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RESUMO 

Este artigo apresenta uma abordagem geral da situação do portador de necessidades 
especiais onde sempre foi e continuará sendo um tema que exige reflexão e projetos, pois o 
potencial que há em um indivíduo, seja ele deficiente físico, mental, visual ou auditivo, 
muitas vezes ultrapassa suas limitações. O objetivo deste trabalho foi Identificar e 
compreender os principais aspectos psicossociais relacionados à deficiência física através de 
levantamento literário e dados coletados por meio de entrevistas entre outros pontos de 
relevância no contexto da integração e participação do deficiente na sociedade, como 
cidadão capaz e produtivo, ao relatar fatos e pessoas que fizeram história no Brasil e no 
mundo, apesar de suas limitações. O presente estudo foi realizado através pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo, tendo como bases de consulta BIREME, Scielo, Cochrane, 
Lilacs e Pepsic. A partir da análise dos resultados, foi possível identificar que os aspectos 
psicossociais do deficiente físico são fortes influenciadores para que os mesmos se sintam 
parte da sociedade e não como um problema social ou de saúde pública, mas, sobretudo, 
como cidadãos que, se bem orientados, bem assistidos e respeitados em seus direitos 
básicos como seres humanos dignos, pessoas conscientes de seus papéis nesse contexto, na 
qual podem contribuir decisivamente para seus aprimoramentos pessoais e o da sociedade 
em que vivem. 

 

Descritores: portador de necessidades especiais, inclusão social, enfermagem, psicologia 
social-comunitária. 
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ABSTRACT 

This article presents a general approach to the situation of the person with special needs, where it 

has always been and will continue to be a theme that requires reflection and projects, since the 

potential that exists in an individual, be it physical, mental, visual or auditory deficits, often goes 

beyond Limitations. The objective of this study was to identify and understand the main 

psychosocial aspects related to physical disability through literary survey and data collected 

through interviews among other relevant points in the context of integration and participation of 

the disabled in society as a citizen capable And productive, in reporting facts and people who have 

made history in Brazil and in the world, despite their limitations. The present study was carried out 

through bibliographical research and field research, based on BIREME, Scielo, Cochrane, Lilacs and 

Pepsic. From the analysis of the results, it was possible to identify that the psychosocial aspects of 

the physically disabled are strong influencers so that they feel part of society and not as a social or 

public health problem, but above all as citizens who, although well Oriented, well-attended and 

respected in their basic rights as worthy human beings, people aware of their roles in this context, 

in which they can contribute decisively to their personal improvements and that of the society in 

which they live. 

 

Keywords: carrier of special needs, social inclusion, nursing, social psychology-community. 
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INTRODUÇÃO 

Ao nos remeter as pessoas com 
deficiência física, a questão dos aspectos 
psicossociais toma destaque em todos os 
campos temáticos da sociedade, seja na área 
do transporte, do trabalho, na saúde ou 
educação. O trabalho ora apresentado refere-
se ao tema que servirá como base para a 
abordagem de um assunto que trará a tona 
situação do portador de necessidade especial 
não apenas no Brasil, tendo em vista que este é 
um tema de relevância para o campo da saúde 
coletiva bem como, para o campo social, uma 
vez que o número de pessoas com alguma 
deficiência física vem aumentando 
consideravelmente a nível mundial (LIMA; 
FREITAS; SANTOS, 2013).  

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (2011), no mundo, um bilhão de pessoas 
convive com alguma deficiência sendo que 80% 
das pessoas residem nos países em 
desenvolvimento.  

No Brasil, segundo o Censo Demográfico 
de 2000, o número de pessoas com deficiência 
é de 24,5 milhões de pessoas, correspondendo 
a, aproximadamente, 14,5% da população, 
sendo incluídas pessoas com: deficiência visual 
(48,1%), motora (22,9%), auditiva (16,7%), 
mental (8,3%) e física (4,1%). Em comparação, 
segundo o censo do IBGE realizado em 2010, o 
Brasil já possuía cerca de 24,6 milhões de 
pessoas apresentando algum tipo de 
deficiência, correspondendo a um percentual 
de 14,5 %, 24.600.256 pessoas da população 
brasileira total (IBGE, 2010). 

 A nova classificação das deficiências, 
proposta pela OMS em 2001 “Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
ou Restrição e Saúde (ICF)” é considerada como 
um avanço no entendimento da deficiência, 
pois abrange o sujeito holisticamente, 
ultrapassa o modelo biomédico e valoriza a 
vida. As inovações dessa classificação englobam 
aspectos sociais e jurídicos a fim de garantir 

acessibilidade e tratamento específico aos que 
necessitam (BRASIL, 2007).  

