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INTRODUÇÃO: 

 As práticas de discriminação, preconceito e opressão em que as pessoas com 
deficiência são submetidas, são chamadas de “capacitismo”. Em que pese as políticas, 
legislações e normativas ditas “inclusivas”, a concepção presente em nossa sociedade é a de 
que as pessoas com deficiência são menos aptas ou menos capazes de gerir a própria a vida 
(DIAS, 2013). Nesse sentido, o objetivo deste projeto foi identificar e discutir as possíveis 
contribuições das produções teóricas dos “Estudos sobre a Deficiência” ou em inglês “Disability 
Studies” para uma educação anticapacitista.  
 Mais especificamente, procuramos: a) Discutir os conceitos de deficiência, 
capacitismo e anti-capacitismo presentes na produção bibliográfica dos “Estudos sobre a 
Deficiência”; b) Identificar nas principais bases de dados científicos nacionais e internacionais 
a produção teórica dos “Estudos sobre a Deficiência” em interface com a educação da pessoa 
com deficiência; c) Identificar, elencar e discutir a partir da produção teórica pesquisada, 
elementos para o desenvolvimento de pesquisas e práticas anticapacitistas na educação. 

METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada no projeto foi uma revisão bibliográfica sistematizada, que 
consistiu na utilização de fontes de dados da literatura sobre o capacitismo e com um recorte 
específico nas teorias dos “Estudos Sobre a Deficiência”. Os materiais utilizados foram 
dissertações, teses, capítulos de livros e artigos. Na fase do levantamento bibliográfico-
documental usamos como técnica de coleta de dados a busca por palavras-chaves, sozinhas 
ou combinadas, em bases de dados específicas (Scielo, Google Acadêmico, Capes, Bibliotecas 
digitais da Unicamp, USP, UNESP e UFSCar, dentre outras). Após a coleta dos dados 
(identificação dos trabalhos a respeito dos “Estudos sobre a Deficiência”), estes estão sendo 
organizados, codificados e analisados de acordo com a sua relevância nos objetivos citados 
anteriormente para responder à questão da pesquisa: Qual(is) a(s) contribuição(ões) da 
produção teórica dos “Estudos Sobre a Deficiência” para o desenvolvimento de pesquisas e 
práticas anticapacitistas? 

Para responder o problema da pesquisa, organizamos o projeto em duas partes. Na 
primeira coletamos as seguintes informações: a) nome dos/as autores/as; b) título dos 
trabalhos; c) tipo de publicação; d) ano de publicação; e) periódico, editora ou instituição de 
publicação. Já a segunda parte1 procura discutir: f) os principais temas abordados; g) os 
                                                            
1 Esta parte do trabalho ainda está em andamento. Além disso, até o momento foram analisadas produções nacionais, apenas.  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

objetivos dos trabalhos; h) as metodologias empregadas; i) os principais resultados e 
conclusões; e j) concepções de deficiência, inclusão e educação das pessoas com deficiência. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 Como dissemos, a primeira parte da pesquisa consistiu em um levantamento das 
seguintes informações: a) nome dos/as autores/as; b) título dos trabalhos; c) tipo de publicação; 
d) ano de publicação; e) periódico, editora ou instituição de publicação.  

Assim, por meio da busca de descritores (vide Tabela 2) relacionados a temática 
pesquisada, encontramos 71 textos nas seguintes bases de dados: 

Tabela 1- Base de dados/Quantidade de materiais encontrados 

Nome da base de dados Quantidade de materiais encontrados 
Google acadêmico 49 

Biblioteca virtual Unicamp 8 
Biblioteca virtual USP 3 

Biblioteca virtual UFSCAR 5 
CAPES 2 
ANPED 0 
IBITIC 0 
Scielo 4 

Biblioteca virtual UNESP 0 
Total: 71 

 

Foram feitas 13 combinações de descritores com uma, duas ou três palavras para 
selecionar as referências bibliográficas. Dessa forma, as combinatórias e seus resultados foram: 

Tabela 2- Descritores 

Descritores Materiais encontrados 
“Deficiência” “Estudo da deficiência” 8 
“Estudo da deficiência” “Capacitismo” 1 
“Capacitismo” “Educação especial” 7 
“Desability Studies” “Educação especial” “capacitismo” 1 
“Estudo da deficiência” 7 
“Educação especial” “Modelo social” 1 
“Modelo social da deficiência” 37 
“Estudo da deficiência” “Educação Especial” “Modelo social” 1 
“Educação especial” 2 
“Desability Studies” 1 
“Estudo sobre deficiência” 2 
"modelo social da deficiência" "estudo da deficiência" "educação 
inclusiva" 

1 

“deficiência” 1 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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 Em relação aos tipos de publicações, há uma variedade. O maior destaque é de artigos 
de revistas. Sobre teses de doutorado, mestrado e conclusão de curso é possível perceber uma 
baixa quantidade de publicações. 

Tabela 3- Tipo de publicação 

Tipo de publicação Quantidade 

Artigo de revista 56 

Tese de Doutorado e Mestrado 8 

Livro 4 

TCC e Monografia 2 

Trabalho para evento acadêmico 1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 As publicações foram feitas entre os anos de 2001 e 2021, de acordo com o gráfico 1, a 
seguir, o maior período de publicação foi a partir de 2016, isso demonstra que esse assunto 
ainda é recente na área acadêmica nacional. 

Gráfico 1- Ano de publicação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 Há uma grande publicação em revistas de diversos assuntos, como saúde, sociologia, 
educação, estudos feministas. Foram 56 artigos publicados em revistas, as que se destacam 
são “Estudos Feministas” e “Quaderns de Psicologia”. Nessa tabela colocamos as revistas que 
mais se destacam, pois nas outras 43, houve uma publicação, apenas. 

