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A Educação Especial passa por um período turbulento, e sua crise começa pela 
dificuldade em delimitar e denominar seu próprio objeto de estudo, perpassando pela 
falta de consenso sobre propostas políticas e pedagógicas e sobre o criticismo acerca de 
sua função social na sociedade atual: educar para a autonomia e inclusão social ou 
camuflar e legitimar a exclusão social? O presente trabalho tem como meta explorar tais 
questões sobre identidade e função da Educação Especial, partindo do princípio de que a 
revolução vivida atualmente pela área está relacionada ao movimento de tendência 
mundial que busca a reinscrição da questão da deficiência na questão social geral, 
influenciada pela globalização dos padrões das políticas econômicas e culturais contidas 
no atual discurso da inclusão/exclusão social. O contexto francês, especificamente 
considerando as contribuições do sociólogo Robert Castel, é enfocado para ilustrar a 
história de como evoluiu no mundo ocidental a “questão social” de modo geral, e de 
como se destacou a “questão da deficiência”, em particular, até culminar na atual 
política baseada na discriminação positiva. Finalizamos destacando perspectivas futuras 
da relação entre deficiência, estado e educação no que tange a temática 
inclusão/exclusão.   
Palavras chaves: deficiência; política; educação; inclusão; sociologia; Robert Castel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A autora agradece ao Professor Eric Plaisance, do CERLIS- Université René Descartes-Paris V pela 
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Introdução 

 

A Educação Especial parece na atualidade atravessar turbulência, a começar pela 

dificuldade em delimitar e denominar o próprio objeto de estudo: deficiências ou 

necessidades educacionais especiais? A crise também passa pela falta de consenso nas 

propostas políticas e pedagógicas embutidas no conceito de “inclusão” (MENDES, 

2006). E para finalizar ainda há os convictos de que a “Educação Especial” vive seu 

momento terminal e será extinta, como se esta fosse um acidente de percurso que levou 

a “solução errada”, quando deveria ter sido desde o princípio se constituído no âmbito 

da Educação Geral. 

O presente trabalho tenta ampliar este debate defendendo que a revolução 

atualmente vivida pela área decorre do impacto de reformas neoliberais nas políticas 

sociais, que tem forçado uma reinscrição da questão da deficiência no âmbito da questão 

social mais geral, tendência esta que tende a diluir a especificidade da questão da 

deficiência, e conseqüentemente o tratamento diferenciado. 

Para a reflexão pretendida, optamos por analisar o contexto francês, porque este 

país tem uma história muito peculiar da evolução da questão social, ou de como foram 

desenvolvidos dispositivos para favorecer a integração de pessoas em situação de 

vulnerabilidade através da construção do estado social democrático. Contudo, como 

bem apontou Castel (1995), todas as nações do mundo ocidental baseadas no governo 

democrático, tem tido um desafio comum, a despeito das diferentes maneiras como 

desenvolvem suas políticas: responder aos processos de industrialização e de 

dissociação social.  

Alem disso, existe na atualidade uma globalização nos padrões das mudanças 

induzidas na política, economia e cultura, de modo que conhecimentos e práticas 

produzidos num país viajam e são traduzidos em outros lugares e espaços fazendo com 

que, apesar das diferenças entre os países, muitas semelhanças também podem ser 

encontradas em função de tendências de globalização (BLOCH; HOLMLUND; 

MOQVIST; POPKEWITZ, 2003). Pretendemos com esta análise alcançar uma melhor 

compreensão do momento atual, bem como identificar elementos que permitam refletir 

sobre possíveis caminhos para os impasses atuais da própria área da Educação Especial 

no nosso país.  



 
 

O texto tem quatro seções. As duas primeiras enfocam o contexto francês, sendo 

tomando como referência os trabalhos do sociólogo Robert Castel (1995; 2001; 2003; 

2007). Na terceira seção sintetizamos as tendências mundiais para as políticas 

relacionadas à questão da deficiência, por fim, na quarta seção, voltamos ao contexto 

brasileiro para analisar as perspectivas futuras da relação entre deficiência, estado e 

educação. 

 

1. A emergência da questão social 

A existência de pessoas em situações de vulnerabilidade, vistas como desviantes 

ou marginais, tem assumido um dimensão permanente nas sociedades em geral, 

independente do momento histórico considerado, embora as representações sociais 

sobre a situação dessas pessoas, e conseqüentemente o tratamento social que lhes é 

conferido tenha sofrido alterações ao longo do tempo (STIKER, 1999). 

