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Resumo 
O presente artigo discorre sobre a questão de gênero, na perspectiva de refletir sobre a 
construção social da mulher deficiente. O interesse por esse estudo partiu da experiência 
profissional na tutoria do curso Gênero e Diversidade na Escola, bem como a 
experiência acadêmica no mestrado, aonde venho desenvolvendo uma pesquisa sobre a 
Política Nacional de Educação Inclusiva para pessoas com deficiência. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho é analisar a relação existente entre gênero e deficiência, a partir 
do contexto de exclusão vivido pelas mulheres com deficiência. Para tanto, realizamos o 
estudo através de uma revisão de literatura, tomando como base alguns autores e obras 
que discutem os temas: gênero, deficiência e exclusão. Com a finalidade de refletir 
sobre essas temáticas, estruturamos o texto em duas partes: primeiro fazemos um breve 
comentário sobre o conceito de gênero; no segundo momento problematizamos a 
exclusão das mulheres no contexto social e em seguida tecemos algumas considerações 
sobre as mulheres deficientes, vítimas do modelo excludente da sociedade. Nossas 
considerações nesse estudo partem do entendimento de que as mulheres sejam elas 
deficientes o não, ainda vivem em contexto de exclusão, segregação e violência e que a 
existência de políticas de atendimento, apoio e defesa a esse segmento ainda não são 
efetivadas na prática. 
 

 

Introdução 

A questão da exclusão social das mulheres no Brasil não é recente, essa 

problemática remonta os diferentes períodos que marcam a História, desde o período 

colonial até os dias atuais, tendo sido as mulheres excluídas dos espaços públicos e 

confinadas ao mundo doméstico durante muitos anos.  Essa construção social marcou 

negativamente o cotidiano das mulheres que estavam colocadas em situação de 

desvantagem em relação ao homem, nas diversas situações sociais. 



 

2

A desvantagem das mulheres se agrava ainda mais quando o fator de gênero se 

une a discriminação da deficiência. A trajetória de vida das pessoas com deficiência tem 

sido marcada ao longo dos anos por diferentes processos de marginalização e exclusão. 

Historicamente, as pessoas com deficiência foram vítimas de preconceitos e barreiras, 

baseadas na idéia de que não podia desenvolver habilidades, se profissionalizar, 

trabalhar, estudar em escolas regulares, enfim, impossibilitadas de assumir algumas 

atividades e seguir os padrões estabelecidos em nossa sociedade em função de suas 

supostas limitações. 

Com o objetivo de pensar essas questões, estarei apresentando ao longo deste 

texto, uma breve análise da relação existente entre gênero e deficiência, a partir do 

contexto de exclusão vivido pelas mulheres. Assim, pretendo iniciar, ainda que 

timidamente, uma análise do conceito de gênero, sistematizando brevemente algumas 

concepções sobre o tema. Em seguida problematizamos a exclusão das mulheres com 

deficiência. 

Considerações sobre o conceito de gênero  

O debate sobre gênero nos últimos anos tem chegado aos diferentes espaços 

como a academia, a escola, os meios de comunicação, enfim, o assunto chega aos 

espaços públicos e privados, e aparece de modo crescente em textos e publicações 

jornalísticas, científicas e em documentos legais que orientam políticas públicas.  

O conceito de gênero com profunda influência do movimento feminista foi 

criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, evidenciando que 

“homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de 

seus corpos” (SPM, 2009, p. 39).  

Entende-se que o movimento feminista e as campanhas pelos direitos da mulher, 

sobretudo, a partir da segunda metade do século XX, com o movimento das sufragistas 

que reivindicavam o direito ao voto, se configuraram em marcos importantes e 

norteadores das lutas políticas voltadas para a mulher e as relações de gênero. Assim 

nos reportamos a Ferreira (2009, p. 262): 
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O movimento feminista, como ação organizada, contribuiu para mudar 
a situação da mulher na sociedade, tentando eliminar as 
discriminações a que ela está sujeita. Surgiu justamente da luta por 
uma educação voltada para o público e não para o privado 
(doméstico), com maiores oportunidades de acesso, ampliação do 
mercado de trabalho, salários e direitos trabalhistas iguais aos dos 
homens e maior proteção à maternidade. 

