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RESUMO 
 
 

A Educação Especial, modalidade educacional destinada ao atendimento de alunos 
com necessidades educativas especiais sofreu ao longo de sua historicidade 
mudanças em sua configuração, reformulando gradativamente seus paradigmas e 
conceitos. Este estudo refere-se a uma revisão literária, propondo um passeio pela 
história da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, procurando 
conhecer suas características nos diferentes momentos históricos. A pesquisa 
evidenciou que desde os primórdios da história da humanidade na sociedade 
primitiva, o menosprezo e o desinteresse com os deficientes eram evidentes, 
deixando-os sem qualquer forma de atendimento, seguido num segundo momento 
pelo assistencialismo segregador nas instituições especializadas oferecendo apenas 
o indispensável a sua sobrevivência, surgindo posteriormente a ótica integracionista. 
Todos esses pontos refletem as várias formas com que foram assistidos os 
portadores de deficiência no decorrer da história. A integração foi sem dúvida o 
ponto de partida para a inserção de novas práticas menos excludentes na Educação 
Especial, porém ainda requeria um desdobramento do aluno para se adaptar a 
escola. O surgimento de novos ideários e conseqüentemente novas políticas e 
legislações trouxe modificações no atendimento a pessoa com deficiência. Por volta 
dos anos 90, a disseminação da proposta de inclusão trouxe um novo formato para 
a sociedade contradizendo-se ao integracionismo, alargando-se até os dias atuais. 
Tais ideias expressam uma visão de escola que se adapta e se condiciona para 
atender indistintamente a diversidade e constituem o ponto de referência das 
principais polêmicas e debates da sociedade contemporânea. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Educação Especial é uma modalidade educacional que se caracteriza pelo 

atendimento a pessoas com necessidades especiais e que, nem sempre apresentou 

a mesma configuração no decorrer da sua historicidade. Isso se confirma pela 

proliferação das políticas e práticas de inclusão que tem sido alvo de inúmeros 

estudos, discussões e mudanças.  

O presente estudo aborda como temática central a realização de um breve 

passeio pelo percurso histórico da Educação Especial, buscando identificar e 

conhecer os conceitos e práticas introduzidos no âmbito da educação das pessoas 

com deficiência, bem como identificar as diferentes características apresentadas por 

ela de acordo com cada situação histórica.    

Refere-se a uma revisão literária utilizando livros, artigos impressos e 

eletrônicos sobre o tema, pesquisados no período de Junho de 2011 a Junho de 

2012, tendo como palavras-chave para a busca dos materiais: educação especial, 

história, educação inclusiva e deficiência, priorizando trabalhos publicados a partir 

do ano 2000. Após intenso estudo, os materiais foram analisados e equiparados 

para que fosse redigido o presente artigo assim como as conclusões finais. 

O trabalho está estruturado em duas partes, sendo a primeira um breve relato 

da história geral da Educação Especial e a segunda por sua vez, descreve de forma 

sucinta a sua trajetória no Brasil, desde seus primeiros indícios, percorrendo sua 

evolução e as influências sofridas. 

O interesse pela elaboração adveio pela afinidade adquirida durante o curso 

de especialização, com os assuntos referentes à trajetória percorrida pelas 

respostas educativas dadas as crianças e jovens com deficiência. Também pela 

conformidade com as ideias da educação inclusiva que tem alcançado grande 

ênfase na atualidade. 

A relevância do assunto se traduz na oportunidade de reflexão por parte dos 

educadores acerca do aprimoramento de suas práticas, principalmente no contexto 

da difusão e disseminação das idéias inclusivas, bem como para uma 
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conscientização sobre a forte influência que estas exercem na sociedade 

contemporânea. Além disso, poderá fornecer subsídios para posteriores pesquisas 

sobre o assunto. 

  

 

2 BREVE HISTÓRICO MUNDIAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 
 

 

A Educação das crianças e jovens em situação de deficiência vem sofrendo 

alterações em seus conceitos e paradigmas conforme afirma Campos e Martins 

(2008, p. 223): 

 
No decorrer da existência humana, a perspectiva social em relação aos 
portadores de deficiências, nem sempre foi a mesma, sofrendo alterações 
paralelamente à evolução das necessidades do ser humano e à própria 
organização das sociedades.  

