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Resumo 

A sociedade brasileira e, também, a mundial apresentam-se em mudança, levando suas organizações e 

instituições a alterarem-se e adaptarem-se constantemente. Neste rumo, este artigo procura dar os 

principais conceitos e definições da Educação de Deficientes, Educação Especial e Inclusão, mostrando 

suas relações e interpenetração espacial e conceitual, com suas nuances históricas. Eis que a educação é 

dinâmica em suas concepções e atuação, possibilitando, a partir do presente, lançar um olhar para o 

futuro. O estudo descreve uma sequência concatenada de acontecimentos que influenciaram o 

desenvolvimento deste ensino e mostram a espinha dorsal da evolução da Educação diferencial. 

Concluiu-se que a inclusão, como princípio, pode levar ao avanço da Educação Especial pela 

constituição de classes de diversidade. 
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THE EDUCATION OF DISABLED – SPECIAL EDUCATION 

 

Abstract 

Brazilian (and world) society is changing, leading its organizations and institutions to constantly change 

and adapt. In this direction, this article seeks to give the main concepts and definitions of Education for 

the Disabled, Special Education and Inclusion, showing its relations and spatial and conceptual 

convergence, with its historical nuances, as education is dynamic in its conceptions and performance, 

enabling from the present, look to the future. It describes a concatenated sequence of events that 

influenced the development of this teaching and shows the backbone of the evolution of Differential 

Education. Inclusion as a principle can lead to the advancement of Special Education through the 

constitution of diversity classes. 
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LA EDUCACIÓN DEL DISCAPACITADO – EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Resumen 

La sociedad brasileña (y mundial) está cambiando, llevando a sus organizaciones e instituciones a 

cambiar y adaptarse constantemente. En esta dirección, este artículo busca dar los principales conceptos 

y definiciones de Educación para Discapacitados, Educación Especial e Inclusión, mostrando sus 

relaciones e interpenetración espacial y conceptual, con sus matices históricos, ya que la educación es 

dinámica en sus concepciones y acción, posibilitando desde el presente, mirar hacia el futuro. Describe 

una secuencia concatenada de eventos que influyeron en el desarrollo de esta enseñanza y muestra la 

columna vertebral de la evolución de la Educación Diferencial. La inclusión como principio puede 

conducir al avance de la Educación Especial a través de la constitución de clases de diversidad. 

 

Palabras clave: Discapacidad. Concepción. Educación especial. Inclusión. 
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Introdução 

A Educação Especial Brasileira (E.E.) apresenta um histórico rico em seu passo a passo, 

com características alternantes de avanços e retrocessos. A convivência de pensamentos 

conflitantes ao lado de alterações de significado de seus termos, conforme a legislação, segue 

as indicações dos grupos atingidos por ela e de outros coletivos com interesses conexos. 

No percurso de seu desenvolvimento, a relação das sociedades com as deficiências 

alterou-se constantemente; do abandono provável, na antiguidade, a sobrevivência era a dos 

mais fortes, física e intelectualmente, passando lentamente à entrega para instituições e à 

segregação até que, chegando a Revolução Francesa, se consagra o direito de todos à Igualdade, 

Liberdade e Fraternidade. Tal evento levou à conscientização da igualdade entre os homens, 

deslocando a educação diferencial de sua situação externa à escola para uma gradual 

aproximação e lenta integração, até a escola inclusiva contemporânea, transversal a todo o 

sistema educacional.  

Os conceitos de deficiência, em sua evolução, deixaram de focar as barreiras e 

impedimentos como casos de tratamento (educação terapêutica), passando a focar as 

possibilidades de aprendizagem e os apoios que podem ser dados aos que deles necessitam, 

chegando-se, assim, à E.E., inclusiva, para todos, apoiando os alunos com dificuldades de 

aprendizagem ou atraso em seu avanço no sistema educacional, com deficiências ou não. 

O Art. 58 da LDB, Lei nº 9394/96, em seu caput, traz a Educação Especial como 

“modalidade de educação escolar” para pessoas com necessidades educacionais especiais 

(NEE), transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, perpassando todo o sistema 

educacional, em seus níveis e etapas. Assim, a E.E. pode dar-se em instituições específicas de 

educação especial ou em escolas regulares inclusivas, que, legalmente, são todas as escolas 

regulares. 

