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INTRODUÇÃO: 

De diversas maneiras a discriminação e opressão contra pessoas com deficiência tem tomado forma na sociedade brasileira: 
na falta de acesso à educação, na supervalorização de atitudes de pessoas com deficiência, na infantilização dos sujeitos, na 
inacessibilidade em locais privados e públicos e na invisibilidade institucional e política nas Universidades. O conjunto dessas 
práticas e tantas outras, forma o que hoje denomina-se como capacitismo (CARVALHO, 2021). Esse conceito ainda é pouco 
debatido e discutido dentro das Universidades apesar da relevância e impacto que possui na sociedade.  

Tendo em vista essa discussão, foi realizada neste projeto, uma revisão bibliográfica e documental da produção teórica da 
pedagogia histórico-crítica sobre a educação da pessoa com deficiência no Brasil. Fundamentada no materialismo histórico-dialético 
e no desenvolvimento histórico-cultural dos sujeitos, para essa teoria a educação é uma prática intencional (MARTINS, 2013). Não 
à toa, o trabalho educativo é definido por Saviani (2013, p.13) como “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Para esta teoria pedagógica, compete à escola a socialização do saber sistematizado, assim como à difusão do clássico: “o 
clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico 
é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial” (SAVIANI, 2013, p.13). Por meio do ato intencional, planejado e 
organizado mediado pelos conteúdos do currículo é que o sujeito educando possui condições para apropriar-se da cultura e visualizar 
nela a possibilidade de transformação e superação dos processos de marginalização, exclusão e opressão, como por exemplo o 
capacitismo. 

Nesse sentido, e compreendendo que a pedagogia histórico-crítica ao caracterizar-se como uma teoria pedagógica crítica, 
esse projeto foi proposto com o objetivo de responder o seguinte problema de pesquisa: Qual(is) a(s) contribuição(ões) da produção 
teórica da “Pedagogia Histórico-Crítica” para o desenvolvimento de pesquisas e práticas anticapacitistas na educação? 

METODOLOGIA: 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo bibliográfico-documental e está delimitada a produção acadêmica brasileira 
publicada no período de 2001 a 2021.  

As fontes bibliográfico-documentais foram artigos, livros, dissertações, teses e trabalhos publicados em eventos que tratam 
da temática deficiência, capacitismo e Pedagogia Histórico-Crítica em interface com a educação da pessoa com deficiência. Em 
virtude do contexto da pandemia de COVID-19, utilizamos as seguintes bases de dados virtuais: a) Scientific Electronic Library 
Online (Scielo); b) Google Acadêmico; c) Bibliotecas Virtuais da Unicamp, USP, Unesp e UFSCar; d) banco de teses e dissertações 
da CAPES; e) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT); f) Portal da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), particularmente os 
Grupos de Trabalho: Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos (GT03), Didática (GT04), Sociologia da Educação (GT14) 
e Educação Especial (GT15).  

A identificação das fontes nas bases de dados virtuais supracitadas foi realizada por meio de valência boleana dos seguintes 
termos combinados “deficiência”, “pessoas com deficiência”, “capacitismo”, “educação especial”, “educação inclusiva”, “inclusão 
escolar” e “pedagogia histórico-crítica”.  

Não fizeram parte das nossas análises as fontes que, embora correlatas, não abordaram os temas da deficiência ou 
capaticismo em interseção com a Pedagogia Histórico-Crítica.  

A partir das fontes identificadas e coletadas, utilizamos como técnica de coleta dos dados o levantamento bibliográfico-
documental, a partir de fichas de registros. Estas fichas nos possibilitaram a obtenção de informações sobre: a) nome dos/as 
autores/as; b) título dos trabalhos; c) tipo de publicação; d) ano de publicação; e) periódico, editora ou instituição de publicação; f) 
os principais temas abordados; g) os objetivos dos trabalhos; h) as metodologias empregadas; i) os principais resultados e 
conclusões; e j) concepções de deficiência, inclusão e educação das pessoas com deficiência.  

