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O presente trabalho consiste. primeiramente, na apresentação de uma re
vü,.'io que filemos na literatura especialilada brasileira e norte-amerieana, bus
cando identificar que autores são citados quando se discute a questão de integração 
dodcficientc. 

A partir desta revisão conceituai, estaremos retletindo acerca da realidade 
brasilt:ira, no que se refere à relação teórico-metodológica constatada na prática 
de atuaçãojunto ao deficiente. tanto ao nível institucional, quanto ao nível social 
mais amplo. 

Finalmente, fundamentados na leitura sócio-construtivista sobre o desen
volvimento humano, estaremos discutindo nossa proposta conceituai, bem como 
caminhos e fonnas para favorecer a integração do deficiente. 

A integrnção social do deficiente tem sido um tema utilizado com frcqüên
ci;j cada vez maior na literalur:l especiali:za brasilcira, tanto na área da educação 
especial, quanto na da reabilit.lção profissional. Tem também figurado como um 
dos principais objetivos na maioria dos estatutos e regulamentos das instiruições 
e cl\tidadcs que preslam serviços ao deficiente, bem como sc encontra prcvista e 
amparada legalmente, através desua explicitação como direito, na Constituição 
da República Federativa do Brasil, na Lei Federa! nO 7853, que trata dos Direitos 
das Pessoas Deficientes, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constitui
~ão do Estado de São Paulo e em grande parte das Leis Orgânicas dos Municípi
os. Entretanto, a grande maioria dos deficientes brasileiros permanece ainda 
segregada em instituições e escolas especiais, sem participação ativa na vida da 
sociedade e incapaciL1da para o efetivo exercício de~ua r;:idadania. 

Quais as causas reais desta inconsistência? Na tentativa de compre
ender o fenômeno, tem-se feito atribuição de causalidade ora ao 
descumprumis~o do Puder Público, ma 11 mil rormaçiiu dus etlucadures e dos 
técnicos especialilados, ora li falta de consciência da sociedade; dificilmente 
podemos negar a existência de tais fatos, mas sabemos também quea relação 
causa-efeito não é linear neste caso, o que exige uma análise mais ampla do 
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fenômcno, sc é que buscamos apreendê-lo em sua totalidade e complexidade. 
Desta fonna, estamos nos propondo ao exercício desta análise.Iniciare

mos apresentando II Idtura que Ca..:emus da realidade, u que constitui a Cundamen
tação para a reflexão de qualquer fenômeno social que se nos depara. 

Encontramos, no enfoque etológico, concepções que superam visões 
rcducionistas tradicionais, ao abranger a unidade bio-psico-social da existência 
00 homem c, no materialismo, hisLÓrico-dialético, uma proposta de análise de 
como se concretiza este processo. Consideramos queo homem existe num contex
to regulado e regulamentado por norma.~ e regras provenicntes do sistema de va
lures criado a partir das relações de produção vigentes em cada momento bisLÓri
coo É no contexto das relações de produção que sc determina quem "valeH e quem 
"não vale" no sistema. Esta avaliação é associada a características e peculiarida
des de indivíduos e grupos sociais, expandindo-se através dos diversos setores e 
mecanismos sociai.~, vindo a constituir um verdadeiro sistema de valores e signi
ficados, que norteia IIInto a construção de concepções. quanto a avaliação social 
que se faz dos indivíduos. Como este processo é bastante complexo e não 
explicillldo, ele se reproduz no cotidiano, no âmbito das relações sociais, sem que 
dele as pessoas tenham consciência crítica. O indivíduo, por sua vez, vive neste 
contexto. Atnlvés de sua atividade, mediada pelo conjunto do simbólico que permeia 
suas relações sociais, vcm a conhecer a realidade, transformando-a segundo suas 
intenções e seus objetivos (instrumento) e sendo por ela transformado (produto). 
Desta forma, ele constrói sua própria hisL6ria e a hisLÓria da humanidade. Porllln
to, lendo como pressuposto básico II concepção dc Homem como um ser biologi
camente cultural, não faz sentido buscar conhecê-lo dissociado de seu contexto 
sócio-cultural. 