A incapacidade física seja ela motora, 
visual, auditiva ou mental aumenta 
consideravelmente o custo de vida do indivíduo 
e da família como um todo. Além disso, 
instituições públicas como escolas, serviços de 
saúde e empresas precisam se adequar a tais 
necessidades. Estima-se que 60% das crianças 
com deficiência completam a etapa dos 
estudos nos países desenvolvidos, sendo que 
apenas 45% (meninos) e 32% (meninas) 
completam o ensino primário nos países em 
desenvolvimento (IBGE, 2010).  

Diante deste panorama, a intenção 
deste estudo não é ditar norma ou regras a 
serem seguidas, mas sim expor e debater ideias 
a fim de avaliar os fenômenos psicossociais e 
necessidades de saúde da pessoa com 
deficiência. 

Necessidades da pessoa portadora de 
necessidades especiais - limites e superação: 
constrangimentos, restrições e aceitação como 
estratégia 

Pode-se chamar de deficiência como 
diversas condições motoras, auditivas, e visuais 
que acometem as pessoas comprometendo a 
mobilidade, a coordenação motora geral e da 
fala, a visão, e ausculta em consequência de 
lesões neurológicas, neuromusculares, 
ortopédicas, ou más formações congênitas ou 
adquiridas (MEC, 2006). São limitações 
associadas a duas ou mais áreas da conduta 
adaptativa ou da capacidade do indivíduo em 
responder adequadamente às demandas da 
sociedade (MEC, 2006).   

De acordo com o IBGE (2010), existem 
vários tipos de deficiência, que se subdividem, 
dentre elas, as deficiências visuais (cegueira 
total ou parcial) sendo a primeira a mais 
frequente na população, em média 35,7 
milhões de pessoas atingidas. Em seguida, a 
deficiência física (amputações, malformações 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues.html
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ou sequelas de vários tipos.) aparecem como a 
segunda mais relatada pela população, 13,2 
milhões (7%).  As deficiências sensoriais, que se 
dividem em deficiência auditivas (surdez total 
ou parcial), aproximadamente 9,7 milhões de 
indivíduos tem deficiência auditiva, 5,1% 
deficiência auditiva severa (total) e 1,7 milhões 
de pessoas tem grande dificuldade para ouvir 
(parcial) e as deficiências mentais (de vários 
graus, de origem pré, peri ou pós-natal).  

A deficiência secundária não está ligada 
necessariamente a diferença em si, mas ligados 
à leitura social que dela é feita. Incluem - se aí 
as significações afetivas, emocionais, 
intelectuais e sociais que o grupo atribui a dada 
diferença (MEC, 2006). 

      A deficiência leva o indivíduo à 
incapacidade em termos de desempenho e 
atividade funcional, é a insuficiência no 
comportamento ou no desempenho de uma 
atividade que se tem por comum ou normal.  A 
incapacidade relaciona-se aos obstáculos 
encontrados pelos portadores de deficiência 
em sua interação com a sociedade. Esta 
incapacidade impossibilita o sujeito a inteirar-
se aos ambientes, o deficiente fica sem 
mecanismos adequados de apoio que lhes 
possibilitem explorar plenamente suas 
potencialidades. Esta incapacidade pode ser 
temporária ou permanente, reversível ou 
irreversível e progressiva ou regressiva (RIBAS, 
1995). 

        Um portador de deficiência física 
está em desvantagem em relação aos demais 
indivíduos “normais”, pois a sua adaptação e 
interação com o meio onde vive sofrem 
prejuízos e falhas já que ele está 
impossibilitado em satisfazer expectativas ou 
normas do universo ao qual pertence (LIMA; 
FREITAS; SANTOS, 2013). 

De acordo com Maciel (2000) a 
sociedade é um sistema integrado de pessoas, 
grupos e instituição com várias atividades. E 
tudo numa estreita interdependência, 

formando uma complexa realidade sistêmica. É 
um sistema mais ou menos funcional de grupos 
e de instituição familiares, educativas, 
científicas, religiosas, artísticas, recreativas, 
assistenciais, econômicas, judiciais e políticas. 
Desta forma, quanto mais for despertada na 
sociedade a consciência da plena participação 
social do deficiente, menos ignorado e excluído 
ele será e, consequentemente, menos 
sofrimento psíquico ele sentirá. 

       No mundo atual se tem a ideologia 
de que é possível tratar o diferente, ou, em 
outras palavras, o portador de necessidades 
especiais ou determinada deficiência, como 
igual. Em consequência desta ideologia, deve-
se presumir que o diferente deveria se sentir 
igual. No entanto, não é o que ocorre, por 
vários motivos que podem ser enumerados a 
partir do fato de que ninguém trata o diferente 
como igual. O simples fato da diferença exigir 
determinadas adaptações do mundo que o 
rodeia já dificulta sua entrada no mundo dos 
iguais (GESSER, NUERNBERG; TONELI, 2012). 

