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RESUMO 
 

A tese ora apresentada, vinculada à linha de pesquisa “Formação e 
Profissionalização Docente” do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o Programa de 
Cooperação Acadêmica (Procad) e Programa de Doutorado Interinstitucional 
(Dinter) – Procad/Capes/Dinter/UFT/UFG, tem o objetivo de resgatar a gênese 
e o sentido histórico da deficiência. Em outras palavras, preocupou-se em 
compreender, a partir da história da loucura contada por Foucault, a concepção 
de deficiência construída/inventada na Idade Moderna e quais suas 
implicações na forma de educar e legislar sobre o deficiente no Brasil. Neste 
sentido, salientar resquícios de uma dada cultura de um dado arquivo. Assim, a 
pesquisa busca garimpar na história fragmentada da educação especial não 
apenas a ordem cronológica do seu desenvolvimento (datas e fatos); é 
investigada pela arqueologia do seu significado, pelas descontinuidades das 
suas estruturas sociais. Utiliza, assim, a soma dos discursos percebidos sobre 
a loucura, a anormalidade/normalidade e a deficiência, que nos ofereça uma 
história que auxilie a compreender porque e como a escola especial e o 
movimento de inclusão, se constituíram como tal, na atualidade. Além disso, 
perceber como o dispositivo de normalidade se expressa no atendimento 
especializado e também na forma de legislar sobre o deficiente. Constitui-se 
em uma pesquisa bibliográfica e documental de cunho histórico. Foucault é 
nosso principal interlocutor nas discussões apresentadas, portanto o autor é 
utilizado como referencial teórico-metodológico da pesquisa. A principal fonte 
pesquisada (LOPES, 1929), fontes primárias, corresponde aos Archivos 
Brasileiros de Higiene Mental, pertencentes à Liga Brasileira de Higiene Mental 
– LBHM (1925-1937), instituição fundada no Brasil por Gustavo Riedel em 
1923. Outros documentos de fontes primárias e secundárias, do Ministério da 
Educação, a partir das recomendações internacionais, também foram 
consultados.  A pesquisa permite perceber como a idéia do ser deficiente ou do 
ser diferente foi determinada histórica, social e culturalmente. As discussões 
sobre os processos de exclusão/inclusão social apresentadas no texto 
embasam os discursos que se fazem presentes no contexto cultural, 
educacional e legal contemporâneo e que fundamentam e constituem as 
práticas institucionais voltadas ao sujeito deficiente ou diferente. Entretanto, 
verifica-se que a concepção de inclusão inventada pela contemporaneidade, 
ainda que proponha uma nova proposta para a compreensão do deficiente, 
continua a expressar, nas entrelinhas, a idéia de normalização e de controle do 
corpo social. 
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