 

O movimento feminista organizado por pesquisadoras e teóricas de vários 

campos das Ciências Sociais, caracterizou o conceito de gênero a partir da dimensão 

social, entendendo que o comportamento de homens e mulheres construído na 

sociedade, corresponde a um aprendizado sociocultural. Essa apreensão de gênero, parte 

do princípio em que a conduta feminina e a masculina não são determinadas como algo 

natural, portanto, estas devem ser percebidas como algo socialmente construído.  

Conforme Auad (2005, p. 01) “gênero não é sinônimo de sexo (masculino ou 

feminino), mas corresponde ao conjunto de representações que cada sociedade constrói, 

através de sua História, para atribuir significados, símbolos e características para cada 

um dos sexos”. Sobre o conceito de gênero observamos que: 

No senso comum, as diferenças de gênero são interpretadas como se 
fossem naturais, determinadas pelos corpos. Ao contrário, as ciências 
Sociais postulam que essas diferenças são socialmente construídas. 
Isso significa dizer que não há um padrão universal para 
comportamentos sexual ou de gênero que seja considerado normal, 
certo, superior ou, a priori, o melhor. Somos nós, homens e mulheres, 
pertencentes a distintas sociedades, a diversos tempos históricos e a 
contextos culturais que estabelecemos modos específicos de 
classificação e de convivência social (SPM, 2009, p.41). 

Embora a discussão sobre gênero já tenha avançado bastante em nossa 

sociedade, ainda é possível visualizar as desigualdades e divisões de gênero, 

considerando masculino e feminino como pólos opostos, como mundos separados, 

sendo explicados biologicamente. Para Andrade (2002) essa distinção biológica entre 

homens e mulheres tem servido para legitimar as desigualdades sociais, e reproduzir a 

idéia de que a mulher é inferior ao homem.  

Apesar das conquistas de direitos das mulheres e sua participação nos espaços 

públicos, na primeira metade do século XXI, são registrados altos índices de 
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desigualdades entre homens e mulheres e a perpetuação da violência contra mulher. 

Santos (2008, p.23) diz que “falar de violência nas relações de gênero significa falar de 

concepções cristalizadas no homem e na mulher que foram sendo produzidas como 

verdades”. Esse contexto de modo geral, acaba por afirmar e reafirmar a superioridade 

masculina sobre a feminina e revelar que para a efetivação de políticas e práticas de 

gênero e a emancipação da mulher é preciso enfrentar várias barreiras que marcam esse 

cenário.  

A exclusão das mulheres no contexto social 

 Falar da exclusão das mulheres significa falar de concepções cristalizadas em 

nossa sociedade que foram sendo produzidas como verdades. Essa representação que 

atribuía valores (na maioria das vezes negativo) foi traçando um perfil da mulher como 

ser inferior, incapaz, frágil... Ficando esta, impossibilitada de exercer algumas 

atividades que fazem parte do convívio social, tais como: trabalhar, estudar, praticar 

esportes, participar da política, etc. 

 Não é necessário voltar tanto no tempo para encontrar diferentes formas de 

exclusão da mulher nas organizações sociais. No Brasil, mantinha-se um costume muito 

próprio nas famílias das oligarquias rurais de realizar o casamento das filhas de acordo 

com os interesses da família. Os filhos não participavam das escolhas e decisões que 

aconteciam através de antigas alianças entre famílias, às vezes por promessas, até 

mesmo pelos dotes (SPM 2009, p. 20). 

 Manteve-se fortemente a idéia de que as mulheres não podiam ambicionar a 

educação, privando-as do acesso ao conhecimento, das decisões políticas, ficando 

aprisionadas apenas ao convívio familiar e às vezes nas instituições religiosas. É preciso 

retomar uma discussão de Auad (2005, p. 1) que descreve um pensamento que perdurou 

no século XVI, mas precisamente na Europa, onde a instrução das moças era visto como 

algo impróprio e perigoso. De acordo com a autora, as idéias e pensamentos do 

humanista Rousseau, muito influentes na época, sobretudo no que se refere à educação, 

defendiam que “a mulher deveria ser educada apenas o quanto fosse preciso para que 

ela se colocasse a serviço do homem”. Essa concepção partia do princípio que a 
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realização “natural” da mulher seria servir ao homem, desde a infância até a idade 

adulta. 

