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Do ensino especial ao ensino regular: tentativas de integração escolar 
de alunos considerados portadores de necessidades educativas especiais  

Maria Sylvia Cardoso Carneiro * 

A discussão sobre a integração escolar de alunos considerados 
portadores de necessidades educativas especiais tem se intensificado nestas 
duas últimas décadas no Brasil. Envolve questões tais como as diferentes 
concepções de deficiência e com ela todo o problema da avaliação, 
diagnóstico e prognóstico. Quem pode ser considerado deficiente? Até que 
ponto se pode determinar um prognóstico de desenvolvimento? Qual o 
melhor sistema de ensino para a educação de indivíduos considerados 
portadores de necessidades educativas especiais?  

Esta discussão traz à tona também o preceito constitucional da 
universalização e democratização do acesso à escolaridade à população de 7 
a 14 anos, na medida em que a realidade educacional no Brasil hoje ainda é a 
de exclusão de significativa parcela do alunado das redes públicas de ensino. 

É a partir destas questões que discuto o processo de integração de 
alunos considerados “especiais” às redes regulares de ensino. Nessa 
discussão devemos considerar que, nas redes públicas de ensino, há ainda 
muitos preconceitos acerca das capacidades intelectuais das crianças de 
classes populares, e mais ainda daquelas que apresentam alguma 
deficiência. As práticas pedagógicas continuam contribuindo para reafirmar 
equivocadamente que o fracasso escolar deve-se à inferioridade de 
condições de vida das populações marginalizadas.  

O presente trabalho faz parte de minha dissertação de Mestrado em 
Educação, defendida na UFSC em agosto de 1996. Constitui-se na 
expressão do resultado de um dos trabalhos de pesquisa e extensão 
desenvolvidos no Núcleo de Investigação do Desenvolvimento Humano 
(NUCLEIND/CED/UFSC) desde 1991.  

Em 1992, a proposta do NUCLEIND era o estudo do 
desenvolvimento humano, visando instrumentalizar a prática docente com 
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uma visão de homem capaz de compreender a deficiência e outros estigmas 
de fracasso enquanto expressões da organização da sociedade. Os estudos 
desenvolvidos pelo NUCLEIND apontavam para questionamentos acerca 
da produção da deficiência mental e o papel da Educação Especial na 
consolidação deste e de outros estigmas de fracasso. Questionavam-se 
também as visões de desenvolvimento humano e aprendizagem presentes nas 
redes regulares de ensino e o quanto as práticas pedagógicas contribuíam 
para a produção do fracasso escolar.  

Nos anos de 1992 e 1993, participei de projetos de extensão 
universitária, junto ao NUCLEIND, que tinham como objetivo central 
acompanhar a integração de “alunos especiais” na escola pública de ensino 
regular, a partir dos princípios teóricos de Feuerstein e Vygotsky. Que 
princípios teóricos são estes?  

Vygotsky, psicólogo russo do início do século (1896-1934), 
desenvolveu uma abordagem sócio-histórica na Psicologia, que rompe com 
a ideia de uma natureza humana anterior ao social, trazendo uma nova visão 
de homem enquanto sujeito histórico.  

Postulando que a essência do homem é social, Vygotsky enfatiza o 
papel fundamental do processo ensino-aprendizagem e das interações 
sociais para o desenvolvimento humano.  

Reuven Feuerstein (1921– ) propõe a Teoria da Modificabilidade 
Cognitiva Estrutural, referindo-se à possibilidade do sujeito percorrer 
uma trajetória de desenvolvimento diferente daquela prevista pela sua 
condição genética, orgânica ou social.  

Esta proposta teórica vem sendo desenvolvida em Israel desde o pós-
guerra. Durante a 2ª Guerra Mundial, Feuerstein estudava Psicologia na 
Romênia. Nessa época, iniciou suas experiências com crianças com déficit 
educativo (crianças cujos pais haviam sido deportados, crianças que vinham 
de campos de concentração do Holocausto, além de crianças portadoras de 
diferentes formas de deficiência). Estas experiências levaram-no a 
sistematizar uma proposta teórica baseada na hipótese da modificabilidade. 
Esta hipótese assentava-se em suas práticas anteriores que mostravam 
resultados inéditos de mudança nas possibilidades de desenvolvimento em 
crianças com sérias limitações.  
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Esta visão de desenvolvimento humano numa perspectiva dinâmica é 
expressa no surpreendente título de um livro de Feuerstein: “Don’t accept 
me as I am” (Não me aceite como eu sou). É um desafio que expressa a 
aposta na possibilidade de mudança, no desenvolvimento da inteligência, 
ainda que diante de diagnósticos e prognósticos desfavoráveis ao 
desenvolvimento. 