A partir dos dados obtidos pela análise da produção científica sobre os temas da deficiência, capacitismo e Pedagogia 
Histórico-Crítica em interface com a educação da pessoa com deficiência, buscamos, em um processo de síntese mais abrangente, 
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buscamos identificar, elencar e discutir os seus possíveis contributos para o desenvolvimento de pesquisas e práxis anti-capacitistas 
na educação.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES1: 
 
A COLETA DAS FONTES BIBLIOGRÁFICO-DOCUMENTAIS  
 
A partir da metodologia de busca das fontes bibliográfico-documentais sobre a temática da pesquisa, foram localizadas 

produções nas seguintes plataformas, distribuídas entre os anos de 2011 e 2021: 
 

Tabela 1: Coleta nas fontes bibliográfico-documentais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Tendo em vista o ano de publicação de cada um dos 25 trabalhos identificados, foi possível notar a predominância de 
publicações da temática na última década, com início datado principalmente entre os anos de 2011 e 2012 (3 registros). O aumento, 
entretanto, tornou-se mais significativo somente a partir de 2015, com total de 22 registros.  

Entre as publicações coletadas, destacam-se aquelas na forma de artigos e de dissertações de mestrado, conforme a 
sistematização apresentada na Tabela 2, a seguir: 

Tabela 2: Tipos de publicação 

Tipos de publicação Quantidade Porcentagem 

Artigo de revista 14 60% 

Dissertação de mestrado 7 28% 

Tese de doutorado 2 8% 

Trabalho de conclusão de curso 1 4% 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Entre as revistas das publicações selecionadas, destacam-se os artigos publicados na Revista HISTEDBR online do grupo 
de estudos e pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR -, representando 26% dos textos. Os outros 74% 
estão distribuídos em outras 11 revistas, descritas na tabela a seguir.  

Tabela 3: Revistas de publicação 

Revista Quantidade de publicações 

HISTEDBR 4 

 
1 Pelo fato da pesquisa encontrar-se em andamento, os resultados apresentados na sequência são parciais. 

Plataforma Quantidade de materiais 

Google Acadêmico 10 

Banco CAPES 4 

BDTD 4 

Biblioteca Unicamp 3 

Biblioteca USP  3 

Scielo                                                           1 

Biblioteca UFSCar 0 

Biblioteca UNESP 0 

ANPED 0 

TOTAL 25 
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Educação em revista 1 
Revista Educação Especial 1 

Revista Brasileira de Educação do Campo 1 

Revista de Educação Educare et Educare 1 

RevISE 1 
Revista Conexão UEPG 1 
Educação em foco 1 
Interfaces da Educação 1 

Pro-posições 1 
Revista Brasileira de Educação Especial 1 

Revista Educação em debate 1 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Dentre os autores responsáveis pelas publicações sobre a temática pesquisada, 6 (seis) autores/as se destacam pela maior 
incidência de trabalhos publicados no período investigado, a saber: 1) Régis Silva publicando na revista HISTEDBR (2015 e 2017); 
2) Giovani Bezerra, com 1 publicação na revista HISTEDBR (2016) e outra na Educação em Revista (2011); 3) Anna Padilha, com 
2 artigos nas revistas Educação em Foco (2015) e Revista Brasileira de Educação Especial (2017); Adriana Eloy, com um artigo na 
Revista Educação Especial (2020) e sua dissertação de mestrado (2020); Ivone Santos, com a dissertação de mestrado (2016) e um 
artigo na Revista HISTEDBR (2015); e Neide Matos, também com uma dissertação de mestrado (2011) e um artigo na Revista 
HISTEDBR (2012).  

A PRODUÇÃO TEÓRICA SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: um 

balanço sobre as fontes bibliográfico-documentais 

Para a caraterização das fontes bibliográficas foi realizada uma organização em banco de dados de modo a dispor os 
registros conforme o ano de publicação, do mais antigo ao mais recente, contendo informações sobre os autores, objetivos, 
metodologias empregadas, principais resultados e conclusões, e as concepções de deficiência, inclusão e educação.  

Além disso, foi realizada uma classificação por temas, sendo identificados três principais: (I) Educação Escolar de Pessoas 
com Deficiência com 16 registros (64%); (II) Formação de Professores com 7 registros (28%); e (III) Políticas Curriculares com 2 
registros (8%). A fim de organizar os resultados de modo a facilitar a compreensão do leitor, cada uma das caracterizações 
identificadas no trabalho será apresentada especificando os registros de cada um dos três grandes temas. 

Os objetivos dos trabalhos 

Entre as 16 fontes bibliográficas da temática “Educação Escolar de Pessoas com Deficiência”, 14 se destacam pelo eixo 
em comum: discutir as principais contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica na aprendizagem de crianças com deficiência, ao 
analisar o processo de inclusão e escolarização desses alunos, apresentando reflexões e proposições pautadas no materialismo 
histórico-dialético e no movimento de inclusão escolar, a fim de pautar o direito de aprender dos alunos público-alvo da educação 
especial.  

