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INTRODUÇÃO 

 

A História é um discurso sobre o passado. A cada ano, surgem novas reflexões sobre os 

conceitos que envolvem o homem em sua relação com o Tempo. Um exemplo disso é o 

conceito de “pré-história”, hoje em desuso entre historiadores. Até poucos anos, era 

considerado “pré-história” os tempos anteriores à invenção da escrita, em 3 mil a.C. Isto é, 

havia a impressão de que, se o homem não escreve, não pode contar sua história; logo, vive 

em ambiente atemporal (Harari, 2017). Essa visão foi revista pela historiografia atual. Graças 

a recursos tecnológicos e esforços agregados de outras ciências como a paleontologia, 

arqueologia, linguística, sociologia, antropologia e geologia, hoje o passado é uma instância 

que pode ser estudada sem distinções culturais, sociais e tecnológicas. A História da Educação 

também sofre grandes transformações com essa mudança de mentalidade. Informações que 

não eram contabilizadas, por aparentemente não atender às necessidades historiográficas ditas 

oficiais deixaram de ser ignoradas. A História da Educação Especial é um grande exemplo de 

transformação, fruto de uma revolução social. A partir do momento em que as pessoas com 

deficiência são notadas pela sociedade e ganham representação na política, nos esportes, nos 

filmes, nas novelas, etc., surgem projetos de lei e políticas públicas educacionais que 

beneficiam esse grupo. Em decorrência, aumentam os estudos acadêmicos sobre a pessoa com 

deficiência, sua história, necessidades, direitos, etc.  

Em História, é possível criar um discurso sobre os feitos, sobre as ações e sobre os 

códigos humanos, mas também sobre a ausência desses elementos. A falta de fontes primárias 

e secundárias sobre determinado tema fala muito sobre a ação ou sobre a passividade do 

Homem em relação a esse tema. Um exemplo:A Constituição outorgada por Dom Pedro I em 

1824, revogada em 1891, curiosamente não trazia em seu bojo qualquer cláusula que proibisse 

o voto feminino. Tal fato não significava uma defesa subliminar do monarca em favor do 

direito das mulheres ao voto e sim o fato de que era absolutamente impensável na época 

conceber que mulheres pudessem exercer qualquer direito político (Rezzutti, 2018:167, apud 

Roriz, 2020:36). O mesmo acontece com a história da educação especial. A natureza humana 

é defectível, portanto é seguro afirmar que todas as sociedades humanas, em qualquer época 

da história, foram obrigadas a lidar, de diferentes formas, com a questão da deficiência física. 

A falta de fontes histórias sobre os processos educacionais das pessoas com deficiência fala 

muito sobre como a humanidade ignorou, negligenciou ou escondeu fatos sobre essa temática.  
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Portanto, a História da Educação Especial e Inclusiva é um tema muito recente, assim 

como a própria Psicopedagogia. Entender a forma como o fenômeno da Educação Especial se 

deu no passado é fundamental para a compreensão sobre o comportamento humano na 

atualidade e as principais estratégias sociais, políticas, culturais e educacionais que podem ser 

utilizadas para garantir e ampliar o acesso das pessoas com deficiência à educação. A 

Filosofia Humanística da Grécia Antiga, a religiosidade observada no período do medievo, a 

aurora dos pensamentos científicos observada no período iluminista ou as descobertas da 

psicologia moderna no começo do século XX não foram capazes de lançar luz de forma 

satisfatória sobre o sensível tema da instrução das pessoas com deficiência. Esse tema passa a 

ser discutido de forma ampla na sociedade apenas na segunda metade do século XX.  

Ao falar sobre pessoas com deficiência, é impossível não falar em “exclusão”, no 

sentido mais amplo da palavra. Aqui não há referência apenas ao ato de excluir, mas também 

os motivos – fenômeno que engloba concepção de desigualdade, injustiça, preconceito, 

exploração social em decorrência de má distribuição de renda e cenários instáveis das 

políticas econômicas. Diante desse desafio, é muito importante entender a forma como a 

Educação Especial é compreendida e organizada pelos estudiosos contemporâneos. Esse 

estudo oportuniza compreensão sobre os desafios enfrentados na área da educação e promove 

senso de responsabilidade, de ética e de tolerância com a diversidade, ao passo que instrui 

novos profissionais da área da educação e lhes dá, assim, novas experiências. 

A Carta Magna do Brasil de 1988, reconhecida como a Constituição Cidadã abre 

espaço no País para a integração escolar de diversas minorias, incluindo as pessoas com 

deficiência. Para Sanchez (2005), a partir desse momento, classes especiais são criadas nas 

escolas comuns. Mais tarde, na década de 1990, o Brasil passa a seguir modelos europeus 

integralistas (ainda não se trata de inclusão de fato) e alunos com deficiência ou síndromes 

diversas passam a estudar em classes regulares. Para Martins (2011), para que essa integração 

acontecesse, “a criança deveria apresentar deficiência moderada, caso contrário, a escola 

especial seria a mais indicada”.A prática da integração passou a ser desenvolvida com certa 

aura de ceticismo e de dúvida. Havia muitas lacunas teóricas na época. Os professores não 

eram preparados para educar alunos com deficiência e havia muita dificuldade em medir a 

real capacidade de aprendizado desse alunado. A psicopedagogia mostrou seu valor ao 

trabalhar nas lacunas acima citadas. Com o propósito da integração – tornada possível em 

1988 com respaldo de Lei, –e com a subsequente cultura da inclusão observada a partir dos 

anos 2000 –o trabalho do psicopedagogo se tornou fundamental no sistema educacional. O 
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psicopedagogo precisa estar preparado para saber lidar com a diversidade do alunado que 

atende e entender a importância do trabalho que realiza. Ao se relacionar com o cognoscente, 

precisa se distanciar do seu significado social e compreender melhor qual é seu significado 

real (Gofman, 1988, apud Torman et al, 2009), isto é, desvencilhar-se das construções da 

sociedade sobre o indivíduo e trabalhar com as características que derivam de sua 

personalidade, de suas experiências pessoais e de sua capacidade proximal. Para isso,entende-

se que há necessidade de um profundo conhecimento sobre os processos históricos que 

tornaram possível o desenvolvimento da atual mentalidade. Um dos grandes desafios dos 

psicopedagogos, psicólogos e professores atualmente é entender a contradição que reside na 

disputa entre as forças globalizantes – que une os povos – e o fenômeno midiático de 

imposição de valores sócio-econômico-culturais que força à padronização do indivíduo. 

 

“Quando um desconhecido está diante de nós,podemos 

perceber que ele possui algum atributo que o torna 
diferente de todas as outras pessoas que se encontram 

numa categoria; essa demanda classificatória, nesse 

momento, não inclui, mas segrega. Deixamos, portanto, 

de considerá-lo um sujeito comum e total, pertencente a 

tal grupo/categoria, reduzindo-o unicamente a uma 

pessoa estigmatizada socialmente.Tal atributo então 

torna-se uma “marca”, especialmente quando é grande 

seu efeito de desqualificação frente ao pertencimento 

àquele grupo por nós idealizado” (Torman et al, 2009). 

 

Nesse sentido, é importante saber o que fazer diante desses desafios, mas ainda mais 

importante, entender o que não se pode fazer ao tratar pacientes com histórico médico ou 

psicológico. A História da Educação Especial e Inclusiva, nesse caso, se torna uma ferramenta 

fundamental.  

