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RESUMO

Esse artigo busca refletir sobre a concepção da deficiência no contexto da modernidade e as implicações
desse momento social, analisando a relação existente entre elas na educação. Ele procura problematizar
como os temas deficiência, diferença, inclusão e educação vêm sendo concebidos e exercitados nos
últimos séculos. Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico utilizando como referencial teórico as
pesquisas de Silva (2008), Diniz (2007), Ribas (2003) e outros estudiosos que enfatizam sobre pessoas
com deficiências e educação e, Giddens (1991), Berman (1986), Morin (2000), e outros pesquisadores que
discutem sobre a modernidade. Quanto à metodologia, utilizou-se o método de pesquisa de revisão
bibliográfica com abordagem qualitativa.
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ABSTRACT

This article seeks to reflect on the concept of disability in the context of modernity and the implications of
this social time, analyzing the relationship between them in education. It aims to discuss topics such as
disability, difference, inclusion and education have been conceived and practiced in the past centuries.
Therefore, we performed a bibliographic study using as theoretical research by Silva (2008), Diniz (2007),
Ribas (2003) and other scholars who emphasize on people with disabilities and education, Giddens (1991),
Berman (1986), Morin (2000), and other researchers who argue about modernity. Regarding the
methodology, we used the research method of literature review with a qualitative approach.

Keywords: education, disability and modernity.

Introdução

Costumeiramente, a pessoa com deficiência tem sido vista, conforme o modelo médico, apenas como um
indivíduo com diferentes tipos de lesões, por isso, sem habilidade, um ser desviante, cuja (s) característica
(s) contraria (m) as normas de convivência estabelecidas pela sociedade capitalista. Desta forma, essa
visão estanque e pouco complexa sobre os sujeitos possibilita o determinismo e reducionismo do ser
humano a um padrão homogeneizante e arbitrário de comportamento e o afasta do debate do ponto de
vista sociológico.
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Entretanto, em nossa sociedade moderna, não é essa visão de homem que devemos ter. “A exigência que
Auschwitz[ii] não se repita é a primeira de todas [...]” (ADORNO, 1995, p.119), ou seja, que toda
regressão no tocante às discussões acerca da (in) visibilidade dos sujeitos na sociedade, na escola, no
bairro e até em casa, não retome com o intuito de eliminar a individualidade e até mesmo a identidade
das pessoas com deficiência, mas sim, que essa discussão incline-se à consideração da expressividade da
questão da deficiência para a organização política, social, cultural e educacional.

No contexto educacional, destaca-se o relevante papel da educação no aperfeiçoamento do homem em
sua (trans)formação política, ética e social, ou seja, na transformação do sujeito e da sociedade. Nesse
processo, a possibilidade de percepção da essência do outro e construção de uma relação social de troca,
reciprocidade, respeito, solidariedade e cidadania é dada também pela educação.

A compreensão sobre a complexa natureza humana, seus comportamentos, suas possibilidades e
limitações é relevante para uma saudável convivência em grupo. Daí a importância desse estudo que se
justifica pela necessidade da realização de um trabalho educativo diferenciado, voltado para a mudança de
concepções e práticas que possam considerar as singularidades e qualidades humanas, possibilitando o
resgate do homem enquanto sujeito histórico e da sua dignidade.

Para contemplar os temas propostos, esse trabalho está organizado em três partes. Na primeira parte,
abordará o conceito de modernidade e a influencia desse tempo social na organização das sociedades e
conseqüentemente nas relações entre os grupos. No segundo momento, veremos como se dá a
compreensão do fenômeno sociológico da deficiência nos tempos modernos. E, por fim, buscaremos
refletir sobre a concepção da deficiência no contexto da modernidade e a relação existente entre elas na
educação.

1. O QUE É ESSA TAL MODERNIDADE

O conceito de modernidade é amplo e complexo, pois se refere a um momento histórico que ao mesmo
tempo está no passado e no presente. A amplitude da sua referencia histórica e as mudanças
características desse tempo, faz com que alguns autores apresentam percepções diferentes e por isso nem
sempre há clareza sobre sua significação nos estudos correntes.