    É certo que, em certas áreas da vida 
humana é fácil estabelecer esta igualdade. No 
campo jurídico no qual a Constituição Federal 
promulga em seu artigo 5º, que: 

 Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade e à propriedade 
(1988, p. 19). 

A expressão: “sem distinção de qualquer 
natureza” inclui os portadores de necessidades 
especiais. Mas a vida humana não existe nem 
se realiza apenas no campo da lei escrita. Além 
de haver a necessidade da lei ser aplicada e 
respeitada, ainda há outras áreas a serem 
vividas e que não estão sujeitas à legislação. Se 
torna impossível legislar sobre a vida afetiva, a 
autoestima e a auto realização, quando nem o 
direito de ir e vir e de profissionalização estão 
sendo devidamente aplicados e usufruídos por 
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parte dos portadores de necessidades especiais 
(GESSER, NUERNBERG; TONELI, 2012). 

As leis e a conquista da autonomia 

    Leis foram criadas para que todos 
fossem tratados iguais, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e 
aos residentes estrangeiros no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade e à prioridade, isto inclui o portador 
de deficiência. Mas, apesar delas, percebemos 
que nós excluímos as pessoas que 
consideramos diferentes. Precisamos, então, 
conhecer e reconhecer essas pessoas que 
vivem a nossa volta, excluídas por nossa 
própria ação (CHERUBIM, 2008). 

    As normas, por si só, também não 
garantem a efetividade do tratamento 
buscando a igualdade diante da nossa cultura 
de sociedade perfeita. Assim, os portadores de 
deficiência continuam marginalizados e 
excluídos do contexto social. Foi necessário 
estabelecer mecanismos assecuratórios para 
garantir a cidadania da pessoa portadora de 
deficiência, com a previsão de ações judiciais e 
instituições que assumissem a defesa deste 
segmento da sociedade (CHERUBIM, 2008). 

    Assim sendo, a sociedade torna-se um 
guia que orienta o comportamento do 
indivíduo mesmo que ele não tenha consciência 
disso, criando um sistema de classificação que 
tem a função de harmonizar a sociedade, 
evitando o surgimento da desordem. Se as 
expectativas sociais não forem atendidas por 
um determinado indivíduo, tende-se a 
estigmatizá-lo, ou seja, a atribuir-lhe uma 
característica depreciativa, diminuindo o seu 
valor social. É daí que surge o preconceito 
(GESSER, NUERNBERG; TONELI, 2012). 

    A sociedade tem, então, o poder de 
configurar o que o homem deve ser tanto 
intelectual e moralmente quanto fisicamente, 
transformando o corpo num instrumento cuja 
manipulação modela o comportamento 

humano. É para eliminar e/ou transpor estes 
preconceitos que, atualmente, os “deficientes” 
lutam pelo direito, não apenas à educação, 
como também à inserção social no mercado de 
trabalho, já que talvez seja nos ambientes 
educacionais e de trabalho onde se encontram 
os maiores preconceitos em relação aos 
“portadores de deficiência” pois, nem sempre 
são aceitos como mão-de-obra produtiva e 
competente. Observa-se, então, que a criação 
de oportunidades de emprego torna-se crucial 
para a integração do “deficiente” enquanto 
indivíduo ativo na sociedade. Afinal, na 
sociedade moderna, o “portador de 
deficiência” pode ser tão produtivo quanto o 
trabalhador físico ou mentalmente perfeito, 
basta que seja aproveitado em atividades 
adequadas ao seu grau de deficiência 
(WANDERER; PEDROZA, 2013).  

    Para que exista uma sociedade 
democrática, devemos criar uma nova ordem 
social, pela qual todos sejam incluídos no 
universo dos direitos e deveres. Para isso, é 
preciso saber como vivem as pessoas com 
deficiência, conhecer suas expectativas, 
necessidades, alternativas e pensar na 
possibilidade de concretização dos seus 
direitos: soluções simples e concretas para que 
possam estar nas salas de aula, assistência à 
saúde, entre outros. Sabemos que a 
discriminação social perante a deficiência é um 
problema da sociedade que estigmatiza e 
separa, mas é igualmente um problema do 
próprio deficiente enquanto 
indivíduo/sociedade produto e produtor da 
história (WANDERER; PEDROZA, 2013). 

O profissional na área da saúde, 
principalmente enfermeiros e psicólogos tem 
como objetivo colaborar nas discussões que 
envolvem a temática da integração/ segregação 
do deficiente; nas quais possuem instrumental 
importante para discutir questões de cunho 
psicossocial, como atitudes, preconceitos, 
estereótipos e representações sociais. Além de 
possuírem características que facilitam o seu 
papel educador com o paciente. Portanto, 
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entre a patologia do indivíduo e uma patologia 
social, oscila-se o “mal” que está localizado no 
indivíduo e os mecanismos sócio - culturais. 
(LEITE; FARO, 2005).  