A proposta teórico-metodológica de Feuerstein apresenta alguns 
pontos de aproximação com Vygotsky, embora este tenha desenvolvido sua 
proposta teórica em um contexto histórico diferente, a partir de premissas 
básicas do materialismo histórico. Ambos pressupõem que é pelos 
processos interativos humanos que se tem a possibilidade de uma relação 
educativa mediada por signos culturais. As aprendizagens que resultam 
destas interações constituem-se em molas mestras do desenvolvimento.  

Foram estes os princípios teóricos que orientaram os trabalhos que 
desenvolvi no NUCLEIND aos quais já me referi no início. O trabalho com 
escolas regulares da rede pública mostrou que estas consideram-se 
despreparadas para atender os chamados “alunos especiais” ou aqueles ditos 
com “dificuldades de aprendizagem” ou, ainda, aqueles que abandonam a 
escola. De fato, em um sistema de ensino como o nosso, onde falta apoio 
financeiro, material e pedagógico, não se abre espaço para mais problemas, 
a não ser aqueles que são obrigados a atender por força da lei. É o caso da 
matrícula de alunos considerados portadores de necessidades educativas 
especiais nas redes de ensino, obrigatória na rede pública do Estado de 
Santa Catarina desde 1988. Concordando ou não, tendo ou não estrutura 
preparada para atender estes alunos, a escola não lhes pode negar matrícula. 
Porém, há ainda um preconceito muito forte em relação aos alunos 
considerados especiais.  

Cabe aqui um esclarecimento em relação à expressão alunos 
considerados portadores de necessidades educativas especiais.  

Muito se tem discutido sobre o termo mais adequado para se referir 
às pessoas portadoras de alguma forma de deficiência, ou que apresentam 
alguma limitação significativa que interfira no seu processo de 
desenvolvimento. O MEC atualmente utiliza o termo portadores de 
necessidades especiais. Os termos deficiente e excepcional ainda são 
utilizados. Em todos estes termos, o foco do problema está no sujeito.  
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A concepção de desenvolvimento defendida neste trabalho pressupõe 
que, mais do que características pessoais, independente de dificuldades 
inegáveis apresentadas por indivíduos considerados deficientes, o sucesso 
escolar e a integração social são determinados pelas condições concretas 
de vida, pelas dificuldades secundárias, produzidas pelas relações que se 
estabelecem com estes indivíduos. Nesse sentido, a contribuição de Omote é 
importante quando ele afirma que:  

Mais do que olhar para o deficiente e examiná-lo detidamente para se 
compreender algo acerca da deficiência, é preciso olhar para a 
coletividade que o identifica como deficiente, encaixando-o em uma 
categoria de desviante e tratando-o distintivamente. Ninguém é 
deficiente por si só. Alguém é deficiente perante uma audiência e 
dentro de determinadas circunstâncias (1994, p.7).  

É com esta concepção de deficiência, que busca o foco nas interações 
sociais, no movimento da história, e que se nega a reproduzir as concepções 
correntes do senso comum, que o presente trabalho vem sendo desenvolvido. 
É nessa perspectiva que me refiro aos alunos deficientes, excepcionais ou 
portadores de necessidades educativas especiais como alunos considerados 
portadores de necessidades educativas especiais. Entendendo que antes de 
serem especiais eles são alunos; e que suas necessidades só são especiais 
porque alguém assim as considera, quero deixar claro também que as 
necessidades desses indivíduos são, antes de tudo, expressão de práticas 
sociais concretas.  