Castel (1995) destaca que na França, a primeira forma de assistência a 

indivíduos desprovidos foi baseada na “generosidade necessária”, quando a sociedade 

percebeu que não se tratava de um problema pessoal, mas sim social. Uma característica 

invariante definia esta “indigência”2: ser ou não capaz de trabalhar e viver de seu 

próprio esforço. Dois diferentes perfis vão compor o grupo dos “indigentes”: os 

“inválidos” e os “válidos. O autor denomina um grupo de “handicapologia”3, 

englobando as pessoas que não podiam suprir por si só suas necessidades básicas em 

função de suas limitações, e por isso eram exonerados da obrigação do trabalho, se 

tornando clientes potenciais do tratamento “assistencial-social”. Os “indigentes 

válidos” eram aqueles que embora aptos não conseguiam se enquadrar na organização 

social do trabalho vigente na época, e por isso também dependiam de proteção e de 

benefícios. 

O campo da assistência vai posteriormente passar por alterações no período 

medieval por influência do cristianismo. A lógica cristã suscitava a culpabilidade de ser 

rico, o terror de ser enfermo ou inválido, e estimulava a caridade para com os 

desprovidos, como meio de indulgência. A caridade dos ricos vai então financiar muitas 

instituições e obras de misericórdia na Idade Média. Com a lógica cristã o “próximo” 

                                                 
2 Segundo o autor este era o termo utilizado naquele contexto histórico, sendo as pessoas indigentes 
aquelas que  demandam intervenções sociais, ou tratamento diferenciado. 
3 O termo “handicap” é utilizado em vários países pode ser considerado equivalente ao termo 
“deficiência” usado no Brasil.  
 



 
 

torna-se “o vizinho”, aquele com proximidade social e geográfica, e esta fraternidade 

geográfica promoveu a organização da assistência baseada na domicialização, surgindo 

dai o duplo critério da história da assistência sistemática: ser considerado incapaz para o 

trabalho e ser localmente radicado. 

Ao longo dos séculos XVI e XVII a demanda por assistência vai aumentar 

consideravelmente. Entretanto, quando se tratava do grupo da “handicapologia”, a 

justiça do benefício não era questionada, enquanto que a incapacidade de se auto-

sustentar em pessoas que poderiam trabalhar iria começar impor um sério problema para 

a assistência. Assim, até o Século XVII uma indigência estrutural representava um traço 

incontestável das sociedades, pois em qualquer momento histórico é perceptível a 

existência desta população. Entretanto, para além da indulgência estrutural, começa a 

aumentar a quantidade de pessoas vivendo em condições precárias, formando uma 

espécie de indulgência conjuntural. O problema não era mais o número de pessoas que 

não trabalhava (inválidos, mendigos assistidos e vagabundos), mas sim a precariedade 

da situação daqueles que ainda podiam trabalhar.  

No fim do Século XVIII uma nova concepção se impõe na instituição do livre 

acesso ao trabalho. A população passou a ser considerada fonte de riqueza de uma 

nação, mas, desde que trabalhasse. Fundações, hospitais e instituições de caridade 

criadas para assistir e ao mesmo tempo forçar os indigentes a trabalharem, passam a ser 

condenadas, surgindo então medidas para a eliminação dos depósitos de mendicidade e 

supressão do trabalho forçado. Paralelamente a essa filosofia encontra-se ainda a atitude 

secular que fazia da ociosidade dos indigentes uma questão de polícia. 

Na primeira metade do Século XIX a proto-indústria começa a viver sua lenta 

decadência sendo suplantada pela grande indústria. O progresso econômico vai, 

entretanto conduzir a uma dissociação social completa. Depois da revolução industrial a 

questão social começou a se impor a partir da situação das populações marginais, com o 

surgimento do pauperismo que se inscrevia no próprio coração do processo de produção 

de riquezas.  A responsabilidade pública pela assistência, exceto no caso dos indigentes 

inválidos, era facultativa para as autoridades locais, mas este sistema estava longe de 

cobrir todas as situações de indigência social, e havia ainda a assistência privada 

confessional, das instituições religiosas e as obras de caridade das paróquias. 