Além disso, um trabalho diferencia-se ao analisar uma intervenção pedagógica proposta a partir da pedagogia histórico-
crítica em uma turma de 5º ano em que há uma aluna cega, na cidade de Salto, estado de São Paulo. Outro apresenta uma análise 
das implicações administrativo-pedagógicas das bases teórico-pedagógicas que norteiam as políticas de educação especial/inclusiva 
por meio da oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas redes municipais de Aparecida de Goiânia, estado de 
Goiás, e em Cascavel, Paraná. 

 Dentro da temática “Formação de Professores”, quatro trabalhos dialogam na medida em que discutem sobre a estrutura 
dos cursos de graduação em Pedagogia e em Educação Física, analisam projetos de extensão sobre formação de professores com 
ênfase na educação escolar de PcD e estudam a constituição das políticas de formação de professores do MEC e do atendimento 
educacional especializado, tudo isso à luz da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Dois trabalhos fornecem elementos para uma discussão crítica acerca da atuação dos docentes na promoção de uma 
educação escolar que favoreça efetivamente a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos com deficiência, tendo como plano de 
fundo as lacunas na formação desses professores. Por fim, o último trabalho discute as implicações e recomendações que o contexto 
neoliberal delineia para o campo da produção do conhecimento. 

Desenvolvido na temática de “Políticas Curriculares”, o primeiro documento relata a trajetória histórica do processo de 
elaboração do currículo para a rede pública municipal de Cascavel, e expõe os principais pressupostos que fundamentam esse 
documento. Já o segundo trabalho coletado tem o objetivo de verificar como o currículo proposto pela Associação de Municípios 
do Oeste do Paraná discute a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Crítica no que tange à educação especial. 

Os principais resultados e conclusões 
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Os trabalhos coletados dentro da temática da “Educação Escolar de Pessoas com Deficiência” dialogam na conclusão de 
uma necessidade de repensar a prática docente na educação escolar, devendo “iniciar-se uma nova fase da educação especial 
brasileira, que se traduza no direito de aprender em sala de aula” (MELO; MAFEZONI, 2019, p.101). É possível encontrar defesas 
acerca da importância do planejamento de estratégias pedagógicas que considerem as especificidades de cada criança com 
deficiência, a partir da consideração de que é a partir da organização dos espaços educativos é que as propostas atingem seus 
objetivos (SILVA, 2015, p.8). 

Essas defesas confrontam diretamente com as conclusões obtidas em alguns trabalhos que evidenciam a insuficiência dos 
recursos adaptados nas instituições de realização do estudo. Pastoriza (2015, p.98) relaciona esse problema diretamente às más 
condições de trabalho dos professores, que impossibilitam a viabilidade de uma adaptação efetiva do modo planejado pelos docentes. 

Barbosa (2018, p.211), Santos e Siems (2020, p.12) em seus estudos destacam a inexistência de acessibilidades, tanto 
arquitetônicas, quanto urbanísticas, de comunicação e de transporte; essas barreiras ignoram a diversidade e diferença dos estudantes 
e colocam as crianças com deficiência presentes no espaço escolar em uma posição de invisibilidade. O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) é também alvo de críticas nos trabalhos de Santos (2016, p.12), Santos e Siems (2020, p.16) e Eloy (2020, 
p.7). Realizado sem conformidade com a legislação, esse atendimento adquire um caráter assistencialista, articulado como 
“estratégia de compensação de deficiências de diferentes ordens” (SANTOS, 2016, p.12). 

Bezerra (2011, p.277) afirma na conclusão de seu trabalho sobre a necessidade de fazer-se uma diferenciação curricular 
como prática democrática para as pessoas com deficiência, compreendendo que “nem toda diferenciação é excludente, assim como 
nem toda igualdade é inclusiva” (2011, p.299). Para a realização efetiva dessa prática, faz-se indispensável a reafirmação do 
compromisso e da competência técnica na educação desses estudantes (BEZERRA, 2016, p.300). 

Nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica, ao defender a socialização dos conhecimentos historicamente construídos pela 
humanidade como papel da escola no sentido de direito à educação, aponta para possibilidades e contribuições no desenvolvimento 
social, cultural e humanizado dos sujeitos, à fim de superar os estigmas socialmente construídos (PALHETA, 2019, p.13). Por isso, 
Silva (2015) sintetiza que “as contribuições da pedagogia histórico-crítica para a educação especial estão nos pressupostos 
filosóficos, na proposta pedagógico-metodológica e no significado político da sua realização” (SILVA, 2015, p.85). 

Dois trabalhos desenvolvidos na temática da “Formação de Professores”, ao analisarem as propostas curriculares de 
cursos de formação de professores no país, puderam notar uma fragmentação da formação inicial dos graduandos na área de 
educação especial (SANTOS, 2020, p.10), apesar de todas as mudanças e avanços nas políticas de educação inclusiva já 
evidenciadas (SANTOS; ARAÚJO, 2016, p.109). Matos (2011) ressalta que na sociedade capitalista a formação do trabalho está 
submetida à condicionalidade dos modos e das relações de produção. Por isso, reafirma a necessidade de “defender a formação 
docente em busca do conhecimento teórico que repercuta no trabalho docente” (MATOS, 2011, p.09). 

Essa perspectiva é contemplada igualmente em todos os trabalhos: a defesa por uma formação continuada aos professores, 
com maior esclarecimento da concepção inclusiva, e maior engajamento político dos professores, “de modo que tenham maior 
clareza daquilo que fundamenta suas práticas para que contribuam na luta pelo direito à educação de qualidade para todos na escola 
pública” (PINTO; AMARAL, 2019, p.01). Sintetizando, Santos e Silva (2017) afirmam: 

A formação profissional do ser humano deve ser fundamentada por um direcionamento teórico-prático que o 
permita perceber o processo e compreender-se como constituinte dele, de forma que, mesmo inserido em 
relações alienadas, consiga abolir os entraves que a forma de organização social capitalista vem impondo ao 
seu desenvolvimento e a sua formação plenamente livre e universal (SANTOS; SILVA, 2017, p.906). 

 
Ambos os trabalhos desenvolvidos a partir de análises de “Políticas Curriculares” encontram-se em eixos comuns em 

seus resultados e conclusões: os currículos analisados fundamentam-se em teorias e pressupostos filosóficos de cunho marxista, ou 
seja, preocupando-se com a concepção de homem e mundo, a partir de uma prática educativa que volte para uma educação 
considerando o caráter histórico do homem. Nessa perspectiva, a prática educativa é voltada para uma educação que educa o homem 
“para a transformação de sua consciência, seu intelecto, para que ele pela sua própria práxis transforme sua própria história” 
(MALANCHEN et. al. 2012, p.202).  

Como dissemos anteriormente, a identificação e descrição das concepções de deficiência, inclusão e educação, propostas 
como objetivo desse trabalho ainda estão em desenvolvimento, visto que a pesquisa se encerra em agosto, posteriormente ao envio 
desse documento. Por isso, os resultados apresentados aqui, são parciais.  

CONCLUSÕES: 

Após um estudo bibliográfico de fontes acerca do histórico da educação especial e inclusiva no Brasil, encontrando 
evidências de um capacitismo estruturado na sociedade mesmo tendo em vista avanços nas políticas públicas nacionais, realizou-se 
um levantamento das fontes que dialogassem sobre educação da pessoa com deficiência em interface com a Pedagogia Histórico-
Crítica, teoria pedagógica crítica norteadora desse trabalho. Nesse levantamento, notou-se a concentração das produções teóricas 
entre os anos de 2015 e 2021, o que evidenciou o diálogo recente estabelecido entre as duas temáticas. Além disso, a concentração 
deu-se em artigos de revista, com destaque a Revista HISTEDBR online, com 26,66% dos artigos publicados sobre a temática em 
um total de 15 artigos coletados. 

A necessidade de uma diferenciação curricular como prática democrática para a socialização do saber sistematizado 
historicamente construído, feito por docentes capacitados por meio da formação continuada, dentro de políticas públicas favoráveis 
a educação das pessoas com deficiência, é uma evidência comum de contribuição da teoria pedagógica, que por objetivo tem a 
formação educacional das pessoas com deficiência para a promoção de humanização, de promoção de direitos e de condição de 
libertação do ser humano. Por isso, como já citado, Silva (2015, p.85) sintetiza que “as contribuições da pedagogia histórico-crítica 
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para a educação especial estão nos pressupostos filosóficos, na proposta pedagógico-metodológica e no significado político da sua 
realização”. 
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