
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

Linha de Pesquisa: Educação popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aceitação como núcleo central na afirmação da pessoa com deficiência 

no mundo – desafio paradigmático à Educação Especial 

 
 

 

 

Tânia Maria Goretti Donato Bazante 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa – PB 

2012 



2 
 

Tânia Maria Goretti Donato Bazante 

 

 

 

 

 

 

A aceitação como núcleo central na afirmação da pessoa com deficiência 

no mundo – desafio paradigmático à Educação Especial 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Educação, do Centro de Educação 
da Universidade Federal da Paraíba, como 
requisito parcial para obtenção do Título de 
doutora em educação. 

 
 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Elisa Pereira Gonsalves 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa – PB 

2012 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

Tânia Maria Goretti Donato Bazante 

 

 

 

 

 

A aceitação como núcleo central na afirmação da pessoa com deficiência 

no mundo – desafio paradigmático à Educação Especial 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Educação, do Centro de Educação 
da Universidade Federal da Paraíba, como 
requisito parcial para obtenção do Título de 
doutora em educação. 

 

Aprovado em: ___/___/___ 
 
 

_____________________________________________________ 

Profª. Dra. Elisa Pereira Gonsalves - Orientadora: 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr Luiz Gonzaga Gonçalves  - Examinador interno 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr Wilson Honorato Aragão - Examinador interno 

_____________________________________________________ 

Profª. Dra. Edineide Jezine Mesquita - Examinadora interna 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr Otávio Machado Lopes de Mendonça - Examinador externo:  

_____________________________________________________ 

Profª Dra. Glória das Neves Dutra Escarião - Examinadora externa 

http://lattes.cnpq.br/0503988592143324
http://lattes.cnpq.br/1294753264777570


5 
 

DEDICATÓRIA 

 

A minha mãe Margarida Donato de Araújo( in memoriam) pessoa com quem 

vivenciei a aprendizagem, basilar, do que significa a dança da vida. O nosso 

amor, confiança e seu útero acolhedor nuclearam a construção da pessoa que 

sou. 

A Maria Celestina Donato, mãe da minha mãe, pessoa presente e que 

alargou a compreensão do que significa viver a diferença. Seu tempo e seu 

lugar era outro em relação ao meu tempo e meu lugar. Nesse movimento, 

encontramos a aceitação de nós duas no embalo do amor que fortalecia nossa 

relação de vó e neta. Deixou-me voar, apesar do medo de nos perdermos. 

Coisa que nosso vínculo assegurou e juntas ampliamos nossa alteridade. 

A Cauã Bazante Cavalcanti, meu filho! Pela paciência nas horas em que ele 

dizia mamãe vamos brincar e eu não podia, mas, sobretudo, por me ajudar a 

encontrar pautas saudáveis para superar as coisas e juntos criarmos o „hoje é 

dia de ficar juntinho‟. Nossas tardes de sábado e domingo, abraçados vendo tv. 

Na vigília do seu sono, encontrei a serenidade para amanhecer. 

A Hérlon de Figueiredo Cavalcanti, marido e parceiro de caminhada. Muitas 

foram às vezes em que ele fez comigo as viagens para João Pessoa. Pelo 

ensinamento de lidar com os conflitos, de navegar pelo mundo ora sozinha, ora 

com ele bem juntinho. 

A meus irmãos e irmãs Lygia, Vera, Halley. Pessoas que, sempre, me 

seguram pela mão e me trazem de volta quando o cansaço me toma e quero 

desistir. Lygia a me dizer: Você é uma guerreira, tudo que você tem foi 

conquistado, a única coisa que lhe deram foi oportunidade! Lute irmã! Vença! 

Essa é você; Vera sempre a postos, a prover o alimento. Na mesa de sua casa 

nutri meu corpo, minha mente e meus afetos, ela a me dizer entre abrações e 

cheiros: maga venha comer, tome o seu café e descanse; Halley renovou a 

força da minha fé, ele me dizia: maga o senhor pediu pra te dizer que você é 

especial e que em sua infinita misericórdia ele guarda os teus dias. 

