 30 metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava que a 

Educação Especial, “como modalidade de Educação escolar”, deveria ser promovida em todos os 

diferentes níveis de ensino e que “a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos 

de deficiência” era uma medida importante. 

2001 

Resolução CNE/CEB n°2. O texto do Conselho Nacional de Educação (CNE) institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Entre os principais pontos, afirma que “os 

sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma Educação de qualidade para todos”. Porém, o documento coloca como 

possibilidade a substituição do ensino regular pelo atendimento especializado. Considera ainda que 

o atendimento escolar dos alunos com deficiência tem início na Educação Infantil, “assegurando- 

lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com 

a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado”. 

2002 

Resolução CNE/CP n°1/2002. A resolução dá “diretrizes curriculares nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”. Sobre 

a Educação Inclusiva, afirma que a formação deve incluir “conhecimentos sobre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais”. 

2002 
Lei 10436/02. Reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). 

2005 Decreto 5626/05. Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 2002 

2006 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Documento elaborado pelo Ministério da 

Educação (MEC), Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre 

as metas está a inclusão de temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas. 

2007 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Documento elaborado pelo Ministério da Educação 

(MEC), Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas 

está a inclusão de temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas. 

2007 

Decreto n°6094/07. O texto dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais dos 

alunos com deficiência, o documento reforça a inclusão deles no sistema público de ensino. 

2008 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento que traça 

o histórico do processo de inclusão escolar no Brasil para embasar “políticas públicas promotoras de 

uma Educação de qualidade para todos os alunos”. 

2008 

Decreto 6571. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica e 

o define como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no 

ensino regular”. O decreto obriga a União a prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos 

de ensino no oferecimento da modalidade. Além disso, reforça que o AEE deve estar integrado ao 

projeto pedagógico da escola. 

2009 

Resolução n°4 CNE/CEB. O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento 

educacional especializado (AEE) na Educação Básica, que deve ser realizado no contraturno e 

preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. A resolução 

do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino cumprirem o Decreto Nº 6.571. 

2011 

Decreto 7611. Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e estabelece novas diretrizes para o dever do 

Estado com a Educação das pessoas público-alvo da Educação Especial. Entre elas, determina que 

sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o aprendizado seja ao longo de toda a 

vida, e impede a exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. Também 

determina que o Ensino Fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis 

de acordo com as necessidades individuais, que sejam adotadas medidas de apoio individualizadas e 

efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta 

de inclusão plena, e diz que a oferta de Educação Especial deve se dar preferencialmente na rede 

regular de ensino. 
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2011 

Decreto 7480. Até 2011, os rumos da Educação Especial e Inclusiva eram definidos na Secretaria de 

Educação Especial (Seesp), do Ministério da Educação (MEC). Hoje, a pasta está vinculada à 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). 

2012 
Lei 12764. A lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. 

2014 

Plano Nacional de Educação (PNE). A meta que trata do tema no atual PNE, como explicado 

anteriormente, é a de número 4. Sua redação é: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. O entrave para a inclusão é a 

palavra “preferencialmente”, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com 

deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais. 

2019 

Decreto 9465. Cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, extinguindo 

a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). A pasta é 

composta por três frentes: Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com 

Deficiência; Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos; e Diretoria de Políticas para 

Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras. 

2020 

Decreto 10502. Política Nacional de Educação Especial. Institui a chamada a Política Nacional de 

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Para organizações 

da sociedade civil que trabalham pela inclusão das diversidades, a política representa um grande risco 

de retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência, e de que a presente iniciativa venha 

a substituir a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (listada nesse material, 

no ano de 2008), estimulando a matrícula em escolas especiais, em que os estudantes com deficiência 

ficam segregados. 

Fonte: Disponível em <https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-

educacao-inclusiva/>. Acesso 09 de out. 2021. 