Este estudo, baseado majoritariamente em bibliografia especializada, abordará em seu 

primeiro capítulo, um resumo sobre a história da educação de pessoas com deficiência e um 

resumo da história da psicopedagogia.O leitor observará que em alguns momentos as duas 

historicidades se fundem, pois compartilham de algumas fontes unívocas. No segundo 

capítulo, serão demonstradas hipóteses sobre como a história da educação especial pode 

incidir positivamente no trabalho do psicopedagogo. As considerações finais trazem uma 

reflexão responsiva à pergunta principal baseada nas hipóteses levantadas. O leitor perceberá, 

através das falas de Torman, Gofman, Júnior, Silva, Costa e Martins, que a história é uma 

matéria fundamental para todas as profissões e que, no caso da psicopedagogia, oportuniza 

um espaço de reflexão e aprendizado sobre os erros e acertos do passado no que se refere aos 

projetos educacionais oferecidos aos cognoscentes com deficiência.  
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1 – A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DA PSICOPEDAGOGIA 

 

Neste capítulo, será abordada de forma resumida a história da educação especial e 

inclusiva, além da história da Psicopedagogia. São dois os objetivos: o primeiro é mostrar que 

a Psicopedagogia, por possuir um caráter interdisciplinar (Costa et al, 2013), possui 

historicidade que, por vezes, se confunde com a história de outros campos do saber, como a  

Educação e a Psicologia – pois compartilha das mesmas fontes históricas. O segundo é criar 

base para a discussão do segundo capítulo, com reflexões sobre a importância da história da 

educação especial e inclusiva para o desenvolvimento profissional do psicopedagogo. Para 

tanto, será utilizado, neste capítulo, um modelo de 1987, criado pelos psicólogos americanos 

Samuel Kirk e James Gallagher (1997), que separa a educação especial em quatro diferentes 

momentos históricos: a era pré-cristã, a era cristã, a fase institucional e a era das 

transformações sociais do período pós-guerra. Ainda serão abordados dois subitens dedicados 

à história da educação inclusiva no mundo e à história da educação inclusiva no Brasil.  

 

 1.1 – A ERA PRÉ-CRISTÃ 

 

Antes da Revolução Agrícola, as sociedades humanas precisavam lidar com o meio 

hostil e preocupavam-se basicamente com a própria sobrevivência. Imagina-se que crianças 

com deficiência fossem mortas pelo grupo, ou fossem abandonadas para morrer quando 

demonstravam dificuldades de movimentação ou de cognição.Com o advento da agricultura, o 

ambiente se torna um pouco mais seguro para o desenvolvimento de indivíduos vulneráveis. 

Porém, há poucos registros de como os deficientes físicos eram tratados por povos agrícolas 

da pré-escrita. É possível que cada tribo possuísse um código para lidar com a questão. 

Em relação ao Período Antigo, felizmente, há algumas fontes que lançam luz sobre o 

tema. Na Babilônia, durante o reinado de Khammu-rabi, no século XVIII a.C., foi talhado em 

escrita cuneiforme acádica o Código de Hamurabi em uma rocha com mais de dois metros de 

altura.O método de educação naquela civilização previa punições severas em caso de crimes, 

como amputações de partes do corpo dos criminosos (Faria, 2018:19). Não há registro sobre a 

educação de pessoas com deficiência, mas sabe-se, a partir dessa fonte histórica, que a 

mutilação era uma forma de educar. A partir de então, compreende-se que o amputado, isto é, 

a pessoa tornada deficiente, carregava em si uma marca social que o identificava como 

criminoso em estado de remissão. Esse fato é importante, pois mostra como o conceito de 

deficiência é carregado de estigmas políticos culturais e sociais desde muito cedo. Outro 
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exemplo é a Grécia Antiga. Nessa civilização, havia leis que obrigavam famílias a se desfazer 

de bebês que nascessem “disformes”. Platão em “A República”, Livro IV, endossava o ato.Na 

Roma Antiga, durante o período de desenvolvimento de seu poderoso Império, os 

paterfamilias – líderes domésticos – tinham o direito, segundo a Lei das XII Táboas de matar 

ou abandonar filhos recém-nascidos que tivessem defeitos, desde que os apresentassem antes 

para cinco testemunhas que confirmassem o fato.O “descarte” de deficientes recém-nascidos, 

segundo Sêneca (2018), deveria ser realizado “sem ódio, apenas para distinguir as coisas 

saudáveis das inúteis”. Essa visão permaneceu entranhada na mentalidade das sociedades 

ocidentais mesmo com a mudança das estruturas sociais e com os adventos científicos e 

tecnológicos ocorridos nas eras mais modernas (Martins, 2015:15). 

 

1.2 – A ERA CRISTÃ 

 

Com o advento do Cristianismo, ainda na Era Antiga, todos os seres humanos são 

considerados filhos de Deus. Pessoas com deficiência ganham alguma proteção: não podem 

ser mortas pelas famílias ou pelas autoridades. Alguns, inclusive, ganham destaque a partir de 

histórias de curas milagrosas e de superação difundidas através da oralidade primária, de 

registros e estudos. Eram indivíduos envolvidos em uma aura dogmática:apontados como 

alvos da ira ou da misericórdia de Deus. Um exemplo é Dídimo, o Cego, professor na 

Universidade de Alexandria; um homem que se tornou venerado por ser capaz de citar a 

Bíbliade cor (Carruthers, 2006). 

Com a disseminação do Cristianismo, inicia-se um período teocrático, fixado em 

simbologias e ideias hiperbólicas marcadas pela existência de entidades malignas e 

desumanas, sempre representadas por desenhos, esculturas e adornos arquitetônicos 

deformados. As pessoas com deficiência são associadas a essas representações e consideradas 

seres castigados e marcados por Deus. No entanto, há já nessa época, alguns movimentos 

notáveis em direção à educação especializada. É o caso do Arcebispo de York, John Beverley, 

que cria, em 700 a.C. um sistema para ensinar os surdos a falar, o que contraria as ideias de 

Aristóteles. Mas infelizmente, esse é um caso isolado. Como não existia um sistema 

educacional amplo para ensinar os surdos a falar, não podiam dizer os sacramentos. Eram, 

portanto, considerados “indivíduos sem alma” e, por consequência, impedidos de se casar, o 

que mudou apenas no século XI. 



8 
 

Em uma época marcada por permanente obscurantismo religioso perpetrado pelo 

Tribunal do Santo Ofício, Paracelso escreve a obra “Doenças que Privam os Homens da 

Razão”, em 1526, onde analisa a deficiência sob o ponto de vista médico e digno de 

tratamento. O assunto é polêmico e o livro é publicado somente após a sua morte, em 1567 

(Aguiar, 2015:39). No começo do período Moderno, há relatos de nobres com deficiência 

física, mental ou intelectual. É o caso de Dona Maria, rainha de Portugal, a “Rainha Louca” e 

Cristiano VII da Dinamarca. Mesmo com tais exemplos de diversidade, as sociedades 

estavam muito longe de aceitar a deficiência com naturalidade ou de buscar uma forma de 

integração desses indivíduos ao ambiente social através da Educação. Ao contrário, segue 

forte a crença de que a falta da razão é um sintoma de perversão do espírito. “Assim, 

dementes e amentes são, em essência, seres diabólicos”, conclui Pessotti (1984:12).  

