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▪ Que concepções tenho a

respeito de deficiência?

▪ Como fui construindo esta forma

de pensar?

▪ Procuro repensar/reconstruir os

conceitos a respeito de

deficiência?





Era primitiva /Antiguidade 

Visão - Não humanos . Deficiência atrelada a 

feitiçaria, sobrenaturalidade,  misticismo.

Prática social - Extermínio

Abandono – desprezo , sem sentimento de 

culpa.

Tolerância ..sem nenhum tratamento 

diferenciado ...       morriam a mingua



Idade Média 
Visão - def. sobrenatural/sentido religioso

1)Pecado /possessão demoníaca

Práticas sociais – Segregação :Asilos e conventos –

Castigos

Inquisição - Queimar em praça publica : purificação de 

sua alma.

2) Filhos de Deus

Práticas sociais  - Criação das Casas de Misericórdia  

Asilos e conventos – Proteção – caridade –solidariedade 



PARADIGMA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO TOTAL 

Proteção da Sociedade e do                  
Individuo

Marginalização /Segregação



Asilo  Owinska - Polonia



MODELO CARITATIVO

• Caridade como um princípio balizador

• Na educação, percebe-se a presença desse
modelo quando pessoas com deficiência são
menos desafiadas nas tarefas cotidianas por
alguns profissionais, e estes tendem a agir de
maneira superprotetora, ou ainda, com a criação
de classes ou escolas especiais, filantrópicas.

• O sujeito com deficiência não possui agência
sobre sua vida

( Bock e Nuernberg, 2018)



Idade Moderna 
Visão– concepção organicista : causa orgânica, 

explicação médica

Prática social – Tratamento médico –hospitalar 

Segregação e confinamento em grandes 

instituições –séculos XVIII e XIX

John Locke –1632-1704  Mente humana –

Deficiência = Consequência da privação ou 

escassez de experiencia  ---suprida pelo 

ENSINO



Idade Moderna

Jean Itard 1774-1838 – Médico e psiquiatra -

Abordagem educacional

Organizou um programa pedagógico /educar a

inteligência de Victor

Influenciou Edouard Seguin e Maria Montessori

Nestas tentativas educacionais – crença de cura

ou eliminação da deficiência por meio da

Educação

Idas e vindas ---- Eugenia – Perfeição –

Antiguidade – Segunda Guerra Mundial



MODELO BIOMÉDICO

• Comparação constante com os critérios
estabelecidos como norma, tudo que dele se
distanciar é considerado anormal, abjeto.

• Reside no sujeito com o diagnóstico de lesão a
necessidade de se adequar para viver em
sociedade.

• A lesão, a doença ou a limitação física são
definidoras da experiência de desvantagens e
de desigualdades que a pessoa com deficiência
vivencia cotidianamente.( Bock e Nuernberg, 2018)



MODELO BIOMÉDICO
Na escola :

➢Adaptações nos currículos em detrimento de currículos
adequados cujo entendimento é que pessoas com
deficiência não têm condições de aprender os mesmos
conteúdos que seus pares;

➢ Avaliações comparativas entre os estudantes e não
processuais do desenvolvimento de cada sujeito;

➢ Coloca –se no recurso organizado pela Educação
Especial a expectativa para efetivação da
aprendizagem ao invés de se pensar estratégias
pedagógicas de acolhimento à variação humana desde
o planejamento inicial.

➢Decisões sobre as pessoas ficam sob a
responsabilidade dos profissionais habilitados.

( Bock e Nuernberg, 2018)



Idade contemporânea 

1945 – Fim da seg. Guerra outra visão da DEF.

(Frase de Correa)

1945 Criação da ONU – promover e encorajar o

respeito aos DIREITOS HUMANOS

1948 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS

DIREITOS HUMANOS

1975 – DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



Paradigma de Serviços

Modificação da pessoa com deficiência. 

INTEGRAÇÃO

Pessoa diferente vivendo entre pessoas supostamente 
iguais. 



• A ideia predominante era de que a pessoa com

deficiência , precisaria ser modificada para poder viver

em sociedade , na qual os outros todos eram

supostamente iguais .

• O papel dos serviços de Educação Especial era

trabalhar de forma a garantir de que a pessoa com

deficiência pudesse chegar o mais próximo da

“NORMALIDADE” possível.

• Fica a pergunta para reflexão: O que é SER NORMAL ?



•Os processos humanos tem a

gênese nas relações sociais

•O homem significa o mundo e a si

próprio não de forma direta , mas

por meio da experiência social.

(Vygotsky ,1987)



Deficiência Primária 

De caráter Biológico

Compreende as alterações
orgânicas, lesões cerebrais,
malformações orgânicas,
alterações cromossômicas.



Deficiência Secundária 

•De caráter social

•Compreende o desenvolvimento do

sujeito que apresenta estas

características, com base nas

interações sociais.



•O funcionamento humano
vinculado a alguma deficiência
depende das condições
concretas oferecidas pelo grupo
social, que podem ser
adequadas ou empobrecidas .

•Não é o déficit que traça o
destino da criança. (Goes,2002)



•Esse “destino” é construído

pelo modo como a deficiência

é significada, pelas formas de

cuidado e educação

recebidas pela criança , pelas

experiências que lhe são

propiciadas.
( Goes,2002)



PARADIGMA DE SUPORTE

• Modificação da comunidade - participação da 
pessoa com deficiência no espaço comum.