 

 Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2007, p. 11) por meio do 

documento Marcos Político-Legais da Educação Especial historicamente a escola 

“[...] se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como 

privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas 

educacionais reprodutoras da ordem social.”  

Esse atendimento tem sido ponto de reflexão de vários estudiosos, que ao 

analisar seu itinerário histórico identificam a existência de fases em que havia o 

predomínio de determinado modelo educacional. Isso é afirmado por Ainscow (2009) 

ao dizer que a Educação Especial ao longo do seu desenvolvimento foi envolvida 

por uma série de estágios nos quais os estabelecimentos de ensino encaravam de 

formas distintas o atendimento ao portador de deficiência ou as crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Por vezes, ela era concebida como complemento a 

educação regular e em outras de forma segregada.  

 A primeira fase identificada de acordo com Miranda (2003) datava-se da era 

pré cristã marcada pela omissão totalitária de atendimento. Nesse contexto, 

Dechichi et al. (2009, p. 6) complementam: “Fora a fase da exclusão social: a 
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sociedade simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia, explorava ou eliminava as 

pessoas com qualquer tipo de deficiência.” (grifo das autoras). 

 Campos e Martins (2008) mencionam que as sociedades primitivas eram 

caracterizadas pelo pensamento mágico-religioso e concebiam o deficiente com 

olhar supersticioso e com malignidade vendo-o como uma ameaça.  

 Segundo Dechichi et al. (2009), após o período anteriormente descrito,  

ocorrera a fase de institucionalização em meados dos séculos XVIII e XIX que 

pautava-se na segregação social do deficiente e em seu isolamento do convívio 

social sendo confinado para receber assistência em instituições específicas. 

 Campos e Martins (2008) também falam que foi nesta fase da história que 

foram fundados asilos e hospitais onde os deficientes eram colocados unicamente 

com o intuito de retirar esses indivíduos do convívio social. Porém apenas recebiam 

alimentação e vestimentas sendo que nada mais era feito. 

“O paradigma da Institucionalização fundamentava-se na idéia de que a 

pessoa deficiente estaria melhor protegida e cuidada em ambiente segregado e por 

conseguinte a sociedade estaria protegida dela.” (BATALHA, 2009, p. 1067).   

 A terceira fase conforme Miranda (2003) já no final do século XIX e meados 

do século XX, é marcada pela expansão de escolas e classes especiais em escolas 

públicas com o intuito de oferecer uma educação à parte ao portador de deficiência. 

Para Campos e Martins (2008, p. 227) “Tem início então uma nova etapa 

conceptual de educação especial, onde o deficiente passa a receber tratamento 

educativo especializado e onde se implementam formas de escolarização 

especializadas e institucionalizadas.”  

 Dechichi et al. (2009) enfatizam que esta fase já permeada por práticas mais 

pedagógicas possui como característica uma amenização das formas segregativas 

impostas ao deficiente buscando inseri-lo em classes especiais dentro de escolas 

públicas.  

 Campos e Martins (2008) citam que ainda no início da segunda metade do 

século XX os pais dos deficientes organizados em grandes associações colaboram 

para o surgimento de significativas modificações na área da Educação Especial. 

Dentre elas o surgimento da legislação especial com a incumbência da defesa dos 

interesses das pessoas com deficiência. Toda essa problemática tem sua maior 

reviravolta na década de setenta. 
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 Dechichi et al. (2009) também falam que por volta da década de 70, já no final 

do século XX, identifica-se a quarta fase a qual tratava-se de um movimento 

integracionista dos indivíduos com deficiência cuja meta era integrá-los em ambiente 

escolares junto aos demais alunos. É considerado como decorrente da conjunção do 

advento das guerras mundiais, da expansão dos direitos humanos e do avanço 

científico. 

“O paradigma da integração traz um acento totalmente novo à educação 

especial e, evidentemente, provoca um abalo no paradigma clinico e segregacionista 

da educação especial.” (BEYER, 2002, p. 163).  