 

1.3 – A FASE INSTITUCIONAL 

 

Para Martins (2015:31), o primeiro a pensar em deficiência com critérios médicos, é o 

suíço Philippus Hohenheim no século XVI. Ainda que orientado por uma visão supersticiosa 

sobre o tema, defende o tratamento médico e contesta a explicação demonológica sobre as 

doenças mentais. Por conta de suas ideias, foi perseguido por seus colegas. Muitas famílias 

abandonavam crianças nascidas com deficiência em casas de confinamento criadas para esse 

fim. São espaços insalubres e desorganizados, onde as pessoas se avolumam sem um mínimo 

de cuidado. Muitas dessas casas eram administradas por grupos protestantes. Com o passar do 

tempo, mais pesquisadores e médicos passaram a desacreditar na teoria do determinismo 

divino para forcar na possibilidade de cura das pessoas com deficiência. Em 1620, o educador 

e padre espanhol Juan Pablo Bonet cria um método para ensinar surdos a falar. Publica 

“redação das letras e artes de ensinar os mudos a falar” – primeiro manual de ensino para 

surdos – onde condena o uso de gritos e de violência na educação especializada, além de criar 

teorias sobre possíveis causas das mais diversas deficiências auditivas. É Bonet quem vai criar 

o primeiro alfabeto sob a forma de sinais. (Martins, 2015:31).O saber médico produz na época 

a ideia de que os deficientes poderiam ser “treinados” para agir de forma “socialmente 

aceitável”. O treinamento, hoje em desuso, foi a primeira forma de educação especial. Muito 

antes do surgimento do movimento escolanovista, Pestalozzi já afirmava que o afeto ajudaria 

os professores a desenvolver, de modo saudável, suas habilidades naturais e inatas. Essa 

revelação abre portas para uma visão mais humanizada das instituições de ensino que 
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contrapunha às correntes didáticas herdeiras da escolástica medieval. Em 1760,em Paris, 

Charles Michel de l'Epée, um religioso, funda a primeira escola pública para surdos em Paris, 

na França, e coloca em prática a sua língua gestual que alcunha como “Língua Francesa de 

Sinais”. Em 1880, inicia-se em Milão, na Itália, a educação voltada exclusivamente para 

surdos. O congresso daquele país aprovara no dia 11 de setembro a educação oralista, que 

negava o pedido da comunidade surda pelo reconhecimento da língua de sinais. Uma 

resolução ainda proibia a comunicação gestual nas escolas em toda a Itália. As políticas 

educacionais dos surdos eram propostas por pessoas não-surdas e essa contradição 

impossibilitava o ensino sistemático de uma língua de sinais nas escolas especiais. Para 

Martins (2015:37), a filosofia oralista ainda esteve em voga no mundo com bastante força até 

a década de 1960. 

Em 1800, o francês Jean Itard idealizou o primeiro projeto de educação sistemática 

para pessoas com deficiência. Sob influência de Locke, filósofo inglês, e Condillac, filósofo 

francês, é um pioneiro, considerado o pai da Educação Especial. É, talvez, o primeiro 

psicopedagogo da História, já que tentou recuperar a educabilidade social regular de Victor 

Averyon, um menino que desenvolvera habilidades tipicamente animais e que, graças a 

isso,sobrevivera sozinho à fase da infância nas florestas próximas a Aveyron, na França. O 

paciente, conhecido como “menino selvagem”, era aculturado, pois passara a vida sendo 

educado por animais na floresta e não com humanos. Foi considerado completamente 

“incapaz” pelo famoso médico Philippe Pinel. O projeto de Itard, acompanhado com 

curiosidade pela comunidade acadêmica da época, buscou melhorar a condição cognitiva do 

paciente e ressignificar seu comportamento dentro da experiência social regular. Itard 

conseguiu inserir novos alimentos na dieta do menino, além de melhorar sua 

comunicabilidade. Além do desenvolvimento da comunicação, o médico francês também 

buscava estimular em seus pacientes com deficiência intelectual e cognitiva outras cognições 

para fins pedagógicos, entre eles o interesse pela vida social, ampliação do universo 

intelectual, desenvolvimento da inteligência emocional e intelectual. Itard publica em 1801 a 

obra “Mémorie sur les premiers développmentes de Victor de Aveyron” onde lança as bases 

do atendimento clínico e educacional ao deficiente mental. Graças a esse trabalho, a sociedade 

pôde observar a capacidade de aprendizado das crianças com deficiência, além de estabelecer 

diferença entre as diversas formas de morbidade física e mental. É devido ao trabalho de Itard 

que hoje é desenvolvido uma flexibilização curricular direcionada ao aluno com deficiência, a 
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conhecida individualização do ensino que leva “a programações sistemáticas, formulação de 

experiências de aprendizado e motivação através de recompensa” (Mazzotta, 1996:21). 

Na década de 1820, um jovem chamado Louis Braille, de Coupvray, aprimorou, ainda 

na adolescência, um sistema de escrita e leitura para cegos com técnicas de modalidade tátil 

sensível à percepção e interpretações sensoriais, desenvolvido por Valentin Haüy, o professor 

que, em 1784, criara a primeira escola para cegos do mundo – o Instituto Real dos Jovens 

Cegos de Paris.  No Brasil, a implementação do processo é anterior ao americano, graças às 

intervenções políticas do monarca Dom Pedro II. O médico do imperador, Dr José Francisco 

Xavier Sigaud, possuía uma filha cega e tomou conhecimento sobre o Sistema Braile através 

do intelectual José Alvares de Azevedo, cego que lecionava no Instituto de Meninos Cegos de 

Paris. Conseguiu uma audiência com o monarca para que esse tomasse conhecimento sobre o 

método revolucionário. Dom Pedro II ficou impressionado com os relatos de Azevedo e criou 

o decreto 1.428/1854 para a criação da primeira instituição brasileira – e também da América 

Latina – de ensino de crianças com deficiência visual, o Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, atual Instituto Benjamin Constant (IBC). 

Em 1828, a médica belga Alice Descoeudres elabora uma lista de atividades e de 

matérias para a educação sistemática de pessoas com deficiência mental. É uma das primeiras 

propostas de melhoria da pedagogia na educação especial, em uma época ainda muito 

marcada pelo preconceito e pelo paradigma médico-assistencialista. Ainda no século XIX, o 

pedagogo francês Alfred Binet busca indicar a idade mental de uma criança através de testes 

objetivos, como procedimentos básicos de raciocínio, e comparação entre as crianças. Para 

Binet, a idade mental, subtraída da idade cronológica, resultaria em seu nível intelectual. Para 

o pedagogo, a criança com maior discrepância entre as duas idades – cronológica e intelectual 

– deveria ser encaminhada para a escola especial.  

No fim do século XIX, inspirada pelos trabalhos de Itard, a médica italiana Maria 

Montessori desenvolve sistemas educativos que oportunizam o atendimento à crianças com 

deficiência. O sucesso é enorme e passa a ser utilizado também com crianças do ensino 

regular. É a primeira experiência que coloca a educação especial a serviço da educação geral. 

Inicialmente, Montessori voltou seus conhecimentos para a educação de crianças com 

deficiência mental – muitas das quais renegadas pelo sistema educacional por serem 

supostamente ineducáveis (Standing, 1998). Montessori tornou-se referência para professores 

ao propor uma educação baseada na moral, isto é, uma educação que não se limitava ao 

didatismo, mas também relacionada aos valores, experiências pretéritas e cuidados 
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psicológicos, sempre em razão do direito à individualidade e à liberdade. Seus métodos 

influenciam fortemente a psicologia infantil, pois se baseia na observação científica do 

comportamento da criança e na liberdade dela ao usar os materiais educativos. Nesse sentido, 

o professor não atua diretamente sobre a criança, mas através dos brinquedos e objetos que ela 

usa no dia-a-dia (que anos depois, seriam denominados pela psicanalista M. Klein como 

“objetos transferenciais”) e de suas respostas a essas provocações pedagógicas. Sua teoria vai 

influenciar diretamente o trabalho clínico com crianças com transtornos de aprendizado.   