Discussão e práticas de integração  

Os profissionais da educação especial têm discutido muito sobre as 
estratégias de integração de sua clientela em ambientes considerados o mais 
próximo possível da normalidade. Estas discussões expressam os princípios 
de normalização e integração, introduzidos originalmente na Dinamarca na 
década de 60. Santos (1992, p.10) aponta que, para inúmeros autores, a 
discussão destes princípios resulta basicamente de dois fatores: primeiro, a 
busca cada vez maior da democratização das sociedades, da garantia de 
direitos humanos e de oportunidades justas às minorias com base em 
princípios igualitários. Além disso, consideram também os avanços 
científicos no sentido do reconhecimento do potencial de aprendizagem 
destes indivíduos, por muito tempo considerados incapazes de aprender. 
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Assim, o reconhecimento deste princípio de integração em diferentes 
países, teria como resultado mais direto o resgate da cidadania dos 
indivíduos considerados excepcionais.  

Ainda que se questione estas análises que não aprofundam os 
princípios liberais presentes nos discursos de “igualdade de oportunidades” 
e de “educação para todos”, é inegável que se ampliaram as oportunidades 
educacionais para uma grande parcela da população em diferentes países 
nas últimas décadas. É inegável também que as redes de ensino têm 
discutido mais sobre o direito de acesso à escolarização dos alunos 
considerados excepcionais.  

Embora o discurso da integração seja adotado em vários países, as 
concepções e práticas de integração variam bastante, muitas vezes dentro do 
próprio país. Assim, no Japão as escolas especiais são vistas enquanto 
forma de integração, na Grécia a integração se dá pela implementação de 
classes especiais nas escolas regulares, enquanto na Itália há um movimento 
de fechamento de escolas e classes especiais, com a inserção de todos em 
salas de aula regulares (Santos, op.cit., p.14). A Espanha também prevê a 
integração dos alunos deficientes no sistema educacional regular, porém 
criou Centros Educacionais para aqueles que não puderem ser integrados a 
este sistema. 

Nos Estados Unidos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, 
a pressão da sociedade por oportunidades educacionais e profissionais para 
os soldados feridos na guerra oportunizou a demonstração da capacidade de 
trabalho de pessoas deficientes (Aranha, 1994, p.8). Mais tarde, na década de 
60, a participação de milhares de jovens na Guerra do Vietnã foi responsável 
por um aumento considerável de casos de deficiência e desadaptação social. 
A pressão social, representada pelos movimentos de defesa dos direitos das 
minorias (negros, latino-americanos, deficientes, entre outros) obrigou o 
governo a tomar medidas concretas no sentido de minimizar a discriminação 
e segregação destas minorias (Aranha, op.cit., p.9). 

E no Brasil? Como tem sido a discussão e as práticas de integração? 
Sabemos que, embora as primeiras instituições especializadas na educação 
de portadores de deficiência no Brasil tenham sido criadas no período 
imperial, é após a Segunda Guerra Mundial que a educação especial se 
expande, quer pela criação de um grande número de entidades privadas, 
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quer pelo surgimento dos primeiros Serviços de Educação Especial nas 
Secretarias Estaduais de Educação e campanhas nacionais de educação de 
deficientes, ligadas ao Ministério da Educação e Cultura. De certa forma, a 
questão da ampliação do conceito de excepcionalidade, incorporando novas 
categorias de “anormais”, ao lado dos altos índices de evasão e repetência 
nas redes públicas, contribuíram significativamente para essa expansão. Na 
década de 70, o crescimento da rede privada de ensino especial foi 
acompanhado pelas redes públicas, com a criação de classes e escolas 
especiais em todo o território nacional. 

Embora se considere a criação de classes especiais para deficientes 
mentais como uma estratégia de integração destes alunos às redes regulares 
de ensino, inúmeras pesquisas (Schneider, 1974; Paschoalick, 1981; Cunha, 
1988; Machado, 1994; dentre outras) mostram que elas se prestaram mais 
para acomodar problemas de aprendizagem e comportamento das classes 
regulares do que para integrar à escola crianças portadoras de deficiência. 
Na prática, estes alunos (além de outros que antes eram clientela de classes 
regulares) passaram a ser segregados dentro das escolas regulares.  