 Como afirma Batalha (2009) esse novo paradigma considera que o indivíduo 

portador de deficiência possui o direito a convivência social com os demais. No 

entanto, necessita de suporte e ajuda para que a modificação aconteça, se ajuste, 

pareça e se comporte como os demais membros da sociedade. Em outras palavras, 

o portador de deficiência deve ser preparado para o convívio na sociedade com as 

demais pessoas. 

 Para Sanches e Teodoro (2006, p. 66):  

 
A integração escolar retirou as crianças e os jovens em situação de 
deficiência das instituições de ensino especial, em defesa da sua 
normalização, o que lhes permitiu o usufruto de um novo espaço e novos 
parceiros de convívio, de socialização e de aprendizagem (a escola 
regular). 

 

 Os autores supracitados ainda complementam que neste contexto, as práticas 

pedagógicas também foram redimensionadas das escolas especiais para a escola 

regular numa ótica mais educativa desenvolvida pelo professor de educação 

especial em que prepondera a individualidade do aluno.  

Segundo Miranda (2003, p. 2) “Podemos dizer que a fase de integração 

fundamentava-se no fato de que a criança deveria ser educada até o limite de sua 

capacidade.” Sendo assim, a autora ainda salienta que apesar dos avanços obtidos, 

a fase de integração da pessoa com deficiência não provocava mudanças 

significativas de atitude na sociedade, pois mesmo aceitando a deficiência, era o 

indivíduo que deveria adaptar-se ao contexto e ao desempenho dos papéis 

necessários.  

 Seguindo a vertente das transformações conceituais e paradigmais 

relacionadas ao atendimento da pessoa deficiente, surge no final da década de 80 e 
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aprimorando-se na década de 90 a quinta fase: a Inclusão Escolar, a qual de acordo 

com a ótica de Cornélio e Silva (2009, p. 2):  

 
Inclusão pressupõe uma escola com uma política participativa e uma 
cultura inclusiva, onde todos os membros da comunidade escolar são 
colaboradores entre si, ou seja, apóiam-se mutuamente e aprendem uns 
com os outros a partir da reflexão sobre as práticas docentes.  

 

Dechichi et al. (2009) explicam que contradizendo ao paradigma da 

integração, que prega a adaptação do aluno as expectativas da escola, o objetivo 

fundamental desse novo modelo é não deixar que criança alguma seja excluída do 

sistema escolar garantindo a elas freqüentar a sala de aula da escola comum. Nesse 

sentido, a escola deve adaptar suas condições para atender as particularidades de 

todo e qualquer aluno. 

 Isso significa que é inadmissível segregar diversificando as formas de 

atendimento. Desta forma, Glat e Fernandes (2005, p. 39) afirmam que “[...] a 

Educação Especial não é mais concebida como um sistema educacional paralelo e 

segregado, mas como um conjunto de recursos que a escola regular deverá dispor 

para atender à diversidade de seus alunos.”  

 Neste contexto Batalha (2009) explica que a educação inclusiva assume-se 

como respeitadora da capacidade de evolução de todos os alunos acreditando que 

todos têm possibilidade para o desenvolvimento desde que a escola se constitua 

num espaço de interações comunicativas e de respeito à diversidade humana. 

 A autora mencionada finaliza seus argumentos dizendo que a escola inclusiva 

se traduz em um novo paradigma que possui como essência estar em conformidade 

com um propósito humano, solidário e qualitativo para todos. 

 

 

3 RETROSPECTIVA HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

 

No Brasil, a Educação Especial, segundo Jannuzzi (1992) apud Dechichi et al. 

(2009, p. 7) foi organizada de acordo com as expectativas sociais de cada época, 

sendo que a evolução do atendimento apresenta características distintas das 
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observadas em âmbito global. As fases ou estágios identificados na história mundial 

não se evidenciam na realidade brasileira (MENDES, 1995 apud DECHICHI et al., 

2009, p. 7).  

De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2007) o atendimento aos 

indivíduos com deficiência teve seu marco inicial na época do Império em que foram 

criadas duas instituições: o Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto 

Benjamin Constant (IBC) e o Instituto dos Surdos Mudos em 1857, hoje Instituto 

Nacional da Educação dos Surdos (INES). 