Paralelamente às antigas organizações de caridade, o serviço social iria 

comportar duas vertentes: os sistemas de hospitais e hospícios sob a responsabilidade 

das municipalidades para assistir a “indigência inválida”, e a versão extra-hospitalar 



 
 

representadas pelos escritórios de benemerência, com financiamentos precários. A 

filantropia dos beneméritos iria se perpetuar ao longo do século XIX e nesta época 

surgiria a assistência aos indigentes com técnicas que antecipavam o trabalho social no 

sentido profissional do termo, baseado na avaliação das necessidades, controle no uso 

dos benefícios, impregnância do modelo clínico, atendendo as duas exigências: 

investigação científica das necessidades do cliente e o estabelecimento de uma relação 

personalizada. Era o exercício deste diagnóstico, guiado pela benemerência, que 

assegurava o acesso à assistência com práticas que substituíam o direito à assistência. O 

autor denomina de “caridade cientifica”, este tipo de assistência típica de muitos países 

ao longo da segunda metade do século XIX, onde a caridade legal tomou o lugar da 

intervenção estatal em matéria de assistência. 

Entretanto, a questão social vai piorar com a vulnerabilidade da maioria dos 

assalariados, formulada primeiro devido ao pauperismo e que se perpetuaria através da 

instabilidade do emprego, da arbitrariedade patronal, dos baixos salários, da insegurança 

no trabalho, da miséria dos trabalhadores idosos, e assim o problema foi atingindo 

grande escala. Além disso, uma massa considerável de pobres corria o risco de se tornar 

miserável, e este processo de vulnerabilidade crescente deu origem às perturbações no 

equilíbrio social.  

 

2. O emergir da questão da deficiência a partir da questão social  

Allemandou (2001) vai situar na França do Século XVIII, o princípio da 

constituição do campo da assistência específica às crianças consideradas “anormais” 4, 

sob a influência das doutrinas filosóficas de Rousseau e Condillac, e como fruto da 

caridade cristã, da filantropia e do interesse de alguns homens letrados, tidos como 

pioneiros. Tais pioneiros eram em geral médicos, cujas iniciativas pessoais 

continuariam até o Século XIX, quando emergiria então uma preocupação social mais 

generalizada em relação à assistência a crianças e jovens com deficiências, ainda sem 

poder ser considerada uma questão social propriamente dita. Outros autores vão 

reconhecer também no fim do Século XIX o início da constituição do campo da 

deficiência, num mosaico de iniciativas isoladas voltadas a atenção de adultos e crianças 

com deficiências (ALTER, 2000). 

                                                 
4 Termo utilizado na época em referencia aos doentes mentais asilados. 



 
 

Ao longo do Século XIX a sociedade francesa vai se alarmar com o fenômeno 

do aumento das patologias sociais (criminalidade, delinqüência, alcoolismo, 

vagabundagem), sintomas de dissociação social decorrente do processo de 

industrialização. A explicação era ancorada na tese da degenerescência, e várias 

medidas de controle social surgiriam, tanto em relação aos anormais adultos, quanto às 

crianças consideradas anormais que representavam o perigo para o futuro da nação.  

Allemandou (1999) aponta a criação da “Direção de Assistência Publica” em 

1886, e do “Conselho Superior de Assistência Publica” em 1886, como marco que 

permitiu o agrupamento dos serviços para a “infância inadaptada”, e para os 

“alienados, juntamente com os estabelecimentos de caridade. Varias sociedades 

patronais para assistência aos “alienados’ e para a “infância inadaptada” começam a 

surgir neste período (GATEAUX-MENNECIER, 1989 ; JAEGER, 2000; QUINCI-

LEFEBVRE, 2000). Uma lei de 1892 iria prever a criação de uma sociedade patronal 

para alienados em cada departamento, sob responsabilidade da iniciativa privada, mas 

subsidiadas pelo Estado (JAEGER, 2000). 

Assim, no final do Século XIX e inicio do Século XX o conceito de “infância 

anormal” vai ser parcialmente ofuscado pela concepção de “infância degenerada”, que 

incorporava o caráter hereditário e irremediável da condição de anormalidade (COFFIN, 

2000). O medo de que as crianças anormais se tornassem futuramente em mendigos, 

vagabundos ou delinqüentes, originou varias iniciativas de prevenção, de criação de 

instituições filantrópicas e de sociedades patronais. Tais iniciativas, além de se 

constituírem em prova do interesse caritativo da sociedade, representaram também uma 

forma mais econômica de assistir. 

No inicio do Século XX, apesar da falta de consenso sobre a terminologia, 

aconteceria um movimento de reivindicações em favor da infância “anormal” ou 

“degenerada”, e em duas direções: garantir assistência no âmbito de asilos e medidas 

educacionais nas escolas públicas. Uma lei de 1909, das “classes de perfectionement
5” 

para as crianças “arrières” iria se constituir no marco inicial da introdução da questão 

da educação do portador de deficiência no âmbito do sistema público de educação. 