O movimento pela integração do deficiente é um produto de nossa histó
ria. Precisamos, entrelllnto, apreender seu significado real para que possamos 
efetivá-Io como instrumento de Iransfonnação da sociedade. 

Na busca desta apreensão, não podemos deixar de abordar um outro as
sunto complexo, que dá sentido ao termo integração social do deficiente e que 
trata da concepção de defICiência. Apresentaremos, portanto, resumidamente, uma 
rellexão sócio-histórica sohre a integração social do deficiente, atrelada à análise 
sobre a concepção de deficiência vigente em cada momento histórico. 

Na Antigüidade, as atividades econômicas que definiam a relação do bo
mem com a sua realidade eram reprcsentad.1s pela .1gricultura, pela pecuária e 
pelo artesanato. A terra eo rebanho eram abundantes, de posse familiar, para os 
membros da classe da nobreza. A produção era feilll por indivíduos economica
mente dependentes que tinham por senhores os donos destes bens. ~Homem" era o 
senhor, seguindo os ideais aristotélicos de eugenia c de perfeição individual total 
de uma cultura clássica e dassista, sendo que os demais indivíduos, não-senhore. ... 



eram considerados sub-humaoos_ Desta forma, valores sociais eram atribuídos 
aos senhores, enquanto que aos demais não cabia atribuição de valor, contando 
com sua condição de sub-humaoos. A deficiência, nesta época, inexistia enquanto 
problema, sendo quc, com relação às crianças portadoras de deficiências Físicas, 
a atitude adolada era a da Mexposição~, ou seja, o abandono ao relento. (Aranha, 
1979; Pcssolli, 1984). 

Na Idade Média, a sociedade passa a se estruturar em feudos, mantendo 
ainda como alividade econômica a agricultura, a pecuária e o artesanato. O ad
vento do Cristianismo veio innuenciar o desenvolvimento da visão abstrata de 
homem, que pilSSOU a ser visto como ser racional, criação e manifestação de 
Deus. A organi7.3ção sócio-política da sociedade mudou sua configuração para 
nobreza, clero (guardiões do conhecimento e dominadores das relações sociais) e 
servos, responsáveis pela produção. Em função da disseminação das idéias cris
tãs, o diferentenilo+produtivo (deficiente) adquire, nesta época, SIIJIUS humano, 
também possuidor de um~ alma. Em sendo assim, não mais se fazia aceitável sua 
exterminação. Gradiltivamente, sua custódia e cuidado passaram a ser assumidos 
pela família epcla Igreja, embora não haja qualquer evidência de esforço sespecí
ficos eorganizados de lhes prover de acolhimento, proteção, treinamento ou trata
mento. Dois momentos importantes neste período histórico foram representados 
pela Inquisição Católka e pela Reforma Protestante. Neles. a concepção de defi
ciência variou em função das noções teológicas de pecado e de expiação, e da 
Mvisão pessimista do homem, entendido como uma besta demoníaca quando lhe 
venham li faltar li razão ou a ajuda divina~ (PCSSOlti, 1984, p. 12). 

Ouacterizadil como fenômeno metafísico e espiritual, a deficiência foi 
atribuída ora a desígnios divinos, ora à possessão do demônio. Por uma razão ou 
por oulrll,~. atitude principal da sociedade com relação ao deficiente era de into
lerância e de punição, representada por ações de aprisionamento, tortura, açoites 
e outros castigos severos. 