 Foi sem dúvida uma grande conquista no atendimento as deficiências, pois 

inseriu na sociedade a ideia de conscientização e discussão sobre a educação, 

porém ainda representava uma medida precária em vista da grande população 

deficiente (MIRANDA, 2003). A autora continua apontando que desta forma “[...] a 

Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o atendimento se referiu 

mais às deficiências visuais, auditivas e, em menor quantidade, às deficiências 

físicas.” (p. 3). 

 Dota e Alves (2007) salientam que os primeiros institutos de educação 

especial eram asilos e manicômios que retiravam e isolavam os deficientes do 

convívio social sem oferecer um atendimento que suprisse suas reais necessidades. 

A forma de atendimento foi mudando gradativamente ao longo dos anos expandindo 

com a criação de outras instituições.  

O INES, especificamente, de acordo com Mazzotta (2001, p. 29) “[...] desde 

seu início caracterizou-se como um estabelecimento educacional voltado para a 

‘educação literária e o ensino profissionalizante’ de meninos ‘surdo-mudos’, com 

idade entre 7 e 14 anos.” 

 Segundo o mesmo autor, ainda no Segundo Império verificam-se registros de 

ações pedagógicas ou médico-pedagógicas voltadas para o atendimento aos 

deficientes, no entanto, as informações não são suficientes para caracterizá-las 

como educacional. Nesse caso, supervaloriza-se assistência médica a crianças 

portadoras de deficiência em detrimento ao atendimento educacional propriamente 

dito. 

Já no início do século XX, alguns trabalhos técnicos e científicos publicados 

serviram como importantes indicadores do interesse social pela efetivação de uma 

educação mais qualitativa a essa população, como exemplo disso pode-se “[...] 

destacar que , em 1900, durante o 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, 
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no Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Eiras apresentou a monografia intitulada Da 

Educação e Tratamento Médico-Pedagógico dos Idiotas.” (MAZZOTTA, 2001, p. 30).   

O Ministério da Educação afirma que:  

 
No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição 
especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 
1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE, e, em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 
especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por 
Helena Antipoff. (BRASIL, 2007, p. 11). 

 

 No cenário educacional brasileiro, de acordo com Dechichi et al. (2009) a 

partir da década de 20, os rumos da Educação Especial foram influenciados pelas 

ideias de professores psicólogos europeus que eram trazidos para ministrar cursos 

aos educadores brasileiros.  

 Para Januzzi (1992) apud Dechichi et al. (2009, p. 10) dentre esses 

professores destacou-se Helena Antipoff, psicóloga russa com atuação 

principalmente em Minas Gerais que com a criação da Sociedade Pestalozzi 

influenciou a formação de vários profissionais para o trabalho no âmbito da 

Educação Especial, além de participar ativamente do movimento que culminou na 

fundação em 1954 da primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). 

  Mazzotta (2001, p. 27) mostra que:  

 
A inclusão da “educação de deficientes”, da “educação dos excepcionais” 
ou da “educação especial” na política educacional brasileira vem a ocorrer 
somente no final dos anos cinqüenta e início da década de sessenta do 
século XX.   

 

 Miranda (2003) complementa que foi a partir dos anos 50, mais 

especificamente no ano de 1957, que o governo federal assume explicitamente em 

âmbito nacional o atendimento educacional aos indivíduos que apresentavam 

deficiência criando campanhas voltadas para este fim.  

 Dota e Alves (2007) mencionam que o Ministério da Educação a partir de 

1958 presta as primeiras assistências técnica-financeiras às secretarias de 

educação e instituições especializadas, resultando desta forma, no aumento das 

classes especiais e na maior escolarização para a população deficiente.  
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Em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), dispõe 

sobre o atendimento ao deficiente apontando o seu direito a educação 

preferencialmente nos sistemas de ensino regular (BRASIL, 2007). Durante os anos 

60 ocorreu a maior expansão das escolas de ensino especial já vista nacionalmente 

ampliando cerca de quatro vezes mais a quantidade do atendimento (MIRANDA, 

2003).  