A minha mãe de coração Dona Salete Santos Alves, minhas irmãs Fabiana e 

Cristina.  Pessoas que fazem a diferença no que significa ser acolhida e 

amada. Que família são laços cósmicos. 

Senhor! Coloco-me diante de ti e agradeço por tudo que me concedes, 

principalmente, por aprender, muito, do que estudo e quero ser, na vivência 

com os que amo e que dançam a vida comigo felizes, apesar dos longos 

períodos de distâncias. 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A meu irmão Ivonaldo que mesmo distante é presente pelo amor que 

nutrimos um pelo outro desde criança. 

A meus sobrinhos e sobrinhas Carol, Pedro, Anny Margarida, Thays, 

Lucas, Joel, Virgínia, Invonaldinho; meu netinho Yan, e as netinhas, Sarinha 

e Adryanne. 

Aos companheiros das minhas irmãs e sobrinhas: Luiz, Cido, Maurício 

e Márcio; as companheiras dos meus irmãos Gilsandra e Jacira. Pessoas 

sempre presentes, evidenciando a convivência em família como movimento 

importante nos laços afetivos e espirituais. 

A José dos Santos Alves(in memoriam) e Jorge. Da família de 

coração é o meu pai e o meu irmão. 

A dona Rejane Cavalcanti, minha sogra, pelo presente que é seu filho 

e sua poesia em minha vida. 

A Etiene e Joanice, pela presença e carinho, cuidando dos meus 

amores nos momentos em que precisei fazer minhas viagens. 

A professora Dra Elisa Pereira Gonsalves, pela saborosa 

aprendizagem de que a relação entre orientadora e orientanda tem muito mais 

elementos para acontecer do que apenas escrever um texto novo. É uma 

relação de criação e para acontecer precisa de muitos temperos, degustei 

vários e dancei, de maneira singular, entre o sal o doce. 

Ao professor Dr João Francisco de Souza (in memoriam), orientador 

na minha trajetória de pesquisadora, uma pessoa importante na aprendizagem 

da minha autonomia intelectual e do gosto pelos caminhos da Educação 

Popular. 

Aos parceiros da pesquisa Sivanildo, Patrícia, Adelmo, Rosimery, 

Lílian e Janaína por aceitar contar suas histórias. Aprendi muito a cada 

conversa como pesquisadora humana. Elaborar o fio condutor do trabalho foi 

desafiador e emocionante. A Andrezza, interprete em libras, pela sua 

mediação. 

As minhas amigas e parceiras de trabalho na UFPE/CAA, lá em 

Caruaru, Ana Maria de Barros e Ana Maria Tavares Duarte pela (e)terna 

presença e estímulo me apoiando na superação das tensões e dores que por 

vezes muitas pessoas querem naturalizar ou banalizar, só porque acham que 

fazer um trabalho acadêmico é secura, estranhamento, ausência e solidão. 

Vivenciei junto com elas a suavidade, aproximação, presença e solidariedade. 



7 
 

A minha amiga Karla Morgana, a amiga e cunhada Mabel Cavalcanti. 

Com elas aprendi importância dos vínculos afetivos na construção e solidez do 

amor que nos une. 

Ao meu amigo Adriano Ricardo, pelas horas partilhadas comigo na 

escuta das minhas ideias e pela correção do texto. 

A Erton Cabral(in memoriam) um aluno e parceiro de jornada na vida. 

Imprimia leveza nas tantas tarefas acadêmicas, pois estava sempre sorrindo e 

solidário. Um companheiro, também, na volta pra casa depois de um dia do 

trabalho. 

A Valdirene Moura e Clayton, pessoa com presença solidária e 

competente nos projetos e eventos de pesquisa, sonhando junto conosco. 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, na figura de 

Pe Everaldo Fernandes e Delma Evaneide, pela trajetória que me possibilitou 

vivenciar, fortalecendo minha dimensão profissional e humana; por colocar em 

minha vida meu amigo Maurício, minha amiga Niedja. 

