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Capacitismo
Bock e Nuernberg, 2018

Naturaliza o pressuposto de
inferioridade da pessoa com
deficiência.

Fracasso consequência
de seus impedimentos e
lesões.



Capacitismo
Bock e Nuernberg, 2018

As próprias pessoas com
deficiência, muitas vezes,
julgam-se em dívida com tais
padrões e buscam se adequar a
eles e comportarem-se
conforme as exigências sociais
normativas.



O capacitismo hierarquiza as
variações funcionais e corporais
existentes, privilegiando aqueles
que atendem aos padrões
normativos, diminuindo, assim, o
valor social daqueles que
possuem algum impedimento de
natureza física, sensorial, mental
ou intelectual.

( Bock e Nuernberg, 2018)



Nossas práticas educativas  devem 

possibilitar para as pessoas com 

deficiência:

“Vencer as barreiras de sua

deficiência – expandir

possibilidades, diminuir limites,

encontrar saídas para estar no

mundo, mais do que ser apenas

uma pessoa do mundo”.

( Padilha ,2007)



“Temos o direito a sermos
iguais quando a diferença
nos inferioriza. Temos o
direito a sermos diferentes
quando a igualdade nos
descaracteriza”.

(Boaventura de Souza Santos , 2000)



“Temos o direito a sermos
iguais quando a diferença
nos inferioriza.

Temos o direito a sermos
diferentes quando a
igualdade nos
descaracteriza”.

(Boaventura de Souza Santos , 2000)





Tarefa  de Ensinar 



Relação de Ensino



A aprendizagem é mais significativa

quando motivamos os alunos

intimamente, quando eles acham

sentido nas atividades que

propomos, quando consultamos

suas motivações profundas, quando

se engajam em projetos em que

trazem contribuições, quando há

diálogo sobre as atividades e a

forma de realizá-las.

( José Moran, USP)



PERCURSO FORMATIVO

“[...] compreender o percurso

formativo como um continuum que se

dá ao longo da vida escolar, tanto

quanto ao longo da vida, significa

considerar a singularidade dos

tempos e dos modos de aprender dos

diferentes sujeitos”.

PC/SC  (2014, p. 31)



 [...] a complexidade e a não linearidade desse
desenvolvimento, rompendo com visões
reducionistas que privilegiam ou a dimensão
intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva.
Significa, ainda, assumir uma visão plural,
singular e integral da criança, do adolescente,
do jovem e do adulto – considerando-os
como sujeitos de aprendizagem – e promover
uma educação voltada ao seu acolhimento,
reconhecimento e desenvolvimento pleno,
nas suas singularidades e diversidades

( BNCC - 2017, p. 113).



O QUE SÃO COMPETÊNCIAS?

Indicam o que os educandos:

devem saber

e devem saber fazer 

Competências Gerais...

conceitos, procedimentos, valores e atitudes

mobilizar esses “conhecimentos”  para

resolver demandas complexas



DIREITOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL- BNCC

Conviver          Brincar      Participar  

INTERAÇÕES E  BRINCADEIRAS 

Explorar   Expressar   Conhecer-se



CAMPOS DE EXPERIENCIA 

• O eu, o outros e o nós

• Corpo, gestos e movimentos

• Traços, sons, cores e formas

• Oralidade e escrita

• Espaços, tempos, quantidades, relações

e transformações



Incluir não é partir da
categorização/rotulagem do
indivíduo, mas sim da
elencagem e superação das
barreiras sociais e educativas
que impedem o acesso às
aprendizagens e à participação
na escola/comunidade.

(SANCHES,2011)



✓ O que deve ser ensinado?

✓ Qual a importância de se ensinar o 

conteúdo selecionado?

✓ Como trabalhar com esse conteúdo de 

modo a favorecer a aprendizagem de 

todos os  estudantes? 



O maior desafio da inclusão é a mudança

de atitudes no sentido de criar uma

predisposição para o acolhimento das

diferenças. A ideia de acolhimento traz o

sentido de cuidado, que pressupõe o

reconhecimento e legitimação das

necessidades de cada um, caracterizando-

se como ação humanizada, contrária à

indiferença presente no ambiente social.

(Sekkel e Matos,2014 )
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