Também no fim do século XIX, um jovem e ambicioso neurologista de Viena inicia 

seus estudos sobre o inconsciente humano. Seu nome: Sigmund Freud. O médico inicia sua 

investigação no campo das emoções humanas e do funcionamento da mente sob supervisão de 

Breuer, médico amigo que aplicava em seu consultório a prática da hipnose e com isso 

conseguia acessar memórias e desejos internalizadas e não conscientes de seus pacientes. Suas 

teorias sobre o trauma e, posteriormente, sobre a sexualidade infantil foram ruidosamente 

rechaçadas pelo meio médico de sua época. A teoria topográfica, em 1900, e posteriormente a 

teoria estrutural, em 1923, – com suas respectivas instâncias, – oportunizaram ao grupo de 

médicos que compunha o corpo clínico psicanalítico em torno de Freud desvendar mistérios 

sobre doenças aparentemente sem solução para a medicina da época. Seus livros “A 

interpretação dos sonhos”, de 1900, “Além do princípio do prazer”, de 1920 e “O Id e o ego”, 

de 1923são marcos para a psicologia moderna (Gay, 2012).O trabalho de Freud vai, segundo 

Ireland (2012) influenciar a Epistemologia Convergente de Visca – autor que lança as bases 

da psicopedagogia –pois compreende o funcionamento do aparelho psíquico, propõe um 

método de investigação do inconsciente e promove profundas análises sobre os mecanismos 

de resistência do ego e das clínicas psicanalíticas denominadas “neurótica”, “psicótica” e 

“perversa”, além de colaborar na diferenciação entre transtornos de personalidade, transtornos 

de comportamento e psicopatias.   

Na década de 1930, o psicólogo Lev Vygotsky propôs uma visão dialética sobre a 

educação especial. Sua proposta é que os educadores e tutores foquem seus esforços nas 

possibilidades dos alunos com deficiência e não na deficiência em si. Sua obra é centrada em 

uma nova visão sobre a psique humana. Considerava inadiável uma nova visão sobre a 

Educação, principalmente no que tange à ideia preconcebida de que o indivíduo é imutável e 

estático. Afinal, filosoficamente falando, se existem problemas, há também, soluções. Crente 

na ideia de plasticidade social e na filosofia que diz que o homem é fruto de seu meio, 

Vygotsky acreditava que a transformação do aluno com deficiência depende da mediação e do 
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contexto social em que vive. Essas afirmações lançam luz aos projetos de desenvolvimento 

das habilidades motoras e cognitivas de crianças com deficiência, altas habilidades e com 

dificuldades de aprendizado, o que promove uma mudança de paradigma no campo da 

psicologia, da pedagogia e da psicopedagogia. Cria o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, que busca a mediação não apenas com o indivíduo, mas também com todos que o 

cercam. É a partir desse pressuposto que nasce a ideia de que o processo de aprendizado se 

constitui através do ponto de vista social e é mediado pelo encontro entre diferentes pessoas, o 

que define a pluralidade das características e do pensamento humano. Vygotsky concebe que 

todas as funções do desenvolvimento da criança ocorrem primeiramente em nível social, 

depois em nível interpsicológico, para finalmente acontecer em nível intrapsicológico.  O 

projeto de Vygotsky inspira educadores no mundo todo até os dias atuais. Sua teoria propõe 

que o desenvolvimento de capacidades cognitivas depende da incorporação e internalização 

de padrões que devem ocorrer através do compartilhamento de experiências. De acordo com o 

grau de desenvolvimento da criança, ela poderá aprender, através da interação, novos signos, 

símbolos e padrões (Silva, 2015).  

A Educação e a Psicopedagogia sofrem grande influência com as teorias de Piaget 

sobre os estágios de desenvolvimento da criança. Piaget estabelece, na cultura escolar, um 

padrão de observação do comportamento infantil e sua avaliação. Mais uma vez, há mudanças 

de mentalidade a partir dessas descobertas que permitem que professores, pais, assistentes 

sociais, isto é, pessoas fora da área da saúde, realizem diagnósticos sobre a qualidade do 

desenvolvimento de uma criança; e que possam fazer apontamentos sobre transtornos. A 

partir desse momento, há diferenciação entre desenvolvimento típico, transtornos de 

aprendizagem e déficit intelectual. Essas taxonomias não servem mais ao propósito de 

exclusão e depreciação do indivíduo, mas para formulação de estratégias que atendam suas 

necessidades (Silva, 2015). 

Em 1940, o psiquiatra suíço Enrique J. Pichon Rivière iniciou, à luz da Psicanálise e 

da Psicologia Social seus estudos sobre comportamentos grupais.  A partir de ideias de 

Bornheim e Haguette, percebeu que havia uma dialética própria dentro dos grupos operatórios 

e cria uma teoria sobre seu funcionamento e formas de atuação sobre ele. Pichon 

compreendeu que o homem é um ser político, histórico, cultural e social, portanto, pensante e 

ético. É, assim, agente do seu destino e atua no meio, enquanto também é influenciado por 

ele.  O psiquiatra suíço influencia diretamente a psicopedagogia e a educação quando 

demonstra que o conhecimento “é sempre a busca da totalização, sendo que, qualquer objeto 
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que possa perceber ou criar é sempre parte de um todo e, portanto, interligado a outros 

objetos, fatos ou problemas” (Pereira, 2013). Portanto, há uma nova compreensão de que, é 

preciso uma visão de grupo para que o indivíduo possa ter acesso a uma ideia de realidade. 

Essa apropriação é possível a partir das teorias sobre o meio e suas sínteses, um processo de 

totalização que jamais alcança um fim. Essa teoria possibilita, no campo clínico e 

educacional, uma maior assertividade sobre o comportamento do indivíduo baseado no meio 

social a que ele pertence. Com Pichon, a abordagem psicopedagógica parte do pressuposto de 

que é preciso entender a história individual do sujeito e a história do grupo ao qual ele 

pertence. Esse conceito moderniza a forma como o ser cognoscente é visto dentro das 

instituições de ensino. Se antes, essas instituições eram caracterizada por metodologias de 

ensino baseadas em conceitos de hierarquias e imposição de conhecimentos modeladores que 

negavam a importância das experiências pessoais, passa a se tornar espaços de diversidades, 

de trocas e de mediação de conhecimento que valorizam o indivíduo e seu espaço de atuação. 

É, portanto, sempre um espaço de inclusão, para pessoas com ou sem deficiência.  

