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RESUMO: O artigo retrata a pesquisa em andamento sobre os movimentos 
sociais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil e a resistência 
e enfrentamento frente aos ataques dos direitos conquistados, com destaque 
para a ratificação da Convenção Internacional sobre os direitos da pessoa com 
deficiência através do Decreto n. 6.949 de 25/08/2009 e da promulgação da Lei 
n. 13.146 em 06/07/2015 que trata da Lei Brasileira de Inclusão. Particularmente 
na atual conjuntura política brasileira o sistema de proteção social, garantido na 
Constituição Federal de 1988 e a participação social encontram-se ameaçadas 
com a proposta de emenda constitucional número 06/2019, que trata da reforma 
da previdência e do Decreto 9.759 de 11/04/2019 que extingue e limita a 
existência de colegiados da administração pública federal, incluindo a 
possibilidade de extinção de vários colegiados, inclusive o Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Avaliamos que embora no Brasil, 
principalmente nas três últimas décadas, houveram avanços significativos no 
arcabouço legal e político referente aos direitos da pessoa com deficiência, 
porém, paradoxalmente as estratégias de acesso aos direitos muitas vezes são 
acessados judicialmente. As demandas são individualizadas e focalizadas em 
detrimento ao caráter coletivo do direito, transferindo a garantia dos direitos 
sociais pela esfera estatal para o sistema judiciário. As refrações da questão 
social rebatem diretamente nas condições de vida da pessoa com deficiência. 
Pensar em políticas públicas é pensar na inclusão da pessoa com deficiência e 
no acesso aos processos de socialização das riquezas socialmente produzidas, 
no acesso a participação política, cultural, no fortalecimento do sistema de 
proteção social no arcabouço dos direitos humanos. A grande questão para 
problematizar é sobre como materializar as conquistas legais, como construir 
práticas de positivação dos direitos frente a um Estado cada vez mais reduzido 
para a maioria da população e comprometido com o grande capital, como 
adensar a discussão do fortalecimento do sistema de proteção social num país 
com um Estado comprometido com a engrenagem capitalista. Partimos da 
hipótese de que os movimentos sociais tem atribuições de tensionamento nas 
correlações de forças, na garantia, defesa e ampliação dos direitos da pessoa 
com deficiência. Esse tensionamento adquire maior expressividade no final da 
década de 1970 e meados da década de 1980 com o movimento de 
redemocratização, e a campanha da ONU que em 1981 declarou o ano 
internacional da pessoa deficiente, houve um alinhamento dos movimentos 
sociais que articularam a incorporação de suas demandas na Constituição 
Federal, com criação na estrutura organizativa do Estado brasileiro. Na atual 
conjuntura faz-se necessário uma mobilização e articulação para a manutenção 



das conquistas legais alcançadas e ampla defesa da ampliação dos direitos 
sociais. 
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