 Na década de 70, com a reformulação da LDB recomendando que os alunos 

especiais deveriam ter tratamento especial, houve grande expansão do ensino 

especial. No entanto, como não houve alterações na forma desse atendimento, essa 

expansilibilidade das classes especiais veio apenas atender a ineficiência do ensino 

regular que utilizava tais classes como escapatória para sua inadequação, tornando-

as espaços de segregação (DECHICHI et al., 2009). 

 Segundo o Ministério da Educação “Nesse período, não se efetiva uma 

política pública de acesso universal à educação, permanecendo a concepção de 

políticas especiais para tratar da educação de alunos com deficiência.” (BRASIL, 

2007, p. 12). Sobre isso, Miranda (2003, p. 6) esclarece que “[...] os serviços 

especializados e o atendimento das necessidades específicas dos alunos garantidos 

pela lei estão muito longe de serem alcançados.”  

 A autora referida anteriormente fala que ao realizar-se um passeio pela 

Educação Especial brasileira até os anos 90, são perceptíveis os avanços obtidos, 

uma vez que em seus primórdios o atendimento ao deficiente era quase inexistente 

e nessa época já é possível notar propostas e ações políticas integracionistas. 

Porém, apesar das reformas empreendidas e das mudanças nos sistemas 

educacionais, a educação permanecia muito limitada no país.  

 O Ministério da Educação afirma que em 1994 é publicada a Política Nacional 

de Educação Especial (PNEE) condicionando o acesso às classes comuns aos 

alunos que detinham condições de acompanhar os demais. Esses pressupostos de 

homogeneização da aprendizagem não conseguiram provocar uma reformulação 

das práticas educacionais uma vez que, de certa forma mantinham a 

responsabilidade da Educação Especial sobre esses alunos (BRASIL, 2007).   

Ainda na década de 90 surgem as primeiras discussões a cerca do novo 

conceito de educação: a Inclusão Escolar. “No Brasil, a educação inclusiva assume 

espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola 

na superação da lógica da exclusão [...]” (BATALHA, 2009, p. 1066).  
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Silva (2008, p. 188) também fala que “Contrapondo-se ao termo ‘integração’, 

considera a ‘inclusão‘ um conceito menos limitador, pois abarcaria de fato o 

atendimento dos portadores de necessidades educacionais especiais.”  

Mantoan (2010) enfatiza que a partir do ano 2000, a mudanças continuaram 

se expandindo sendo que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva de 2008, com suas diretrizes, trouxe avanços significativos 

extrapolando o ensino especial e provocando modificações profundas na escola 

comum, fazendo com que esta reverta seus conceitos e práticas utilizadas nas 

turmas em sala de aula. Essa política constitui sem dúvida, em termos legais, 

políticos e sociais um importante marco para a educação brasileira num todo.  

Glat, Pletsch e Fontes (2006) lembram que a Educação Especial foi 

constituída com base numa ótica médica em que a deficiência era tida como uma 

doença crônica que deveria ser tratada. Nesta perspectiva, quando havia um 

distanciamento do padrão de normalidade estabelecido socialmente, os deficientes e 

os demais indivíduos eram estigmatizados e excluídos da sociedade. Desta forma, 

as escolas ou instituições especializadas dispensavam um atendimento puramente 

segregado a esses indivíduos. 

 
Para avançarmos nesta discussão, é importante reconhecer que a 
Educação Inclusiva como hoje a reconhecemos representa a etapa atual 
do processo de transformação das concepções teóricas e das práticas da 
Educação Especial, que historicamente vêm acompanhando os 
movimentos sociais e políticos em prol dos direitos das pessoas com 
deficiências. (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2006, p. 3). 

  

Neste contexto para Glat e Fernandes (2005), a Educação Especial que por 

um longo período deteve uma dimensão de ensino paralelo atendendo diretamente 

os alunos com necessidades especiais, vem se configurando como suporte a escola 

regular na educação desses educandos.  

 Conforme Glat e Blanco (2007, p. 16): 

 
[...] a Educação Especial não deve ser concebida como um sistema 
educacional especializado à parte, mas sim como um conjunto de 
metodologias, recursos e conhecimentos (materiais, pedagógicos e 
humanos) que a escola comum deverá dispor para atender a diversidade 
de seu alunado.   