 

1.4 – A ERA DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

 

No começo do século XX, havia pouco ou nenhum apoio dos governos europeus para 

o desenvolvimento de políticas públicas que oferecessem suporte ao alunado categorizado 

como “especial”. Sendo, assim, Cruickshank e Jhonson (1974:13) contam que as primeiras 

escolas especiais no Velho Continente do começo do século XX, foram fundadas dentro de 

residências, sob a direção de famílias corajosas e idealistas. Mas esse fenômeno mudaria, 

segundo Samuel Kirk e James Gallagher (1997), após a Segunda-Guerra mundial (1939-

1945). Para os autores, o conflito armado de escala mundial gerou enorme contingente de 

pessoas mutiladas, o que foi fundamental para a mudança de Leis e de ações protetivas, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América. A Europa estava mergulhada em 

debates sobre solidariedade entre os povos no período posterior à Grande Guerra. Para atenuar 

as consequências do conflito, a comunidade internacional criou a Organização das Nações 

Unidas – ONU. Os países se reuniram para criar e assinar em 1948 a Declaração dos Direitos 

Humanos. Esse processo marca o fim do cientificismo. O processo de globalização ganha 

força com diferentes trocas multiculturais e tecnológicas entre povos; diversos países 

africanos, oceânicose asiáticos alcançam sua legítima independência das metrópoles europeias 

usurpadoras; é criada a política do “estado do bem estar social” – iniciativa de diversos 
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governos com políticas públicas e ações afirmativas que incentivam o desenvolvimento social 

de minorias oprimidas.  

No Artigo Primeiro dos Direitos Humanos, está escrito: “todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 

relação às outras com espírito de fraternidade”. No Artigo Vinte e Cinco, está escrito que 

todas as pessoas têm direito “a padrão de vida capaz de assegurar aa si e a sua família saúde e 

bem-estar, (...) cuidados médicos, serviços sociais em caso de doença, invalidez (...) ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.No que tange à maternidade e 

à infância, a Lei Universal fala sobre “direito a cuidados e assistência especiais”. Essa 

atmosfera de transformações e de progresso oportuniza a consolidação de instituições que 

representam, cuidam e educam pessoas com deficiência. O maior desafio dessas instituições é, 

segundo Martins (2015:59) buscar alternativas para a integração social das pessoas com 

deficiência e “aperfeiçoamento das ajudas técnicas”.Com a criação dos Direitos Universais do 

Homem, o próprio conceito de deficiência é revisto.  

A teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) do psicólogo israelense 

Reuven Feuerstein, lançada ainda na primeira metade do século XX, ganha força entre os 

especialistas em educação. De acordo com Feuerstein, a maioria das pessoas possui "funções 

cognitivas deficientes", ou seja, os processos naturais de cognição não são iguais e raramente 

operam de forma perfeita o tempo todo. O israelense entendeu assim que existe um potencial 

de aprendizagem em qualquer ser humano que pode ser aprimorado, independentemente de 

sua idade,de sua origem ou condição. Sua teoria foi colocada em prática por 50 anos, 

inclusive no Brasil, e influenciou a criação do Programa Educacional Individualizado (PEI) 

que autorizava professores a transformar o currículo de modo a atender as necessidades de um 

aluno considerado “especial” dentro de uma classe regular (Da Ros, 2002). 

Oportuniza-se, a partir desse momento, a mudança de mentalidade sobre a educação 

da pessoa com deficiência. São estabelecidos os preceitos da política de integração dos 

deficientes à vida social, inclusive nas escolas. Ainda não há um movimento profundo de 

desenvolvimento de uma política inclusiva e sim integralista. Importante salientar a diferença 

entre os dois conceitos: o modelo de Integração já foi considerado um dos princípios básicos 

da Educação Especial, baseado na normalização da relação entre pessoas com deficiência e 

pessoas sem deficiência. Essa foi uma iniciativa da Dinamarca, em 1959, através de seu 

Serviço para Deficientes Mentais, dirigido na época por Bank Mikkelsen, depois aperfeiçoado 

em 1969 pelo sueco Bengt Nirge, Diretor da Associação Sueca Pró-Crianças Deficientes e, no 
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ano seguinte, por Wolfensberg, que levou o tema para a América do Norte e buscou debater 

publicamente a questão da representação social da pessoa com deficiência (Sanches e 

Theodoro, 2006).  

Com o passar dos anos, a política de integração e de normalização perde força e abre 

espaço para o debate sobre inclusão. As pessoas com deficiência são incluídas em projetos 

educacionais regulares e são empoderadas com instrumentos educacionais individualizados e 

com o trabalho de profissionais de mediação. Tornam-se assim, capazes de alcançar uma 

experiência positiva de troca com seu meio, com desenvolvimento de sua área proximal e de 

sua autonomia em relação ao ambiente social que o cinge. Esse alunado é fortalecido pelo 

processo educacional e chega às universidades, aos cargos públicos, às empresas e aos 

movimentos intelectuais e sociais que exigem leis mais inclusivas e justas para as pessoas 

com deficiência. O aumento do contingente de pessoas com deficiência nas escolas obriga os 

governos a realizar mudanças nos currículos, nas estruturas físicas das escolas e na formação 

dos professores. O alunado com deficiência chega às empresas e às universidades e exigem 

melhorias também nesses ambientes. 

As políticas de integração e de inclusão promoveram verdadeira revolução no 

cotidiano das pessoas com deficiência. Antes, suas famílias eram obrigadas a procurar as 

poucas instituições de educação que prestavam serviços especializados para crianças, 

adolescentes e jovens com deficiência, o que gerava despesas com transportes e mensalidades 

elevadas. Poucas cidades possuíam esse serviço, o que impedia muitas famílias de darem 

instrução a esses cognoscentes. Muitos desses alunos eram instruídos por professores 

particulares ou por membros da própria família, o que limitava seu desenvolvimento 

próximal. A partir das políticas de integração e, posteriormente, de inclusão, puderam se 

matricular no ensino básico regular, inclusive na rede pública de ensino, e ter acesso a uma 

quantidade maior de escolas. Estudar perto de casa permitiu ao alunado com deficiência 

desenvolver melhor relação com suas comunidades, mais tempo com suas famílias e, 

consequentemente, uma rotina mais ajustada às suas necessidades.  

 

1.5 – A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Educação Inclusiva tem início tímido na década de 1950, na Europa e na década de 

1970, nos Estados Unidos. Esse último, forçado pelas associações de pais, publica a Lei 

94.142 em 1975 que inaugura as políticas de inclusão em todo o território nacional. Os 
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paradigmas sobre a educação especial, com foco no trato médico-assistencialista e no conceito 

de integração são revistos, assim como os métodos de confinamento e de segregação na oferta 

de serviços especializados e de suporte. É criada uma política de inclusão de pessoas com 

deficiência em escolas regulares e criados projetos de atendimento educacional especializado 

no contra turno regular.   

Em 1980, há discussões sobre o conceito de “inteligência”. O modelo para medição 

das capacidades intelectuais é colocado em dúvida. Também há mudanças na forma como se 

conceitua a pessoa com deficiência. A partir dos anos 1990, o ser humano passa a ser visto de 

forma global e são consideradas outras formas de inteligência, como a inteligência espacial, 

motora, sinestésica e emocional. Essas mudanças de mentalidade exige que as escolas, 

principalmente as tradicionais, se empenhem para realizar mudanças estruturais e 

pedagógicas, para que se transformem em espaços de diversificação e de trocas, para não 

apenas instruir o aluno para que exerça funções pré-estabelecidas, mas também para que 

possa trocar informações e se tornar capaz de lidar com as adversidades e com as 

transformações do mundo.   

Essa foi a temática da Conferência Mundial de Educação Para Todos, em 1990, em 

Jomtien, na Tailândia, da Conferência Mundial Sobre Necessidades Educacionais 

Especiais:acesso à qualidade, de 1994, em Salamanca, na Espanha – que contou com a 

participação de 92 governos – e da 18ª Conferência Anual do Centro Internacional pelo 

Desenvolvimento do Potencial de Aprendizagem (ICELP), em julho de 1997, em Jerusalém. 