Para uma possível compreensão dessa discussão torna-se necessário um breve resgate histórico sobre
esse momento social conhecido como modernidade. Por volta do século XVII no Ocidente, desencadeou-se
uma proposta de mudança na sociedade, uma verdadeira transformação, quer dizer, de uma
modernização, também conhecida como Iluminismo. Conforme Rouanet (1994, p.5), iluminismo e
modernização é a mesma coisa, isto é,

“uma tentativa de modernização, de transformação de sociedades arcaicas em
sociedades regidas pela razão – pela razão científica, pela razão filosófica -, em
que as estruturas sociais consideradas obsoletas deveriam ser atualizadas à luz
de novos princípios da filosofia, da ciência, da moral tal como eram representadas
naquela época”.

Essa concepção apresenta uma tentativa de transformação social sob os preceitos da ciência, filosofia e da
moralidade. Ainda de acordo com Rouanet (1994) o iluminismo era considerado um movimento com
características díspares, pois havia uma enorme variedade de discussões sobre a transformação da
sociedade com base nas diferentes ideias e concepções de diversas visões filosóficas, que visava o
favorecimento da libertação, autonomia e emancipação a todas as pessoas.

O mundo moderno é criado e recriado, cheio de descobertas e invenções, não obstante, também marcado
por violências simbólicas e/ou material retratadas no decorrer dos últimos séculos. Sendo assim, para um
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melhor entendimento desse momento/tempo social, serão evocadas a seguir as ideias de alguns autores e
estudiosos que tratam do tema.

Para Marx[iii] a modernidade é como um desastre temporal e social que aflige as pessoas e as desnorteia,
ao mesmo tempo em que proclama que tudo neste mundo é possível de ser feito, refeito, revisto e
desfeito. Desta maneira, o modernismo nos confunde, pois expressa a perpétua interrogação sobre a sua
própria essência, apresenta pontos e contrapontos de uma humanidade moderna que se limita a uma
ausência de valores, ao mesmo tempo, em que é exibe uma abundância de possibilidades que podem ser
gloriosas ou mesmo deploráveis. Nessa perspectiva, a modernidade proporcionou às pessoas um leque de
possibilidades de vivências com autonomia e liberdade ao mesmo tempo em que essa liberdade limita as
ideias e os discursos.

Segundo Berman (1986), a modernidade constitui o conjunto de experiências vivenciadas no tempo e
espaço por homens e mulheres, que trazem à tona sua história, relações sociais e tradições, construindo e
desconstruindo a ideia de modelo social e de sociedade. Para ele, os cientistas sociais do século XX não
dotam de fé nos homens modernos, acreditando que são desprovidos de sensibilidade e do direito de viver
em liberdade, devendo estar presos ao cárcere da própria modernidade.

O mundo moderno tinha o caráter de um mundo paradoxal, “onde o progresso material era obtido apenas
à custa de uma expansão da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia individuais.”
(GIDDENS, p.13). Com isso, é possível afirmar que a modernidade conduz o homem através da sua
dialética e dinâmica histórica, e “refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiram
na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua
influência.” (GIDDENS, 1991, p. 8).

Nessa perspectiva, a modernidade mudou a forma do homem se relacionar com os espaços e isso
possibilitou um contato maior com o próximo, além de uma formação política da sociedade, determinada
pela relação entre o individuo e a sociedade. Schaff (1995) apresenta esse indivíduo como sendo um ser
social com uma existência conjunta no interior da estrutura social, no interior da divisão do trabalho, na
sua atividade produtiva e no sentido de vida social a ela correspondente. O autor considera o individuo
social e biológico, ou seja, se refere ao sujeito dependente e ligado socialmente e igualmente único na sua
existência individual. Essa existência é regida por uma maneira dicotômica de viver, quer dizer, viver em
mundos simultâneos, onde se tem experiências de estar em meio a uma sociedade revolucionária e
autentica em alguns setores o mesmo tempo que se experimenta vivencia retrógradas.