 

Segundo a visão de Mantoan (2006) as escolas especiais funcionam como 

complemento da escola comum, e não como substituta. Os alunos podem sim 
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freqüentá-las para o auxílio no aprendizado com conteúdos diferentes da base 

curricular nacional, porém eles têm garantido a sua inserção nas turmas comuns do 

ensino regular. Vale ressaltar que a Educação Especial é uma modalidade 

educacional que não apresenta níveis, seriações e certificações.   

Mantoan (2010) complementa que o novo campo de atuação da Educação 

Especial com caráter complementar remete a uma transformação das escolas na 

busca do ensino com mais qualidade. Além disso, teve forte influência na 

neutralização dos desafios que levariam o professor a revisar e avaliar suas práticas 

e a aprendizagem dos alunos. 

Miranda (2003) reconhece que o trabalho com classes heterogêneas que 

considerem todas as diferenças é indiscutivelmente benéfico para o 

desenvolvimento das crianças deficientes assim como também para as demais. Isso 

porque oportuniza a vivência da troca de valores, a interação e o cooperativismo. No 

entanto, para que haja esse respeito mútuo em face da diversidade, são necessárias 

mudanças conceituais no que diz respeito à escola, aluno, ensino e aprendizagem. 

Batalha (2009) argumenta que, sendo assim, implica uma mudança na 

perspectiva da escola, uma vez que não apenas os alunos com deficiência serão 

assistidos, mas todos os demais para que se obtenha o sucesso escolar. 

González (2002) argumenta que assumir a diversidade implica fazer uma 

análise do contexto com a incumbência de refletir sobre os elementos estruturadores 

da escola. Além disso, refletir sobre os elementos curriculares, considerar uma série 

de condições principalmente no que se refere à qualificação do corpo docente, que 

não necessariamente precisa ser composto por pessoas especializadas, mas estas 

devem ser capazes de planejar, avaliar e oferecer respostas adequadas a todos os 

sujeitos com suas distintas necessidades.  

 “Nas escolas inclusivas, os alunos não são identificados como especiais, 

normais, comuns. Todos se igualam pelas suas diferenças!” (grifo da autora). 

(MANTOAN, 2010, p. 21). González (2002, p. 120) salienta que “[...] a finalidade das 

escolas inclusivas está centrada na criação de sistemas educacionais que ofereçam 

respostas às necessidades de todos os alunos.” 

Mantoan (2003) afirma que a inclusão advoga a inserção totalitária, completa 

e sistemática de todos os alunos nas salas de aula do ensino regular. Ou seja, incluir 

é não deixar ninguém as margens do processo de escolarização, considerando as 
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necessidades específicas de cada um, sendo que, os profissionais da educação 

nesse contexto devem estruturar seu trabalho em função dessas necessidades.  

Batalha (2009, p. 1074) também argumenta que no âmbito da educação 

escolar, a inclusão veio centrada na meta da transformação das escolas, de modo 

que elas se constituam em espaços de formação e de ensino de qualidade para 

todos. A proposta inclusiva veio provocar revoluções no sistema e nas propostas 

curriculares vigentes, o que implica em mudanças conceituais, posicionais e 

paradigmais numa amplitude e abrangência que atenda as peculiaridades de cada 

aluno.  

Nesse sentido, Machado (2008) menciona que para a efetivação da inclusão 

no âmbito escolar, é necessária uma revisão nas concepções de aprendizagem e 

ensino a começar pela compreensão de que todo aluno tem capacidade para o 

aprendizado. O que se deve ter em vista é que cada um possui um tempo e um 

ritmo próprio e absorve a aprendizagem por vias diferentes. Daí, a necessidade do 

ensino democrático e da disponibilidade de métodos e recursos variados. 

Conforme Glat e Blanco (2007) para que a escola se torne inclusiva é 

necessária a organização de um ambiente que favoreça o atendimento multifocal 

com ajudas e apoios diversos, pois cada aluno necessita de estratégias e técnicas 

diferenciadas para aprender.    