Pessoas com deficiência passam a ser integradas ao ambiente escolar regular em diversas 

regiões do mundo, ampliando assim suas capacidades, acessos e oportunidades, o que 

contribui para a formação, visibilidade e ampliação da representação desse grupo social.  Para 

que esses preceitos fossem colocados em prática pelos governos no novo milênio que se 

anunciava, deveriam ser antecedidos por uma massiva modificação das leis, dos parâmetros 

educacionais e, principalmente, das mentalidades de políticos, pais, professores, psicólogos e 

donos de escolas.  

A Constituição de 1988, em seu artigo 205, deixa claro que a educação “é um direito 

de todos e dever do estado e da família”. O inciso III do Art. 208 da Constituição aborda a 

obrigatoriedade de um “ensino especializado para crianças portadoras de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. Entende-se a partir desse momento que a 

criança e o adolescente com deficiência têm o direito de frequentar escolas regulares com 

ambientes e conteúdos adaptados à sua condição. Entende-se, portanto, que a escola é o 
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ambiente ideal para exercitar a solidariedade e a empatia, por ser um espaço de convivência, 

de cidadania e de combate à discriminação e à segregação. O conceito de inclusão promove 

uma revolução no modo como a educação especial é vista pelas famílias, pelos Estados e 

pelas instituições de ensino. A inclusão só é recomendada quando há objetivos claros, com 

evidentes benefícios para todos os alunos envolvidos (Mantoan, 2015).  

A prática da inclusão oportunizou pesquisas na área da Psicologia, da Psicopedagogia 

e da Pedagogia, com produção de teorias que forneceram base para transformações em nível 

estrutural na forma como as escolas deveriam ser concebidas: seus ambientes físicos, os 

projetos pedagógicos, a formação dos professores, a transformação da legislação educacional 

e a flexibilização do currículo para atendimento ao aluno com “deficiência mental, auditiva, 

visual, motora, física múltipla ou decorrente de distúrbios evasivos do desenvolvimento, além 

das pessoas superdotadas2 que também têm integrado o alunado da educação especial” 

(Rogalski, 2010:3) 

 

 1.6 – INCLUSÃO NO BRASIL 

 

Na década de 1990, o conceito de inclusão torna-se mais difundido. A Declaração de 

Salamanca de 1994 e as Leis de Diretrizes e Bases de 1996 foram marcos nesse sentido. Em 

08 de dezembro de 1994, o Ministério da Educação do Brasil recomenda que as escolas de 

Pedagogia, Psicologia e Licenciaturas, passem a incluir uma disciplina sobre “integração” da 

pessoa com deficiência nas escolas. Inicia-se um longo debate público sobre o termo ideal, 

haja vista que a “integração” não visa a “inclusão” do alunado ao processo educacional. A 

“integração” seria a manutenção de uma política de alocação do aluno com deficiência nos 

espaços públicos, enquanto a “inclusão” visaria não apenas o direito de pertencer ao espaço, 

mas também a flexibilização das regras institucionais e a promoção de mudanças estruturais, 

físicas e curriculares, de acordo com cada aluno, de modo que cada projeto educacional 

individual seja alcançado. As escolas especiais, portanto, quando necessário, oferecem o 

apoio especializado no contra-turno das aulas regulares ou quando o aluno com deficiência 

esteja impossibilitado, por sua própria condição, de ser incluído na rede regular de ensino.   

Vários progressos são observados, principalmente na Educação Básica do Brasil com 

inclusão de alunado com deficiência e alta habilidades em ambientes comuns de ensino, 

fenômeno que implica na diminuição de matrículas em escolas especiais. Desse alunado, 

                                                           
2 N.A Atualmente são chamadas de “pessoas com altas habilidades”. 
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nessa época, 53,2% estão na rede pública e 46,8% na rede particular, incluindo as 

filantrópicas. Entre 1998 e 2006 é observado um aumento de 143% nas matrículas de alunos 

com deficiência nas escolas públicas. Em 2006, são pouco mais de 700 mil alunos com 

deficiência matriculados em escolas regulares (sendo, 63% em escolas públicas) contra pouco 

mais de 193 mil alunos matriculados em escolas especiais.3 

Através de políticas públicas baseadas em conceitos técnicos, das representações 

públicas mais diversificadas e com o amadurecimento das instituições democráticas, há maior 

apoio do estado brasileiro e de suas instituições às pessoas com deficiência. O parecer 

CNE/CNB número 13/2009 garante, através de diretrizes, as operações para o atendimento do 

educando especial na educação básica na modalidade de educação especial, não sendo esse 

substitutivo à escolarização comum do alunado, mas sim oferecido de forma complementar ao 

ensino comum em turno inverso. 

 Com ampliação das políticas públicas e maior compreensão sobre o desenvolvimento 

infantil e suas características, são transferidos para os professores, psicólogos escolares e 

psicopedagogos o papel de diagnóstico dos principais transtornos da aprendizagem. Por 

exemplo, o projeto de lei 7081/2012 aprovado na Comissão de Educação elege a escola – e 

não o consultório médico ou psicológico – como espaço privilegiado para identificação da 

dislexia. Esse tema passa a ser abordado nos cursos de formação dos professores que são 

melhor preparados para diferenciar os transtornos de aprendizagem dos transtornos cognitivos 

e demais deficiências. Com mais diagnósticos, aumenta o número de profissionais dedicados 

à psicologia escolar, fonoaudiologia e psicopedagogia no Brasil. Com mais profissionais da 

saúde atuando diretamente nas escolas, há aumento substancial de diagnósticos nas primeiras 

fases da infância, oportunizando preparo das famílias para maior desenvolvimento das 

capacidades e potencialidades das crianças. Outra mudança fundamental que acompanha o 

movimento de inclusão e de desenvolvimento das capacidades dos profissionais é a realização 

na rede pública do Programa de Educação Individualizado (PEI), criado por Reuven 

Feuerstein, para alunos com necessidades especiais, além da proposta de adaptações de 

grande e de pequeno porte por parte das escolas para receber alunos com deficiência física, 

mental, sensorial ou mista. Essa proposta oportuniza mudança de mentalidade sobre 

padronização do currículo escolar e de seus objetivos práticos. A escola deixa de ser vista 

como um depositório de informações para ser vista como um local de transformação e de 

capacitação do indivíduo em busca de sua autonomia.     

