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RESUMO 

Os dados apresentados neste artigo estão vinculados ao trabalho de conclusão de 
curso em Pedagogia, desenvolvido pelas pesquisadoras, que buscou compreender o 
movimento da educação inclusiva no Brasil, com base nas produções científicas 
desenvolvidas no campo da Educação Especial, publicadas nas Reuniões 
Científicas Anuais da ANPEd, durante os anos de 2008 a 2018. Como recorte, 
apresentaremos as reflexões sobre a categoria de análise “História da Educação 
Especial”, refletindo sobre como as pesquisas realizadas nesse período e publicadas 
através da ANPEd entendem esse movimento ao longo dos dez anos de Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008). A pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, foi realizada a partir das 
pesquisas acadêmico-científicas publicadas na Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), em seu grupo de trabalhado 
destinado, de forma específica, à Educação Especial (GT 15), tendo como recorte 
temporal os anos de 2008 a 2018. Conclui-se, com essa revisão, quea história da 
educação especial é retratada em diversos trabalhos da área, contudo, poucas 
pesquisas se detêm a este aspecto, sendo apenas onze, ao longo desses anos. A 
história explica as compreensões atuais de deficiência e de inclusão escolar, 
mostrando como se deram as construções de compreensão e práticas inclusivas e 
excludentes. Apontam, ainda, que aspectos já devem ser superados e quais 
caminhos prosseguir.  

Palavras-chave: História da Educação Especial. Educação Inclusiva. Pesquisas 
Científicas. ANPEd. 

 

ABSTRACT 

The data presented in this article are linked to the conclusion work of Pedagogy, 
developed by the researchers, which sought to understand the inclusive education 
movement in Brazil, based on the scientific productions developed in the field of 
Special Education, published in the Annual Scientific Meetings. ANPEd, during the 
years 2008 to 2018. As a clipping, we will present the reflections on the analysis 
category “History of Special Education”, reflecting on how the research conducted 
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during this period and published through ANPEd understand this movement over the 
ten years of National Policy of Special Education in the perspective of Inclusive 
Education (BRAZIL, 2008). The exploratory research, of qualitative nature, was 
carried out from the academic-scientific research published in the National 
Association of Postgraduate and Research in Education (ANPEd), in its working 
group dedicated specifically to Special Education (GT 15), having as a time frame the 
years 2008 to 2018. It concludes, with this review, that the history of special 
education is portrayed in several works of the area, however, few studies are in this 
aspect, being only eleven, over of those years. The story explains the current 
understandings of disability and school inclusion, showing how constructs of inclusive 
and exclusionary understanding and practice took place. They also point out which 
aspects must already be overcome and which paths to pursue. 

Keywords: History of Special Education. Inclusive education. Scientific research. 
ANPEd. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva data, de forma 
sistemática e legal, de 2008, ano em que nosso país legitimou uma Política Nacional 
de atenção à essa perspectiva educacional. De forma geral, a Política versa sobre a 
universalidade das escolas comuns brasileiras, no sentido de estarem abertas e 
aptas a atenderem todos os públicos, independentemente de suas especificidades, 
dando ênfase ao público da Educação Especial, a saber: pessoas com deficiência, 
Transtorno do Espectro do Autismo e Altas Habilidades e Superdotação; que, 
anteriormente a tal documento, eram atendidas em escolas especiais, espaços 
especializados, todavia, segregados do convívio e experiência escolar com pessoas 
sem deficiência.   

 Contudo, até chegar à essa discussão e realidade, as pessoas com 
deficiência já atravessavam importantes momentos históricos, permeados de 
segregação, marginalização e poucas oportunidades de escolarização, dentre outras 
restrições basilares de direitos fundamentais.  

 A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008) representa uma importante conquista de direitos das 
pessoas com deficiência que, embora estejam englobadas na Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) que apregoa o direito à educação a todos os brasileiros, estavam, 
na realidade, tendo seus direitos negados por inúmeros motivos.  

 A Política, em um dos seus mais imediatos efeitos, possibilitou um aumento 
na matrícula de estudantes com deficiência em escolas regulares, sobretudo nas da 
rede pública de ensino, inclusive com período de matrícula anterior às dos demais 
alunos, assegurando assim sua possiblidade de frequentar a escola comum a todos, 
quebrando uma das principais barreiras à inclusão que era a do acesso, 
permanência e participação nas aprendizagens. 