 

Sabendo de sua importância, é preciso conceituar as políticas públicas, e para isso 

recorreremos a Souza (2006) que em seus estudos encontrou Mead (1995) que a define como 

“um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 

públicas” e Lynn (1980) como um “conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos”. Souza (2006) ainda destaca Peters (1986) que segue a mesma linha considerando 

que a política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por meio 

da delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Apresenta ainda as ideias de Dye (1984) 

que a define como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer", todavia quem norteará a 

definição de política pública dessa pesquisa será Rodrigues (2010) que evidencia:  

Políticas públicas são ações de Governo, portanto, são revestidas da autoridade 

soberana do poder público. Dispõem sobre “o que fazer” (ações), “aonde chegar” 

(metas ou objetivos relacionados ao estado de coisas que se pretende alterar) e “como 

fazer” (estratégias de ação) (RODRIGUES, 2010, p. 53). 

Pode-se constatar que a legislação brasileira e suas políticas públicas, até 2019, buscam 

a promoção do acesso à educação, o respeito a diversidade e a garantia de direitos previstos na 

Constituição de 1988. Tona-se essencial, portanto, analisar e refletir sobre os direitos sociais 
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ratificados a partir das políticas públicas que envolvam a educação sob uma perspectiva 

inclusiva, uma vez que a escola exerce papel fundamental na garantia de direitos. A escola 

representa, portanto, uma instituição social capaz de promover as políticas públicas: 

A escola é uma instituição de poder onde as questões sociais se apresentam 

cotidianamente, gerando conflitos entre todos os segmentos envolvidos: professores, 

alunos, famílias, comunidade, estado. A escola não pode ser pensada independente do 

modo de vida e de produção das condições de existência em seu conjunto, ou seja, de 

uma estrutura social determinada, contraditória e em movimento. Deve ser pensada 

sempre tendo como referência a sociedade concreta da qual é parte integrante e 

indispensável, isto é, o conjunto das relações sociais próprias do capitalismo (SILVA 

et al, 1995, p. 187). 

Nesse sentido, o Serviço Social precisa estar atento às relações de poder que permeiam 

os espaços escolares. As escolas assumem uma condição de aparelho ideológico, instrumento 

de reprodução de ideologias e valores sociais, mas que precisam da mediação com o campo 

social, cabe aos assistentes a realização de trabalhos socioeducativo envolvendo os estudantes 

e as famílias afim de que tenham informações sobre seus direitos e deveres. Esse processo torna-

se importante quando apenas 5% das crianças com deficiência que ingressam na escola 

concluem o Ensino Médio. 

Outra importante reflexão sobre o papel do Serviço Social nos espaços escolares está 

em Amaro (2017) que aponta a necessidade de estabelecimento de equipes multidisciplinares 

para repensar fatores e fenômenos dessa evasão escolar: 

A atuação do assistente social é marcante. Parte-se à construção esclarecimento (a 

partir da realização de contatos com a família e suas redes de relações para compor o 

estudo social da situação) e a identificação de forma de agir diante de cada caso, 

orientando os agentes da escola (professores, gestores) e, quando necessário a família 

(AMARO, 2017, p. 47). 

Assim, percebemos que a parceria entre a escola e o Assistente Social é fundamental na 

prevenção, identificação e encaminhamentos de casos de violação de direitos das pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Essa parceria desempenha papel ativo na luta pelos 

direitos, em especial, daqueles que estão ligados a dignidade humana. Como destacado pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (2012) as instituições de ensino tornam-se espaços para 

que os indivíduos vivenciem experiências, socializem conhecimentos, informações, e são 

consideradas, portanto, espaços mediadores dentro de um contexto social determinado. O 

Assistente Social inserido nesse espaço deve compreender que seu projeto profissional está 
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vinculado, conforme Estatuto, ao processo de construção de uma nova ordem societária, menos 

dominadora, que lute contra a exploração de classe, etnia e gênero. 

3.3 Estado e o governo: a implementação de políticas públicas e sociais 

A conceituação de Estado e governo são essenciais para que possamos compreender 

como as políticas públicas e sociais impactam na vida cotidiana das pessoas e a necessidade de 

sua aplicação para o desenvolvimento social. Antes, cabe refletir que os governos, por se 

tratarem de transitórios, possuem um projeto bastante específico e que também impactam na 

criação e condução dessas políticas, ao assumir suas agendas defendem alguns interesses ou 

públicos específicos.  