                                                           
3 INEP, 2011 



19 
 

 Entre 1994 e 2015, o Brasil experimenta um período inédito de estabilização 

econômica e de implantações de políticas públicas e de ações afirmativas que visam a 

reparação histórica às diversas minorias marginalizadas socialmente e economicamente ao 

longo do processo histórico. Porém, a lei que garante o acesso da pessoa com deficiência às 

escolas não garante a sua inclusão na prática (Mendes, 2006:11) Os projetos pedagógicos que 

esclarecem a importância da formação dialética e diversificada dos profissionais na área da 

educação não são acompanhados por políticas públicas que garantam mecanismos mínimos 

necessários para sua efetivação.  
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2 – A INFLUÊNCIA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

FORMAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO 

 

Neste capítulo, serão expostos os argumentos sobre a importância da História para a 

profissão do psicopedagogo, com destaque para a história da educação especial e inclusiva. A 

começar, para exercício da profissão, é de grande interesse o conhecimento dos aspectos 

históricos que garantiram, com o passar do tempo, as estruturas políticas, sociais, culturais e 

epistemológicas da própria Psicopedagogia como campo do saber. E para Júnior (2002:02), a 

história da educação especial e a história da Psicopedagogia se fundem na figura da 

psicopedagoga francesa Janine Mery, que, no final do século XIX, começa a dar atenção 

especial àqueles alunos reconhecidos na época como “portadores de deficiência sensorial e 

mental”. Outros educadores europeus como Jean Marc,Gaspard Itarde (citado no capítulo 

anterior), Johann Heinrich, Pestalozzi e Edouard Seguin, fazem uso das teorias da escola 

psicanalítica francesa de Lacan para desenvolver uma espécie daquilo que vinha sendo 

reconhecido por Debesse (1948, apud Júnior, 2012:03) como uma “pedagogia curativa”. Em 

1898, Claparèd e Neville são os primeiros na França a propor uma classe “especial” em uma 

escola regular voltada apenas para alunos reconhecidos na época como “portadores de retardo 

mental”. A partir das teorias das psiquiatras Montessorie Decroly, inicia-se um estudo mais 

aprofundado sobre as crianças “com lentidão” no processo de aprendizagem. O histórico das 

crianças passa a ser visto através de um ângulo “globalizador”, isto é, em um espaço onde são 

levados em consideração o aluno, a família, a escola e o seu meio ambiente. São criadas as 

primeiras instituições de educação já com a participação de médicos, psicólogos e assistentes 

sociais. Na década de 1970, a Psicanálise encontra na Epistemologia Convergente, teoria do 

argentino Jorge Visca (1935 – 2000), um modelo epistemológico. Segundo Rose Skripka 

Gabriel (2017), a teoria de Visca tem base no fenômeno desiderativo da Psicanálise de Freud, 

na Psicologia Genética de Piaget e na Psicologia social-relacional de Pichon Rivièr. Ainda 

segundo Gabriel, a obra de Visca fundamenta a Psicopedagogia como campo de saber 

científico, com grande impacto na Educação, principalmente no Brasil e na Argentina. 

Influencia o trabalho de diversos profissionais na área da Educação, da Psicologia, da 

Sociologia e demais áreas humanas e tem como objetivo, portanto, desenvolver saberes e 

dinâmicas próprias que contribuam para as complexidades observadas na área da Educação, 

de acordo com propósitos cognitivos, afetivos e sociais, de modo que abarque diversos 

processos de aprendizagem em diversos contextos, não apenas nas instituições de ensino, mas 

também em outras organizações. Portanto, é papel da Psicopedagogia ajudar o ser 
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cognoscente (aquele que busca o conhecimento) a utilizar suas percepções, afetividades e 

memória para assim criar um vínculo positivo com a aprendizagem. 

A Psicopedagogia chega ao Brasil, segundo Santos (2014:31),na década de 1980. 

Possuía um modelo francês de abordagem clínica típica do período pós-guerra. Era vista 

como uma “nova solução” que findaria com diversos problemas do fracasso escolar. Na 

década de 1990, é abordada através de um modelo organicista, focada em sintomas e em sua 

reeducação e correção. A mentalidade de se praticar a Psicopedagogia se modifica novamente 

com a compreensão de que o ser cognoscente não é passivo e sim ativo em seu processo de 

aprendizagem. Dessa forma, as dificuldades de aprendizagem são vistas como sintomas 

passíveis de serem tratados de acordo com as limitações do indivíduo e de suas necessidades 

biopsicossociais. Para Olaya et al (2018), o ser cognoscente é aquele capaz de “absorver os 

elementos do entorno enquanto desenvolve uma apreensão do que observa”4, desde que esteja 

consciente do processo de realidade “na qual resulta enriquecimento, tanto ao objeto, quanto 

ao sujeito que realiza essa captação”.5 Essa captação é possível através dos sentidos humanos. 

O ser cognoscente, portanto, é capaz de transformar o mundo e ser transformado por ele. Para 

Santos (2014:21), o grande desafio das pessoas com deficiência – principalmente aquelas que 

possuem deficiência intelectual – é ser reconhecidas pelas instituições de ensino e seus 

professores como cognoscentes capazes de assimilar e acomodar informações para 

posteriormente transformá-las em conhecimento; isto é capazes e ativas em seu processo de 

aprendizagem dentro de um determinado raio de ação (chamado por Vygotsky de“zona 

proximal”).   

 

“Neste contexto torna-se imprescindível que o professor consiga enxergar o 

outro para além da sua deficiência, concedendo-lhe o lugar de um ser 

cognoscente de capacidades e potencialidades, podendo ter avanços 

significativos na aprendizagem desse aluno, onde o foco recai sobre suas 

qualidades e não meramente sobre sua deficiência. Acredita-se, portanto, que 

a inclusão tem a ver com a postura que o professor assume frente ao que lhe é 

estranho, desconhecido. No caso da deficiência, isso irá depender de como o 

educador percebe a diferença do outro” (Santos, 2014:21). 

 

Para Martins (2011), a História da Educação Especial pode ser uma ferramenta para 

que os psicopedagogos colaborem diretamente com os professores e ajudem-nos a alcançar 

essa percepção sobre o outro. Em caráter preventivo, o autor sugere que o psicopedagogo 

utilize a História como forma de instrução, para situar os professores e oportunizar, através de 

                                                           
4 Tradução do próprio autor 
5 Idem. 
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palestras e orientações, uma reflexão sobre a importância da inclusão e da educação especial 

para melhor atendimento a esse alunado.  

 

“Diante da análise dos dados encontrados mediante os questionários 

preenchidos por todos os professores da escola, constatou-se a falta de 

conhecimento a respeito da educação especial (...) Frente a falta de 

conhecimento docente para o trabalho com a diversidade, torna-se 
imprescindível o estabelecimento de programas de formação que partam das 

necessidades do contexto educacional e pautem-se na reflexão do professor 

sobre sua prática. Nesta perspectiva, o psicopedagogo institucional contribui 

com a formação docente ao valorizar a subjetividade nos processos 

formativos, tomando o professor como sujeito do conhecimento, capaz de 

mobilizar e construir saberes.” 

 

Ao falar em História da Educação Especial e Inclusiva, subentende-se a necessidade 

de explorar também o universo jurídico que permeia o tema, isto é, as definições sobre 

direitos das pessoas com deficiência que foram conquistados ao longo dos anos, os principais 

marcos históricos que originam essas leis, as antigas formas de tratamento que serviram como 

exemplo positivo ou negativo – de acordo com os resultados obtidos – e, principalmente, a 

visão de que o direito da pessoa com deficiência à educação não possui um caráter idealista, 

moralista, assistencialista ou altruísta; mas sim, é baseado em um conceito fundamental de 

justiça.  

Recorrentemente atendido pelo profissional de Psicopedagogia, principalmente no 

âmbito institucional hospitalar e ambulatorial,o público formado por idosos possui 

características que garantem elementos importantes para esse debate (Visentin e Lenardt, 

2010). A deficiência do corpo pode ocorrer por motivos naturais, em decorrência do desgaste 

físico de acordo com o tempo e com o estilo de vida adotado pelo indivíduo ao longo da vida. 

Júnior (2012:8) diz que o Psicopedagogo precisa estar atento à história do sujeito – 

principalmente o contexto sócio, cultural e educacional em que está inserido. É imperioso 

para o Psicopedagogo entender o histórico do seu paciente e trabalhar com essas informações 

– diagnósticos pretéritos, informações médicas relevantes ao trabalho psicopedagógico, 

histórico de comorbidades, aspectos de sua vida cotidiana e sua relação com o meio 

(incluindo sua relação com o aprendizado).  