 
Na perspectiva inclusiva e de uma escola de qualidade, os professores não 
podem duvidar das possibilidades de aprendizagem dos alunos, nem 
prever quando esses alunos irão aprender. A deficiência de um aluno 
também não é motivo para que o professor deixe de proporcionar-lhe o 
melhor das práticas de ensino e, ainda, não justifica um ensino à parte, 
individualizado, com atividades que discriminam e que se dizem 
“adaptadas” às possibilidades de entendimento de alguns. Ele deve partir 
da capacidade de aprender desses e dos demais alunos, levando em 
consideração a pluralidade das manifestações intelectuais. (MACHADO, 
2008, p. 72-73).  

 

Para Campos e Martins (2008) a escola vive num contexto social com 

mudanças constantes, necessitando desta forma de um contínuo aprendizado e 

aperfeiçoamento dinamizando todos os processos. Os alunos com necessidades 

especiais também fazem parte desse contexto e devem ser considerados pela 

escola na sua construção. Tomasini (2004, p. 13) acredita que “De nada adiantam 

as maquiagens. São necessárias mudanças radicais. Temos portanto [sic] embates, 

lutas, enfrentamentos, resistências e contradições.” 
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A inclusão escolar para o atendimento efetivo dos alunos com necessidades 

educacionais especiais demanda mudanças radicais e amplas nos sistemas de 

ensino e em cada escola especificamente que vão desde a gestão educacional até a 

formação dos professores. Além disso, requer a adequação estrutural dos prédios a 

fim de facilitar a acessibilidade dos alunos (GLAT; BLANCO, 2007). 

Tais mudanças são enfatizadas pelo Ministério da Educação ao delegar que 

os sistemas de ensino devem assegurar a acessibilidade dos alunos eliminando as 

barreiras arquitetônicas existentes na edificação das escolas, tanto no que se refere 

às instalações, equipamentos mobiliários e transporte quanto aos empecilhos nas 

comunicações e informações. Isso para que seja facilitado o acesso aos espaços, 

aos recursos pedagógicos e aos demais fatores que promovam a aprendizagem e 

consequentemente sejam valorizadas as diferenças e atendidas todas as 

necessidades educacionais dos alunos (BRASIL, 2007). 

Dechichi et al. (2009) afirmam que apesar do conceito de inclusão referir a 

uma educação global que atenda a todos, é evidente que a sua inserção nas 

escolas não poderia acontecer sem que sejam enfrentados importantes desafios 

sendo eles materiais, físicos e sobretudo o fator humano. 

   
Portanto, para que a proposta inclusiva aconteça, parece-nos necessária a 
sua articulação estreita com a Educação Especial e todas as demais áreas 
da Educação. Essa “interdisciplinariedade” pode ser a “chave” para a 
efetivação de uma escola inclusiva que atenda a todos os alunos 
independentemente de suas peculiaridades. (GLAT; BLANCO, 2007, p. 
12). 

 

Miranda (2003) salienta que, legalmente tem-se alcançado conquistas 

significativas, mas para que estas se efetivem na prática escolar, é preciso ações 

conjuntas entre todos os envolvidos na educação com o intuito de alcançar o 

objetivo comum. 
Conforme Santos (2002) o que não se pode, contudo, é perder a visão 

processual e interminável da inclusão. Ou melhor, por maior que seja a adesão das 

escolas à inclusão, ainda será necessário um lapidar das ações e atitudes de acordo 

com o contexto atual. Isso porque a realidade identificada hoje evidentemente não 

será a mesma de outrora.  

Na visão de Batalha (2009) para que a inclusão aconteça verdadeiramente, 

tornando a escola aberta à diversidade, há que rever o pensamento e o agir sobre a 
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educação nas salas de aula; a formação e o aperfeiçoamento do professor. Isso diz 

respeito a incluir, mas reconhecendo as diferenças e a multiplicidade do saber. 

A autora encerra dizendo que a Educação Inclusiva é permeada pelo princípio 

da igualdade que reconhece as diferenças, aceita a diversidade e trabalha na 

heterogeneidade. Na ótica inclusiva, igualdade e diferença são valores 

indissociáveis.  