Desta forma, a ampliação de vagas no ensino especial se constituiu 
em mais um elemento no processo de seletividade social promovido pela 
escola pública no Brasil. A exclusão maciça de alunos nas redes públicas já 
nas séries iniciais, quer pela evasão quer pela reprovação, ou ainda pela 
falta de oportunidade de acesso, encontrava mais do que nunca respaldo 
técnico-científico, pois aqueles alunos que fracassavam na escola eram 
portadores de algum tipo de problema que não competia mais à escola 
regular ter que resolver.  

Mendes (1994) considera que a educação especial no Brasil, a partir 
de sua oficialização na década de 70, teve forte influência dos princípios de 
normalização e integração, expressos claramente em todos os documentos 
elaborados pelos órgãos oficiais de educação especial na esfera federal. 
Porém, como já foi discutido anteriormente, na prática, estes princípios têm 
se traduzido em segregação e exclusão.  

Experiências de integração no estado de Santa Catarina  

Em Santa Catarina, a integração de alunos considerados portadores 
de necessidades educativas especiais no sistema regular de ensino se deu, 
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oficialmente, a partir de 1988. Em 1987, a Secretaria Estadual de Educação 
constatou que, no período de 1981 a 1986, a taxa de escolarização da 
população de 7 a 14 anos vinha decrescendo e que havia, em todo o Estado, 
aproximadamente 200.000 crianças nesta faixa etária fora da escola. Para 
reverter este quadro, propôs um plano de trabalho buscando garantir 
escolarização básica para toda esta população, através da superação das 
dificuldades de acesso e permanência do aluno na escola.1 A Fundação 
Catarinense de Educação Especial,2 que naquele momento já se colocava a 
favor da integração dos alunos com necessidades educativas especiais na 
rede regular de ensino, também participou da discussão do referido plano 
de trabalho. 

Visando concretizar a instituição da matrícula compulsória, 
estendendo-a também para a clientela até então encaminhada para serviços 
de ensino especial, o Plano Anual de Matricula-1988, da Secretaria 
Estadual de Educação de Santa Catarina, assegurava o direito à matrícula em 
escolas regulares públicas estaduais, para todas as crianças na faixa etária de 
7 a 14 anos, independente de condições físicas e mentais da criança, série, 
capacidade física da escola, recursos humanos existentes, cobrança de taxas 
(matrícula, APP e outras), exigência de uniforme, exigência de 
documentação e fotografias ou ainda exigência de material escolar.  

Uma ampla campanha de conscientização da população sobre o 
direito à matrícula e, consequentemente, sobre a impossibilidade de qualquer 
escola pública estadual negar a matrícula sob qualquer alegação, foi veiculada 
por rádio, televisão, cartazes e folders no final do ano de 1987, visando a 
implantação da matrícula compulsória para o ano letivo de 1988.  

A Associação dos Licenciados de Santa Catarina (ALISC) e a 
Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina (AOESC) 
desencadearam um debate entre professores e especialistas da rede estadual 
acerca do Plano. Na análise feita pelos educadores, estes salientavam sua 
luta pela escola pública, gratuita e de boa qualidade para todos. E se 
posicionavam claramente contrários em relação à proposta do governo. O 

                                                 
1 Dados extraídos do Plano para a campanha da matrícula escolar da Secretaria de Educação 
de Santa Catarina: 1987-1991, que expressam o discurso oficial do compromisso político. 
2 Órgão estadual de Santa Catarina, vinculado à Secretaria Estadual da Educação, cuja 
finalidade básica é a de formular as diretrizes para a política de educação especial no Estado. 
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argumento central desta posição era a falta de compromisso do governo 
com relação à qualidade do ensino, expressa na carência de salas de aula, na 
falta de verbas para manter com qualidade as escolas existentes, além da 
precária formação dos professores. (ALISC/AOESC, 1988)  

Mesmo com todas as críticas e o posicionamento contrário da maioria 
dos educadores em relação ao Plano de Matrícula, na prática, este foi o 
primeiro projeto oficial de integração de “alunos especiais” na rede regular 
de ensino, a nível nacional. Previsto para ser executado em três etapas 
(garantia do acesso à escola regular pública, garantia da permanência na 
escola regular, e garantia da qualidade de ensino), o projeto teve início a 
nível estadual, e hoje vemos nas diferentes esferas administrativas (federal, 
estadual, municipal e particular) a tão discutida integração dos “alunos 
especiais” nas redes regulares de ensino. A barreira legal foi rompida e 
hoje, em tese, todos têm direito de acesso a uma escola regular. Porém, é 
preciso refletir sobre a maneira como vem se dando esta pretensa 
integração. O direito à matrícula não garante o cumprimento do direito à 
educação, previsto na Constituição Federal.  