Mesmo com esta realidade (em alguns Estados existem as escolas públicas e privadas 

de educação especial, específicas), a legislação tem sido alterada pela pressão de grupos de 

interesse populares, mudando seus termos desde a resolução nº 02/2001 do MEC, que indica 

possibilidade de a educação especial: apoiar, complementar, suplementar ou substituir a 

educação regular, passando pela Resolução nº 04/2009 do MEC, a indicar a possibilidade de 

apenas apoiar, complementar (prestar serviço público) ou suplementar (prestar serviço 

privado), mas não substituir a educação comum. Portanto, a Educação Especial está em 

transformação contínua e, por vezes, a realidade não reflete a legislação maior. 
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Com o desenvolvimento das sociedades e o alcance da educação à quase totalidade da 

população, em suas diferentes classes, as escolas receberam grande número de alunos, o mais 

diferentes possível, tornando-se uma escola heterogênea, com grande diversidade, mesmo entre 

os alunos que não possuem NEE, sofrendo a Educação Especial seus efeitos conjuntamente, 

mergulhada que está na educação, sofrendo seu influxo geral e alguns efeitos particulares ao 

seu objeto, na busca da sua representatividade na sociedade. 

Ao tratarmos da questão Educacional, não se consegue separar o enfoque administrativo 

do pedagógico, pois atuam em consonância, conjuntamente, dentro da instituição em que há a 

necessidade da conjunção afetividade - coletividade. Ambos os enfoques devem penetrar todo 

o sistema atingindo as repartições e todos os tipos de salas de aula, levando tranquilidade e 

condições de atuação para todos os atores envolvidos no processo educativo, efetivando os 

princípios e níveis de desenvolvimento almejados pelas políticas educacionais inclusivas.  

 

Os caminhos da Educação Especial 
 

O modo de se conceber o diferente depende da sociedade como um todo: crenças, 

ideologias, organizações... (JANNUZZI, 2004, p. 10). A maneira como o deficiente e a 

deficiência foram considerados passou por diversas fases históricas que se entrecruzam e 

convivem até hoje. Desde a fase da Negligência (MENDES, 2010, p. 93), em que houve o 

descaso com a educação e a vida do deficiente, que veio até o século XVI, em que se iniciou a 

entrega e internação de crianças com sua segregação, separação e vigilância pela sociedade, 

considerados que eram como doentes decorrentes de infecções, pobreza, sujeira e, 

posteriormente, do fracasso escolar. 

Em 1970, inicia-se a fase de integração, em que o deficiente devia adaptar-se à sociedade 

e à escola, sendo a deficiência considerada como as limitações que levam as pessoas a 

comportamentos divergentes em relação às normas sociais e escolares. Evoluiu-se, então 

(MENDES, 2010, P. 105), na década de 1990, para a fase da inclusão, em que se devia adaptar 

o contexto ao deficiente, considerado como a pessoa com necessidade especial ou NEE. 

Em, aproximadamente, 2000, há o surgimento da deficiência considerada como 

limitações que as pessoas encontram em um contexto (educativo ou não). A deficiência 

encontra-se na situação, no contexto que deve ser mudado, pela cultura, pela ação educativa, 

que mediará a ação das pessoas, preparando-as para alterar suas realidades, através da sua 

emancipação e conscientização (BAPTISTA, 2019, p. 2). Esta última é ainda concepção em 

formação.  



Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 7, Barra do Garças - MT  

 

 

Igualmente, as concepções de Educação Especial sofreram e sofrem mudanças, com a 

permanência de todas, com maior ou menor grau de presença. A concepção MÉDICO-

PEDAGÓGICA foi predominante no período colonial e até 1930, com foco no ponto de vista 

orgânico; a E.E. deveria levar à superação da lesão (educação emendativa, física ou 

neurológica). A reabilitação e aquisição de habilidades seriam parte da educação e o médico 

seu principal ator. 

Após, surge a concepção PSICOPEDAGÓGICA, com foco nos métodos e técnicas. A 

E.E. se baseia em teorias de aprendizagem e testes psicológicos (QI – quociente de inteligência), 

que levam à busca da homogeneidade nas escolas. A reabilitação físico-psicológica compõe a 

educação e o psicólogo é seu principal ator. 

Em 1964 surge a ECONOMIA DA EDUCAÇÃO, concepção que nos veio com os 

militares que ocuparam o poder, tendo como meta o desenvolvimento comercial e industrial, 

considerando a E.E. como o preparo do deficiente para ajudar no progresso do país, como 

espécie de capital humano. A partir de 1980, surge a ideia da normalização do deficiente, ou 

INTEGRAÇÃO, em que a E.E. é o trabalho de adaptação do deficiente à sociedade e à escola, 

com a manutenção de serviços paralelos públicos e privados. A integração (JANNUZZI, 2004, 

p. 13) leva paulatinamente à ideia da INCLUSÃO, concepção em que a E.E. deve preparar o 

deficiente através da adaptação da escola a ele, e se fracasso houver, será por problema do 

contexto que não fornece os meios necessários. 