O início da Revolução Burguesa, no final do século XV caracteriza-se 
pela revolução de idéias, mudando o modo clerical dever o !!ornem e a sociedade. 
Traz em seu bojo a mudança no sistema de produção, com a derrubada das mo
narquias, a queda da hegemonia da Igreja Católica e uma nova Forma de produ
ção, representada pelo capitalismo mercantil. Inici3-st a Formação dos Estados 
Modernos, caracterizados por uma nova divisão social do trabalho, iniciando O 
processo de estabelecimento de con tratos de traba lho entre os donos dos meios de 
produção eos operários, que passaram a vender sua força de trabalho. No que se 
refere II concepção de Homem, constata-se a coexistência da visão abstr3ta de 
homem, com a visão de eoncreticidade. Neste contexto, começam a ser vistos 
como deficientes os indivíduos não produtivos, que oneram a sociedade no que se 
refere ao seus sustento e manutenção. O avanço no caminhar da medicina favore-
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ce a leitura organicista da deficiência, com as propostas de Paracelso, Canbno e 
Willis (Pessolli, 1984), a partir das quais ii demência e ii amência deixam de ser 
vistas como problemas tcológico e moral e passam a ser visLas como problema 
médico. Começam a surgir os primeiros hospi\ais psiquiátricos. como locais para 
confinar, mais do que para tratar, os pacientes que fossem considerados doentes, 
que estivessem incomodando a sociedade, ou ambos. Na eventualidade de trata
mento, este se constituía do uso da alquimia e da magia. 

O passar dos séculos testemunhou o fortalecimento do modo de produção 
capilalis\a, através de mudanças para o capitalismo comercial. Apesar de penna
ncceraindaavisão.bstnat. de homem, representada pela filosofia da essência, 
começava a serqucstionado o problema da individualidade e do desenvolvimento 
do homem (Suchodolski, 1978). Os indivíduos passam a ser vistos como essenci
almente diferentes, legitimando as nQÇÔes de desigualdade, bem como os valores 
de dominação c do direito de privilégios aos produtivos e mantenedores do siste
ma. A não-produtividade continua valorada negMivamente, integrando o proces
so de avaliaçâo social dos indivíduos. Nos séculos XVII e XVIII, multiplicam-se 
as leituras de deficiência enquanlO fenômeno, especinlmenle nas áreas m édicae 
educacional, encaminhando uma grande diversidade de atitudes: desde a 
instilucionalização emconvenlOSehospíciosatéo ensino especial. 

No séculos XIX, o modo de produção capitalista continua a se fortalecer, 
mantendo o sistema de valores e de normas sociais. Torna-se necessária a 
estruturação de sistemas nacionais de ensino e de escolarização para todos, com o 
objetivo de formar cidadãos produtivos e a mão-de-obra necessária para a produ
ção. A atitude de responsabilidade pública pelas nece."Iiid~des do deficiente come
Ç:I adcsenvolver-se, embora existisse ainda a tcndência dese manter a i nstituição 
fora do setor público, sob a iniciativa e sustentação do selOr privado. 

No século XX, implanta-seo (;3pitalismo moderno, financeiro, monopoli
zado. E.~le sistema c3rHcleriza-se pela existênci~ dos grandes capitalistas, deten
tores do poder, que definem a força de trabalho da qual necessitam para alcançar 
os objetivos de aumento do capital. Em sendo assim, criam-se condições para 
garantir o volume necessário de trabalhadorcs. A população excedente permanece 
marginalizada, sem eontarcom oportunidades reais de mudança. Multiplicam-se 
as leituras de deficiênda, represenladas por diferentes modelos; permanece, em 
certa proporçiio, o modelo metafísico, (;oexistente oom o modelo médico, o mode
lo edu(;adonal, o modelo da determinação soci31 e, aparecendo neste final do 
século, o modelo !iÓcio-conslrutivista ou !iÓcio-h istórico. A origem do fenômeno, por
tanto, permanece sendo de natureza !iÓcio-político-econômica, embora sua leitura 
sejafeitaemdiferentesdime~aparentementedc!ivinculadasdestareaJidade. 