       A inserção da pessoa com 
necessidade especial na sociedade é cheia de 
ambiguidade e mal entendidos. Ao se falar em 
integração, subentende-se que integrar é 
fornecer espaço na escola no trabalho, tratar o 
deficiente com mais carinho, respeito e 
eliminar as dificuldades, porém integrar vai 
além de, ou seja, é preciso eliminar as barreiras 
que dão acesso ao mundo físico, ao mundo da 
satisfação e realização pessoal. Estar 
simplesmente ao lado dele não propicia real e 
efetiva integração, assim como não estamos 
integrados às pessoas que conosco dividem um 
elevador ou um ônibus. Primeiramente integrar 
o deficiente e torná-lo visível, já é o primeiro 
passo para a integração, é tira-lo da sombra, 
trazer para a luz (GLAT, 1995). 

       A integração pressupõe a 
reciprocidade, que contém a troca, o 
crescimento subjacente a mudança 
mutuamente estimulada e construída. A 
integração social não depende só da vontade 
individual, mas da vontade coletiva.  Um outro 
fator que efetivamente contribuiria muito para 
que a integração social se efetivasse diz 
respeito a vontade política, desenvolvimento 
de sistemas de apoio da comunidade, 
desenvolvimento de sistemas planejados e 
construídos de forma sistemática, a partir de 
diferentes esferas, públicas e privadas que 
assim poderão então aderir efetivamente às 
portas de acesso aos recursos sociais (SASSAKI, 
2004). 

O ambiente psicológico do deficiente 

 A presença de uma pessoa com 
deficiência provoca reações emocionais cujas 
proporções são surpreendentes. A deficiência 
modifica o enredo da família, causando 
desequilíbrio e mal-estar. O nascimento de uma 
criança deficiente ocasiona aos pais um  

sentimento de perda, gerando luto na família. É  
como se fosse a “morte” daquela criança 
esperada, desejada e  idealizada. Este  
sentimento toma conta dos pais nos primeiros 
dias de vida do bebê e  o vínculo entre pais e 
criança não se estabelece (PADUA;RODRIGUES, 
2013).     

  Inicialmente, existe um período de 
choque, depois de tristeza ou ansiedade, (dor, 
raiva, pena, frustração, negação, raiva, de si 
mesmo, do cônjuge ou da criança, inapetência, 
depressão reequilíbro, reorganização psíquica 
(assumir a problemática). Para, em seguida e 
gradualmente, ocorrer uma reorganização na 
direção da aceitação de seu bebê. Com o 
tempo, os pais adaptam-se para tentar ajudar a 
criança deficiente e, lentamente, atingem o 
estágio de "organização emocional" (Padua; 
Rodrigues, 2013).     

  Para Silva; Ramos (2014), o sentido da 
deficiência na vida de uma pessoa é produto de 
entrelaçamento de sua história pessoal com o 
meio social no qual vive. Sobre a pessoa com 
necessidade especial, incide o estigma da 
incapacidade e da invalidez. Sobre ele recai o 
peso da menos valia e da opressão.  

 A identidade é construída durante o 
desenvolvimento em que o sujeito vai 
conquistando níveis variáveis de diferenciação 
dentro da massa de ego familiar indiferenciada. 
Esta identidade vem sendo prejudicada à 
medida que o sujeito com necessidade especial 
percebe que as pessoas ao seu redor vão 
definindo-o como uma pessoa doente e com 
menos valor devido aos problemas físicos que 
ela apresenta e este tipo de atitude gera na 
pessoa deficiente uma visão negativa de si 
mesma, o que acaba acarretando a perda da 
auto estima, auto confiança, isolamento, 
vergonha de seu corpo e vergonha de se 
apresentar em sociedade com naturalidade. As 
atitudes negativas a respeito das deficiências 
que são aparentes na sociedade, acabam por 
afetar o ajustamento do sujeito (VIANA, 
CAMINO; LARRAIN, 2008) 
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METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de 
caráter descritivo e integrativo elaborada a 
partir de livros, artigos científicos, periódicos, 
documentos e material disponibilizado na 
integra pelas bibliotecas virtuais on-line. Foram 
consultados os seguintes bancos de dados: 
BIREME, Scielo, Cochrane, Lilacs e Pepsic sem 
limites de datas, em idioma português. Os 
descritores utilizados para a busca foram: 
Portador de Necessidades Especiais; Inclusão 
Social; Enfermagem; Psicologia Social - 
Comunitária. Esta investigação foi realizada 
entre agosto/2014 a outubro/2015 pelos 
pesquisadores na comunidade de Mogi 
Mirim, uma cidade do interior do estado de 
São Paulo, durante estágio supervisionado 
em enfermagem aplicada em psicologia 
social em uma instituição que presta 
assistência a pessoas portadoras de 
necessidades especiais (APDMM - Associação 
Portadores de Deficiência).  