Atualmente desenvolve-se o pensamento de MEDIAÇÃO, concepção em que a E.E. é 

aquela que prepara o deficiente, dando-lhe participação e emancipação através do conhecimento 

de sua situação, utilizando o ensino como intermediário entre ele e o contexto, levando à sua 

consciência e atuação na alteração de sua realidade, exigindo qualidade no ensino acadêmico, 

para dar-lhe esta capacidade. Busca-se o preparo para a percepção da realidade. 

Em todas estas concepções existem medições segundo critérios variados (intelectual, 

motor, sensorial, social...), para saber o que é considerado dentro dos parâmetros de 

normalidade, havendo sempre críticas ao procedimento, sendo preocupante categorizar as 

pessoas, rotulá-las. Mas, inescapável a esta medição, pois, para a ação pedagógica, é necessário 

conhecer o aluno e suas diferenças para agir de acordo e no seu proveito, preparando o contexto 

de aula e os meios necessários. 

É matéria a demandar ainda estudo, apresentando-se na atualidade como indagação a 

discutir e responder (SANTOS, 2013, p. 279), para concluir-se qual o melhor lugar para o 

estudo e a vida do deficiente. 
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Esta é uma breve pincelada sobre as concepções de E.E., que ocorreram ao mesmo 

tempo que os seus marcos históricos no Brasil. Há indícios de sua existência desde o fim do 

século XVIII e início do século XIX, com as irmandades e Santas Casas (asilos de desvalidos), 

a criação de Rodas de Expostos (1730), a constituição de 1824 e a Reforma Couto Ferraz 

(instrução primária para todos – 1854), e a criação do Imperial Instituto dos meninos cegos - 

1854, hoje Instituto Benjamim Constant (JANNUZZI, 2006, p. 11). Este instituto é considerado 

o principal marco histórico da E.E. nacional, ao lado do ISM – Instituto dos Surdos Mudos 

(1857), hoje INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos e da Escola México (1877), para 

deficientes intelectuais. 

Interessante notar que a E.E. se deu no Brasil quase que concomitantemente à educação 

de deficientes na França com Jean Gaspard Itard (1800), Edouard Séguin (1840) e Louis Braille 

(1854), com seus caracteres em relevo para serem percebidos pelo tato, desenvolvidos a partir 

de estudos de Charles Barbier. 

Na Primeira República (1890), houve a Reforma Benjamin Constant (JANNUZZI, 

2006, p. 26), que colocou ênfase na laicidade e cientificismo da educação geral, o que, com a 

descentralização da constituição de 1891, envolveu os Estados no desenvolvimento de 

educação profissional, reafirmando a E.E. na sua linha de atuação em serviços manuais 

(torneiro, sapateio, tapeceiro...), preparando o deficiente para o trabalho, garantindo, assim, a 

sua subsistência. 

Os médicos foram os primeiros a estudar as crianças com prejuízos graves, criando 

escolas junto aos sanatórios. Sua concepção de deficiência era a de doença atribuída à sífilis, 

tuberculose, pobreza e sujeira. Com o movimento da Escola Nova (escola para todos, 

liberdade...), iniciaram-se reformas, com a entrada da Psicologia na escola e a aplicação de 

testes de inteligência, com um resultado inicial assustador, de 13% de alunos com baixa 

inteligência na rede regular (1913). 

Em 1903, cria-se no Rio de Janeiro a primeira Escola Especial para crianças ‘anormaes’, 

o Pavilhão Bourneville. Em 1929, chega Helena Antipoff, que criou serviços de diagnóstico e 

classes especiais. Participou da criação da APAE, em 1954, contribuindo para a privatização da 

E.E. e sua exclusão da educação regular. 

Durante o Estado novo (1937-1945), no governo de Getúlio Vargas, houve o 

crescimento tímido de novas instituições de E.E., todas em regime de internato e segregação, 

separação do mundo e vigilância, continuando com a tendência à privatização. Na Segunda 

República (MENDES, 2010, p. 99), a constituição de 1946 veio com valores democráticos e a 

educação como direito de todos, e com a lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, os 
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deficientes foram citados em dois artigos (art. 88 e 89), passando a ter um tratamento nacional 

e não mais regional. Há continuidade na expansão dos estabelecimentos de E.E. públicos e 

privados, junto à tendência de privatização. 

No período militar (1964 – 1985) houve a continuação do crescimento da E.E. e sua 

completa institucionalização (1970), com o aumento da legislação e do número de 

estabelecimentos; a Lei 5692/71 (art. 9º) reforça a existência das escolas especiais. 

Neste período, aconteceu a criação do 1º órgão federal de política educacional especial, 

o CENESP – Centro Nacional de Educação Especial (MEC). Em 1977, foi criado o Ministério 

da Previdência e Assist. Social, que formalizou o trabalho com os excepcionais, dando caráter 

assistencial ao seu atendimento, que deveria ser educacional. 