 Essas marcas impressas na figura da mulher podem ser definidas como 

estereótipos, que consiste em reduzir as características de um grupo ao fator biológico, 

considerando as diferenças de gênero como processo natural. De modo geral, o processo 

de biologização das diferenças de gênero marcou os séculos XIX e XX, comprometendo 

a cidadania das mulheres. Conforme sinaliza a SPM (2009, p. 25), “uma das 

justificativas até o início do século XX para a não extensão às mulheres do direito de 

voto baseava-se na idéia de que possuíam um cérebro menor e menos desenvolvido que 

o dos homens”. Tal concepção estava muito ligada às atitudes biológicas, as quais 

concebiam as diferenças entre homem e mulher como algo natural. A sua participação 

no campo político-social das mulheres só veio acontecer em 1932, quando tiveram 

acesso ao voto, através da incansável militância do movimento sufragista feminino. 

 Essa situação de inferioridade vivida pelas mulheres foi sendo propagada de 

modo que a diferença de gênero interferiu na organização social do espaço público e 

privado. A divisão dos espaços delegava ao homem a atuação nos espaços públicos: 

mercado de trabalho, escolarização e participação política. Para as mulheres estavam 

destinadas apenas as atividades domésticas (ibidem, p.55). 

 Outro ponto que deve ser visto dentro desse contexto é a violência de gênero que 

chega ao século XXI, vitimando mulheres e manifestando de forma perversa o poder 

masculino. Esse tipo de violência acomete milhares de crianças, jovens e mulheres, 

principalmente nos espaços privados, manifestada por meio de agressão física, 

xingamentos, assédio moral ou sexual, abuso sexual, estupro e até assassinato.  

Santos (2008, p.152) descreve a violência contra mulher a partir de atitudes e 

práticas que resultem em “dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou 

psicológica”. Esse pensamento descreve a violência como uma prática que se manifesta 

de diferentes formas, atingindo diferentes espaços: material ou física e simbólica ou 

psicológica. Assim explica: 
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A violência simbólica ou psicológica tem se revelado como a base 
para a violência material ou física e utiliza imagens construídas 
socialmente, disfarçada em rituais e interações, objetivando destruir 
moralmente ou psicologicamente o/o outro/a, também no espaço 
doméstico... A violência é física quando o agressor realiza ataques e 
ferimentos visíveis fisicamente; é sexual quando o agressor realiza 
relações sexuais forçadas e/ou não desejadas; é psicológica ou mental 
quando a agressão é por ameaças verbais ou tortura psicológica, 
privação material e econômica, possessão e ciúme excessivo, 
isolamento em cárcere privado e destruição de documentos ou 
propriedades (ibidem, p. 30). 

Apesar de todas as mudanças sociais que vêm ocorrendo, das conquistas legais 

na direção da equidade de gênero, a violência contra a mulher continua existindo no 

trabalho, na escola e principalmente nos lares. Alguns índices de violência doméstica 

apresentados por Santos (2001, p. 141) mostram que em todo Brasil, no ano de 2001, 

registrou-se uma taxa de espancamento da ordem de 11%. Esses dados são 

complementados com a pesquisa A mulher brasileira nos espaços públicos e privados, 

realizada pela Fundação Perseu Abrano, cujos dados apontam que “perto de 6,8 milhões 

de mulheres brasileiras já foram espancadas pelo menos uma vez na vida”. 

 Os episódios de violência refletem mais uma faceta da exclusão das mulheres e 

revelam a explicita discriminação de gênero baseada no ideal de superioridade 

masculina. Nesse caso, combater o sofrimento de todas as mulheres, crianças e jovens 

envolvidas em algum tipo de violência é uma luta que carece primeiramente vencer essa 

visão reducionista que confere a mulher a situação de submissão. E esse tem sido um 

trabalho constante das organizações e movimentos feministas, bem como de órgãos e 

instituições em defesa dos direitos humanos. 

