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o lema da integração das pessoas deficiellles tem merecido atenção dos 
profissionais e estudiosos da área de reabilitação ou educação de deficientes, nos 
últimos tempos, ocorrendo extensa discussão nas mais variadas situações e oca
siões em que qu~lquer assunto relacionado ao atendimento dedcfieientcsé deba
tido. Tornou·se um modismo e, n e.~ta medida, esta questão corre o risco de ser 
tral.ilda com superficialidade e repetição de lugarc.~-comuns. 

Assim, paroce conveniente criar uma oportunidade para expressão de 
alguns pontos de vista acerca da integração da pes.'iOa deficiente e promover 
dehate sobre o assunto, em busca de um~ furmulação talvt'z mais predSil das 
próprias indagações. É propósito deste texto apontar uma direção pard aprofundar 
um poUL"O mais a discussiío do tema. Para tanto, procurar-st'·á, inicialmente, 
diM."Orrt'r um pouco sobre oonfuSÕe.~ que parecem elStar ocorrendo a respeito da 
intcgraç~o c, cm seguida, sugerir que a integração pode ser, na realidade, um 
pst:udoprublt:ma cit:ntíficu. Esta discus..'óãu ;;trá feita de um mudo d~ntraído, 
para que as reflexões possam fluir, porém sério e responsável, permitindo-nos 
apontar algumas formulações, ainda que nem sempre posSilm ser rigorosamente 
fundamentadas. 

A integração pode ser compreendida, grosseiramente, de duas maneiras: 
criar condições para o deficiente participar das principais atividades de que as 
pessoas comuns participam, permitindo-lh.e o exercício pleno da cidadania; e 
levaro indivíduo a funcionar plenamente dentro das condições de limitação que 
possa apresentar cm decorrência de alguma patologia de que é portador (Amaral, 
1994; Jllnllzzi, 1(92). Nas diSl:ussões sobre a integração, esta tem sido colocada 
cm oposição à scgrcgaçiio. É principalmente no primeiro sentido que a integração 
é lJatada pelos profissionais e estudiosos da área de Educação Especial m. 
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o entusiasmo pelas medidas que possam promover a integração da pes
soa deficiente tem levado numerosos prolissionais e estudiosos a questionarem ~ 
utilizaçiio de recursos considerados segregativos. Nestesentido, alguns equívocos 
podem estar ocorrendo com referencia II lenllllivas de extinçiio destes recursos 
considerados scgregativos. 

Aseríticas dirigid.lsao mal uso de determinados recursos como, por exem
plo, as classes especiais para deficientes mentais, não podem ser interpretadas 
como críticas aus próprios ret:ursus_ A clllSlSe t:.Special é uma importante conquis
III de todos aqueles que lulllm pela educllção de pesMllIS deficientes. É uma con
quista especialmente signifieativa, se se considerar que, através deste recurso, n 
deficiente pode bUSGIr a sua e.<;colarização no interior de escolas comuns. 

Significa que a criação de classc especial na rede de ensino (."Omum preci
sa, antes de mais nada, propiciar a oportunidade de freqüentar a escola às crian
ças que, em função de suas características e necessidades e.~peciais, não tinham 
condições de serem atendidas na escola. Uma importante função da classe e.~peci
ill é, portanto, a de trazer para a e1;COla aquelas crianças que, sem este recurso, 
estariam do lado de fora da escola. Mais do que um expediente para tentar resol
ver administrativamente o problema pedag6gico de fracasso escolar, a classe es
pecial precisa [uneionar como um recurso para trazer as eriançlls com necc.'isida
des educacionais especiais não atendidas pela escola. É, antes de mais nada, mais 
um recurso para que o maior número deerianças possa exercer o direito à educação. 