Aos professores do programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFPB, de maneira especial aos da linha de Educação Popular, pelos 

ensinamentos e partilha de conhecimentos. Do mesmo programa agradeço aos 

funcionários que, também, participam e partilham das ensinagens de nossa 

formação.  

A Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do 

Agreste/ Núcleo de Formação Docente. Lugar onde trabalho e que me 

concedeu tempo para realização da pesquisa. 

As pessoas que convivem comigo e que, mesmo não tenho seu nome 

escrito neste trabalho, sabem e sentem da sua importância e que estão na 

minha memória afetiva, no meu coração. 

 

 

 



8 
 

 

(...) 

Coração pulsa forte 
Tambor de guerreiro 

Tupã criador. 
Trago um sonho de moço 

Nos caminhos da mão 
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(...) 

Quem não fez o seu rumo 
O coração de alguém 
Tá perdido no mundo 
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Onde o chão é maduro 

(...) 
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Minha estrela guia 
Hoje é minha alegria 
Sou barro, sou mato 

Cordão de infieira 
Sou pau de atiradeira  

 
 

Música - Pau de atiradeira 
Cantor e compositor - Paulo Matricó 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O trabalho se organiza a partir de quatro movimentos que, no seu 

desenrolar, vai sistematizando o processo de construção da pesquisa. A 

introdução, traz os encontros pessoal e teórico, situando a escuta e os desafios 

presentes na vivência da investigação a partir das narrativas da pessoa com 

deficiência e da reflexão dos paradigmas da Educação Especial. 

Assim, no primeiro capítulo transformo a transcrição gravações em texto 

e registro as vozes e expressões das narrativas e os movimentos que revelam 

sentimentos e ações para exercício de afirmação no mundo. 

O segundo capítulo é o momento em que analiso da conversação e da 

fala se estrutura e escrevo das narrativas aos elementos que definem a 

capacidade de reinventar que a pessoa com deficiência tem diante da vida e 

dos processos do mundo; é a partir da figura do Ba Guá os elementos que para 

mim se efetivam em epistemologias vivencias. 

No terceiro capítulo situo o que as narrativas apresentam e as presenças 

na história da educação especial e coloco como a história de uns se configura 

na história de muitos, a partir das questões presente nas narrativas. 

Nas considerações finais, apresento uma proposição, a partir do 

Princípio Biocêntrico, como perspectiva que supera a lógica dual e dicotômica. 

Lógica com a qual a história da Educação Especial vem sendo debatida, mais 

especificamente, nos paradigmas da integração e da inclusão; os embates da 

ciência, que colocam um único saber como legítimo ou que, mesmo 

reconhecendo outro saber, só o legitima se passar por espaços tipificados e 

com instituição de poder que o torna insubstituível.  

Para a organização do texto, algumas escolhas foram importantes na 

sistematização da escrita. Uma delas foi escrever um glossário para 

estabelecer melhor o diálogo com o leitor, dizendo o significado de algumas 

expressões utilizadas ao longo da escrita. A outra escolha foi o uso da primeira 

pessoa do singular nos momentos em que me coloco na escrita. 

A pesquisa traz os dizeres de muitas pessoas e, no movimento da 

orientação, foi definido que utilizar a primeira pessoa do singular seria uma 

forma de estabelecer minha presença no texto. Entre os tantos debates e 
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diálogos com a orientadora, aprendi que escrever na primeira pessoa do plural,  

nem sempre implica a prática democrática ou do reconhecimento dos pares no 

tecido do texto. Aliás, ao ficar estabelecida a, imprescindível, natureza da 

orientadora para a construção do trabalho, já implica ser uma produção 

partilhada. 