Entre os anos de 1990 e 2002 os governos de Fernando Collor de Melo, Itamar Franco 

e Fernando Henrique Cardoso assumiram uma agenda neoliberal, todavia foram publicadas 07 

legislações, mesmo que algumas feitas de forma indireta, envolvendo políticas sociais para o 

público de pessoas com deficiência. Entre 2003 e 2016, nos governos de Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff, ao assumir uma agenda mais social, foram 13 legislações com a mesma 

temática. Recentemente, com uma perspectiva (ultra) neoliberal, Jair Messias Bolsonaro 

ascendeu ao poder em 2019 e, desde então, apresentou duas propostas para a educação 

inclusiva.     

Entendemos que o Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e 

administrativo e é responsável por organizar o espaço, a convivência e o atendimento ao povo. 

Para isso, assume uma série de responsabilidades, inclusive com as políticas que envolvem a 

educação de pessoas com deficiência, e “[...] tem papel importante na criação de políticas 

públicas, que assegurem o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo o 

acesso à justiça e ao bem comum (GUGLIANO; MENDES; STEIN; 2020, p. 14). Logo, as 

políticas públicas são as formas pelas quais o Estado atua no sentido de minimizar os conflitos 

e as desigualdades sociais. O governo é uma instância da administração que compõem o Estado 

e também é responsável pelo direcionamento de políticas públicas, importa ressaltar que o 

governo é passageiro o Estado não. 

As políticas públicas são fruto do contexto social, em um campo que envolvem 

interesses econômicos, políticos e a luta das próprias classes sociais. Essas políticas estão 

associadas às questões políticas e institucionais dos governos que devem possibilitar o 
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relacionamento entre o Estado e a sociedade. Em geral, perpassam pelo campo econômico, 

administrativo, do direito e das ciências sociais, essa última sendo aquele que mais se aproxima 

da vida cotidiana dos cidadãos, logo recebe o nome de políticas sociais. 

Ainda no campo das políticas sociais é preciso reconhecer que nossa sociedade se 

expressa e orienta pela lógica da exploração do capital. Nesse sentido, a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS, 8.742/93)7 e oportunamente a Lei 12.435 de 20118, que alterou a 

LOAS, incluindo o SUAS, as unidades de referência, os serviços e programas socioassistenciais 

na legislação nacional e também introduziu novos dispositivos relacionados ao Benefício de 

Prestação Continuada — BPC, representam uma das formas de enfrentamento das expressões 

da questão social na contemporaneidade. Ao reconhecer que os sujeitos com deficiência, até 

então marginalizados pelo capital são sujeitos de direitos percebemos a importâncias das 

políticas públicas voltadas para a Assistência Social.     

3.4 Análise do discurso institucional: o decreto 10502/20 

Os decretos e leis publicados pelos governos fazem parte de um conjunto de políticas 

públicas do Estado que culminam nas políticas sociais que viabilizam a garantia de direitos para 

os cidadãos. Em setembro de 2020 o decreto 10.502/209 que instituiu a chamada “Política 

Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida” 

foi publicado no Diário Oficial da União. 

Para contextualizar o debate, vamos retomar alguns dados sobre a população com 

deficiência10 no Brasil partindo do último Censo realizado em 2010 e da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) de 2019. A partir dos dados das pesquisas, estima-se que 17,3 milhões de pessoas 

de 2 anos ou mais de idade (8,4% dessa população) possui pelo menos uma das deficiências 

investigadas. Pelo Censo Escolar de 2010 demonstram que cerca de 3,5 milhões são crianças 

de até 14 anos, ou seja, estão em idade escolar e matriculadas no Ensino Fundamental. 

                                                 
7 BRASIL, Lei nº 8.742. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Brasília: DF, 7 de dezembro de 1993. 
8 BRASIL, Lei n° 12.435. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social. Brasília: DF, 6 de novembro de 2011. 
9 Disponível em < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-

280529948> Acesso em: 10 out. 2021. 
10 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU/2007) ratificada pelo Brasil traz a definição: 

pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 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. 
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Esses dados servem de apoio para mapear a quantidade de pessoas com deficiência no 

Brasil e auxiliam no processo de implementação de políticas públicas e sociais. Essas medidas 

possibilitam a inclusão, a plena participação das pessoas com deficiência na vida social e a 

igualdade de condições. Todavia, cabe aqui esclarecer quatro conceitos que corroboram com a 

análise documental do decreto 10.502/20: inclusão, exclusão, integração e segregação. 