Essa perversa situação de exclusão se agrava ainda mais, quando as mulheres 

possuem algum comprometimento físico, mental, ou intelectual que limita sua 

capacidade de desenvolver algumas atividades, ou seja, quando essas mulheres possuem 

algum tipo de deficiência. Assim, abrimos a próxima sessão com o intuito de 

problematizar o contexto de exclusão das mulheres com deficiência. 

Mulheres com deficiência “vítimas da exclusão social” 
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Os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência são múltiplos e durante 

muito tempo tem gerado a exclusão dessas pessoas dentro da sociedade. Historicamente, 

os deficientes foram vítimas de preconceitos e barreiras, baseadas na idéia de que não 

podia desenvolver habilidades, se profissionalizar, trabalhar, estudar em escolas 

regulares, enfim, impossibilitadas de assumir algumas atividades e seguir os padrões 

estabelecidos em nossa sociedade em função de suas supostas limitações. 

Alguns estudos que analisam diferentes períodos históricos revelam como as 

pessoas com deficiência eram tratadas e percebidas nos diferentes espaços. De acordo 

com Lima (2006, p.27), na antiguidade clássica as pessoas com deficiência eram 

eliminadas em função do ideal de perfeição da época e durante a Idade Média, 

acreditava-se que as pessoas com deficiência possuíam doenças contagiosas ou estavam 

possuídas por demônios. 

A partir do século XVI as pessoas com deficiência passaram a ser atendidas 

pelas instituições médicas, com a finalidade de atendimento e tratamento dos problemas 

considerados graves, como a deficiência mental. Esse atendimento embora 

representasse uma primeira forma de perceber essas pessoas, não passavam de 

instituições segregadoras com finalidades assistencialistas. Segundo Mendes (2006, p. 2), 

algumas experiências inovadoras foram realizadas nesse período, mas esse atendimento tinha o 

caráter de cuidado: 

[...] o cuidado foi meramente custodial, e a institucionalização em 
asilos e manicômios foi a principal resposta social para tratamento dos 
considerados desviantes. Foi uma fase de segregação, justificada pela 
crença de que a pessoa diferente seria mais bem cuidada e protegida se 
confinada em ambiente separado, também para proteger a sociedade 
dos “anormais” (Mendes, 2006, p.2)  

Essa concepção de que as pessoas com deficiência precisavam ser afastadas de 

tudo e de todos em função de sua limitação e das ameaças que causavam para o bem-

estar da sociedade, foi delineando um pensamento preconceituoso entre as pessoas e 

refletindo em práticas discriminatórias. Esse fator passou a ser percebido a partir do 

parâmetro de normalidade que rege a sociedade. 
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O padrão de normalidade estabelecido historicamente traz fortes mecanismos 

reguladores que visam instituir uma normalização da ordem social. Nesse contexto as 

pessoas com deficiência vistas como anormais em função das suas limitações físicas, 

sensoriais e mentais, foram quase sempre submetidas à reclusão, omissão, exclusão, 

segregadas e marginalizadas das relações sociais.  

Com propriedade, nos lembra Carvalho (2004) que na medida em que o mundo 

se globalizou e priorizou as regras do mercado, incentivando a competição, ficou mais 

objetiva a condição de vulnerabilidade de alguns grupos de pessoas, entre elas as 

pessoas com deficiência. Tais concepções permaneceram muito fortes ao longo tempo, 

submetendo grupos ou pessoas que não se enquadravam nos padrões de “normalidade 

das sociedades” a situações de rejeição, separação e segregação. 

Desse modo, a rotulação empregada para se referir aos deficientes foi se 

constituindo no imaginário social e modelando as visões de mundo, de conduta e estilos 

de vida das pessoas. Retomando as idéias de Carvalho (2004, p.54), percebemos que 

este discurso “fundante”: 

[...] calcado numa racionalidade objetiva em torno das deficiências e 
organizado como retórica social, histórica e econômica [que] gerou, 
no imaginário social, um sujeito fundado como deficiente, incapaz e 
improdutivo, porque [é] percebido apenas em suas limitações, 
qualquer que seja a manifestação objetiva de sua deficiência.  

