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A estrutura social se reproduz conforme um padrão 

normativo de corpo e de funcionamento. Nuernberg, 

A.H. (2018)

Esse padrão normativo  estabelece quem são os sujeitos Esse padrão normativo  estabelece quem são os sujeitos 

com direito a uma vida digna – padrões mutáveis a cada 

momento histórico e de acordo com as distintas culturas.



“ao considerarmos a escola como um campo de forças 

em luta, podemos compreender também que os 

conceitos de deficiência e inclusão são performados, 

ou seja, se fazem existir através das práticas cotidianas”. 

(MASCARENHAS; MORAES, 2016, p. 128)

Reconhecer as concepções sobre a deficiência 

presentes no cotidiano escolar potencializa uma 

mudança na maneira de realizar a inclusão. (Bock, 

Nuernberg, 2018)



• Influência de culturas religiosas;

• Caridade de pessoas sem deficiência para com as pessoas 

que experienciam a deficiência;que experienciam a deficiência;

• A deficiência enquanto uma tragédia.

• Segregação

Nessa concepção, o sujeito com deficiência não possui agência 

sobre sua vida – subemprego, protecionismo)



• Um corpo que é passível de correção, conserto, cura.

• Centralidade constitutiva do conceito de norma 

enquanto princípio regulador de discursos e práticas 

(Martins, 2016)(Martins, 2016)

• A lesão, a doença ou a limitação física são definidoras 

da experiência de desvantagens e de desigualdades.



• Decisões sobre as pessoas ficam sob a responsabilidade 

dos profissionais habilitados, portanto, acredita-se ser 

necessária uma formação especializada para trabalhar 

com deficiência. com deficiência. 

• um problema individual, passível de medicalização, e a 

família deve resolver com os seus meios.

• Integração



• Distinção entre lesão e deficiência.

• problemas implicados pela deficiência se prendem com as 

estruturas sociais e não com as funcionalidades do corpo 

(Martins, 2016). (Martins, 2016). 

• Independência e autonomia - metas a serem alcançadas a 

partir da eliminação de barreiras.



1. A deficiência é uma forma de opressão social igualada 

com outras formas de opressão na nossa sociedade, 

associadas com gênero, raça, classe e sexualidade. (Carol 

Thomas, 2004)Thomas, 2004)

2. reconhecimento das vulnerabilidades das relações de 

dependência e seu impacto sobre nossas obrigações 

morais e, por fim, nas repercussões dessas obrigações 

morais em nosso sistema político e social. (DINIZ, 2003)

3. Interdependência enquanto parte da condição humana.



Para que ocorra uma inclusão de fato, alguns  

pesquisadores e militantes sugerem a adoção 

modelo social para combater currículos e práticas 

consideradas capacitistas.consideradas capacitistas.

Inclusão não é sinônimo de inserção de 

estudantes com deficiência nas escolas.





Em analogia a formas de discriminação incorporadas 

no sistema sociocultural ocidental, como o racismo e o 

sexismo, o campo de estudos sobre deficiência propôs 

o termo ableism, traduzido no Brasil como o termo ableism, traduzido no Brasil como 

capacitismo. (Bock; Nuernberg, 2018)

dar visibilidade aos processos de 

inferiorização e discriminação das pessoas cujas 

variações corporais não atendem aos padrões 

normativo.



Exemplo - a maioria dos termos que a Ciência criou 

para designar e classificar os impedimentos de 

natureza física, sensorial ou intelectual são hoje 

usados para aviltar e humilhar pessoas em situações usados para aviltar e humilhar pessoas em situações 

de conflito no cotidiano ou nas redes sociais. (Bock, 

Nuernberg, 2018)
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Política da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva - os educandos com deficiência 

ainda são o “alvo”, aqueles que serão focos da 

intervenção de especialistas, mesmo dentro do intervenção de especialistas, mesmo dentro do 

sistema de educação geral, não sendo incomum 

serem, nesse cotidiano, chamados de “alunos de 

inclusão”.

Convenção da ONU

Lei de Inclusão



� Propõe uma radical transformação do contexto, 

alargando os potenciais de acolhimento à variação 

corporal e funcional humana.

� Remoção das barreiras de acesso ao currículo e a � Remoção das barreiras de acesso ao currículo e a 

eliminação de seu viés capacitista (preferência por 

determinadas habilidades em detrimento de outras, 

constructos irrelevantes,...)

� Pessoas com deficiência, como todas outras - em 

constante transformação, permeáveis à mediação social e, 

portanto, incognoscíveis, sempre capazes de aprender. 



� Crítica sobre a estrutura curricular das escolas 

comuns, que historicamente supõe um modo padrão e 

naturalizado de estudante.