A quesliío da integração social do deficiente surge nesle contexto, nos 
meados do século XX, especialmente após as duas grandes guerras. Segundo 
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Kanner (1964), Braddock (1977), Bradley (1978) e Rubin e Rocs.'iler (1978), o 
governo federal dos EUA, já no inÍçio do século, começou a reconhecer sua res
pon~abil idade no cuidado do deficicnte, no que se referia às suas necessidades de 
educação e de treinamento. Entretanto, reconhet:ê-la era uma (:oisa; assumi-Ia era 
outrd bem diferente. Em 1913, foi implemcntada a lei froeral que deu ao governo a 
capacidade financeira para assumira responsabilidade da reabilitação do denciente.. 

A pressâo para o estabelecimento de um programa público de reabilitaçiio 
veio de diferentes fontes. O número crescente de cidadãos deficientes mentais, 
doentes mentais e deficientes fisicOll associado à ausência de uma via coordenada 
e eficiente para lidar com esta parcela da população, fazia dela um peso para a 
sociedade. O público exigia uma solução. A Primeira Guerra Mundial impôs mais 
pressâo à necessidade da reabiJitaçiio. Os soldados feridos na guerra necessita
vam treinamento e assistência para assumir, com sucesso, uma ocupação rentá
vel. Gradualmente, começaram a ser aprovados e institucionalizados aios consti
tucionais, garantindo ações e suporte financeiro para programas de reabilitação. 
This programas foram acelerados durante li Segunda Guerra Mundial, a qual, 
além de aumentar a necessidllde de serviços para os cidadãos portadores de defi
ciências, também propiciou uma demonstração, em ampla escala, do potencial de 
trabalho das pessoas deficientes, durante o período de escassez de mão-de-obra, 
no qual foram criadas inúmeras oportunidades de emprego para o deficiente na
quelepaís.Fortaleceu-seaconvicçãodequeaspessoasdeficientespodiamtraba
Ihar, traballlaTÍam cquequcriam umaoportunidadedc tervozativa na socicdadc. Em 
1945, oloumal ofRelwbifilUliO/I publicou, pela primeira vez, Oll princípiOll da filo
sofia da rcabilitaçâo e seus métodos deopcração, Oll qUllis foram assumidos unifor
memente por todo o país, aparecendo na legislação de cada estado e território. 

Na década de 60, a guerra do Vietnã foi responsável por um aumento 
imprcssionantededeficientes que. além de comprometimentos físicos, apresenta
vam problemas graves de readaptação social ao retornar da guerra, em parte por 
efeitos emocionais de sua participação na guerra e cm parte pela ~Ititudc da audi
ência social, que tinha dificuldade em assumir sua parcela de responsabilidade 
pela participaçâo do país naquele massacre. O problema do estigma e do isola
mento dos deficientes tornou-se tão grave no país, que IL"VOu à reaçiio social, 
através dos movimentos de defesa dos direitos das minorias, dentre estas, a dos 
deficientes. 

A ideologia da normalizaçiio foi um dos produtos deste momento hiSlÓri
co--conjunto de idéias que renetem asneccssidadessociaiscaspiraçõcsde indi
víduos atípicos na sociedadeH (Braddock, 1977, p. 4). Em 1973, a Associação 
Americana Nacional para Cidadãos Retardados referiu-se à normaJi1..ação como 
processo de ajuda ao defieiente, noscntidodegarantiraeleascondiçõesdee:tis
téncia o mais próximas do normal (estatístico) possível, tornando-lhes disponí-
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veis os padrões e as condições da vida cotidiana, o mais próximos possível das 
normasedos padroes da sociedade. 

o modo de vida norma/ivo(ou /(pico) i em residincio individual 
prilJ(lda, O arranjo educacional normativo é chamado educação 
cOllI'enciOlIOI, em sala de aula regular. E o modo /(pico de /raba
/JUJ é a empregacompe/ilivo,JXlra auJo.manlllem;do. Emmarcan/e 
COf1/ras/e com estes arranjos norma/ivos - no ex/remo anormal 
do con/inUIllll de serviços - encontram-se congregados as insti
tuições lotais, a educO{ãodnmici/iore o não.lrobalho(Braddock, 
1977, p.S). 