Importantes autores (MANTOAN, 2013; LUSTOSA, 2013; FIGUEIREDO, 
2010, entre outros) versam sobre a importância da diversidade nas escolas, onde 
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pessoas com deficiência junto a pessoas sem deficiência possam, mutuamente, 
ensinar e aprender, experimentar situações de aprendizagem juntas.  

Para além de estarem na escola, as pessoas com deficiência têm, 
garantidona Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, em seu artigo 59, 
que os sistemas de ensino deverão assegurar “currículos, métodos recursos 
educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades”(MEC,1996). Isso implica que, mais do que estarem nas salas de 
aulas comuns, esses estudantes precisam ser partícipes das vivências e 
considerados em suas especificidades perante os planejamentos e ações didáticas 
dos professores.  

Para dar suporte à essas práticas pedagógicas inclusivas, assim como ao 
desenvolvimento do próprio indivíduo em suas potencialidades e suporte da família e 
sociedade, a Política também oficializa o Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), serviço oferecido no turno inverso da escolarização, prioritariamente nas 
salas de recursos multifuncionais (SRM) da própria escola ou de uma escola regular 
próxima (BRASIL, 2008). 

Dessa maneira o AEE surge como avanços significativos em prol da 
educação inclusiva no país, como uma política pública fundamental que possibilita 
regulamentar as diretrizes estabelecidas pela Constituição Brasileira, onde esta 
estabelece ações organizadas para garantir o direito de aprendizagem dos alunos 
inclusos nas escolas comuns. 

O AEE não é substitutivo ao ensino comum e visa possibilitar a autonomia do 
aluno e não a substituição do currículo; portanto, não funciona como reforço escolar 
ou espaço para realização de atividades que não foram feitas em classe, por 
quaisquer motivos. O atendimento tem sua característica específica, realizada por 
um profissional habilitado, visando “identificar, elaborar e organizar recursos 
pedagógicos e de acessibilidade para a eliminação de barreiras para a plena 
participação dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e 
altas habilidades/superdotação, em prol da autonomia e independência na escola e 
fora dela” (BRASIL, 2008). 

Dentre outros, estes foram importantes avanços conquistados pelas pessoas 
com deficiência no que tange à sua escolarização, visto que têm, em sua história, 
marcas profundas de segregação. Da institucionalização promovida pela Medicina 
para “desvendar” as deficiências, passando pelas instituições filantrópicas - de 
notável perspectiva caritativa, até chegar às escolas especiais, este é o primeiro 
momento histórico em que a educação é encarada, de fato, como um direito 
humano. Um novo paradigma se forma frente à toda história até então vivenciada.  

“O modelo escolar que se organizou para as práticas iniciais de atendimento 
destinadas a esses sujeitos tinham como finalidade a segregação para 
cuidados, proteção e medicalização. O olhar contemporâneo acusa tal 
referência escolar de segregativa, discriminatória e excludente. Referidos 
períodos, ainda que sob o discurso das possibilidades de escolarização, se 
organizaram em torno do nomeado Paradigma da Institucionalização, e 
se estendeu por quase oito séculos, indo até o início do Século XX, 
cedendo espaço para o Paradigma dos Serviços. Esse paradigma 
incorporava as recentes teorizações das Ciências Sociais e das teorias 
Ambientalistas da Psicologia, década de 1970, no tocante as compreensões 
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de que as origens das dificuldades de uma pessoa com deficiência eram, 
também, influenciadas por determinantes socioculturais. Estas 
compreensões redimensionaram concepções acerca do processo de 
escolarização da pessoa com deficiência” (LUSTOSA, 2013, p. 232). 

 Assim, a inclusão proporciona condições para que a educação se atualize, 
para que as escolas passem por reestruturação de suas condições arquitetônicas, 
para que professores aperfeiçoem suas práticas e atitudes, a fim de atender todos 
os alunos em suas especificidades, onde para muitos é o único espaço de acesso 
aos conhecimentos. 