INCLUSÃO

• Princípio da igualdade na diversidade. 



MODELO SOCIAL
Surge a partir dos movimentos sociais das pessoas
com deficiência em oposição ao reducionismo e
determinismo do modelo médico.

Um sujeito com lesão pode ou não experienciar a
deficiência que passa a ser compreendida como
relacional com os contextos que apresentam
barreiras de acesso e participação.

A deficiência faz parte do ciclo de vida humano,
podendo ocorrer a qualquer momento, um modo
diferente de vida e não menos digna, “mas,
diferentemente de outros modos de vida, a
deficiência reclama o direito de estar no mundo.
( Bock e Nuernberg, 2018)



Para que a escola não seja espaço de exclusão

• Investimento em práticas pedagógicas atentas

às diferentes maneiras de participação e

aprendizagem;

• Proposição de recursos, estratégias e

metodologias que contemplem modos diversos

de ser e estar nesse mundo, eliminando

barreiras e constructos irrelevantes na trajetória

acadêmica dos estudantes;

• O profissional da educação especial é mais um

colaborador da rede de apoio para que a

inclusão ocorra na escola.
( Bock e Nuernberg, 2018)



“O maior desafio para a

concretização desse

direito é o fato de que se

conhece pouco sobre a

deficiência”
(DINIZ, 2007 )



• O movimento de inclusão pressupõe a ideia

de que somos todos iguais e diferentes ao

mesmo tempo ....

• A sociedade precisa assumir novos valores,

novos referenciais nas suas relações para

acolher a todos nas suas singularidades .

• Os serviços de Educação Especial assumem

um papel fundamental de articular

conhecimentos e suporte necessário na

garantia dos direitos de todos.



Paradigma da Emancipação

• Desenvolvimento e reconhecimento de 

competências para a gestão da própria vida.

• Autonomia e independência

• Exercício pleno de cidadania.

(Sorri Bauru)



• O Paradigma da Emancipação pressupõe a 

possibilidade do  protagonismo para todos.....

• A Educação Especial como campo de

conhecimento , continua com o papel de

articuladora de espaços inclusivos, onde a

diversidade , as diferenças sejam respeitadas

e valorizadas como a grande riqueza humana.

• Que sociedade queremos de fato?



ALTERIDADE

É ser capaz de apreender o

outro na plenitude da sua

dignidade, dos seus direitos e,

sobretudo, da sua diferença.

www.revolucoes.org.br

http://www.revolucoes.org.br/


Essa é uma das perspectivas
atuais/ futuras: Novas relações
pautadas no reconhecimento do
outro como igual/diferente.





Capacitismo
• Naturaliza o pressuposto de inferioridade da

pessoa com deficiência, concebendo seu
fracasso como uma consequência de seus
impedimentos e lesões.

• Incorporou-se de tal maneira em nosso contexto
cultural que 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.

( Bock e Nuernberg, 2018)



•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)









REFERÊNCIAS

BOCK, Geisa Letícia Kempfer e NUERNBERG, Adriano Henrique . As
concepções de deficiência e as implicações nas práticas pedagógicas. VII
Congresso de Educação Básica, Docência na sociedade multitelas, COEB
2018, Prefeitura de Florianópolis-SC

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes
curriculares nacionais para a Educação Especial, 1998.

BRASIL. SDHPR - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - SNPD. 2012 Disponível em:
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/

BUENO, José Geraldo S. Educação especial brasileira: educação/integração 
do aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1993. 
DINIZ, D. O que é deficiência: São Paulo: Coleção Primeiros Passos, 
Brasiliense, 2007.



da Silva Alves, D. S. (2016). Concepções de deficiência: um estudo sobre a
representação social da diversidade humana ao longo da história. Revista
Polyphonía, 28(1), 31-44. https://doi.org/10.5216/rp.v28i1.43435

GOES, Maria Cecilia Rafael de, Relações entre Desenvolvimento Humano,
Deficiência e Educação: Contribuições da Abordagem Histórico- Cultural. In
Psicologia educação e as temáticas da Vida Contemporânea – Marta Koll de
Oliveira ett all (org) São Paulo- Moderna, 2000

https://thesubmundo.wordpress.com/2013/07/27/asilo-mental-abandonado-
em-owinska-polonia/

https://sorribauru.com.br/site/conteudo/205626-missao-visao-e-valores.html
acesso em 18/07/2020

MAZZOTTA, Marcos J.S. Educação especial no Brasil: história e políticas
públicas. São Paulo: Cortez, 1996.

https://thesubmundo.wordpress.com/2013/07/27/asilo-mental-abandonado-em-owinska-polonia/


PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação
especial: a capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do
deficiente mental. 4. ed. Campinas (SP): Autores Associados, 2007.

SANTA CATARINA, Secretaria de Estado da Educação e do Desporto.
Proposta Curricular de Santa Catarina.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o
desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000

VYGOTSKY, Lev. S. A formação social da mente. 3ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1989.

VYGOTSKY, Lev. S. Obras Completas. Ciudad de La Habana: Editorial
Pueblo y Educación, 1989.