Este rC(;urso pode cSlllr sendo mal empregado, na medida em que, por 
exemplo, a clientela seja recrutada preferencialmente entreos alunos que já estão 
freqücnlllndo a escola. Nestas wndil .. ões, pudem operar critérios discutíveis de 
elegibilidade ii classe especial. O enC:lminhamcnto à classe especial IXIde ser ori
enllldo porerilérios que nãu relletem necessmiamentealguma necessidade educa
eional especial do aluno, que mio pode ser atendida no wntexto de ensino comum. 
Assim, critérios que parecem atender a interesses c.~tranhos;1s noce~sidades cdu
caciunilis do lIlunu ou, pur vezet>, parecem brinendeira de mnu gosto, orienta
ram muitos encaminhamentos (Almeida, 1984; Denari, 1934; l'nschoaliek, 1981; 
Rodrigues, 1984) 

Pode ser também criada uma ~ituaçiio desconcertante como a de inicial
mente segregar, atrnvés de recursos de Edueaçiio Especial, os alunos que, de algu
ma maneira, cst.'io integrados no ensino comum e depoise.~tabelecer como objeti
vo da própria Educação Especial a integração destes alunos lIO ensin" regular. É: 
desnecessário dizer que, nest.as eondições, dificilmente lal objetivo poderá ser 
alcançado! Tanto é que, conforme ilustra o estudo dc Pogetto (1987) e é do pleno 
conbccimento de todosaquele.~ envolvidos na Educação Especiill, com raras excc
ções, o professor especializado desenvolve sol itariamenteo seu trabalho, niio ha
vendo qualquer planejamento e ação em conjunto com os professores das classes 



com uns das quais vieram os alunos deficientes ou à!; quai!; pretende" in tegTá-los". 
N~tl!!;condições, o serviço especializado pode cumprir a função de estigmatizar 
e segregar o seu usuário (Omole, 1989 e 1990). 

Eliminar o próprio recurso, por considerá-lo re.o;pon!lável pela segregação 
de seus usuários, quando a sua má utilização é que precisa ser combatida, é come
ter um grave equívoco. O problema precisa ser analisado muito cuidadosamente, 
pois tanto a separação física não significa necessariamente segregação, quanto a 
mera contigüidade c proximidade física não são garantia de integração. A idéia de 
não-scgregação vem ocupando parte da discussão sobre a integração, sugerindo 
este fato que a não utilização de recursos considerados segregativos podeassegu
rac a integração do aluno, ou mantê-lo integrado como está. 

Uma análise cuidadosa do problema da segregação/integração precisa 
começar com o exame do próprio çonceito de ddiciência. Ali diferentes maneiras 
çom que as deficiências vêm sendo conceituadas relletem, evidentemente, as dife
rentes signifiça~e:s atribuídas às deficiências - ou à normalidade - e direrentes 
maneiras com que os deficientes vêm sendo tratados. A segreg<t<,iio/integração 
pode ser uma importante questão, conforme o modo de se lidarcom os deficientes. 

Tradicionalmente, a deFiciência tem sido concebida como um fenômeno 
essencialmente individual, identi[jcado com algum atributo portado pela pessoa 
deficiente, cuja manifestação pode serverificada cm seus comportamentos. Deste 
ponto de vista, a deficiência é algo que está presente no indivíduo idenlific.'ldo 
como deficiente, no seu organismo ou nu wmportamento, e ausente nas pessoas 
consideradas não deficientes. 

Desde o final da déçada deSO, e especialmente a partir da década de 60, 
têm sido levantados argumentos a favor das concepções sociais da deficiência, 
segundo as quais a deficiência deve ser tr~t~da como um problema social e não 
individual, manifestado por pessoas específicas. A deficiência, segundo alguns 
autor~ é o papel social desempenhado por determinadas pessoas (Mercer, 1973; 
Scott, 19(9). Nestas condições, o nome"deficiente~ rcrere-se a umstatusadqui
rido por Q;\;Is pe~as. Daí, temos preferido utiliVlro termo ~pcs;oa deficiente~ a 
utilizar o lenno ~pessoa portadora de deficiência". Neste modo de encarar a defi
ciência, uma variável crítica é aaudiência, porque écla que, cm última instância, 
vai determinar se uma pcs.o;oa é deficiente ou não. Significa que ninguém é defici
ente apenas pelas qualidades que possui ou deixa de possuir. Uma pessoa só pode 
ser deficiente perante uma audiência que a considera, segundo seus critérios, como 
deficientc. • 

Na realidade, qualquer que seja a concepção adutada, estamos lidando 
com pessoas que apresentam limitações em algumas capacidades edesempenhos, 
limitações estas consideradas desvantajosas pela co1etividade à qual pertencem. 
Qualquer pcMOa possui limitações em direrent~ capaddades e d(..."\Cmpcnhos, porém 



pode ser tratada como normal (ter adquirido oslolusde normal e d~empenharos 
papéis sociais considerado próprios da normalidade). Estas limitações apresenta
das tanto por deficientes, quanto por normais, resultam da interação entre o indi
víduo, com todas as suas potencialidades, e o seu meio, com todas as espéde de 
exigências. Por que. enliiu, apenas determinatlas limitações são tratadas como 
tlesvantagens? 