QUADRO 2 – Legislação Nacional 

   

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/15)11, em vigor desde 2016, foi construída em 

alinhamento com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das 

Nações Unidas (ONU-2006) e tem como principal objetivo evitar a exclusão, a segregação e 

diminuir o mero processo de integração das pessoas com deficiência. Nota-se que essa 

legislação representa um avanço na inclusão social e na implementação dos direitos dessa 

parcela da população. 

Cabe-nos aqui reforçar que embora nossa pesquisa apresente um apanhado 

historiográfico da educação inclusiva, debate necessário e emergente, um de seus principais 

                                                 
11 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm> 
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objetivos repousa em apresentar a visão e a contribuição dos Assistentes Sociais como 

tradutores e mediadores das políticas públicas e sociais que possam mudar a ordem social 

capitalista vigente que insiste em excluir e marginalizar a população com deficiência no Brasil.   

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) ou Estatuto da Pessoa 

com Deficiência representa, portanto, um grande avanço no campo social ao estabelecer que a 

deficiência não se constitui um desafio somente do indivíduo, mas da sociedade. Estabelece 

ainda o direito dos estudantes com deficiência de frequentarem qualquer escola, que em 

nenhuma hipótese podem negar a matrícula e ou cobrar taxas diferenciadas para a efetivação 

da mesma. Isso se faz importante ao percebermos que a materialização do capitalismo nas 

escolas está justamente na “precificação” dos sujeitos. 

A morosidade de implementação total da LBI pode ser relacionada com o fortalecimento 

de pensamentos segregacionistas e integracionistas e o avanço do utilitarismo capitalista, 

instrumentalizado pelo capacitismo, no mercado de trabalho. Isso posto, evidenciou-se a 

opinião de alguns defensores de que as escolas regulares não dão conta de atender a todos os 

alunos na sua singularidade, sobretudo aqueles com deficiências mais graves, e nesse contexto, 

defendem que as escolas especiais representam a solução para as falhas que ocorreram na 

inclusão. 

De fato, as escolas e a sociedade, ainda precisam criar condições para a inclusão integral, 

capacitar docentes, investir em acessibilidade e colocar em prática as definições da LBI, mas 

parece-nos que segregar ou retroceder com as políticas sociais não é o melhor caminho. O 

decreto apresenta retrocessos significativos, uma vez que desconsideram a Declaração de 

Salamanca, que oficializou a adoção de sistema educacional inclusivo, escolas inclusivas para 

alunos com e sem deficiência. Nessa trajetória de retrocessos, as medidas desconsideram 

também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada à 

Constituição Federal em 2008, e também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência. 

O decreto apresenta expressões que já haviam caído em desuso na educação especial, 

destaca-se o termo “preferencialmente” a que foi utilizada na nova política no conceito de 

educação especial que é definida como “modalidade de educação escolar oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. 
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O decreto age ainda na contramão das conquistas sociais, ao promover a segregação de 

crianças e adolescentes com deficiência nos espaços escolares e retomar a perspectiva das 

escolas tecnicistas que valorizavam exclusivamente as aptidões ou habilidades. Essa 

perspectiva ganha grande impulso a partir de dois fatos que demonstram a posição do Ministro, 

representa do governo, em relação às pessoas com deficiência: 

FATO 1 – Em entrevista ao Programa “Sem Censura” da TV Brasil12 o representante do 

Ministério Da Educação (MEC), Ministro Milton Ribeiro, afirmou que crianças com deficiência 

“atrapalhavam” os demais alunos sem a mesma condição quando colocadas na mesma sala de 

aula. Na declaração, Milton apresenta um conceito novo: o inclusivismo. Para ele, a criança 

com deficiência quando colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não 

aprende, ela atrapalha.  

