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Resumo A pesquisa objetivou mapear a realidade social das pessoas com deficiência no município 

de Valença – BA, no que diz respeito aos bens de serviço, identificando como o acesso e utilização 

desses bens se desenvolvem na região, para subsidiar a elaboração de ações e propostas de serviços 

diferenciados para esta população. O referencial teórico incluiu autores que problematizam a questão 

da inclusão social e educacional. Constituiu-se numa pesquisa empírico-exploratória, realizada em 

28 instituições, 10 educacionais, 15 de trabalho e 03 de lazer. Foram utilizados questionários com 

perguntas fechadas (dados quantitativos) e abertas (dados qualitativos), referenciadas no conceito de 

acessibilidade na perspectiva do Desenho Universal, para aprofundar a compreensão dos modos de 

organização dos serviços. Os resultados revelaram a dificuldade das instituições atenderem às 

condições mínimas de acolhimento e de se adequarem às necessidades das pessoas com deficiência. 

O setor de trabalho apresentou melhores condições de acessibilidade, enquanto que o setor de lazer é 

o mais defasado. No que diz respeito às ações educativas voltadas para as pessoas com deficiência no 

município de Valença, identificamos que, ao lado de uma preocupação com a adequação 

metodológica e curricular para atender as necessidades pedagógicas dos alunos com deficiência, 

inexiste uma política de inserção e permanência adequada em todos os níveis de ensino, que se traduz 

numa infraestrutura e condições de apoio precárias e inadequadas. A ausência de políticas 

educacionais de inclusão está associada a uma visão fragmentada e equivocada da proposta de 

inclusão, que a reduz à mera inserção do aluno com deficiência na escola, associado ainda ao modelo 

médico-pedagógico, ancorado na perspectiva das limitações funcionais, no qual este aluno que deve 

ser trabalhado para se adaptar à escola. De modo geral, foi identificada uma ausência de implicação 

dos entrevistados com a qualidade dos serviços oferecidos, e com a necessidade de se construir 

políticas públicas destinadas à instalação de serviços diferenciados para esta população. Os resultados 

devem orientar futuras ações, oferecendo pistas aos profissionais que trabalham nesta área, gestores 

e comunidade sobre os impasses e desafios no processo de inclusão social das pessoas com 

deficiência. 
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