Tabela 4- Publicações em revista 

  

  

 

 

 

Revista  Quantidade 
Educ. Soc 2 

Quaderns de Psicologia 3 

Revista Estudos Feministas 4 

SciELO Preprint 2 

Ciência & Saúde Coletiva 2 
Outros 43 
Total 56 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Em relação aos autores, quatro se destacam pela quantidade de publicações sobre a 
temática em análise, são eles/as Gustavo Piccolo, Marivete Gesser, Débora Diniz e Adriano 
Nuenberg. Também se observa uma grande dispersão de autores/as publicando sobre a 
temática, pois verificamos outros/as 109 autores/as que publicaram a respeito dos “Estudos 
sobre a Deficiência”.  

Tabela 5- Publicação por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

CONCLUSÕES: 
 
Foi possível concluir que por muito tempo a deficiência foi compreendida com as ideias do modelo 

médico, no qual a deficiência é entendida como uma inadequação para a sociedade, na verdade a 
deficiência é considerada para este modelo um desvio da normalidade (MEDEIROS; DINIZ, 2004). Em 
suma, o modelo médico discuti a deficiência por meio de um conjunto de teorias e práticas assistenciais 
em saúde, pressupondo que a causa da experiência da deficiência é a doença ou lesão, ou seja, a 
deficiência para esse modelo é a restrição corporal do indivíduo para interagir socialmente (BAMPI; 
GUILHEM; ALVEZ, 2010).  

 O modelo social da deficiência originado em 1960, surge como proposta para superar o 
modelo médico, compreendendo que a deficiência é resultado da interação entre características 
corporais do indivíduo singular e as condições da sociedade em que ele vive, ou seja, é a 
associação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou diminuição de 
funcionalidade, isso é a lesão, com um arranjo social pouco sensível para a diversidade corporal 
(MEDEIROS; DINIZ, 2004). 

 Nesse sentido, foi que a partir dos anos 1970 com o surgimento da UPIAS (The Union of 
the Physically Impaired Against Segregation), uma organização do Reino Unido, composta por 
homens, brancos e com deficiência, foi que este debate eclodiu de forma mais significativa nos 
países britânicos e na Irlanda do Norte, com destaque para a Inglaterra. Originalmente, foi a 
UPIAS que determinou a exclusão causada pela deficiência, diferenciando lesão de deficiência, 
a primeira condiz com a “perda total ou parcial de um membro, órgão ou a existência de um 
mecanismo corporal defeituoso” (UPIAS, 1976 apud MEDEIROS; DINIZ, 2004) já a deficiência 
foi definida como “desvantagem ou restrição de atividade provocada pela organização social 
contemporânea que pouco ou nada considera aqueles que possuem lesões físicas e os exclui 
das principais atividades da vida social” (UPIAS, 1976 apud MEDEIROS; DINIZ, 2004). Dessa 
forma, surge os Estudos Sobre Deficiência, com o intuito de retirar a questão da deficiência do 
campo biomédico e aderir às questões sociológicas.  

Autor Quantidades de publicações 

Gustavo Mendes Piccolo  6 

Marivete Gesser  6 

Debora Diniz  4 

Adriano Nuenberg  2 

outros 109 

Total 127 
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 Outro modelo que veio para desafiar tanto o modelo médico quanto o social, pois trouxe 
questões que não foram discutidas, foi o das teóricas feministas, conhecido como a segunda 
geração do Modelo Social. Era um grupo composto por mulheres com deficiência, mães, 
cuidadoras, que defendiam a ideia de que a deficiência é uma experiência do corpo com lesão 
com ambientes poucos acolhedores, uma experiência que toca a todos. Reconhecem a 
dependência e a interdependência como condição humana, pois todas as pessoas 
experimentam a dependência em algum momento de suas vidas, defendem a ética do cuidado 
como política pública e a Interseccionalidade2 como identidade, pois certas características 
potencializam a exclusão e opressão social (BOCK; SILVA; GOMES; BECHE, 2020).  

 Esses estudos sobre Deficiência, no Brasil, chegaram a partir dos anos 2000. A partir, da 
análise feita até agora, a maior parte dos trabalhos acadêmicos foram publicados na forma de 
artigos, de um total 71 trabalhos identificados, 56 são artigos (aprox. 79%). Entre os periódicos 
responsáveis pela publicação dos 56 artigos identificados, destacam-se, as Revistas Estudos 
Feministas e Quaderns de Psicologia. Outro ponto para se observar são os descritores, pois a 
partir do termo “Modelo Social da Deficiência” identificamos 37 trabalhos acadêmicos sobre a 
temática em um total de 71, aproximadamente 52% da produção identificada. Em relação as 
bases de dados, o Google Acadêmico se mostrou importante, pois 49 dos 71 trabalhos 
identificados (aprox.69%) foram recuperados nesta base.  

 Conclui-se que os trabalhos acadêmicos nesse campo de estudo são recentes no Brasil, 
não obstante, essa produção tem aumentado principalmente nos dois últimos anos, 2020 e 
2021, onde identificamos aproximadamente 1/3 da produção nacional sobre a temática (26 em 
um total de 71 ou 36,62% do total). Além disso, verificamos que tem predominado nas 
publicações identificadas o que tem sido chamado na literatura da área de segunda geração 
dos estudos sobre a deficiência, onde observa-se forte atuação de teóricas feministas discutindo 
a deficiência sob uma perspectiva interseccional.  
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2 Questões como raça, gênero, classe social e outras variáveis que acentua outras formas de opressão. 