Deste modo, compreender a modernidade representa entender como foi a descoberta da ideia de sujeito e
o triunfo da razão e, como esse saber contribuirá para definição de novos tempos e de novas relações
sociais. Surge então o questionamento: As consequências dessa modernidade que controla e tenta ordenar
a sociedade, a “modernidade sólida” (Bauman, 1986), à torna deficiente, ou projeta essa condição para as
pessoas que apresentam limitações diversas

1. “DEFICIÊNCIA” - DO SILENCIAMENTO À NEGAÇÃO

A ambigüidade inerente ao conceito de deficiência possibilita análises que muitas vezes enfocam
características específicas da própria deficiência em detrimento da compreensão do homem em sua
completude. As análises e explicações são centradas por vezes no modelo médico, científico, social, racial,
econômico e educacional de maneira categórica e diminutiva do valor e da representatividade do sujeito
constituinte de uma sociedade e, do homem como totalidade, como ser de relações, e ser histórico.

A busca pela explicação para tudo a partir da ciência proporcionou ao homem o domínio sobre o outro,
especialmente sobre aqueles que estão na categoria de desviantes do padrão de normalidade estabelecido
pelos tempos modernos. Neste contexto, se fundou a imposição de um discurso de incompetência,
inabilidade e incapacidade para a convivência em grupo e para a produção e, de inferioridade existencial
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do sujeito deficiente. Esses sujeitos, vistos como desviantes são envolvidos cotidianamente em meio à
manifestações de preconceito, discriminação e conseqüentemente, à exclusão.

A exclusão a partir da concepção de processo sociocultural propicia a interdição, rejeição e negação do
lugar do sujeito deficiente no acesso ao direito de ser cidadão. Desta maneira, essa diferença, é reduzida
especificamente às marcas do corpo e, esse corpo ao estar num espaço junto a outros corpos não
marcados, “é utilizada como um mecanismo sutil de apagamento das diferenças”. (LOPES, 2006, p.215)

O descompromisso político associado à exclusão de pessoas com deficiência é o resultado do
funcionamento de um sistema que classifica as pessoas conforme sua produtividade associada ao conceito
reducionista de normalidade, considerando que o que não está bem, é doente, deficiente, limitado,
improdutivo, abreviando os sujeitos a uma centralidade do orgânico. O discurso da Modernidade a respeito
das pessoas com alguma deficiência sustenta-se na própria compreensão da deficiência apenas como uma
anomalia, um distanciamento dos padrões ideologicamente determinados como normais.

Conforme afirma Diniz (2007, p.10) a “deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com
lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente.” As marcas dadas ao
corpo socialmente são potencializadas no modelo médico que apenas enfoca no diagnóstico nas
deficiências, nomeando-as e classificando as pessoas como capazes ou incapazes de desenvolver qualquer
relação e participação social. Como complementação dessa afirmativa, é possível referenciar o destaque
dado desde a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975) à Organização Mundial de Saúde –
OMS (1980) [iv] ao uso da terminologia entendida como correta para referenciar às pessoas que tinham
alguma deficiência.

Segundo Ribas (2003) a OMS tornou publico uma ‘classificação dos casos’ – impedimento, deficiência e
incapacidade; acessíveis na época, com a ideia de que essa classificação poderia finalizar a ambigüidade e
a incoerência dos conceitos. Os termos da nova classificação conforme o autor citado, diziam que

“o impedimento diz respeito a uma alteração (dano ou lesão) psicológica,
fisiológica ou anatômica em um órgão ou estrutura do corpo humano. A
deficiência está ligada a possíveis seqüelas que restringiriam a execução de uma
atividade. A incapacidade diz respeito aos obstáculos encontrados pelos
deficientes em sua interação com a sociedade, levando-se em conta a idade,
sexo, fatores sociais e culturais.” (RIBAS, 2003, p.10)

Esse apego aos conceitos enquanto representatividade da imagem e identidade de uma pessoa com uma
necessidade especial específica confirma a complexidade da discussão sobre esse tema. O uso “correto” ou
não de um termo a ser utilizado na comunicação com uma pessoa deficiente tem um valor cultural, o qual
segue regras, padrões e normas de um espaço e um tempo. Nessa perspectiva traz-se para reflexão a
discussão desse ser marcado por sua deficiência e aberto para vivencias individuais e coletivas que
relativizam o que é do organismo e o que é da experiência da vida com outras pessoas.