Em resumo, a normalização é uma ideologia que representa a necessidade 
de incluir o individuo deficiente na sociedade mais ampla, auxiliando·o a adquirir 
MS condições e os padl"Õe!i os mais próximos possível aos da vida cotidiana das 
demllis pessoas. O princípio de normali:atÇão deu suporte filosórlCO ao movimen
to de desinstitucianlllilólção e ao movimento da integração social do deficiente, 
responsáveis atualmenle, tanto pela retirada dos indivídoos das instituições tradi· 
cionais, quanto pela implantação de programas comunillÍrios de serviços para 
atender às nocessidadesdos indivíduos dcficientes. Cabe ainda lembrar que este 
processo é financiado com verba pública, de responsabilidade tripartite, onde 
Governo Federal, Estadual e Municipal enlram com percentuais financeirosdife
rendados. 

Pode·se L'Onstatar "lue, nos EUA., como cm países da Europa, concepções 
c discursos sâo descritivos da prntica construída historicamente na realida de,em 
função de necessidades e pressões políticas da sociedade. Não nos pareçe ser este 
o caso do Brasil, onde se tem adotado um discurso politicamente correto ao nível 
internacional,masquenãoencontr3corrc:spondêneianaprnticaconcreta. 

Porque II m.i qualidade dos serviços da saúde, tanto na dimensão da pre
venção, quanto n3 da intervenção junlo ao deficiente? Por que a morosidade de 
tramitação de processos de entidades? Por que a diminuição cada vez mais acen
tUl,da de verba parn o trabalho com o deficiente? Por que o desrespeito aos prnzos 
de liberação de verbas aprovadas e destinadas à prestaçào de serviços para o 
deficiente, enquanto se aplica extremo rigor a procedimentos burocráticos cons· 
tantemente alterados'! Por queo baixo investimento na fonnação de recursos hu· 
manos? Por que o deficiente não se encontra nas eSL'Olas regulares'! E assim po. 
dcr-se·ia (.'Ontinullf indefinidamente com esta lista, considerando que perguntas 
desta nalurCZi1 surgem de imediato, 110 seolhar com certa ~tenção parn qualquer 
instância social: saúde, tmbalho, educação, bem·estar social... Olmo se explica 
tudo isto, se as previsões e providências encontram-se razoavelmente garantidas 



constitucionalmente? Apesar de fenómeno complexo, parece simples a rc.~posta: 
porque o discurso é vazio! Copiado de outras realidades e não Mprendldo e 
construído na prática e dinâmica das relações sociais. Politicamente correIO, não 
é ainda, entretanto, frulO de reflexão, de opção e de construção desta sociedade. 
Para o sistema sócio-político-económico brasileiro, o garantir condições para o 
exercício da cidadania para o deficien te ainda não interes.'iJI de fato. 

Para finalil.a r, gostaríamos de resumir aqui a anál ise que fazemos tanto 
da concepção de deficiência, quanlOda questão da integração social ncste país. 
Tentamos romper com a aniÍlise mecanicbta da deficiência, que se revela insufici
ente quando se defronta com sua multideterminação, uma VC'l que não dá conta da 
compreells;10 :Impla que po~ibilila a Imnsformaç;io da organização da sociedade 
qtn:, em última inst.'incia, guarda consigo 3 eria"ão, a definição ea manutenç.'io da 
condi~"iio de deficiência e do SUlIUS de deficiente. Para tanto, estamos propondo 
um outro método de compreensão da rcalidade,ofcrecido pel:1 análise histórico
crít ica do fenómeno, queo cuntcxluali,-'l nas características de organização sócio
politico-económica vigente na sociedade. 

