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O CORPO E A EDUCAÇÃO NOS MODELOS 

MÉDICO, SOCIAL E PÓS-SOCIAL DA DEFICIÊNCIA 

Introdução
Os estudos da deficiência consistem em um campo de estudos interdisciplinares que entende a 
deficiência como um fenômeno complexo, com implicações biológicas, históricas e sociais. 
Diferentes modelos têm sustentado problematizações na área, como o modelo médico, social e 
pós-social.  

Objetivo
O objetivo deste trabalho consiste em compreender o conceito 
de corpo situado em cada um dos modelos de deficiência, bem 
como as possíveis consequências destes na educação.

Método
Pesquisa bibliográfica em 
publicações a partir da década de 
1990 Brasil, Europa Ocidental e 
América do Norte). Descritores: 
disability studies, educação 
inclusiva, feminist disability 
studies, paradigmas da 
deficiência.
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Resultados e Discussão 
Observou-se que os conceitos de corpo e o modo como a 
educação é contextualizada nos diferentes modelos não são 
fixos, ou seja, variam de acordo com o contexto e período 
histórico. Também é possível destacar algumas consequências 
destes conceitos na realidade das pessoas com deficiência, na 
maneira como se interpretou o corpo com impedimentos e 
nos meios através dos quais a educação materializou cada um 
dos paradigmas.

Considerações Finais 
Entende-se que ainda prevalece uma tendência para a normalização, sendo o modelo social uma 
ruptura com tais ideais e a defesa de uma sociedade inclusiva. O modelo pós-social, por sua vez, 
surge como uma ampliação e renovação do modelo social, trazendo nova perspectiva sobre o corpo e 
a identidade das pessoas com deficiência.  
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