Analisando a história da deficiência Stiker (2000) pontua que a primeira guerra 

mundial teve como um dos resultados a produção de cerca de um milhão de franceses 

inválidos, e além do sentimento de culpa, a sociedade se defrontou com a tarefa de 

                                                 
5 Classes de aperfeiçoamento para crianças atrasadas. 



 
 

definir o que fazer com seus mutilados. Obedecendo a mesma lógica dos acidentes de 

trabalho de previdência e reinserção social e no trabalho, as respostas envolveram a 

concessão de pensões e a reclassificação profissional. 

Castel (1995) vai demonstrar que foi o estabelecimento da sociedade salarial que 

garantiu o aparecimento dos direitos sociais. Com a instituição do salário e o 

crescimento econômico provocando maior abundância de bens, aumentou a 

possibilidade de atender reivindicações setoriais e reduzir as desigualdades. O Estado 

passou então a intervir na ordem social segundo critérios de justiça distributiva, com a 

finalidade de diminuir as desigualdades sociais, com ações em três direções principais: 

garantir uma proteção social generalizada, manter o equilíbrio e gerenciar a economia, 

além da buscar um compromisso entre aos diferentes parceiros implicados no processo 

de crescimento. 

Assim, a instituição do pagamento do seguro obrigatório, em 1910, viabilizaria o 

aparecimento da “propriedade social”, permitindo a regulação dos conflitos seculares 

entre a propriedade privada e trabalho. O pagamento das prestações do seguro 

obrigatório permitiu que fosse construído um patrimônio, que pode então ser colocado a 

serviço do interesse geral da população. A propriedade começou a ser devolvida na 

forma de serviços públicos, de equipamentos coletivos e de proteção social vinculados 

ao trabalho. O seguro passou a inscrever seu beneficiário na ordem do direito, e não 

mais na sistemática das proteções baseadas na assistência clássica e na tutela dos 

patrões. O Estado assumiu este papel de gerenciador dos interesses coletivos, com a 

missão dar para credores e fazer pagar os devedores, instituindo o fundamento da nova 

política de justiça social. Entretanto, foi só após a primeira guerra mundial, que a 

cobertura deixou de ser restrita e passou a ser generalizada para o conjunto da 

população francesa. 

Castel (2007) vai identificar nas primeiras políticas sociais na França três eixos 

principais. Primeiramente foi a garantia de um auxílio aos desprovidos (o grupo da 

“handicapologia). Num segundo momento ocorreu a mutualização para prevenir contra 

os principais riscos (acidentes de trabalho, doença e velhice), proteção esta 

universalizada para o conjunto da população. Finalmente apareceu o desenvolvimento 

dos serviços públicos, não passiveis de regulação pelo mercado e considerados 

essenciais para favorecer a participação de todos na vida coletiva, entre os quais os de 

educação e saúde, que não poderiam ser colocados e função do interesse do mercado. 



 
 

Em síntese, vimos ao longo desta história que o grupo da “handicapologia” teve 

cadeira cativa na área de assistência social, compondo parte de uma população mais 

ampla dos considerados “indigentes”, que foram os primeiros a terem o direito à 

assistência reconhecida. Stiker (2000) pontua que aos “inválidos” já enquadrados se 

somaram na época os mutilados de guerra, aqueles com invalidez decorrente de 

doenças, e as crianças difíceis, que a instituição da escolaridade obrigatória permitiu 

triar. 

A noção de inadaptação aplicada à infância tinha como referência principal a 

criança ou o jovem delinqüente ou em perigo moral (MUEL, 1975; VIAL, 1990; 

GATEAUX-MENNECIER, 2000; CHAUVIÈRE, 2000). Chauvière (2000) aponta que 

o papel preponderante da saúde na política para a infância inadaptada, contribuiu entre 

outras coisas para deslegitimar a escola e consagrar o poder dos especialistas médicos e 

psiquiatras na área da assistência. O autor vai pontuar também que o surgimento das 

“Associations Regionales de sauvergade de l’enfance et des adolescents” (ARSEA) 

como importante marco pois o estado confiou a tais instituições a missão de aberturas 

de serviços e de formação para educadores. A partir daí a afiliação de novas associações 

a este órgão abriria a possibilidade de acesso ao financiamento publico, possibilitando 

que o estado controlasse o custo do financiamento sem criar novas instâncias 

administrativas, e modelando o setor educativo para a infância inadaptada para uma 

legitimação hibrida de público/privado, e de natureza extra-escolar no âmbito do setor 

médico-educativo. 