FATO 2 – Em entrevista13 durante uma visita ao Recife disse que 12% das crianças com 

deficiência matriculadas na rede pública de ensino possuem "um grau de deficiência que é 

impossível a convivência". Para ele "[...] esses 12%, elas são, realmente, elas se atrapalham 

mutualmente. Nem uma ouve, nem o outro entende. Porque uma criança, por exemplo, com um 

grau muito elevado de um tipo de problema, essa criança não consegue aprender". 

A publicação desse decreto considera um modelo social da deficiência que não ignora 

as limitações biológicas, mas enfatiza as barreiras sociais como fatores que limitam a 

participação da pessoa com deficiência em uma vida social ativa. Parece-nos uma reformulação 

do capacatismo, dessa vez, em forma de discurso institucional que acena para uma postura 

preconceituosa que classifica as pessoas em função da adequação de seus corpos e 

comportamentos à corponormatividade. 

3.5 O Assistente Social na defesa e luta pelos direitos sociais 

Em tempos tão desafiadores como esses que apresentamos, traremos para o nosso debate 

o Código de Ética do (a) Assistente Social e a Lei 8662/93 para compreender o (a) Assistente 

Social compreende a publicação do decreto. Dentre os princípios fundamentais identificamos: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 

ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 

                                                 
12  Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=6JyH4faRwpY> 
13Disponível em < https://g1.globo.com/pe/pernambuco/video/milton-ribeiro-diz-que-ha-criancas-com-

deficiencia-com-quem-e-impossivel-a-convivencia-9783330.ghtml> 
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III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras; 

[...] 

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade 

de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 

sua gestão democrática; 

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; 

[...] 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero; (CFESS, 

1993, p. 23/24).14 

 

Observa-se que os Assistentes Sociais atuam como guardiões dos direitos dos cidadãos 

e lutam pela eliminação de qualquer forma de preconceito, respeitando a diversidade e 

garantindo a universalidade de acesso as políticas sociais. Cabe aqui ressaltar que não se trata 

de romantizar a profissão, mas de compreender que as diversas expressões da Questão Social 

são seus objetos de atuação. Sua atuação é pautada na defesa dos direitos sociais diante das 

tendências que insistem em retirar direitos fundamentais. 

O Serviço Social precisa estar atento e vigilante quanto a promoção de espaços que 

sejam favoráveis a inclusão social e visibilização dos sujeitos marginalizados pelo capacitismo 

capitalista. Logo, deve-se utilizar de seu aparato jurídico, políticas de proteção social, 

conhecimentos teóricos e metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos para subsidiar sua 

práxis profissional, procurando validar sua atuação (IAMAMOTO, 1999; NETTO, 1996; 

YAZBEK, 2000). 

O decreto 10.502/20 também foi alvo de análise do Conselho Federal de Serviço Social 

e a coordenadora da Comissão de Seguridade Social do CFESS15, Elaine Pelaez, defendeu que 

sua publicação trará a possibilidade de recolocação na cena política da velha perspectiva de 

segregação das pessoas com deficiência. Para ela, o decreto contraria a emancipação das 

pessoas com deficiência, que se tornaram sujeitos políticos, que gozam de direitos, e que 

compartilham todos os espaços da vida social. 

                                                 
14 CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Código de Ética do/a Assistente Social. Aprovado 

em 13 de março de 1993 com as alterações Introduzidas pelas Resoluções CFESS nº290/94, 293/94, 333/96 e 

594/11. Brasília: CFESS, 1993. Disponível em < http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf> 
15 Disponível em < http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1761>. 
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O CFESS é signatário de um documento que aponta, conforme observaremos a seguir, 

os principais problemas do decreto: 

- É inconstitucional, inclusive encontra-se em análise no Supremo Tribunal Federal – STF, uma 

vez que contraria a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

que obriga o Estado a garantir nacionalmente um sistema de educação inclusivo em todos os 

níveis do ensino e é expressamente proibido excluir pessoas com deficiência do sistema 

educacional em razão da deficiência; 

- Contraria ainda a Constituição Federal Art. 206, que estabelece que a Educação terá como 

princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o Art. 208 que 

prevê que o atendimento educacional especializado será preferencialmente realizado na escola 

regular; 

- Desconsidera a Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015); 