Durante a abertura política (1974-1985), o CENESP, com alterações em seu 

funcionamento foi transformado em secretaria e teve seu nome alterado para Secretaria de 

Educação Especial – SEESP (1992). Em 1995, após longo domínio dos meios orçamentários, 

houve a extinção da LBA – Legião Brasileira de Assistência, que levou à descentralização das 

verbas para Estados e Municípios, que passaram a receber suas dotações diretamente, sem 

intermediação. 

Até esta época (1995), a reprovação era critério de diagnóstico de deficiência. Pessoas 

com dificuldade de aprendizagem eram encaminhados à E.E., tornavam-se deficientes ao 

reprovar, indo para classes especiais na escola regular ou para instituições filantrópicas. 

Buscava-se remediar o aluno, quase inexistindo os assuntos acadêmicos e estratégias de ensino. 

A E.E era mecanismo de exclusão. 

Mesmo com todos os obstáculos para o deficiente, a década de 1990 iniciou-se com 

muita esperança na implementação dos direitos constantes da Constituição cidadã de 1988 

(MENDES, 2010, p. 105), e com o plano de Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (1994), que indicava as modalidades da E.E:  Atendimento 

Domiciliar; Classe Comum; Classe Especial; Classe Hospitalar; Escola Especial; Oficina 

Pedagógica (ou abrigada); Sala de Recursos (organização de espaços na própria escola. Não 

substitui a escola regular ordinária - contraturno), que prenunciavam um leque de oportunidades 

de avanço: 

O governo de Fernando Henrique Cardoso  (1995-2002) após a divulgação da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

especifica as modalidades da Educação Especial: atendimento domiciliar, 

classe comum, classe especial, classe hospitalar, centro integrado de educação 

especial, escola especial, oficina pedagógica [...] (KASSAR, 2018, p. 3). 
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No campo internacional ocorreu a Conferência Mundial sobre NEE, na Espanha, que 

deflagrou a Declaração de Salamanca (1994), que influenciou as práticas inclusivas no Brasil e 

no mundo. 

Com a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/1996 (LDB/96), 

que priorizou as matrículas do público-alvo da E.E. na rede regular de educação, aumentaram 

os debates decorrentes desta inclusão escolar (política educacional), que se desenrola entre a 

inclusão total e a inclusão. 

Para os inclusionistas totais, todos os alunos e serviços devem ser colocados nas classes 

regulares, dentro da escola regular que se torna unitária, sendo a E.E. parte de sua composição, 

com sua experiência, conhecimento e meios, deixando de existir os serviços paralelos 

(filantrópicos ou privados). Para eles, esta é a oportunidade de amizades normalizarem o 

diferente pela socialização, sendo este o principal objetivo da educação. 

Os inclusionistas, desejam a inclusão dos deficientes nas classes regulares, mas 

mantendo o continuum de serviços prestados por entidades privadas e filantrópicas. Eis que o 

objetivo da educação é treinar as habilidades para a vida.  A inclusão como política de estado é 

um critério de serviços (não de pessoas). A classe é inclusiva, a escola é inclusiva, o sistema é 

inclusivo. O aluno de E.E. é só aluno da turma ou aluno de E.E. desta turma, ou aluno com 

NEE. Esta discussão na verdade é sobre como traduzi-la para a prática, sua implementação. A 

inclusão em si, é inquestionável como valor humano. 
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Fonte: autoria própria 

 

 

Considerações finais 

Este artigo passou pelos principais conceitos e definições da Educação de Deficientes, 

Educação Especial e Inclusão, mostrando suas relações e confluência espacial e conceitual, com 

suas nuances históricas, tratando de uma educação dinâmica em suas concepções e atuação. 

A descrição da sequência concatenada de acontecimentos, que influenciaram o 

desenvolvimento deste ensino, mostram o movimento da flecha da evolução da Educação 

diferencial, ajudando a prospecção de possibilidades para o futuro. A inclusão dos deficientes 

na escola regular em classes comuns é hoje um imperativo moral, um princípio. Embora 

estejamos longe deste objetivo, todos reconhecem seu valor para a democracia, igualdade, 
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consciência e emancipação de todos. A inclusão tem potencial para avançar com a E.E. 

constituindo classes de diversidade. 

A sociedade brasileira (e mundial) apresenta-se em mudança, levando suas organizações 

e instituições a alterarem-se e adaptarem-se constantemente. Não há a alteração de um estado 

A para um estado B, com início e fim, mas verificou-se um turbilhão, uma mudança constante, 

que indica uma nova sistemática de funcionamento nas sociedades, é a sociedade em rápida 

transformação, o ESTADO DE MUDANÇA é o novo paradigma e a E.E. está nele. 
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