As nossas tcorias apresentam dificuldade crônica para delimitar com pre
cisão o fenômeno das deficiências. T~l dificuldilde L"Omeça a partir do momento 
em que a relação entre o indivíduo e o meio é vista de um modo mecanicista e 
e)(tremamente simpliricado. O meio ê visto como se simplesmente reagisse: à pes
SOil portadora de determinadas patologias, quando, na realidatle, este meio cons
trói até a própria manifescação da derlCiência do indivíduo. Evidentemente, dentro 
desta visão, Ioda a atenção é focalizada no indivídllO deficiente, já que scsupôe 
ser ele o alvo prioritário dc qualquer intervenção. Torná-lo o mais competente 
possível, para que possa levar um modo de vida o mais próximo possível do de 
pessoas comuns, é II expectativa geral dos profissionais e eswdiosos cujas oon
cepçôesdetleFiciênciaest.âoesstncialmentecentradasnaspessoasdeficientcs. 

A relação entre o deficiente eo meio,que nele reconhece a deficiência, 
precisa ser encaratla e tratilda como parte de um fenômeno social maior. O modo 
de vida coletiva do homem determina automaticamente lima série de necessida
des. Uma tlelas diz respeito à manutenção e 11 integridade tleste modo de vida em 
todas assituilÇÕes. Criam-se regrase normas que ajudem a preservá-lo, a despeito 
de motivos intlividWlis muitas veZCSL"Onflilantescom a decisão de vivercoletiva
mente. Criam-se expectativas acerca de atributos e comportamentos, as quais 
muitas ve-te.~ atlquirem a força de normas que precisam ser cumpridas rigorosa
mente. Criam-se, assim, os desvios que podem estar sobrcpostosou nâo a palolo
giasespecíncas(!). 

É na medida em que o del1ciente é trdtadocomo um desviante, membro de 
uma categuria soci~lmente ,-"Onstruída de tlesvio, e não apcn1ls como uma pessoa 
portadora de uma determinada patologia, que a questâo d~ segregação/integraçâo 
seooloca de um modo particularmente especial. Nestas condições, a sua segrega
ção não ocorre simplesmente como resulcado das reaçõesde rejeição da patologia 
ou do seu portador por parte da coletividadc. Nem a integração ocorre como 

>:>u ... dUc..uode .. th.<Io ""'''''''''''IIK>ClI ... '''''''Jecri • .,..,.od".;ni.''·oçJ.od.d<$vioo. r... .. 
..... "'mu8icoçiodo .... n ... lidOlk.A'Jui t .p"_ o«esd rio ... iu, .. tabtleci<loq .. oo 
desvi<>soJ.o"' .. ,"'íOOOoocial .... ,~oob .. po."" o".J.o.p ... ol~j .. o""""'po<üm."""' ... 
>I.Io_f_id"""lIs •• p<d.Iliv .. _ ..... ,i ...... ""...,ri .. de<l<r.cih<;.,.~J.o""""'p<m 
.... bt...,.'dj .. j"'iJ.o •• I ... I""oIo~ ... odesvio 

T..-. ..... P • .,cID,;.flI19Sj,N·2 



result:H!o de ato de compreensão ou de boa vonlade das pessoas que, toleramJo as 
diferenças devidasil patolugia, aceitam ,unviver oom o seu portador e incorporá
lo nas principais atividades da vida ooletiva. 

Os desvius não constituem exccç.'io ii vida coletiva normal; fazem parte 
integrante da vida co1ctiva. No proccs.so de ~dministração do desvio pel~ coletivi
dade, oc-crrem manipulações a que chamamos de segregação e outras a que cha
mamos de integração. Estas manipul~ções [azem parte integrante dos mecanis
mos de regulação da vida ooletiva do humem. É administrando deste modo os 
desvios que a coletividade procura equilibrar situações de tensão e cenflito, bem 
como atualizar e reforçar as fronteiras da normalidade ou as expedativas 
normativas cujo cumprimento rigoroso não está ocorrendo naquelas situaçôc.<;. 