Essas barreiras dificultaram e ainda continua impedindo o acesso das pessoas 

com deficiência a educação, lazer, saúde, trabalho. Muitas delas baseadas na idéia de 

que essas pessoas não podem desenvolver habilidades, se profissionalizar, trabalhar, 

estudar em escolas regulares, enfim, são impossibilitadas de assumir algumas atividades 

em função da deficiência.  

É fundamental então, que entendamos o conceito de deficiência apresentado por 

alguns autores. De acordo com Mazzotta (1982, p.13-14) podemos dizer que “qualquer 

situação converte-se numa deficiência se causa problema à pessoa portadora dessa 

condição ou às pessoas com quem ela vive”. Em sentido restrito, o autor considera 

deficiências como “impedimentos visuais, auditivos, mentais e motores”. 
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Os impedimentos tornam-se limitações ou deficiência quando estes impedem as 

pessoas de participar plenamente das atividades na escola e na sociedade e demandam 

de auxílio para desenvolver algumas atividades básicas do cotidiano: caminhar, comer, 

ler, escrever, trabalhar... A Política Nacional de inclusão (2007) descreve em seu 

documento, que “considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas 

barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade”.  

Sobre a concepção de deficiência, recorro a Lima (2006, p.41) que utiliza em sua 

obra o conceito apresentado pela CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) 

exemplificando deficiência como “perda ou anormalidade de estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica temporária ou permanente”. A CIF destaca ainda 

que as deficiências podem ser parte ou expressão de uma condição de saúde, no entanto 

não devem ser confundidas com doenças.  

Partindo dessas concepções percebemos que a pessoa com deficiência possui 

restrições física, mental ou sensorial e que esses fatores podem agravar o 

desenvolvimento de algumas atividades, porém, esses agravantes não devem ser 

concebidos como doenças e barreiras intransponíveis para a vida dessas pessoas.  

Trazendo essa discussão para as relações entre gênero e deficiência, vamos 

perceber que dentro do grupo das pessoas com deficiência estão as mulheres, atingidas 

duplamente pelos estereótipos e práticas discriminatórias em função do gênero e da 

deficiência. Essa combinação gera uma série de barreiras atitudinais, onde são 

sustentadas idéias do tipo: não podem trabalhar, não podem cuidar de uma casa, são 

impedidas de vivenciar um relacionamento amoroso e sexual, não podem ter 

experiências de maternidade, são impossibilitadas de estudar em escolas, ingressar em 

curso superior, não tem condições de gerar um filho, bem como cuidar, educar, etc. 

Essas concepções sustentadas a partir da caracterização do gênero e dos 

impedimentos ocasionados pela deficiência comprometem o contexto de vida das 

mulheres com deficiência, as quais se sentem afastadas do convívio social. Embora, 
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tenham ocorrido alguns avanços no que tange aos direitos das pessoas com deficiência, 

das mulheres, entre outros grupos marginalizados, essas práticas discriminatórias ainda 

são comuns.  

Alguns dos avanços conquistados pela mulher com deficiência têm sido em 

relação a sua participação em organizações, no mercado de trabalho, nas relações 

pessoais. Para pontuar esses avanços recorremos aos dados fornecidos pelas Nações 

Unidas (2008, p.1): 

Nos dias atuais a situação das mulheres com deficiência no Brasil está 
claramente apresentando progressos. Elas estão assumindo papéis de 
liderança importantes, encabeçando a maioria das organizações 
representativas nacionais no país. Na condição de indivíduos, estão 
começando a compartilhar oportunidades iguais com homens na 
mesma situação que eles [...] estão se fortalecendo e conscientes de 
seu papel social enquanto mulheres. No que se refere à maternidade, 
cada dia muito mais mulheres com todos os tipos de deficiências estão 
experienciando a maternidade. 