Em 1975 a “Loi 75-534” (de 30/06/1975), denominada “Loi d’orientation em 

faveur des personnes handicapes”, marcou o fim do conceito de “infância inadaptada”, 

definindo como obrigação nacional, os direitos gerais e um estatuto distinto as pessoas 

caracterizadas como deficientes. As despesas com educação desta população foram 

imputadas ao Estado, e os da assistência ao seguro doença. A lei acionou ainda os 

setores nacionais da saúde, da ação social e da educação, adotando o termo “handicap”, 

que passou a designar um campo de intervenção unificado, cuja reparação seria feita 

através de políticas sociais (ALTER, 2000). 

Desde então, o chamado Estado de bem estar social vive uma acentuada crise, 

englobando: retração no crescimento e a precarização do emprego, de modo que a 

política social começa a resultar de uma difícil tentativa de equilibrar as exigências da 

política interior que visa a manter a coesão social; com as exigências da política externa 

que visa a aumentar a competitividade e o poder econômico das nações, tornando-se, 



 
 

assim, cada vez menos capaz de desempenhar seu papel de piloto da economia a serviço 

da manutenção do equilíbrio social (CASTEL, 2003 e 2007).  

Como vimos ao longo do século XX a questão do “handicap” vai se 

especificando cada vez mais, através de uma legislação própria, e atualmente atinge 

uma grande clientela diversa e dispersa, contemplada com diferentes dispositivos de 

apoio social a infância, a justiça, a educação e a saúde. No caso das pessoas com 

deficiências, tanto na França como em vários outros países, o direito à igualdade, não 

parece ter sido historicamente suficiente para protegê-las, e isso tem justificado a quebra 

da isonomia, com a criação de legislações específicas que visam, não a igualar, mas sim 

a equiparar as oportunidades para elas na sociedade. E nos países ocidentais 

considerados desenvolvidos a situação não é de todo diferente. 

 

3. Tendências mundiais para as políticas relacionadas à questão da deficiência 

 

Tanto no Brasil quanto na França, foi a partir da década de 70 que se percebe a 

institucionalização da “deficiência”, pelo numero de textos legislativos produzidos a 

partir daí, pelo aparecimento de associações e de estabelecimentos, pelo orçamento 

público colocado a serviço do financiamento desta institucionalização e das instâncias 

públicas, dedicadas às questões da deficiência. E foi na esteira da própria história da 

questão social de assistência aos “indigentes”, que iria emergir a questão específica, ou 

o estatuto político diferenciado associado à deficiência. Mas a conquista deste estatuto 

vem justamente numa época em que a demanda pela competitividade máxima do 

mercado externo, tem tanto limitado o financiamento dos encargos sociais, quanto 

exercido pressão sobre os salários. E que influências exercem este contexto nas políticas 

públicas educacionais para a deficiência? 

Nos países desenvolvidos os benefícios sociais se tornaram um direito para a 

imensa maioria da população de portadores de deficiências, e deram origem a uma gama 

de instituições sanitárias, educacionais e sociais, responsáveis pela garantia dos seus 

direitos civis. Isso aconteceu em função da constituição dos direitos sociais e da 

crescente implicação do estado, num contexto de desenvolvimento do capitalismo 

industrial, que gerou as grandes empresas, a padronização e estabilidade do trabalho, e a 

presença de sindicatos potentes assegurando a preponderância das regulações coletivas.  

Entretanto, esta configuração mudou a partir dos anos 70, pois o estado se 

enfraqueceu, a competitividade mundial se impôs não importando o custo social que 



 
 

isso geraria, enquanto que os encargos sociais cresceram cada vez mais. Paralelamente, 

a tendência atual das políticas internacionais frente à questão da deficiência foi se 

constituindo de modo a disponibilizar, em nome da discriminação positiva ou das ações 

afirmativa, medidas específicas que colocam em destaque um regime de exceção, ou de 

direitos fora do comum.  