Desejamos vivenciar um movimento diferente, inclusive na escritura do 

trabalho, e buscar na dança das palavras e no entrelaçamento das reflexões o 

reconhecimento do trabalho entre pares diversos, mas, sobretudo, com um 

projeto comum. Algo assim parecido com uma orquestra na apresentação de 

uma sinfonia. 
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RESUMO 
 
 
O trabalho aqui apresentado registra um processo de investigação que é fruto 
de uma vivência enquanto pesquisadora e profissional de educação que, em 
sua construção buscou, ao aproximar-se de pessoas com deficiência e de sua 
história, interpretar os elementos com os quais se desafiam nos 
enfrentamentos da vida e de como conseguem estabelecer um movimento de 
prazer e criação, apesar dos processos de desigualdades social, econômica, 
cultural e afetiva a que são submetidos constantemente. Nessa direção, as 
andanças do trabalho traçam reflexões e proposições quanto às ações 
vivenciadas pelas pessoas com deficiência, colocando a centralidade do 
encontro no cuidado com o outro, uma relação de alteridade que fortalece a 
aceitação da diferença. Para tanto, a pesquisa buscou estabelecer uma relação 
entre as trajetórias e sentimentos presentes nas narrativas de pessoas com 
deficiência e os elementos históricos da Educação Especial, especificamente a 
partir dos paradigmas da Integração e da Inclusão; analisar, a partir da história 
da pessoa com deficiência e da história da Educação Especial, as trajetórias 
vivenciadas e a forma como foram sendo produzidas as relações com o 
mundo, com a dança da vida. A caminhada metodológica se constituiu, a partir 
das narrativas, momentos em que a escuta localizou os sentimentos e atitudes 
que definem as dimensões da educação e da escola, do trabalho, da família e 
das relações de pertencimento da pessoa com deficiência no mundo. Um fio 
que se reveste de sentido e de significado e que tem como objetivo maior 
compreender que a presença da pessoa com deficiência em associações 
configura o estar no palco de lutas, espaço onde cria um campo 
epistemológico, político e educativo que estabelece a sinergia de diferentes 
fronteiras. O processo de investigação aponta para uma necessidade de 
superação da lógica dual e dicotômica presente nos paradigmas da Educação 
Especial e de ciência, localizando no Princípio Biocêntrico esse caminho, uma 
vez que, ele rejeita as ideologias idealistas que promovem a separação, numa 
lógica dual própria do pensamento cartesiano, fortalecendo a urgência de que é 
preciso compreender e sentir a vida como centralidade ética e ecológica.  
 

 

PALAVRAS CHAVE – Educação Especial, Paradigmas da Integração e da 

inclusão, Narrativas, Aceitação. 
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RESUMEN 

 

El trabajo que aquí se presenta recoge una investigación que es el fruto de una 

experiencia como investigador y profesional de la educación que se pretendía 

en su construcción, cuando se acerque a las personas con discapacidad y su 

historia, al interpretar la evidencia con la que desafiar el enfrentamientos de la 

vida y cómo logran establecer un movimiento de alegría y de la creación, a 

pesar de los procesos de las desigualdades sociales, económicas, culturales y 

afectivos que están sometidos constantemente. En este sentido, rastrear las 

andanzas de reflexiones y propuestas de trabajo respecto a las acciones que 

experimentan las personas con discapacidad, la colocación de la centralidad 

del encuentro en el cuidado de otro, una relación de alteridad que fortalece la 

aceptación de la diferencia. Con este fin, la encuesta buscó establecer una 

relación entre las trayectorias y los sentimientos presentes en las narrativas de 

las personas con discapacidad y los elementos históricos de la Educación 

Especial, específicamente de los paradigmas de integración e inclusión 

analizar, desde la historia de las personas con discapacidad y la historia de la 

Educación Especial, las trayectorias de experiencia y la forma en que se 

producían las relaciones con el mundo de la danza de la vida. La metodología a 

pie se formó, a partir de los relatos, momentos cuando se escucha encuentra 

los sentimientos y actitudes que definen las dimensiones de la educación y la 

escuela, el trabajo, la familia y las relaciones de pertenencia para las personas 

con discapacidad en el mundo. Un hilo conductor que es de sentido y 

significado, tiene como principal objetivo de entender que la presencia de la 

persona con discapacidad en la configura las asociaciones de estar en el 

escenario peleas, crea un espacio en el campo político epistemológico y 

educativo constitutivo de la sinergia de los diferentes fronteras. El proceso de 

investigación apunta a la necesidad de superar los paradigmas lógicos de 

doble y dicotómico presentes en la Educación Especial y de la Ciencia, la 

localización, en principio biocéntrico esta manera, ya que rechaza las 

ideologías idealistas que promueven la separación, una lógica dual en sí el 

pensamiento cartesiano, el fortalecimiento de la urgencia de que es necesaria 

para comprender y experimentar la vida como el centro ético y ecológico. 