 

O método da história oral temática permitecompreender 

o passado por meio de coleta, organizaçãoe 

interpretação dos fatos; parte de um assunto específico e 

preestabelecido e se compromete com o esclarecimento 

ou opinião do entrevistado sobre algum evento definido 

(Meihy, 2005). 
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Esse conhecimento histórico sobre o indivíduo (sua biografia, um tipo de mini-

história), normalmente exposta através da oralidade primária (história oral) precisa, pois, ser 

compreendida em um contexto ainda maior quando, em termos histórico-estruturalistas, esse 

indivíduo faz parte de uma geração que se encontra envolvida em uma macro história. Não 

raramente, essa macro-história é estruturada em um tempo distinto – tanto socialmente e 

culturalmente, quanto cronologicamente – daquela experienciada e vivida pela geração etária 

do psicopedagogo. É, portanto, mister a exigência da compreensão sobre a história da geração 

do paciente idoso, os desafios políticos e sociais que sua geração travou em época pregressa, 

para uma melhor compreensão sobre seu presente. Mais uma vez aqui, o conhecimento sobre 

a História se torna fundamental para o psicopedagogo.   

Mendes (2006:02) explica a importância da compreensão da História quando há uma 

reflexão sobre a diferença entre “integração” e “inclusão” do aluno com deficiência na rede 

regular de ensino. Muito além de uma simples distinção linguística, há nestas duas palavras 

um contexto histórico que precisa ser compreendido para que o profissional de educação 

(subentende-se aqui também os demais profissionais que atuam na área do ensino, 

psicopedagogos inclusive), não confunda os dois termos. A autora explica que foi em 1989, a 

partir de Christie, que houve uma distinção entre os dois conceitos. Essa descoberta causa 

verdadeira mudança na condução das políticas educacionais em relação à pessoa com 

deficiência, além de melhor compreensão das necessidades desse alunado. A palavra 

integração tem sentido de “compor um conjunto”. Dessa forma, segundo a autora, “por razões 

históricas”, integração se torna a mera colocação do sujeito com deficiência no contexto 

regular sem quaisquer transformações necessárias para o recebimento do mesmo. Essa 

política integralista, ainda segundo Mendes, sofre críticas, como observado no destaque 

abaixo:   

As críticas que surgiram posteriormente ao modelo se 

basearam na constatação de dois fatos: a passagem de 

alunos com necessidades educacionais especiais de um 

nível de serviço mais segregado para outro, 

supostamente mais integrador, dependia unicamente dos 

progressos da criança, mas na prática essas transições 

raramente aconteciam, o que comprometia os 

pressupostos da integração escolar. Em algumas 

comunidades, as políticas oficiais de integração escolar 

resultaram, na maioria das vezes, em práticas quase 
permanentes de segregação total ou parcial, o que 

acabou gerando reações mais intensas no sentido de 

buscar novas formas de assegurar a presença e 

participação na comunidade, a promoção de habilidades, 

da imagem social, da autonomia, e o empowerment das 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 
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Observa-se que o modelo integralista nem sempre era capaz de gerar um vínculo 

positivo entre o conhecimento e o ser cognoscente, devido aos aspectos segregadores oriundos 

do próprio processo. Opera-se então, uma reformulação dessa política, o que aponta para um 

processo de inclusão, que serviria não apenas para tornar possível o contato do aluno com 

deficiência com o ensino regular, mas também um processo de mediação entre esse 

cognoscente com seus particulares objetivos dentro do processo de aprendizagem. Nesse 

sentido, para uma melhor compreensão sobre essas questões complexas, torna-se fundamental 

o conhecimento histórico sobre os fatos aqui apresentados, como também uma compreensão 

profunda sobre as teorias educacionais, filosóficas e mesmo médicas que tornaram possível o 

atual debate. Nesse sentido, é importante salientar que o conhecimento teórico precisa vir 

acompanhado de uma compreensão histórica das situações e contextos em que foram 

apresentados ao público, assim como se torna fundamental uma compreensão sobre a 

biografia dos principais teóricos (Vygotsky, Piaget, Pichon, Vica, Itard e tantos outros) que 

tornaram esse conhecimento possível, para que haja uma compreensão global sobre os 

assuntos que tornam hoje a Psicopedagogia e a Educação Especial e Inclusiva, possíveis.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, foi possível compreender o quanto a história da 

Psicopedagogia e a história da Educação se confundem. É possível traçar um plano objetivo 

em direção a cada uma dessas pequenas variações e desenvolver esclarecimentos a respeito da 

historicidade de ambas, mas nem sempre é possível distinguir claramente suas origens, pois, 

compreende-se aqui, que os dois campos de saber possuem as mesmas fontes com distinções 

bastante sutis.  

O primeiro capítulo permitiu uma compreensão mais ampla sobre o que significa a 

história da educação especial e inclusiva – uma matéria com inúmeros dados, mas que por 

vezes foram ignorados pela historiografia geral. Tal fato ocorreu por motivos históricos aqui 

discutidos e que variaram de acordo com o tempo. Também ficou claro que a história da 

Psicopedagogia é parte da história da educação especial e inclusiva, e vice-versa. Ambas se 

alimentam concomitantemente e oportunizam informações fundamentais quando são, de fato, 

derivadas de fontes bionívocas. 

Superada essa análise, que de certo modo marca uma relação fundamental entre as 

duas ciências históricas – e que cumpre um papel de mediação entre diversas ciências 

humanas (História, Psicopedagogia, Educação, Sociologia, Antropologia, Serviço Social e até 

Psiquiatria), foi possível observar no segundo capitulo uma atenta avaliação da importância 

dos conhecimentos históricos por parte do Psicopedagogo. Ela se dá a partir da compreensão 

da própria história da Psicopedagogia, da relação dela com a história da educação especial, da 

compreensão dos conceitos sobre o ser cognoscente ao longo da história, da compreensão 

sobre os marco-históricos que determinam as conquistas de direitos das pessoas com 

deficiência, compreensão de que esses direitos precisam ser mantidos e respeitados nos 

tempos vindouros – seja no atendimento ou na compreensão desses preceitos jurídicos-

sociais; e compreensão sobre a importância da biografia (um tipo de micro-história) do 

paciente no contexto psicopedagógico, com especial atenção ao cognoscente idoso e com 

deficiência.    

Longe de esgotar o assunto, que é amplo e que carece de muitos debates, este trabalho 

é manifesto quando defende a importância da História para as formações na área de humanas. 

Pois o discurso sobre o passado é capaz de determinar as formas as mentalidades se 

transformam ao longo dos anos e oportuniza assim uma grande reflexão sobre a importância 

do momento atual para os momentos vindouros. É, portanto, a História, uma representação 
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humana da própria espécie, um elemento necessário para dissecar o funcionamento dos 

mecanismos sociais, tanto no aspecto individual quanto coletivo. Sendo a Psicopedagogia 

uma ciência relativamente nova, iniciada após a Segunda-Guerra, torna-se especialmente 

vulnerável quando avaliada dentro do contexto histórico humano criador de tantas realidades 

impressionantes. O conhecimento prático dessa historicidade oportuniza segurança ao 

profissional da Psicopedagogia e maior valorização por parte das ferramentas por ele adotadas 

na condução de seu trabalho junto ao público, principalmente o alunado com deficiência, 

ainda tão carente de políticas públicas que respeitem as suas limitações e necessidades.  
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