A grande crítica à oficialização da integração, é que ela se deu por 
decreto. Sem dúvida, este não é o melhor caminho, mas foi o caminho 
possível no contexto estadual em 1987. O Estado de Santa Catarina vivia 
um momento de transição política, com o PMDB pela primeira vez no poder 
executivo. Sem desconsiderar o caráter democrático da proposta do governo 
em ampliar o acesso à escola, não podemos esquecer que as condições de 
trabalho para o magistério estadual eram precárias: baixos salários, 
incapacidade física da rede em termos de salas de aula, carência de recursos 
humanos e financeiros que certamente dificultariam a execução do projeto. 

Ouvindo pais, professores e alunos, a principal crítica a todo esse 
processo refere-se ao despreparo das redes de ensino para atender os alunos 
com necessidades educativas especiais. Apesar de todos os avanços 
conquistados, um grande número de “alunos especiais” inseridos na escola 
regular continuam segregados dentro da própria escola.  

A discussão sobre o direito ao sucesso escolar passa necessariamente, 
entre outras coisas, por uma nova postura pedagógica frente à relação 
desenvolvimento/aprendizagem. A postura pedagógica aqui proposta 
pressupõe uma concepção de homem que permita compreender os 
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processos de desenvolvimento e aprendizagem a partir de uma visão sócio-
histórica e não mais a-histórica, individual. Isto significa compreender as 
dificuldades na aprendizagem, os atrasos no desenvolvimento, e mesmo as 
diferentes formas de deficiência enquanto construções sociais.  

Não se trata de negar as limitações, sejam elas físicas, sensoriais, 
neurológicas ou mentais. Trata-se de lidar com o indivíduo que se relaciona 
e expressa o movimento da sociedade em que vive.  

É fundamental desmentir algumas concepções tidas como verdades 
instituídas. Isto Feuerstein faz, Vygotsky diz, e cabe a nós educadores 
buscar um caminho que aponte neste sentido. Não podemos nos curvar a 
uma ciência que só mostra incapacidade, improdutividade, atraso, no 
desenvolvimento daqueles indivíduos considerados deficientes, inapropriados 
para gerar lucro ao capital. Precisamos de educadores com uma nova visão de 
processo de ensino enquanto processo humano, de indivíduos concretos.  

Compreender o homem numa perspectiva sócio-histórica significa 
fundamentalmente retirar o foco dos problemas dos sujeitos isoladamente. 
É preciso deixar claro que todos os indivíduos se desenvolvem, com ou sem 
adversidades. Mas, se sabemos o que fazer para impulsionar o 
desenvolvimento, para garantir o direito de apropriação do conhecimento, 
para contribuir com a ruptura dos estigmas de fracasso e de incapacidade, 
devemos levar este saber para as instituições escolares, onde, a cada dia, se 
produzem e consolidam rótulos que incapacitam muitos alunos de exercer o 
seu direito à escolarização.  

A luta do segmento marginalizado tratado neste trabalho – os 
chamados alunos especiais, principalmente aqueles com diagnóstico de 
deficiência mental – passa necessariamente pelo desenvolvimento cognitivo. 
Sem dissociar afeto e intelecto, e compreendendo o caráter histórico-cultural 
da cognição, podemos compreender que a deficiência é, antes de tudo, um 
produto social, cultural, e não uma incapacidade irreversível.  

Portanto, o processo de integração ao qual me refiro deve considerar 
três pressupostos:  

1. o acesso à matrícula;  

2. a participação em todas as atividades escolares;  
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3. a possibilidade de êxito nestas atividades, traduzida na expectativa de 
sucesso escolar por parte da escola, da família e do próprio aluno.  
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