Dessa forma, observando todo o movimento histórico relacionado à 
escolarização de pessoas com deficiência, percebe-se que a perspectiva inclusiva é 
aquela que melhor contempla a educação como um direito e, com isso, muda 
significativamente o lugar desse público-alvo na sociedade: de pessoas “deficientes” 
para pessoas com potencialidades, com direitos garantidos e “com deficiência”.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva foi um grande marco na educação de pessoas com deficiência, por 
proporcionar o acesso e permanência de pessoas com deficiência na escola comum, 
motivando um verdadeiro (re)inventar das escolas brasileiras, que devem considerar 
as necessidades de todos os alunos e que se devem estruturar em função dessas 
necessidades. A inclusão é fruto de uma educação plural, democrática e 
transgressora. 

 Muitas são as experiências, exitosas ou não, de inclusão escolar de pessoas 
com deficiência em salas de aula comum. Cada experiência é regada de passado, 
presente e futuro, no que diz respeito às marcas históricas, ao desejo e ação para 
construção de práticas pedagógicas condizentes à realidade atual e à construção de 
um futuro mais diverso e equânime, respectivamente. 

Tais experiências, por vezes, são registradas em trabalhos acadêmicos e 
científicos que pretendem compreender uma realidade e refletir sobre os aspectos 
encontrados. Ao serem publicadas, servem para pesquisa e parâmetros para outras 
reflexões importantes. Neste artigo, afim de compreender a história da Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva a partir de registros acadêmicos e 
científicos, nos dedicamos a realizar uma pesquisa exploratória no site da ANPEd – 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação, por tal 
associação tratar-se de uma referência no campo educacional brasileiro. Segundo 
Gil (2008, p.27) “pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativos, acerca de determinado fato”.  

A aproximação com a temática se deu através de pesquisa online dos 
trabalhos publicados a cada reunião, considerando o Grupo de Trabalho 15 (GT15), 
que dentre os 24 que existem na ANPEd, dedica-se exclusivamente às discussões 
sobre a Educação Especial. Criado em 1991i, esse GT já discutia questões 
relacionadas à Educação Especial antes mesmo dessa temática ser discutida em 
contextos inclusivos.   
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 Todos os trabalhos estão disponíveis na plataforma da ANPEd, com acesso 
público – resumos e textos na íntegra. Na página em questão, não constam 
publicadas as reuniões de 2018, 2016, 2014 e 2010. Sendo assim, foram analisadas 
nesta pesquisa, as publicações dos anos de 2017, 2015, 2013, 2012, 2011, 2009 e 
2008, totalizando 139 trabalhos, que se debruçam sobre variados aspectos de 
análise da temática, conforme organizado na Figura 1: 

 

Figura 1: categorização das pesquisas publicadas na ANPEd no GT15 
(Educação Especial) entre 2008 e 2018. Fonte: elaborado pela autora 

 

 Como é possível observar no Figura 1, organizamos os dados coletados em 
10 categorias, que foram assim nomeadas para retratar o tema central das 
pesquisas apresentadas através do título. As categorias expõem a complexidade de 
temáticas que estão diretamente ligadas à inclusão escolar de pessoas com 
deficiência. 

 Destes trabalhos, onze dedicam-se à História da Educação Especial, 
considerando, em alguns casos, a perspectiva inclusiva. Por “História”, não estamos 
nos referindo apenas ao passado, mas também ao presente e futuro. Estes 
trabalhos foram destinados a contar essas histórias, nos diferentes períodos, 
constituindo-se como aspectos fundamentais para a compreensão dos movimentos, 
das mudanças e das perspectivas.  

 Salienta-se também, que os aspectos históricos costumam ser abordados em 
todos os trabalhos sobre a temática, pois são tais informações que auxiliam na 
reflexão sobre os fatos encontrados. Todavia, nos onze trabalhos mencionados, a 
história foi o foco de pesquisa e análise.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os trabalhos mapeados tratam da história das pessoas com deficiência em 
múltiplas perspectivas: das memórias, das culturas, dos documentos, das pesquisas, 
entre outras.  

 Observamos que quatro trabalhos dedicaram-se à dar luz às histórias 
passadas, manuscritos, memórias, imagens e histórias de décadas atrás que nos 
auxiliam nas compreensões atuais sobre a temática, sobretudo no que se refere às 
representações sociais e as experiências que as pessoas com deficiência tiveram 
em instituições especializadas.  