A amostra para o estudo foi composta 
de sujeitos com deficiências físicas. Foram 10 
voluntários de maneira aleatória, de ambos 
os sexos com idade entre 20 e 50 anos. O 
contato foi feito pessoalmente com os 
portadores de necessidades especiais no 
período vespertino, para saber sobre seu 
interesse em participar do estudo, momento 
em que se apresentou o objetivo da pesquisa, 
esclareceram-se as dúvidas pertinentes, caso 
fosse manifestado desejo de participar, 
agendou-se o encontro, conforme sua 
disponibilidade quanto ao dia, horário e local 
onde a entrevista pudesse ocorrer. Os 
indivíduos que concordaram em participar do 
estudo assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TLC). Utilizou-se a 
entrevista semi dirigida para obtenção dos 
discursos dos participantes do estudo, uma vez 
que esta é formada por perguntas abertas que 
permitem à pessoa se manter acessível aos 
atos intencionais do outro, possibilitando que o 
fluxo da consciência do indivíduo se apresente 
ao pesquisador. Os temas levaram os 

entrevistados a fazerem depoimentos que 
abrangessem seu histórico de vida, levando-o a 
falar de uma forma ampla e indireta dos 
aspectos psicológicos e sociais que um 
deficiente enfrenta no seu dia a dia. 

As entrevistas ocorreram sem a 
interferência da instituição que os sujeitos 
são associados tendo suas respostas 
anotadas pelas pesquisadoras no próprio 
local cenário do estudo, em local privativo. O 
tempo médio das entrevistas era de uma á de 
duas horas e meia, guiadas pelas seguintes 
questões norteadoras: Comente sua 
experiência no mercado de trabalho, sua 
relação com a família, amigos e relação 
amorosa?  Poderia me contar como você lida 
com sua deficiência e como é para você? A 
análise dos resultados foi conduzida conforme 
as etapas propostas pelos pesquisadores, que 
consiste em leitura e releitura criteriosa, 
sempre buscando compreender a essência das 
experiências e expectativas dos portadores de 
necessidades especiais.  Os critérios de inclusão 
para participar do estudo foram pessoas com 
deficiência física, apresentando 
comprometimento do sistema 
musculoesquelético e de locomoção, visual e 
auditivo, maiores de 18 anos e residentes no 
município de Mogi Mirim. Cabe ressaltar que o 
número de participantes não foi estabelecido 
previamente, mas, sim, no transcorrer das 
entrevistas e, quando as inquietações dos 
pesquisadores foram respondidas e o objetivo 
do estudo foi alcançado, as entrevistas foram 
encerradas.  

Os critérios de exclusão foram possuir 
deficiências de outra ordem associadas; de 
caráter temporário; participantes menores de 
18 anos e o sujeito ou seu cuidador não ser 
capaz de responder ao formulário. Foram 
coletados dados referentes a condição de 
moradia, acesso aos serviços de saúde, além 
dos aspectos relacionados à interação social. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, do Centro de Ciências da 
Universidade São Francisco.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As pesquisas de campo efetuadas com 
portadores de necessidades especiais no 
período de agosto de 2014 a outubro do ano de 
2015, junto a dez voluntários de ambos os 
sexos da faixa etária de 20 a 50 anos, sendo os 
sujeitos portadores de variados tipos de 
deficiência física, visando a coleta de dados 
sobre os aspectos psicossociais relacionados à 
deficiência física, divididos nos temas abaixo, 
resultaram nas seguintes constatações: 

Vida Profissional 

 O exercício de uma profissão torna o 
ser humano um ser mais valorizado, com mais 
autonomia, com consciência de cidadania, é 
através do trabalho que o homem desenvolve 
as relações sociais, fator determinante 
essencial da formação da identidade pessoal e 
individual do sujeito, bem como sua autoestima 
e consciência de dignidade (BONVIN, 2000).   

Por outro lado se o indivíduo não 
consegue conquistar este espaço, ter uma vida 
ativa profissionalmente, instala-se um processo 
de coisificação, no qual o homem desenvolve 
um sentimento de menor valia, impotência, 
gerando uma imagem negativa de si mesmo. 
Este fato é comum para um PNEs (BONVIN, 
2000). 