No entanto, mesmo compreendendo que o modelo médico ainda se impõe nessa discussão, a deficiência
também pode ser analisada na perspectiva da opressão social como a sofrida por outros grupos
marginalizados, ou seja, a “[...] deficiência seria o resultado da interação de um corpo com lesão em uma
sociedade discriminatória.” (DINIZ, 2007, p.18). Em síntese “o individuo humano torna-se o que é no
processo de educação social: sua gênese está determinada pela influencia da linguagem, pelo sistema de
valores transmitidos e por suas relações normativas correspondentes, pela transmissão social dos
estereótipos – que provocam fortes efeitos sobre o pensamento e o agir do homem” (SCHAFF, 1995, pág.
102).

Essa ação discriminatória evidencia ações que negam as diferenças, nesse sentido confirma a ideia de
exclusão como uma atitude com referencia cultural que impede, resigna e nega o lugar do sujeito na
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garantia do direito de ser cidadão.

Logo, torna-se necessário desconstruir tantas verdades cimentadas como únicas e que isolam os sujeitos
desviantes da normalidade. Essa definição é dada pela sociedade que avalia e posiciona as pessoas
conforme os seus padrões, manifestando assim, atitudes sob a forma de preconceito e discriminação.
Desse modo, é possível afirmar que “a diferença é, portanto, socialmente formulada, na razão particular
da existência dos grupos sociais que são definidos pelos tipos de interação e intensidade dos conflitos.”
(SILVA, 2008, p.31).

Diante disso, reconhecer socialmente as diferenças não representa formalizar e homogeneizar os homens
e mulheres, mas reconhecê-los singulares e assegurá-los o direito de mostrarem suas potencialidades, de
afirmarem-se como sujeitos de ação, capazes de darem outros sentidos às suas vidas nas relações
vivenciadas com outros sujeitos. Sendo assim, a experiência em situações que impedem o
desenvolvimento humano pleno, não permite a expressão da humana capacidade criadora, deste modo,
continuar na busca pela garantia do direito à inclusão social representa prosseguir a lutar pelo
reconhecimento público às diferenças.

1. A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA MODERNIDADE

A modernidade é marcada por discussões sobre a diversidade humana e a necessidade do reconhecimento
e respeito às diferenças. Por suas contradições, a modernidade possibilita que novos sentidos sejam dados
às concepções existentes sobre deficiência e que essas possam ser recriadas. Ela apresenta um discurso
de entendimento de quem são os sujeitos com deficiência, a condição de ser deficiente e de como tratar
tal condição. Mas que entendimento seria este O de que a deficiência é um desvio da norma Que a
condição de ser deficiente representa a impossibilidade de um ajustamento aos padrões definidos como
normais e, portanto, são seres com menor representação social

É preciso, portanto, responder a essas questões para melhor assimilação do discurso da modernidade e,
para tanto, a educação é utilizada aqui como referência. Esta é fundamental para a transformação da
sociedade e do individuo, a ela cabe construir práticas de convívio na diferença em meio aos grupos
sociais, marginalizados ou não, visando facilitar a aquisição da cidadania.

Segundo Morin (2000) o ensino deve ter como referencia a educação integral do ser humano, dirigida à
sua totalidade e não apenas a um de seus componentes, deve também proporcionar a vivencia de um
tempo em que seja possível vivenciar todas as diferenças. Sendo assim, a educação não pode se furtar de
tratar dos problemas centrais e fundamentais que se encontram invisíveis, ignorados e esquecidos, mas
que são imprescindíveis nas propostas de ensino.