É inegável a existência de alguns avanços nesse campo e da existência de 

políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, assim como para as 

mulheres, a exemplo da política de inclusão que tem uma dimensão mundial, com a 

organização das conferências e a elaboração de declarações e acordo entre países, com o 

objetivo de delinear princípios e propostas políticas que assegurem os direitos humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída em 1948 em assembléia geral 

das nações unidas, em Paris, França, estabelece os direitos humanos respaldando-os em 

princípios fundamentais cuja diretriz política é garantir a todos os indivíduos o princípio 

da igualdade. Dentre os muitos direitos que a constitui, está o reconhecimento e a 

institucionalização que diz: “todo ser humano tem direito à educação”.  

Outro documento que marcou o movimento em favor dos grupos marginalizados 

cuja abordagem estabelecia os direitos de todo(a)s à educação, foi a “Declaração 

Mundial de Educação para Todos”, aprovada na conferência mundial ocorrida em 

Jomtien (Tailândia) em março de 1990 intitulada: “Educação para Todos: Satisfação de 

Necessidades Básicas de Aprendizagem”. A referida declaração proclamou a educação 

como direito de todos e inaugurou um processo de expansão das escolas, bem como da 

oferta de vagas. A intenção seria universalizar o ensino, e trazer todo(a)s para a escola. 
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No Brasil, a política de inclusão vem sendo respalda na LDB (Lei nº 9.394/96) 

que propõe “o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 4º, III)” e prevê 

a existência de serviços de apoio especializado na escola regular (art. 58 §1º), abrindo 

possibilidade ao atendimento em classes, escolas ou serviços especializados, quando 

não for possível a integração na classe comum. 

Esses e outros documentos passam a circular no país, sobretudo, a partir da 

década de 90, no entanto, as práticas segregacionistas e a exclusão social permanecem 

em nosso meio.  

Considerações finais 

Este artigo tinha como objetivo analisar a relação existente entre gênero e 

deficiência, a partir do contexto de exclusão vivido pelas mulheres com deficiência, cuja 

proposta buscou registrar as histórias das vítimas: mulheres e mulheres com deficiência. 

A nossa abordagem apresenta mais uma entre tantas outras possibilidades de discutir as 

relações de gênero e deficiência. 

Numa possível interpretação da realidade descrita aqui, diria que ainda permeia 

no senso comum a idéia da diferença de gênero como algo biológico, natural e, portanto 

determinado. Do mesmo modo, que a concepção de deficiência está ligada à 

inferioridade, incapacidade ou doença, situação que carece de atendimento médico, de 

afastamento da sociedade e impedidas de desenvolver atividades cotidianas como 

estudar, sair com os amigos, trabalhar, etc. 

Durante nosso estudo, percebemos que essas bases são pensadas e discutidas por 

outros ângulos que valorizam o contexto social, que percebem as pessoas como sujeitos 

históricos e sociais que se constituem e desenvolvem conforme as manifestações que 

ocorrem em seu contexto sócio, político, cultural. 

O debate sobre gênero, oriundo dos movimentos feministas e das Ciências 

sociais e Humanas trazem a percepção de gênero como construção social dos homens e 

mulheres, ou seja, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura e 
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não pelos aspectos biológicos como vem sendo pensada durante muito tempo. Além 

dessa concepção, percebemos que a idéia de atribuir valores negativos a pessoa com 

deficiência considerando sua limitação como doença, incapacidade e inferioridade 

também passam por outro entendimento. Um paradigma que compreende a diversidade 

como algo natural e compreende que a existência de limitações no campo físico e/ou 

cognitivo das pessoas não supõe ausência de habilidades. 

O nascimento do novo paradigma vai considerar a diferença como algo inerente 

na relação entre os seres humanos. A inclusão vai remeter a novas formas de pensar e 

agir sobre a diferença, solidariedade humana, aceitação e socialização entre crianças, 

jovens, homens e mulheres. Ao dirigirmos esse entendimento de inclusão 

especificamente para as mulheres com deficiência, vamos perceber que são seres sociais 

e assim como as outras pessoas tem capacidade, personalidade, sentimentos, opinião, 

inteligência e habilidade para desenvolver diversas atividades que fazem parte do 

convívio social. 

Nesse sentido é imprescindível que essas mulheres sejam não só incluídas nos 

diferentes espaços e situações de convivência na sociedade, mas que sejam aceitas e 

respeitadas em suas diferenças, limitações, necessidades e particularidades. 
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