Segundo Bonvin (2000) alguns 
empregadores preferem pagar as   pessoas 
portadoras de deficiências (PPDs) para ficar em 
casa, mantendo-as na folha de pagamento com 
a finalidade exclusiva de suprirem a sua quota, 
ou prefere pagar as multas a manter 
empregados com necessidades especiais, o 
interesse econômico à frente do interesse 
social. Nota-se também que as empresas não 
sabem como admitir um PNE, pois não sabem 
ou não tem interesse de eliminar as barreiras 
físicas e a implantação de adaptações no 
ambiente de trabalho, muitas vezes tido como 
os principais empecilhos para a contratação de 
pessoas com deficiência. 

Através dos relatos obtidos durante as 
entrevistas um outro fator que interfere na vida 
profissional do PNE tem relação com o excesso 
de cuidado por parte da família, os próprios 
pais desencorajam os filhos a insistir com seus 
objetivos o que às vezes leva o sujeito a se 
sentir inútil, ou bloqueado, como mostra o 
trecho da fala extraídas das entrevistas: 

 (...) eles acham que eu não posso fazer 
“tal” coisa por cuidado ou por não ter 
capacidade. (...) Às vezes eu me pergunto 
será que eu sirvo para alguma coisa (E1). 

 O PNE quando não consegue romper 
com estas limitações que lhe impõem começam 
a duvidar que são capazes de conseguir um 
emprego. Porém nas entrelinhas percebe-se 
que alguns sujeitos gostam desta 
superproteção, que façam por ele, que lhe 
deem tudo o que ele precisa, que a sociedade 
tem a obrigação de lhe ajudar para obter 
ganhos secundários.  

(...) cada um que me dá um trocado está 
cuidando de mim, não vejo mal nisso 
devido as minhas condições, é a 
determinação da pessoa em querer 
oferecer dinheiro e não minha (E2). 

É como que se este sentimento de auto 
piedade trouxesse para o sujeito alivio para 
seus sofrimentos. Para os sujeitos que 
nasceram deficientes ou adquiriram tal 
condição ainda na infância foi identificado que 
apenas um dos voluntários está atuando no 
mercado de trabalho, os demais dependem dos 
familiares, recebem ajuda do governo 
(aposentadoria por invalidez) ou fazem serviços 
em casa como dar aula particular, digitação de 
trabalhos e currículos, confecção de 
artesanatos, confecção de roupas, ou vivem de 
doações da sociedade  

O voluntário que se encontra no 
mercado de trabalho, possui um histórico de 
vida diferenciado dos demais voluntários, 
recebendo desde a infância apoio da família e 
incentivo, a forma como foi socializado e 
educado o permitiu a se aceitar como é, a 
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conquistar as pessoas a sua volta o que a fez 
tornar responsável por si mesmo e se 
desenvolver como um ser como outro qualquer 
dentro de seus limites. Este processo de apoio 
da família, formação escolar e o seu interesse 
em se incluir socialmente a levou conquistar 
seu espaço e confiança da sociedade.  

 Vida escolar 

 Nos últimos anos vem se discutindo o 
direito, ao acesso a educação especialmente o 
que diz respeito à pessoa com algum tipo de 
deficiência, mas na prática não é bem isto que 
acontece a oportunidade é para poucos, pois as 
deficiências físicas precoces e graves que 
atingem o corpo afastaram por muito tempo as 
crianças da escola (MAZZOTA; D’AVINO, 2011). 

 Para os Portadores de Necessidades 
Especiais o estudo é uma oportunidade 
significativa no que diz respeito ao acesso no 
mercado de trabalho.  A passagem pela escola 
é decisiva para a sequência da carreira, para o 
PNE” (BOVIN, 2000). 

 Para isto a escola deveria se transformar 
para poder receber os Portadores de 
Necessidades Especiais, oferecer condições 
tanto ambientais como também oferecer 
material didático, dar condições para o 
professor atuar democraticamente e deixar de 
ser discriminatório (Diaz e colaboradores, 
2009). 

  Nos relatos dos entrevistados nota-se 
que os que nasceram com deficiência ou 
adquiriram na infância abandonaram os 
estudos no ensino fundamental, alguns deles 
deixaram de estudar por não ter como ir para 
escola, ou por esta não oferecer condições 
inadequadas de estudo.   

(...) um inspetor de aluno uma vez disse 
que ali não era o meu lugar.   (...) ele não 
desistiu e no ano seguinte venceu um 
concurso de poesia na escola onde 
frequentava no município onde vivia (E3).  

A integração do PNEs com os colegas também 
determina a permanência do aluno especial na 
escola, pois a boa interação entre os alunos 
além de contribuir nas aquisições acadêmicas 
faz com que a criança especial sinta prazer em 
estar no ambiente escolar (Diaz e 
colaboradores, 2009). 

Para uma das entrevistadas que estudou em 
uma escola particular que recebia a criança 
PNE, relata que a escola procurou sempre 
adaptar o conteúdo pedagógico a necessidade 
da aluna, esta escola desenvolveu também um 
trabalho de integração entre os colegas de 
classe que a ajudavam nas confecções de 
trabalhos bem como a deixavam participar das 
brincadeiras.   