Este mecanismo de regulação implica a construção de dewio eorrc.o;pon
dente :IS expectativas normativas cujo não cumprimento rigoroso está acarretan
dosituiI'ião deten!>:lo econflito.lmplic:l, ~Jmbém, ii identi(ieação de membros da 
respectiva categoria e tratilmento distintivu destinado a eles. Este tratamento dis
tintivo nilo t",m, ",m ger~l, .~",ntidu lI\! privilégio, ,urno pode (x:orrer cm algumas 
outras situações de tratamento dil"ereneiado. Em vez. disto, o tratamento distintivu 
destinado a membros de uma calegoria de desvio adquire a função de marcar o 
seu usuários, ICVHndo-o ao descrédito social, isto é, 11 estigmatização. 

Este <.:Onjunto de a~"Ões, na medida cm ljue tem a fun'ião de preservar a 
integridade da vida colctiva, cria situ3çóes em que H pessoa-alvo destas ações é 
segregada. Alguém identificadocemo desviante é segregado. Esta segregação é 
amplamente discutidn por todos aqueles que estão envolvidos nCSla situação, como 
tendo t:feitus allamente maléllcus. A inlegra~":lio, ncs~ls condi'iôes, passa a ser 
visL1 como sendo uma das principais metas da Educação Especial. Na medida cm 
que se discute a necessidade de promover ii integração, põe-se cm evidência ii 
condição de segregação cm que se encontra uma pcs.<;oa desviante. É colocadH em 
evidt:ncia a nurmillidade e ii v3J\tagem de ser normal, redefinindo-se e a\uali:l .. an
do-se d"'~\;l milneira, pnante luda a ,uletividade, us limites c u valur da normali
dade, ou de conformidade às expectativas normativas. É com esta representação 
quc se cumprc li função reguladora do desvio. 

No proces.-.o decria'ião e administração de dewios, sobrepostos a patolo
gias associadas a deficiências, a quest.'io da segregação/integração assume uma 
outw dimcnsilo. Na medida em que os portadores de patologias silo tratados como 
membros de clltegurias de desviantcs, diferenlemente daqueles portadores de m
capaddades sem estigma, onde não est:io sobreposlus às patologias os desvios 
socialmente construídos com a funçiio de regulaçilo de aspcçtos da vid.1 coletiva, 
ii segregaçãu e a integração precisam ser traladas <.:Orno sendo partes integrdntes 
da própria administraçãu do dcsvio. Fazem parle d", um fenômeno culctivu muilu 
maiscurnplexo ljue rejeição ou a,cilaçãu de pessoas defidentes l.-specíficas. Cens-



tituem-se cm elementos críticos da construção social da deficiência e da função 
social que esta dt'st'mpenha num dado momento histórico da coletividadc. 

Assim, considerando a finalidadeco cspírito dcstc trabalho, no sentido dc 
indicar uma direção cm husca dc um aprofundamento na discussão dos assuntos 
relacionados à scgrcgaçãolintegração e de um exerdcio dt:SCOntraído mas sério e 
responsável de retlexão sobre tais assuntos, parece intercs . .'mnte e produtivo, nc.~ta 
oportunidade, experiment.1r raciocinar considerando a segregação/integração do 
deficiente como um pscudoproblema científico. 

A questão não é segregar ou integmr o deficiente, mas é a criação e a 
administraçiio de uma categoria dedcsvio na qual o deficicnteé incluídO. Mais do 
que ollmr pam o deficiente e examiná-lo lh,tidamt'nte pllra se cumpretndlT algu 
acerca da dericiência, é preciso olhar para a coletividade que o idenli(ica como 
del1cicnte, encaixando·o em uma categoria de desviante e tratando.-u distintamen
tc. Ninguém é ddieiente por si só. Alguém é deficiente ptTlInte uma audiêneill e 
dentro dt' determinadllscircunstilncills. 

