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Perspectiva histórica – formação dos 
discursos sobre a Deficiência
 Trata dos conceitos e modelos de atenção à pessoa com 

deficiência em percurso que vai da segregação à 
emancipação. 

 A análise parte do conceito de PARADIGMA, conforme 
elaborados por Thomas Samuel Khun (1922–1996) 

 Paradigmas são modelos, representações e 
interpretações de mundo universalmente reconhecidas 
que fornecem problemas e soluções modelares para uma 
comunidade científica.São pressupostos das ciências.



Perspectiva histórica – formação dos 
discursos sobre a Deficiência
 Os paradigmas são um conjunto de ideias e práticas que 

configuram a história.

 Dentro de um modelo paradigmático aparecem relações 
entre discurso e prática:

 Complementares

 Discordantes

 O próprio discurso pode apresentar contradições.



Paradigma e Discurso
 Conceito de discurso: conjunto de regras anônimas que 

caracterizam uma época. Seus determinantes são 
históricos, geográficos, sociais, econômicos, culturais e 
linguísticos.  Exs: discurso sobre a mulher, a maternidade, 
a infância, a deficiência e outros.

 A definição de discurso se parece com a de paradigmas, 
porém: há muita diversidade de discursos que são 
simultâneos e convivem em tensão como os discursos 
dominantes, esses mais próximos dos paradigmas.



Discursos Dominantes
 Discursos dominantes – são aqueles proferidos pelas 

instituições (Foucault, 1926-1984): conjunto de práticas 
ou relações sociais que se repetem no cotidiano e se 
legitimam conforme essa reiteração. Ex: Família, Escola e 
outras.

 Os portadores dos discursos dominantes implicam 
conhecimento e poder.



Discursos sobre a Deficiência
 No final dos anos 1970 e início dos anos 1980 há a 

produção de novos discursos sobre a deficiência. 

 Num primeiro momento os grupos almejavam lazer e 
cultura.

 Em seguida passaram a reivindicações políticas:

 Os deficientes deveriam falar por si mesmos, lema: Nada 
sobre nós sem nós.

 Antes os discursos eram proferidos por médicos e 
familiares, que detinham conhecimento e poder sobre 
“seus deficientes”.



Discursos sobre a Deficiência
 A assistência Social surge na Inglaterra, em 1601, com a 

Lei dos Pobres.

 Os deficientes se definiam pelo discurso dos pobres, 
desvalidos e vulneráveis, que se equivaliam.

 Idade Média - Deus era o centro do universo. Os hospitais 
eram o lugar de alimentação dos pobres, tarefa que cabia 
à Igreja. Os hospitais eram ainda lugares aos quais os 
pobres  iam/eram levados para morrer. Eram um lugar de 
Deus.



Discursos sobre a Deficiência
 Final da Idade Média – homem passa a ser o centro do 

universo. Não é mais da Igreja a tarefa de proteger os 
necessitados, e sim da sociedade.

 Séculos XVIII e XIX – progresso da ciência: discurso 
técnico assistencial sobre a deficiência.

 No discurso científico: assisteência social se aproxima da 
medicina.

 No Brasil- Criação da LBA em1950



Discursos sobre a Deficiência - Brasil
 Criação da LBA em1950.

 Prática de repasse de recursos para instituições 
filantrópicas que se encarregam de cuidados: banho, 
alimentação, escola...

 Portanto, é o Hospital Medieval, como paradigma, que 
está na origem das casas de repouso, abrigos, 
manicômios, centros de reabilitação e hospital 
contemporâneo.



Discursos sobre a Deficiência - Brasil
 Em 1988 – nova constituição

 A Assistência Social se renova a partir de novo discurso 
político e o Tripé da Seguridade Social se configura:

Saúde – direito universal

Assistência – direito universal

Previdência – direito do contribuinte

 LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social: garantia de um 
mínimo de recursos sociais visando à dignidade do 
cidadão.



Início das Práticas de Reabilitação
 Século XIX – Países Nórdicos: surgem no contexto do 

assistencialismo.

 A deficiência se destaca do campo mais geral da pobreza 
e da miséria. 

 Ela poderia ser minorada por intervenções técnico-
científicas.

 Também os diferentes tipos de deficiência começam a se 
distinguir.



Discursos na Reabilitação
 Discurso ortopédico na reabilitação:

 Ortopedia – arte de prevenir e corrigir, nas crianças, as 
deformidades do corpo e anomalias da mente.

 Concepção de humano – homem máquina/engrenagem.

 As primeiras máquinas surgem no final do medievo e no 
mundo renascentista, como o relógio.

 Depois homem máquina, se inicia a fase do homem 
entendido como organismo constituído de sistemas 
integrados.



