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Resumo 
Este texto tem por objetivo levantar e identificar os artigos acerca da Educação 
Especial e da Inclusão publicados na Revista Nova Escola entre os anos de 2009 e 
2018. Tal periódico foi mantido a princípio pela Fundação Victor Civita e atualmente 
é mantido pela Fundação Lemam, com sua produção sendo de responsabilidade do 
Grupo Abril, que iniciou sua publicação a partir do ano de 1986. Trata-se de uma 
revista de circulação recorrente entre os professores da Educação Básica, dado seu 
alcance de publicação mensal. Metodologicamente procedemos a construção de um 
quadro de temáticas no intuito de verificar a representação acerca da Educação 
Especial e da Inclusão que aparece na revista tomada por fonte. Os resultados 
preliminares apontam 19 artigos publicados que enfocam as diversas questões 
ligadas a Educação Especial e à Inclusão com ênfase nos projetos bem sucedidos 
realizados nas instituições escolares e nos demais espaços educativos. 
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Introdução 

Esta comunicação apresenta resultados parciais do Projeto de 

Iniciação Científica intitulado “A Educação Especial retratada na Revista Nova 

Escola (2015 -2018)”, que está vinculado ao projeto maior de “Mapeamento da 

Educação na Imprensa Paranaense (1920-1980)” no qual pretende levantar os 

periódicos que tratam da educação no Estado do Paraná. Na Iniciação 

Científica,nosso foco foi especificamente retratar a Educação Especial. 

Ambos os projetos são desenvolvidos no Laboratório de Ensino e 

Pesquisa de História da Educação (LEPHE), espaço de trabalho e pesquisa 

coordenado pelos professores de História da Educação, do Departamento de 

Educação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Nosso objetivo foi levantar e identificar os artigos acerca da 

Educação Especial e da Inclusão publicados na Revista Nova Escola (2009-2018), 
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para construir um quadro de temáticas e verificar a representação acerca da 

Educação Especial e da Inclusão que aparecem na Revista tomada como fonte.  

O recorte temporal foi ampliado em relação ao projeto inicial, porque 

em um primeiro momento os resultados alcançados ficaram muito aquém da 

hipótese levantada inicialmente, de que a Revista abordaria a temática com mais 

frequência. Outra questão que auxilia na justificativa do recorte temporal foi que os 

exemplares localizados até o momento na Biblioteca Central e Setorial da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e também no LEPHE permitiram a 

expansão da pesquisa. 

Dentre os muitos periódicos que podem servir de fonte para a 

pesquisa histórica, optamos pela Revista Nova Escola que é uma start-up de 

educação mantida a princípio pela Fundação Victor Civita e posteriormente pela 

Fundação Lemam1 e produzida pelo Grupo Abril, desde 1986. Trata-se de uma 

marca muito reconhecida por professores da Educação Básica, com publicação 

mensal. Segundo Bueno (2007, p. 303) é o “único periódico educacional ao qual a 

maioria dos professores da rede pública tem acesso”. 

Podemos considerar que sua publicação tem um marco histórico, 

porque seu lançamento está intimamente ligado a um período de grandes mudanças 

no país, onde a democratização da educação passa a ser foco nos projetos 

governamentais: 

Nesse momento de redemocratização do país é lançado o primeiro 
número da revista “Nova Escola”, com o discurso de que “a 
educação para todos” poderia ser a solução para os problemas 
nacionais. Por isso, era preciso “informar”, “apoiar” e “atualizar” o 
professor brasileiro. E a revista “Nova Escola” se disponibilizava a 
ser o suporte desta informação, veiculando seus ideais de educação, 
de professor, de alunos, de escola e de sociedade. (RIPA, 2010, p. 
106). 

 
Souza e Catani (1994, p. 178) indicam que “o estudo da imprensa 

periódica especializada em educação pode trazer elementos extremamente úteis 

para a compreensão histórica do sistema de ensino e colocar novas questões 

acerca da ‘cultura escolar brasileira’”. E é dentro desse entendimento que 

selecionamos tal revista. 

 

                                            
1Maiores informações no site <https://fundacaolemann.org.br> 
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Metodologia 

A pesquisa ampara-se metodologicamente na proposição de 

conhecimento acerca do trabalho com fontes impressas. Para isto, em um primeiro 

momento o procedimento de pesquisa utilizado teve como base a análise da 

literatura de referência que leva a compreensão da importância da imprensa 

relacionada aos processos educativos. Após levantamento dos artigos e construção 

das tabelas temáticas, nosso próximo passo é abordar o conceito de representação 

voltado à educação especial e a inclusão presente na referida revista. 

No Brasil, a partir da década de 1990, a inclusão escolar foi 

colocada com um movimento complexo das pessoas com deficiência que lutavam 

por seus direitos em uma sociedade marcada por atos de desigualdade, preconceito 

e exclusão, que atualmente, apesar da persistência desses atos tem a inclusão 

defendida através de leis que visam a igualdade de todos. Porém, a tentativa de 

uma inclusão é um tanto contraditória, pois ao mesmo tempo que pensam em uma 

igualdade, também excluem os diferentes, levando em consideração que a 

sociedade estabelece padrões de normalidade (MIRANDA, 2019). 

Atualmente, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI 2008), garante a inclusão da pessoa 

com deficiência em escolas regulares de ensino, colocando que: 

[...] Os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, 
métodos, recursos e organização específicos para atender às suas 
necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não 
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 
em virtude das suas deficiências (BRASIL, 2008, p. 2) 

 
Sabemos que a inclusão é um grande desafio para o sistema 

educacional brasileiro e para que ela ocorra é necessário que a instituição de ensino 

se adapte as necessidades dos alunos pensando em cada um deles, mudando 

métodos de ensino, utilizando recursos que auxiliem no ensino e na aprendizagem. 

 

Resultados e Conclusões 

Como resultados preliminares podemos apontar que nestes 9 

últimos anos de publicação tivemos 19 artigos que versam sobre as mais diversas 

temáticas ligadas à Educação Especial e Inclusão: enfatizando as necessidades de 

cada aluno; a importância de incluir, a indicação de projetos inclusivos que 
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obtiveram sucesso; a atuação de professores que trabalham com inclusão em sala 

de aula ou nos diversos espaços sociais. 

A opção por se trabalhar com a Imprensa justificou-se por entender 

que é por meio dela que conseguimos identificar elementos importantes para pensar 

o sistema educacional, entretanto, apensar do grande discursos sobre a 

necessidade de uma inclusão escolar, e de um olhar específico para a Educação 

Especial, há um hiato entre o discurso e a prática, visto que o estado afirma o direito 

das pessoas com deficiência, mas a lei não é colocada em prática e não está 

presente nas instituições de modo geral. A Revista Nova Escola desempenha um 

papel relevante no contato dos professores da Educação Básica, sendo uma 

publicação recorrente e contínua no campo educacional. Dentro do recorte temporal 

escolhido para análise foi possível identificar 19 artigos enfatizando a questão da 

inclusão e da Educação Especial com o enfoque nos projetos bem sucedidos 

realizados nas instituições escolares e nos demais espaços educativos. 
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