(...) dos 4 anos de idade até os 18 anos foi o 
tempo em que fiquei na escola e foi 
maravilhoso, os professores e meus pais 
adaptavam o material pedagógico para 
mim em alto relevo e meus colegas me 
ajudavam a confeccionar as maquetes e 
sempre que eu podia eu participava das 
brincadeiras, todos me ajudavam (E4). 

 Já para uma outra entrevistada a 
experiência escolar foi terrível o que a levou a 
abandonar a escola no ensino fundamental. 

(...) quando estava na 4º série eu fui para o 
recreio como todo mundo e colocaram um 
dinheiro na minha bolsa e acabei sendo 
acusada de furto, fiquei muito chateada 
com isto e não quis mais voltar a estudar 
(E5). 

Percebe-se que os Portadores de Necessidades 
Especiais por muitas vezes tornam-se vítimas 
das maldades alheias. Através destes fatos se 
reconhece a importância da família como 
mediador para a preparação e socialização do 
PNEs para o mundo (MAZZOTA; D’ANTINO, 
2011). 

Dos dez voluntários entrevistados, quatro que 
já nasceram deficientes, somente um 
conseguiu concluir o curso superior, um possui 
curso superior incompleto e os demais 
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concluíram o ensino médio ou abandonaram o 
ensino fundamental. 

Saúde  

 As práticas de saúde instintivas foram as 
primeiras formas de prestação de assistência e 
garantiam ao homem apenas a manutenção da 
sua sobrevivência. Eram práticas empíricas, 
rodeadas de misticismo, onde qualidade de 
prestação de serviços e mão de obra 
qualificada para executá-los eram 
desconhecidas. Com a revolução industrial no 
século XVI, a área da saúde emerge como 
atividade profissional institucionalizada, e dão, 
novas perspectivas e necessidade de cientificar 
o cuidado. Observamos também a mudança 
nos modelos de assistência à saúde onde o 
hospital, que antes era a referência da 
assistência, vai dando espaço a outras 
possibilidades. A mudança na oferta dos 
modelos de assistência à saúde resulta das 
modificações socioeconômicas, técnico-
científicas e políticas do século XX. (GEOVANINI 
e colaboradores, 2002). 

 Atualmente, o Brasil tem investido em 
programas de acessibilidade para cada tipo de 
deficiência, como adaptações em ambientes 
físicos e meios de transporte acessíveis bem 
como o direito de acesso a serviços de saúde 
sem restrição. Segundo Ministério da Saúde, 
(2009) o portador de necessidades especiais 
tem o direto de ser atendida nos serviços de 
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 
serviços de reabilitação e os hospitais públicos 
e privados. Além disso, possuem o direito a 
consulta multiprofissional, exames básicos e 
medicamentos gratuitamente distribuídos pelo 
SUS.  

Quanto à saúde, todos os entrevistados 
relatam que se sentem bem, que não 
apresentam nada grave, porém se contradizem 
quando dizem que fazem uso de medicação, 
como por exemplo remédios que controlam a 
pressão arterial, má circulação ou remédios 

psiquiátricos, como Diazepam, Gardenal, entre 
outros.  

 Para Cardoso “as pessoas que 
realmente padecem de algum 
comprometimento físico sofrem influência do 
fator psicológico” (Cardoso, 2002, p.3). 

 A fragilidade gerada pela doença 
sempre afeta de alguma maneira a integridade 
da pessoa (CARDOSO, 2002).  

 (...) minha saúde é boa, só quando fico 
tenso é que tenho dores nas costas, na 
coluna, enxaqueca e vomito (E6).  

(...) com o tempo fui se desenvolvendo e 
adquirindo conhecimento e fui ficando com    
depressão (...). Percebe-se que o 
componente psicológico está influenciando 
na saúde física dos voluntários (E7). 

Sociedade 

 No Brasil, embora a questão da 
deficiência seja uma preocupação 
relativamente recente, a legislação tem se 
mostrado atualizada e adequada em muitos 
aspectos. Embora integrar e incluir sejam 
sinônimos no dicionário, quando se trata das 
pessoas com deficiência, essas palavras 
apresentam ideias diferentes sobre as formas 
de inserção social. É importante estar atento 
para as distinções entre os conceitos 
(MAZZOTA; D’ANTINO, 2011). 