Discursos na Reabilitação
 Portanto, a deficiência é ou uma deformidade da 

máquina ou uma disfunção dos sistema/organismo.

 Importante observar que todos os discursos sobre a 
deficiência convivem socialmente, às vezes numa mesma 
instituição.

 O lugar do paciente: intervenção cirúrgica ou coletiva –
multidisciplinar.



Discursos na Reabilitação
 Discurso Fisiátrico/Ecológico na Reabilitação:

 A reabilitação é funcional, centrada no ambiente, 
produção de ajudas técnicas para acesssibilidade e 
tecnologias assistivas. Envolve equipe multiprofissional.

 Ideia de ajudas técnicas como serviços e/ou produtos a 
serem consumidos, havendo o limite financeiro da 
pessoa com deficiência para tal consumo.

 A ecologia não é atomizada, de modo que mesmo que a 
deficiência seja do corpo, ela aparece com maior ou 
menor força de acordo com o ambiente, a relação da 
pessoa com o meio físico e social, seu contexto de vida.



Discursos na Reabilitação
 Discurso Social na Reabilitação:

 A deficiência é uma construção social.

 Implicações sociais da deficiência em relação com 
determinantes sociais da deficiência.

 Centrado nas relações interpessoais.

 Ênfase na questão do estigma/preconceito.



Discursos na Reabilitação
 Discurso Político na Reabilitação:

 É o único discurso novo e em conflito com os anteriores.

 Lugar de cidadão

 A deficiência é uma condição social (ver, por exemplo, na 
história, semelhanças com a condição feminina)

 Implica inserção social determinada que carrega ideias e 
representações sociais com justificativas políticas –
relações de poder apoiadas na deficiência.



Discursos na Reabilitação
 Reivindicações políticas dos deficientes:

Nada sobre nós sem nós.



Discursos na Educação da Pessoa com 
Deficiência
 Discurso Social na Educação:

 Currículo como solução na deficiência.

 Dificuldades de aprendizagem são devidas ao organismo 
com déficit, somadas ao déficit social e cultural.

 Discurso Fisiátrico/Ecológico na Educação:

 Faz a crítica ao legado psicomédico (psicometria)

 Trabalha com concepção de necessidades especiais

 Entende a organização sistêmica/ambiental/social no 
projeto de educação.



Discursos na Educação da Pessoa com 
Deficiência
 Discurso Político na Educação:

 Resposta política aos efeitos do modelo médico e 
psicológico. 

 Crítica à submissão ao modelo fabril e disciplinar.

 Problemas do sistema educacional

 Dimensão política da educação ainda muito intra muros

 Possibilidades educacionais de crianças com alguma 
vulnerabilidade: se, na escola, a criança vulnerável pode 
encontrar um ambiente saudável.



Discursos na Educação da Pessoa com 
Deficiência
 Educação Inclusiva:

 Diferenciar Integração e inclusão

 Integrar: normalizar

 Incluir: respeitar o lugar; não tentar normatizar; valorizar 
e conviver com a diferença.

 A educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva valoriza o trabalho escolar com e na 
diversidade.



Atenção Integral àPessoa com 
Deficiência
 Sujeito e sua Família:

Surpresa com a chegada de uma criança com deficiência.

cuidados ao  pai e mãe, não apenas à mãe.

Pré natal significa cuidado social , emocional e também 
de saúde.

Necessidade de detecção mais precoce para 
acompanhamento  de gestação de risco 

Integração maternidade e rede

Acompanhamento do bebê de risco: 

cuidados básicos e vacinação



Atenção Integral à Pessoa com 
Deficiência
 Saúde:

Acompanhamento do bebê de risco: 

cuidados básicos e vacinação

Assistência à saúde

Estimulação em casa e em creche

Educação inclusiva: 

Romper com a ilusão de homogeneidade no processo 
educacional; lançar-se ao trabalho com a diversidade; 
necessidade de orientação técnica para crianças com 
deficiência física e/ou intelectual.



Atenção Integral à Pessoa com 
Deficiência
 Transporte:

Equipamento educacional

Lazer

Cultura

Não apenas saúde em equipamentos especializados

Sociedade inclusiva pressupõe a livre circulação de 
todos.



Atenção Integral à Pessoa com 
Deficiência
 Tecnologias Assistivas (EUA) ou Ajudas Técnicas 

(Europa):

Softwares

Orteses/ próteses

Cadeira motorizada

FM para surdo

Cão guia...



Atenção Integral à Pessoa com 
Deficiência
 Acessibilidade

 Formação profissional – Pronatec, fatec, etec, 
universidade, formação em empresa

 Trabalho – lei de cotas

 Esporte – paraolimpíadas

 Cultura e lazer

 Sexualidade

 União estável – relacionamento, filhos



Atenção Integral à Pessoa com 
Deficiência