 Embora, por vezes, os aspectos históricos sejam trazidos em trabalhos 
acadêmicos com certa brevidade e, portanto, com pouco aprofundamento nas 
questões pertinentes à época – cultura, política, escolarização etc – em pesquisas 
que se debruçam sobre a história, como as supracitadas, percebe-se a riqueza de 
interpretações possíveis e reflete-se sobre a complexidade que a temática envolve, 
como por exemplo, a deficiência relacionada à questões econômicas, quando na 
Idade Média as pessoas com deficiência são retratadas mendigando esmolas, por 
exemplo; as instituições como importantes iniciativas de constituição do campo da 
Educação Especial no Brasil e como este campo se constituiu nas diferentes 
realidades brasileiras e em cidades do exterior. 

 Outras quatro pesquisas versaram sobre aspectos históricos vivenciados por 
pessoas com deficiência que, em decorrência das experiências de exclusão e 
inclusão, ajudaram na construção de ideias relacionadas ao empoderamento, à 
cultura e à ruptura de modelos excludentes. Essas pesquisas, embora realizadas e 
publicadas entre 2012 e 2015, são extremamente atuais, visto que vivenciamos essa 
ideia e atitude de forma bastante intensa nos dias atuais, não só entre as pessoas 
com deficiência, mas também entre todas as denominadas minorias. 

 Esses registros auxiliam na desconstrução de um imaginário de impotência, 
de limitação e, por consequência, de assistencialismo. Ao compreendermos toda 
história de lutas e conquistas das pessoas com deficiência, abrimos espaço para 
entende-las como fortes, capazes e potentes, rompendo com uma lógica sustentada 
por séculos, nas mais diversas realidades mundiais.    

 Uma das pesquisas focou nas vivências das famílias de estudantes público-
alvo da Educação Especial. Historicamente, as famílias aparecem fortemente nos 
registros sobre as pessoas com deficiência pois, muitas vezes, são seus porta-
vozes, são os que lutarão por conquistas sociais ou sucumbirão ao sistema posto, 
reforçando a exclusão. Além da família, outro grupo que também costuma dar voz às 
questões relacionadas às pessoas com deficiência é o dos professores. Em uma das 
pesquisas, os discursos desses profissionais foram objetos de análise e mostraram 
como estes influenciam e são influenciados pela história na construção de 
estereótipos, nas relações com a diferença e a deficiência, entre outros. 

 Por fim, uma das pesquisas, tal como esta, dedicou-se a observar as 
produções da ANPEd, considerando um período diferente (2010 à 2015) e refletindo 
sobre as regiões com mais publicações, os objetos de estudos, metodologias, entre 
outros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Refletir sobre os avanços históricos, políticos e legais da Educação Especial 
como potencial que possibilitem a inclusão na escola comum, contribui para que as 
escolas se organizem para atender esse público permitam que os alunos avancem 
na em seus processos de igualdade e equidade social, com respeito as diferenças e 
diversidade humana. 

Compreender o campo da Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva requer conhecimento da História – passada, presente e futura e reflexão 
sobre os diferentes aspectos envolvidos nela. A história atual, sobretudo numa 
perspectiva política, vem desconsiderando em diversos aspectos tal conhecimento, 
quando volta a cogitar a possibilidade de retomarmos à Educação Especial, às 
escolas especiais, dentre outros modelos já superados por questões educacionais, 
sociais e científicas.  

 É sabido que a inclusão escolar de pessoas com deficiência traz, para todos 
os envolvidos, benefícios quanto à aprendizagem escolar e social. É na lida com a 
diferença que aprendemos a respeitá-la, valorizá-la e apoia-la. As barreiras, 
historicamente construídas, têm sido bravamente derrubadas, no decorrer de tantos 
anos, intencionando mais equidade, empatia e manutenção dos direitos 
fundamentais a todos.  

 Este artigo mostrou-nos, através de pesquisas científicas publicadas nas 
reuniões do GT15 ANPEd que as mudanças estruturais ocorridas no campo da 
Educação Especial o constituiu como tal, assim como, aponta para os rumos que 
poderíamos (e deveríamos!) tomar em relação à inclusão: quanto menos 
segregados, mais justo o sistema se torna.  

 A História das pessoas com deficiência, sobretudo no campo educacional, 
tem sido bastante sofrida e desafiadora, visto que a inclusão tem se construído 
enquanto resistência num sistema tão segregador e desigual. Estamos escrevendo, 
principalmente com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva, um importante capítulo rumo à equidade, ao cumprimento dos 
direitos fundamentais, à construção de uma escola de qualidade para todos e todas.      
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