 A política de integração, motivada pelas 
experiências de reabilitação de pessoas com 
deficiência, surgiu contra as práticas de 
segregação institucional. Trata-se de capacitar 
as pessoas com deficiência para que se tornem 
aptas a conviver em sociedade. A partir da 
década de 80, começa a ganhar força o 
conceito de sociedade inclusiva, que defende 
uma proposta radical: transformar a sociedade 
inteira para que sejam inseridas todas as 
pessoas até então excluídas, não apenas as que 
têm algum tipo de deficiência. Esse paradigma 
pressupõe a prática da ética e da diversidade, 
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que se apoia na certeza de que a humanidade 
detém infinitas formas de se manifestar 
(MAZZOTA; D’ANTINO, 2011). 

 Através dos depoimentos a maioria dos 
entrevistados relata que a sociedade, às vezes, 
os acolhe mais que os próprios familiares. 
Entretanto fica claro que a sociedade quer 
ajudar, mas não sabe como. 

(...) tento fazer com que as pessoas me 
olhem de outro jeito, mas a sociedade não 
tem esta capacidade de ver o deficiente de 
outra forma (E8). 

Sexualidade e vida conjugal 

A vida afetivo-sexual de indivíduos com 
deficiência é um tema delicado, permeado 
muito mais por preconceitos do que por 
questões técnicas. Manter o tema em sigilo, 
entretanto, é contribuir para que esse direito 
lhes seja negado. Os meios de comunicação, 
em especial aqueles voltados ao público jovem, 
podem ajudar a desfazer alguns mitos e 
mostrar os aspectos positivos da experiência de 
vida das pessoas com deficiência, 
fundamentando-se em suas capacidades, em 
vez de enfocar apenas as limitações 
(SCHWICKERT; SELAU, 2014). 

Conclusão 

No transcorrer do presente trabalho 
foram analisados os aspectos psicossociais 
relacionados a deficiência física, sendo que 
foram verificados as questões trabalhistas, a 
formação escolar, sociedade e preconceito para 
com os portadores de necessidades especiais, 
saúde, sexualidade e vida conjugal. Podemos 
observar das análises realizadas, dentro os 
aspectos acima citados, o trabalho, a formação 
escolar e o preconceito da sociedade, atingem 
em maior grau a formação do caráter e o 
equilíbrio psicológico das pessoas que possuem 
necessidades especiais.  Para não se verem 
discriminados e a margem de uma vida social 
produtiva, são obrigados a acompanharem os 
padrões impostos pelo sistema capitalista, 

passando muitas vezes a desenvolverem 
complexo de inferioridade, culminando com 
uma atitude negativa diante da vida.  

Este ciclo vicioso só é quebrado quando 
o portador de necessidades especiais expõe da 
influência política social ou econômica de 
terceiros para que possa colocar imposição 
menos indigna no trabalho, na vida escolar e na 
sua inserção social.  

Como reflexo de toda esta situação 
global, temos consequências em todos os 
aspectos psicossociais dos indivíduos 
portadores de necessidades especiais. No 
campo do trabalho como visto, sofrem mais 
discriminação do que quando comparados os 
indivíduos considerados normais em função da 
política capitalista como já salientado, que 
busca mais o lucro a produção e não valoriza 
pessoa humana de onde eles provem. 

Na vida escolar as descriminações se 
repetem, pois os deficientes não são 
valorizados pelos professores, alunos e nem 
pela família visto que aqueles que nasceram ou 
adquiriram deficiência ainda na infância a 
maioria deles abandonaram a escola ainda no 
ensino fundamental. Aqueles que recebem 
apoio da família ficam propícios ao sucesso na 
escola e consequentemente na vida 
profissional e pessoal.    

Também foi possível notar forte 
sentimento de revolta por parte de alguns 
portadores de necessidades especiais com 
relação à conduta de seus próprios familiares, 
que passam a representar papéis de inimigos 
dos PNEs, sobretudo quando estes não 
conseguem mais gerir seus negócios. Em 
função dos padrões estéticos vigentes na 
sociedade, os mesmos são simplesmente 
abandonados pela família ou cônjuge, o que 
agrava ainda mais a situação de abandono dos 
mesmos, causando até o esquecimento deles 
por parte de seus familiares. Por outro lado, a 
superproteção revelou-se fator de desvalia 
para os PNEs.  
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Como resultado de toda a situação 
exposta, os indivíduos estudados carecem de 
muito mais atenção e calor humano. Esta falta 
leva a somatização das doenças que 
desencadeiam outras enfermidades físicas e 
psicológicas, sendo que a contradição é 
rotineiramente encontrada na forma de vida de 
tais indivíduos.  

Os resultados deste estudo poderão 
contribuir para compreensão das necessidades 
de cuidados oferecidos a pessoa portadora de 
necessidades especiais e à sua família bem 
como compreender os fatores psicossociais e 
subsidiar novas estratégias de assistência, 
ensino e pesquisa nessa especialidade da área 
da saúde com o objetivo de superar os 
obstáculos e otimizar o preconceito. 
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