Além disto, é importante levantar indagações sobre as razões pelas quais 
há L1nta preocupação com a integração (pllrticipação nas principais atividades 
significativas da coletividade, no exercicio pleno da sua cidadaoia) do dericiente, 
se, nll realidade, parcclas tão exprcssivas da coletivid1de, constituídas por pesso
as nfio deficientes, não têm tal opurtunidade. A perversa realidade económica do 
país impôe oondiçiles de suhsistência tiio predrias que, muitas vc"lc!ó, 11 participa
ção cm atividades importantes <.;umo educação, cultura e lllzer, ou em decisões 
sobre a sua própria <.-'undi"ãu de existência, apresenta-se como uma questiio ~e
cundária para eSllls pcs..<;uas. 

Toda eslll gente, considerada como n~o deficiente, Illmbi!m nilo esti inte
grada em diversas situações importantes da vida culetiva, e nem por isto a sua 
condição de segrcga"ão tem merocido fcrvomsa discussiio. Se a opurtunidade de 
participação plena nas principais atividades não é privilégio de tanta gente, mes
mo n~o sendo deficiente, e se tantas outras pessoas podem decidir não se intcgrar 
a uma ~rie de situllçücs, por que O~'lalus de deficientel'Unfere a ele tal privilégio? 
(uu privilégio/obrigação?). 

É chegada a hora de diferenciar um pouco uma situação em que uma 
pessoa é mcramente portadora de uma incapacidade ou patologia da situação 
cm que uma pessoa portadora dc incapacidade ou patologia é tratadll como 
membro de uma categoria de desviantes (convém lembrar que o respectivo 
dcsvio é criado c administrado socialmcntc para cumprir uma função regula
dorll da vida culetiva)_ O ... det'io..:ientes a que estamos scmprc nos referindo cm 
Educnçi'io Especial n~o siío apenas portadores de incapacidades ou patulugi
as. São tratados também comu desviantes. Certamentc, existem portadores 
destHs mesmas incapacidad~ uu patologias que nilosão de:;viantes. Com certeza, 



estes não são usuários de serviços especiali:;o,:ados destinados a deficientes! 
Se a segregação/integração é vista como parte do mecanismo de regulação 

da vida ooletiv3 do homem, não tem sentido, do ponto de vista científico, pensar 
em esuatégias para promover a integração de pessoas deficientes específicas. 
Qu~lqucr tcntativa ncsta dircçâo significa interferir na própria natUfCZ,1 da vida 
coletiv3. Na medida cm que os desvios correspondentes a diferentes deficiências 
nãu tiverem mais ~ runçãu de regulação da vida coletiva, automalieamente a se
gregação/integração destes ddicientes estará sendo tratada como um problema 
irrclL'Van\c. Provavelmenle, outros desviosc.~tariio sendo criados para rcdefinirealu
ali7ar as fronteiras da nonnalidade em outros a.o;pcctos da vida cnletiva. 

Então, o deficicnte deve ser instrumentalizado para ter consciência da sua 
condi~.íu social c lulm para conquistar melhores condições sociais de vida. Não é 
simplesmente uma questão de um segmento da população, prejudicado pela dis
niminaç,io e segregação, lutar por umil qualidade de vida melhor, Uffiil participa
ção efctiva n~ vida coletiva do homem. O problema não é tanto a participaçiio 
restrita cm si; o abominável é a restrição imposta em função do fato de ter sido 
culocildu em uma categoria de pCSSUi!:> de.~acTeditadas sucialmentt:. 

Assim, é importante capacitar o ddiciente c arranjar as condiçõ~ sociais 
de tal maneim que possa ter consciência da sua situação especial e possa ele 
próprio administrar a sua participação !la vida coletiva. Poder exercer ° direito de 
não parlicipar de determinadas situaçõc.~ (ou de não se integrar), por mais valori
zadas que estas possam ser, é tão importante quanto poder exercer o direito de 
participar de qualquer destas situaçôcs (ou de integrar-se). 

Eiso movimento própri{) da vida cnleliva do ser humano que, do ponto de 
visL'l bi{)lógic{), talvez não tenha ev{)luído para levar uma vida genuinamente co

letiva c, portanto, precisa permanentemente estar procurando administrar esta 
contrildi~o fundamenÚlI. 
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