Na década de 80 assistimos o surgimento de uma nova problemática da 

inseguridade, que se caracteriza por sua extraordinária complexidade, conjugada a duas 

séries de transformações. Castel (2003) aponta a dificuldade mesmo de assegurar os 

riscos clássicos que já pareciam dominados (acidente, desemprego, doença, 

incapacidade de trabalhar devido à idade ou a deficiência), erosão do sistema de 

proteção baseada numa sociedade salarial com trabalhos estáveis, enfraquecimento do 

estado social, o que por sua vez alimentou a insegurança civil nos setores mais 

propensos a desafiliação social. Além dessa primeira linha de riscos o autor aponta o 

surgimento de uma nova geração de riscos industriais, tecnológicos, ambientais, 

sanitários, ecológicos; evidenciando assim a problemática da proliferação do risco na 

sociedade moderna. Se antes os riscos eram equacionados a partir da cotização para 

repartir custos segundo o modelo solidarista ou mutualista, na atualidade este modelo 

não oferece mais proteção. 

Assim, os países desenvolvidos que vivem na atualidade um momento histórico 

de proteção civil e social jamais vista anteriormente na histórica da civilização, também 

experienciam a insegurança seja hoje uma preocupação popular generalizada (CASTEL, 

2003). A aspiração de ser protegido se desloca continuamente e impõe novas 

exigências, proliferando a aversão ao risco e tornando a sensação de insegurança uma 

das marcas do homem contemporâneo.  

O problema atual não é somente aquele que se coloca na periferia precária ou da 

população marginal, mas sim o risco de desestabilização daqueles que ainda estão 

estáveis, porque o processo de vulnerabilização é central, na medida em que é 

comandado pelas novas exigências técnico-econômicas da evolução do capitalismo 

moderno. E é, portanto dentro deste contexto de crescente vulnerabilização e risco de 

exclusão social, num período pós-conquista de proteção, impulsionado pela ética da 

justiça social, que vem se fortalecendo o discurso amalgamado de “inclusão social”. 

 

4. O que a historia francesa tem a nos dizer sobre a relação deficiência-estado-

educação? 



 
 

 

A despeito das diferenças históricas, culturais, políticas e econômicas, 

poderemos utilizar a experiência francesa para refletir tanto sobre a forma como a 

sociedade brasileira vem equacionando a questão da educação/escolarização de crianças 

e jovens com deficiência, e para isso destacamos dois aspectos: a) a política do 

assistencialismo/filantropia/tutela x política da cidadania-educação-escolarização; b) o 

paradigma da inclusão x exclusão social. 

 

 

1. Assistencialismo/filantropia/ tutela x cidadania 

A história francesa nos mostra que a filantropia e a tutela dos beneméritos na 

área da assistência aos desprovidos, conforme bem apontou Castel (1995), pareceu se 

perpetuar ao longo do século XIX, na forma de assistência que ele denominou de 

“caridade cientifica”. O autor explica que na filantropia as práticas de assistência se 

desenvolvem dentro de um quadro de intercâmbios desiguais, no qual através da 

mediação do benemérito o “bem” chega ao beneficiário, gratuitamente. A relação de 

tutela se institui então na e pela dependência, pois o indigente demanda, mas não pode 

dar uma contrapartida ao que recebe, e com isso a relação fica aquém da esfera do 

direito. A assistência passa então para o campo das obrigações morais, que não se atém 

mais ao privado, mas baseia-se no moralismo publico. 

Tanto as histórias do Brasil quanto da França mostram que o crescimento do 

setor assistencialista privado filantrópico, que ainda hoje nos dois países representa 

força considerável em matéria de assistência às pessoas com deficiências, é o que 

também concentra a maior parte dos equipamentos e empregos do setor, que 

provavelmente capta e consome maior proporção de recursos, e que por dominar o 

mercado, ainda exerce maior pressão na definição das políticas.  

Enfim, parece ser na história do tratamento assistencial social de populações 

consideradas desprovidas, que vamos encontrar uma ramificação do que hoje 

conhecemos como Educação Especial, e se ela ainda não conseguiu se desvincular do 

assistencialismo, da tutela, e da filantropia, é sinal de que ainda não estamos na esfera 

do direito de fato, e de que ainda estamos fazemos uma política sem a devida 

participação do Estado.  

Castel (2003) lembra que o direito ao auxílio é a única solução encontrada para 

se sair de práticas filantrópicas ou paternalistas definidas por instâncias oficiais, ou por 



 
 

profissionais que apreciam, com maior ou menor benevolência; em que medida alguém 

merece verdadeiramente ser ajudado. Podemos reivindicar um direito porque é uma 

garantia coletiva. As condições de aplicação e de exercício de um direito podem ser 

negociadas para não se confundir universalidade com uniformidade na aplicação, mas o 

direito em si não se negocia, se respeita, e mesmo que não abranja em sua totalidade a 

constituição da cidadania é passo indispensável em seu processo formativo. 