� Propõe-se a incorporação dos princípios e diretrizes do 

Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) como 

fundamento para currículos em oposição às práticas da 

velha educação especial



Derivado do conceito de desenho universal da 

arquitetura, busca aplicar conhecimentos atuais da 

educação, da neurociência, da informática, das mídias, 

dentre outras áreas, flexibilizando objetivos, métodos, dentre outras áreas, flexibilizando objetivos, métodos, 

estratégias, recursos e formas de avaliação de modo a 

contemplar diferentes necessidades, interesses e modos 

de funcionamento e aprendizagem. (Bock, Nuernberg, 

2018)



Ofertando diferentes caminhos para o aprendizado e 

valorizando os potenciais dos estudantes, o DUA 

reconhece seu protagonismo na aprendizagem reconhece seu protagonismo na aprendizagem 

escolar e promove a justiça social nesse contexto. 

(Bock, Nuernberg, 2018)



Princípio  1

• Proporcionar Modos 

Múltiplos de 

Apresentação 

• Como podemos reunir 

fatos e categorizar o que 

vemos, ouvimos, e ler. 

letras para identificar, 

palavras ou estilo de um 

Princípio 2 

• Proporcionar Modos 
Múltiplos de Ação e 

Expressão

• Como podemos organizar 
e expressar ideias, 

escrever um ensaio ou 
resolver um problema de 
matemática são tarefas 

estratégicas

Princípio 3

• Proporcionar Modos 
Múltiplos de 
Engajamento

• Como os estudantes 
podem se engajar e 

permanecer motivados ao 
longo das atividades. 
Como eles tornam-se 

desafiados, animados, ou palavras ou estilo de um 

autor são tarefas de 

reconhecimento.

• O quê da 

Aprendizagem

• Rede de 

Reconhecimento

estratégicas

• O como da 
Aprendizagem

• Redes Estratégicas

desafiados, animados, ou 
interessados. Estas são 

dimensões afetivas 

• Porquê da 
Aprendizagem

• Redes Afetivas



Percepção

uso da 
linguagem, 
expressões 

expressão e 
comunicação

funções 
executivas

interesse

esforço e 
persistência

expressões 
matemáticas e 
símbolos

compreensão
atividade 
física

comunicação persistência

Autorregulação



Esta teoria do Desenho Universal para Aprendizagem 

vem sendo desenvolvida por uma equipe denominada 

CAST (Center for Applied Special Technology).CAST (Center for Applied Special Technology).

http://www.cast.org/

http://www.udlcenter.org/



2. Opções 
diferenciadas 

de tarefas

3. 
Flexibilidade 
no ambiente

4. Feedback 
regular

Exemplos 
do DUA 

em sala de 
aula

1. Metas 
para cada 

aula

de tarefas

5. Diferentes 
formatos de 

textos



• Mudança estrutural no currículo e nos conteúdos - Nesse 

sentido, é preciso dar visibilidade ao tema deficiência no 

currículo como um tema do cotidiano humano.

Produção cultural das pessoas com deficiência, sua • Produção cultural das pessoas com deficiência, sua 

representatividade no mundo da ciência, da política, das 

artes e dos esportes. 

Exemplos: A arte sacra de Aleijadinho, a música de 

Beethoven, a literatura de Borges, as pinturas de Frida Kahlo, 

a astrofísica de Stephen Hawking.



Há que se questionar e ressignificar constantemente o 

entendimento sobre quem são os estudantes que as 

escolas têm, de fato, o compromisso de instruir e educar.

1 - Reconhecer a maneira como se compreende a 

deficiência é o primeiro passo para uma mudança no fazer 

docente, para que este fazer seja mais ético e intencional 

na acolhida dos diferentes sujeitos 



2 - uma mudança na maneira de fazer inclusão nas 

escolas, deslocando o lugar definidor do especialista da 

Educação Especial para a responsabilidade de todos os 

agentes da comunidade escolar.agentes da comunidade escolar.

3 - adoção de um “compromisso político com a denúncia 

da opressão social das pessoas e na aspiração de uma 

sociedade mais inclusiva”. (MARTINS et al., 2016, p.39).



A construção de uma sociedade inclusiva pautada no 

reconhecimento da existência das diferenças humanas, 

conduz à amplitude do respeito pelas características 

identitárias de cada um, pelo envelhecimento digno e identitárias de cada um, pelo envelhecimento digno e 

saudável, enfim, pela condição frágil do ser humano. 

(Bock, Nuernberg, 2018)

A escola faz parte dessa construção, e nós, enquanto 

educadores, temos uma responsabilidade ética com o 

acolhimento e respeito a variação humana. 