A~umimos que <I organização da produção na socicd:ldccapitalist3 cria 
par.imclrusdc:lvaliaçãodos indivíduosaparlirdesuasnecessidadesparaestabi
liza"ão e continuid:lde. O parâmetro básico é reprcscnladu pela capacidade pro
dutiva do sujeito. Nc..~te sistema sãoestabclecidas exigências deproduç3o iguais 
para todos. Aquclesque dentro das limitadas condições de suaexistên ciapude
rcm lltcnder a eslaS cxigências, siío apropriados pelo sistcma; os que não se ade
quarem ao sistema de rel~ções (detcntor da produção x produlOr) passam a ser 
vistos como desvios, dos quais um deles é a condição de deficiência. 

Como referencial conceituai, propomos a deficiência como uma cundí
ção complexM multidclcrminlldll, de limitação ou de impt:dirnl'nlo da pMrticl
paçiio do individuo na Irdma de relações que compõem sua exist~ncla I""\'al 
concreta. Características biológicas e psicológicas, criadasou não por condições 
sociais incapacitadoras, levam ii segrega"ão, ~ p~rtir de seu significado social, 
estabelecido peluscri tériu~ de valor vigenles no sistema. Os -fracos-, os -incapa
"i.CS-, os " lcntoS-, ou seja, aqueles que corr~pondcm ao p:m"imclro de existêndaf 
produção, ser:"i" -naturalmen te~ desvaluriladus por evidenciarem as contradiçõc..~ 
do sistema, desvem!.1dosuaslimit.1çõcs. 

Olhando desta furma, o processo deeriação da deficiência, toma-se m~is 
fkil compreendercomu ele é definido, partindo de critérios estatísticos e focali
z:lndo cm atributos do indivíduo II localiza"ão e li culpabiliação, eKimindo-se, 
a~im, o sistema de seu papel de construtor doslalus social de deficiente e :I~U
mindo. por l:onseqüência, estratégias beneméritas de :I"ãu. 

SUll manutenção sedá na !>Cgregação, que limita ou impedecondiçóes 
departidpação do dcfidente na sociedade, l:omprometendo, assim, progres-



sivamente, sua apreensão do real eseu conseqüenledesenvolvimen to. 
ConsideramJo-se que é no cenário das relações sociais interpessoais que 

se dá a apreensão do real, li construçâo do conhecimento, o desenvolvimento do 
homem e a conslrução da subjetividade e da própria sociedade, a exclusão do 
dcficienteinviabili7.a tanto para os indivídllos,defieientesenão-dcfi cientcs,quan
topara a socicdade, o trato das diferenças enqllanto elementos eonstitutivos da 
própria nalUre:f.il hllmana. 

Em sendo 1L';sim, vemos li integraç:l0 social como um processo de direito 
de todas 3S pessoas, de exposição sem barreiras à realidade. Essencial para a 
~preensãoda realidade, para a constrllção do conhecimento, para o desenvolvi
mcnto do illdivídllo e pllm ~I oonstrllçiio dll sociedade. Alijando-se o deficiente da 
integmção sod:,I, este perde em desenvolvimento ellquanlo li sociedade perde por 
não ter a oportllllidade e a possibilidade de apreender uma significllliva parcela de 
seus elementos constitutivos, representados pelos Mdiferentes" segregados. Com 
iSIO, todos perdemos em consciência, em comportamento econseqüentemenle, em 
possibilid.1dedctrallsformaçâo. 

I niciativasdeste tipo, além de ação política no sentido de garantir o cum
primelltoda lei ede esforços de ampliar a fusão do deficientenacorrentepri ndpal 
da sociedade, mostram-se necessárias e imporL1ntes, caso queiramos que nossa 
pr.ítica se tome colIsistentecom nosso diSl:urso. 
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