 

 

 

2) Inclusão ou  exclusão? 

Castel (1995; 2001; 2007) oferece uma crítica bastante contundente ao conceito 

de exclusão aplicado à situação de indivíduos ou grupos que são marginalizados pela 

sociedade. Segundo o autor este conceito é simplista porque ninguém se encontra fora 

da sociedade, e, além disso, ele focaliza o produto, enquanto que são os processos que 

devem ser escrutinados. Segundo o autor, se ater à exclusão é buscar uma resposta curta 

e preguiçosa, pois economiza todo o difícil trabalho de trazer a luz os processos que 

levam da integração a vulnerabilidade, da vulnerabilidade a desafiliação e vice-versa.  

O autor argumenta que não há nenhuma vantagem em nomear de “excluídos” 

indivíduos em condições tão diferentes tais como o desempregado de longa duração, o 

jovem da periferia, a mãe solteira, o indivíduo com deficiência, o idoso desamparado, 

ou qualquer outra condição que possa ser colocada neste amplo guarda-chuva que tem 

encampado qualquer situação considerada socialmente problemática.  

Castel (1995) propõe substituir os termos “inclusão-exclusão” por “afiliação-

desafiliação”, que ele concebe como sendo o produto de uma correlação de forças entre 

dois eixos: o relacional e o econômico. Uma situação extrema de desafiliação 

significaria tanto uma desconexão relacional quanto econômica do individuo na 

sociedade, uma ruptura de vínculos anteriores que colocam o individuo em risco de 

isolamento (CASTEL, 2007). Entretanto, o autor pontua que entre a desafiliação e a 

afiliação, existem varias zonas intermediárias, devido à relação de complementaridade 

entre o eixo de densidade de inscrição relacional (na rede familiar e de sociabilidade), e 

no eixo econômico (fundamentado no emprego-renda). Neste modelo são concebidas 

diferentes zonas, que o autor denomina como: de integração, de assistência, de 

vulnerabilidade e de desafiliação.  



 
 

Para explicar a função da assistência neste processo de afiliação-desafiliação 

Castel (1995) distingue duas redes de socialização, que ele denominada como primária e 

secundária. A rede primária seria composta pelo grupo familiar, vizinhança e trabalho, 

que oferecem proteção por proximidade. A rede secundária seria aquela que assumiria a 

responsabilidade, quando a pertinência a uma rede de socialização primária falhasse, 

como, por exemplo, no caso dos órfãos, dos enfermos, dos indivíduos com deficiência, 

etc.; e seria composta de grupos especializados de atividades e de relações, que 

passariam a ser institucionalmente mediadas, e que seriam acionadas para suprir as 

necessidades básicas destas pessoas. São consideradas redes secundárias porque são 

descolados dos sistemas primários (família, vizinhança e trabalho), se configuram como 

um sistema assistencial social, análogo à sociabilidade primaria que busca a 

reaproximação, ou reconciliação do indivíduo assistido com seu sistema primário, 

visando a e proteção contra o risco de desafiliação.  

Nesta perspectiva conceitual, seria inapropriado pensar na deficiência como uma 

condição de “exclusão”, ou desafiliação extrema. Castel (1999; 2003) descrevendo a 

história da assistência francesa demonstra que de fato, o grupo da “handicapologia” 

sempre foi considerado digno de alguma forma de assistência. Inicialmente na forma de 

proteção por caridade, que resultava na domicializacão baseada nas práticas 

especializadas dos hospitais e orfanatos, depois em asilos e outras instituições da 

comunidade, e em hospícios.  Posteriormente com o aparecimento da propriedade 

social, este foi um dos primeiros do grupo dos indigentes a passar de um estado de 

quase-direito a um de direito efetivo à assistência. Daí, com a dissociação do direito 

surgiram respostas compensatórias diversificadas em vários ramos das políticas sociais, 

inclusive na área educacional, principalmente a partir da década de 70.  

 

Conclusões 

 

A história retratada permite facilmente evidenciar todo um movimento de 

construção social de um estatuto especial que, bem ou mal, garantiu na atualidade uma 

série de benefícios à população com deficiência, e ainda que este estatuto diferenciado 

não tenha eliminado os preconceitos, os estereótipos, a discriminação negativa e a 

estigmatização, avançou na conquista da cidadania. Entretanto, mesmo em países 

desenvolvidos onde, os benefícios sociais conquistados têm sido mais numerosos, estes 

tem sido no presente considerados insuficientes (e às vezes ineficientes), quando 



 
 

enquadrados nos orçamentos internacionais, nas economias, nas incertezas da 

universalidade dos direitos, obrigações das e entre as nações.  