- Culpabiliza os estudantes com deficiência pelo próprio fracasso escolar; 

- Reproduz a lógica de confinamento, muito comum na década de 60, e o entendimento de que 

as pessoas com deficiência representam um desvio da norma; 

- Cria uma relação financeira, quase de barganha, para os municípios que aderirem de forma 

“voluntária”; 

Assim, a escola também se constitui como espaço de trabalho e intervenção dos 

profissionais do Serviço Social. Sua importância está instrumentalizada na Lei n° 13.935/2019, 

que dispõe sobre “a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas 

de educação básica” e ganhou sentido com os processos sociais de consolidação do projeto 

ético-político do Serviço Social e da luta pela educação pública, gratuita, acessível e de 

qualidade. Todavia, a aplicabilidade dessa lei ainda não se tornou uma completa realidade e se 

torna uma lacuna de pesquisa a ser preenchida.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O art. 205 da Constituição Federal estabelece que “A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. Essa perspectiva indica a importância do processo educacional e 
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o coloca como um direito público e inalienável a todos os cidadãos, logo torna-se tão necessário 

repensar as “pseudo” políticas públicas que visem a exclusão e a prática da invisibilidade social. 

As diferentes dimensões de “exercício de cidadania e trabalho”, subentendidas nessa leitura e 

interpretação, devem ser analisadas sob a ótica do momento histórico e social em que vivemos. 

As mudanças constantes e as complexidades crescentes, próprias da sociedade heterogênea, 

capitalista e multicultural, constituem por si só, um desafio a ser enfrentado pela escola, pela 

própria sociedade e seus pesquisadores, que ainda não conseguiram transpor as barreiras 

impostas pelo silenciamento das minorias impregnado em grande parte da estrutura social. O 

Assistente Social deve agir no intuito de criar espaços livres de preconceitos no âmbito escolar 

e que não se coloquem como obstáculos à inclusão da pessoa com deficiência. 

Percebemos assim, a importância de compreender os movimentos sociais enquanto 

instrumentalizadores para ações de garantia de Direitos, inclusão e combate de práticas 

segregadoras e retrogradas. Este estudo alcançou o objetivo que se propôs, ao debater os 

impactos sociais e educacionais da publicação do decreto 10.502/2020. Por meio do estudo da 

literatura pertinentes à inclusão e ao fazer profissional do Assistente Social buscou-se enfatizar 

os aparatos legais que a justificam a necessidade de analisar as políticas sociais e públicas 

voltadas para a educação inclusiva sob o viés dos Assistentes sociais por meio do método 

dialético do Karl Marx. 

A partir disso foi possível compreender que o decreto representa a expressão da questão 

social que envolve a relação capital/trabalho. Essa relação não se apresenta de forma ingênua, 

mas sim como um fenômeno provocado pela modelo econômico vigente. Compreendeu-se 

ainda que a atuação dos Assistente Sociais na educação inclusiva se apresenta como um amplo 

campo de espaços sócio ocupacionais do Serviço Social e que precisa ser dinâmico, articulado, 

atualizado, sabendo compreender, interpretar e difundir leis para que sua práxis seja o mais 

consistente e eficaz possível. 

A articulação entre o Serviço Social e a Educação Inclusiva foi outra importante 

contribuição desse estudo. Para o fortalecimento das ações que tornam a Educação uma prática 

de inclusão social, de formação da cidadania e emancipação dos sujeitos sociais conclui-se que 

o projeto ético político da profissão precisa criar espaço para sua plena efetivação por meio do 

comprometimento com a inclusão dessa população, bem como a articulação entre os demais 

sujeitos sociais. 
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O decreto 10.502/2020 nos revela um retorno de propostas de natureza segregacionista 

e excludentes que, historicamente, fizeram parte da história da educação especial no Brasil e 

que, por meio de luta e mobilização, haviam sido superados e combatidos pelo Serviço Social.  

Ainda que sob nova roupagem, o decreto expressa um modelo capitalista que mercantiliza a 

educação, marginaliza os menos favorecidos e se caracteriza como um retrocesso social que 

precisa ser combatido pelo Conselho Federal de Serviço Social, seus membros signatários e 

pela sociedade.  
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