Ainda de acordo às ideias de Morin (2000), reconhece-se que “os setes saberes necessários à educação do
futuro”, devem ser analisados e se possível, utilizados pela educação como metas de ensinagem na
modernidade, pois representam um fio condutor na busca da hominização na humanização. Destacam-se
aqui dois saberes considerados como pertinentes para essa discussão. São eles: Ensinar a condição
humana - este saber representa o ser humano como um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural,
social, histórico, portanto, propõe aprender o que significa ser humano e tornar consciente a identidade
complexa e comum de todos os humanos. E ensinar a compreensão apresentado como o sexto saber,
sendo esta considerada como “garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade”. Para o autor,
existem duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou objetiva (inteligibilidade e explicação)
e a compreensão humana intersubjetiva (comporta um conhecimento de sujeito a sujeito). A ética da
compreensão busca compreender de maneira desinteressada e que se compreenda a incompreensão.
Morin diz que compreender é aprender e reaprender incessantemente. Assim, a educação para a
compreensão requer reforma planetária e almeja compreensão mútua entre os seres humanos, quer
próximos, quer estranhos.
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Essa afirmativa reforça ideia de que a ação educativa inclusiva representa um projeto ético-político, que
parte do princípio de educação para todos. E, para efetivação dessa premissa, a escola na atualidade

“[...] precisa, antes de mais nada, definir-se quanto a sua concepção de sujeito,
de mundo, também sobre sociedade, sobre deficiência e eficiência, concepção de
desenvolvimento e aprendizagem, para poder conhecer mais e melhor sobre as
características das crianças e jovens que nela estão e dela esperam um papel
crucial no desenvolvimento cognitivo em todas as esferas do simbólico” .
(PADILHA, 2007, p. 108)

Nessa perspectiva, a educação, precisa pensar os sujeitos na sua diversidade, como indivíduos sociais, isso
porque, “o homem é sempre um individuo social, isto é, que sua ligação com a sociedade se expressa
tanto na gênese de seu sistema de valores e das relações normativas aceitas como em suas atitudes no
sentido das disposições de ação, nos estereótipos que dominam seu pensamento etc.” (SCHAFF, 1995, p.
100). A partir desse ponto de vista, é preciso promover mudanças no trabalho educativo, de modo que a
exclusão seja eliminada, não permitindo mais continuidade do discurso modernista que encobriu os
excluídos com suas vestes e os fez permanecer no mesmo lugar de homem não sociológico, sem
identidade e representatividade individual e social.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia da modernidade era que o pensamento científico, distante dos mitos, poderia conduzir a sociedade
para a evolução. Mas essa ideia guiada pela razão, pela ciência, colocou o homem numa posição de
senhorio e “dono” do saber e, a ciência como a única fonte da verdade. Com base no discurso cientifico de
padronização e hegemonia entre os homens, o sentido da tão desejada evolução reverte-se, pois passa a
desvalorizar os que não se enquadram no padrão social.

No caso das pessoas com deficiência, ainda há o que se discutir sobre o sentido do “diferente”. Silva
(2008) diz que,

“o conceito de deficiência condiciona-se às instancias valorativas do contexto
social que o significa e esse sentido é dado não como uma simples caracterização
classificatória do sistema de valores de uma dada sociedade, mas,
principalmente, como uma atitude de cunho político, que além de prescrever
encaminhamentos para orientações praticas, causam expectativas sociais em
relação às pessoas com deficiência” (p.51).

Nesse sentido, entende-se que a deficiência é formulada pela sociedade em um contexto histórico, deste
modo, na contemporaneidade, não se permite considerar a deficiência apenas como uma marca corporal
que distingue os indivíduos, ou seja, como uma representação do próprio ser. A sociedade contemporânea
deve olhar para além da deficiência.

Entende-se que a discussão sobre diferenças, inclusão/exclusão é complexa, deste modo, refletir sobre a
concepção da deficiência no contexto da modernidade e as implicações desse momento social, bem como,
a relação existente entre elas na educação demonstra-se necessária para o reconhecimento da
importância das relações sociais, da experiência de vida para que o atendimento as demandas individuais
seja efetiva.

Destaca-se aqui, a importância da educação para a significação dessa discussão. Ela contribui na medida
em que propõem ações educativas que visam o reconhecimento do ser como social. Assim sendo, a
educação contemporânea precisa buscar meios de informar e formar os indivíduos com o intuito de
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promover reflexões acerca do desenvolvimento intelectual e/ou laboral das pessoas que não pode ser
considerado como um dado biológico isolado, bem como, de que essas pessoas podem exercer seus
direitos de cidadão. Para tanto, é preciso potencializar um trabalho de repensar como a diversidade e a
diferença deve ser tratada cotidianamente.
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