Castel (1995) aponta que desde o início da história da assistência o apelo a 

“handicapologia” iria se constituir num dos lados do cabo de guerra de toda política 

assistencial futura, uma vez que opção de assistir apenas este grupo iria permitir ocultar 

outras formas de indigência, e impossibilitar a assistência extensiva a todos. O mesmo 

cabo de guerra está na base da disputa atual pela definição da clientela da Educação 

Especial; seriam os alunos com “deficiências”, ou os “alunos com necessidades 

educacionais especiais” (ou o conjunto dos “indigentes” de toda a escola)? Esta questão 

tem dividido opiniões sem chegar a um consenso. O problema que parece estar na raiz é 

econômico, ou de se definir quais são os alunos que terão direito a mais recursos para 

sua escolarização do que aqueles colocados a disposição da maioria. 

 Cabe lembrar, entretanto, que em nome das “necessidades educacionais 

especiais”, da “educação inclusiva” da “inclusão escolar”, muitos governos estão 

fazendo o oposto, isto é, apagando as diferenças, extinguindo o tratamento diferenciado, 

reduzindo custos, e apontando estatísticas cada vez mais otimistas das matrículas de 

alunos com “necessidades educacionais especiais” em classes comuns, computando 

alunos que antes não eram considerados “especiais”, e ainda como se uma política de 

“inclusão escolar” pudesse ser traduzida meramente em números de matrículas.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que toda a política de discriminação positiva prevê 

regime de exceção que envolve necessariamente mecanismos de identificação e 

avaliação dos usuários, sem os quais as compensações não podem ser definidas e 

personalizadas. Este é o dilema da diferença, pois ainda que a categorização 

estigmatize, não é de todo possível prescindir delas, embora novas categorias, que não 

sejam baseadas no modelo médico, tenham que ser pensadas. Mas este é um problema 

atual que se coloca para todos os países que se vêem obrigados a produzir indicadores 

consistentes para o acompanhamento da evolução das políticas educacionais 

relacionadas à escolarização de alunos com deficiências. Assim, parece claro que não é 

“Educação Especial” que esta ameaçada, mas sim o estatuto diferenciado do portador de 

deficiência, que nas sociedades contemporâneas vem sendo assegurado através de 

políticas de ações discriminatórias.  

E certo que os tempos mudaram que os países e modo geral encontram grandes 

dificuldades na manutenção do pacto social. Mas como aponta Castel (1995), embora 

não se precise pensar que os suportes da propriedade social sejam eternos, não se pode 



 
 

simplesmente desmantelá-los sem que eles sejam substituídos por outras formas de 

suportes, dotados de funções análogas, caso contrário, vamos assistir a uma nova 

proliferação de indivíduos “desprovidos”.  

O que parece claro também é que a despeito da evolução nas políticas, no caso 

da pessoa com deficiência parece não ter ocorrido ainda a dissociação plena dos direitos 

sociais. Na prática uma mistura de assistencialismo, cuidado, e educação extra-escolar, 

ainda sem necessariamente estar acompanhada do direito a escolarização formal, parece 

ser a tônica dos tratamentos dado a questão, apesar de toda a mudança no discurso 

político de diferentes países, mesmos os considerados desenvolvidos. 

 Assim, se o direito a educação escolar ainda precisa ser conquistado, o 

princípio da inclusão escolar, compreendido como a oferta da possibilidade de um 

percurso escolar com sucesso, em tempo integral e com participação plena, na classe 

comum da escola pública do bairro, para onde o indivíduo iria se não fosse considerado 

um aluno com “necessidades educacionais especiais”, ainda parece ser a melhor 

perspectiva para se buscar o avanço político neste sentido. Mas isto não implica 

necessariamente em desmantelar os serviços que existem, pois a evolução da assistência 

pode ser pensada, segundo Castel (1995; 2001; 2005), como uma rede sofisticada e 

progressiva de recursos colocados à disposição, de uma especialização, uma 

institucionalização, uma tecnicização, uma profissionalização, cada vez mais e mais 

possantes. Portanto não parece razoável preconizar serviços de “tamanho único” de 

atendimento educacional especializado para atender uma clientela que 

reconhecidamente tem necessidades muito diversificadas.  
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