 

 

4 CONCLUSÃO 
 

 

 Percebeu-se na realização desse estudo que a Educação Especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação, sendo que 

durante o seu desenvolvimento, em termos mundiais, passou por diferentes fases ou 

estágios que se caracterizavam em consonância com a realidade ideológica, social e 

política de cada época e nos quais os sistemas de ensino respondiam as 

necessidades dos indivíduos de diferentes formas. 

Em seu início não dispensava o devido valor ao deficiente, depreciando e 

isolando-o do convívio social. Vale ressaltar que, as primeiras instituições eram 

asilos e manicômios baseados no assistencialismo e na prestação de favor.  

Constatou-se na literatura que sua evolução constituiu um processo lento e 

gradativo que foi se expandindo com pequenos avanços no desenrolar da 

sociedade, sendo marcado por várias mudanças conceituais e atitudinais. 

No Brasil, apesar de não apresentar fidedignamente as mesmas fases 

observadas mundialmente, tratou-se da mesma forma, de um processo sem 

avanços bruscos com intervenções sociais, políticas e econômicas. A princípio, o 

predomínio do descaso, do desinteresse; seguido pelo acolhimento, a 

institucionalização, a integração e posteriormente o movimento da inclusão.  

Sem dúvida, a Educação Inclusiva é uma vertente revolucionária que tenta 

ainda com dificuldades, desvencilhar as barreiras sustentadas pela exclusão. 

Barreiras essas, que abrangem um conjunto de fatores como: postura da escola, 

acessibilidade, currículo, falta de capacitação profissional e inadaptação. Porém, 

sabe-se que legalmente a educação é universal, o que implica numa obrigatoriedade 

do atendimento qualitativo a todos indistintamente.  
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Neste sentido, diante do cenário inclusivo visto atualmente, são necessárias 

diversas mudanças. Mudanças na visão do educar, inserindo práticas que respeitem 

a diferença como particularidade e que, considerem incondicionalmente o ser 

humano. Mudanças ideológicas que façam com que as escolas tenham em seus 

espaços educacionais alunos que sejam únicos e singulares compreendendo-os 

como distintos uns dos outros, mas todos dotados de potencialidades. Isso significa 

não apenas disponibilizar matrículas, mas ofertar e assegurar a igualdade de direitos 

a todos.  

O professor é uma peça de fundamental importância nesse processo, 

redimensionando suas práticas e suas atitudes no sentido de valorizar o 

desenvolvimento de cada um, incentivando e compreendendo a diversidade de 

ritmos de aprendizagem. 

Para feitio de conclusão, a pesquisa evidenciou a insuficiência na 

profundidade do assunto, requerendo assim pesquisas mais abrangentes no que se 

refere à história da Educação Especial para que se tenha uma visão mais 

aprimorada sobre o tema e da mesma forma sejam fornecidos subsídios para a 

melhoria dessa problemática.  

 

 

ABSTRACT 
 

 

The special education, educational modulity  appointed to attend to special needs 
educational pupils has suffering during all your history changes in your configuration 
reformulating gradually their concepts paradigms. This is literatury review study  
proposing a journey through special education history in view of inclusive education 
trying to know their  characteristics in different historical moments. The research has 
demostrated that  since begining of human history in the primitive society the 
comtempt and  desinterest with disabled were clear leavind them without any care 
and assistance form at a second time by segretating assistance in the specialized 
institutions offering only the indispensable for your own resulting later the 
integrationist vision. All this points display several ways whereby were assisted the 
disabled during the course of history. The integration was undoubtedly the starting of 
new  practices a little bit exclusionary in special education however would require a 
great pupil effort  to adapt the school yet. The appearance of  new  ideologies and 
consequently new policies and legislation has brought modifications in disabled 
assistance. Around the nineties through the dissemination proposed inclusion  has 
brought a new society way contradicting the integrationism and makint it bigger until  
the prsesent day. Such ideas express a school vision that that fit and condition to 
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attend to diversity without distinction and constitute the point of difference the main 
debates and polemics of contemporary society. 
 

 

Keywords: Special education. History. Deficiency. Inclusive education. 
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