 

 

 

PALABRAS-CLAVE - Paradigmas de Educación Especial para la Integración y 

la inclusión, los relatos, la aceptación. 
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ABSTRACT  

 

The work presented here records an investigation which is the fruit of an 

experience as a researcher and professional education that sought in its 

construction, when you approach people with disabilities and their history, to 

interpret the evidence with which to challenge the confrontations of life and how 

manage to establish a movement of joy and creation, despite the processes of 

social inequalities, economic, cultural and affective they are subjected to 

constantly. In this sense, trace the wanderings of work reflections and proposals 

regarding the actions experienced by people with disabilities, placing the 

centrality of the encounter in the care of another, a relationship of alterity that 

fortifies the acceptance of difference. To this end, the survey sought to establish 

a relationship between the trajectories and feelings present in the narratives of 

people with disabilities and the historical elements of Special Education, 

specifically from the paradigms of Integration and Inclusion, analyze, from the 

history of disabled people and the history of Special Education, the trajectories 

experienced and how they were being produced relations with the world with 

the dance of life. The walk methodology was formed, from the narratives, 

moments when listening located the feelings and attitudes that define the 

dimensions of education and school, work, family and relations of belonging for 

people with disability in the world. A thread that is of meaning and significance, 

has as main objective to understand that the presence of the disabled person in 

configures the associations being onstage fights, creates a space where the 

field epistemological, political and educational establishing the synergy of 

differentborders. The process of research points to a need to overcome the 

logical dual and dichotomous paradigms present in Special Education and 

Science, locating in biocentric principle this way, since he rejects the idealistic 

ideologies that promote the separation, a dual logic itself the Cartesian thinking, 

strengthening the urgency that is necessary to understand and experience life 

as central ethical and ecological. 

 

 

 

KEY WORDS - Special Education Paradigms for Integration and inclusion, 

Narratives, Acceptance 
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Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. 
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife 
falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se 
tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro 
eu lucraria não sei quantas balas. 
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me 
explicou: 
- Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa. 
- Não acaba nunca, e pronto. 
- Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de 
príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do 
longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras 
crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para 
fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, 
tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta. 
- Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. 
- E agora que é que eu faço? – Perguntei para não errar no ritual que certamente 
deveria haver. 
- Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o 
gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, 
eu já perdi vários. 
- Perder a eternidade? Nunca. 
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, 
encaminhávamo-nos para a escola. 
- Acabou-se o docinho. E agora? 
- Agora mastigue para sempre. 
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca 
aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, 
mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E 
a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem 
diante da idéia de eternidade ou de infinito. 
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. 
Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. 
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle 
mastigado cair no chão de areia. 
- Olha só o que me aconteceu! – Disse eu em fingidos espanto e tristeza. – Agora não 
posso mastigar mais! A bala acabou! 
- Já lhe disse – repetiu minha irmã – que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes 
perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente 
prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não 
perderá. 
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira 
que pregara dizendo que o chicle caíra na boca por acaso. 
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim. 

 

 

Medo da Eternidade  
Clarice Lispector 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho aqui apresentado registra um processo de investigação 

que é fruto de uma vivência enquanto pesquisadora e profissional de educação 

que, em sua construção buscou, ao aproximar-se de pessoas com deficiência e 

de sua história, interpretar os elementos com os quais se desafiam nos 

enfrentamentos da vida e de como conseguem estabelecer um movimento de 

prazer e criação, apesar dos processos de desigualdades social, econômica, 

cultural e afetiva a que são submetidos constantemente. 

A área da Educação Especial é palco de meus estudos, investigação, 

partilha desde o tempo de aluna na graduação em Pedagogia, a partir desse 

tempo tenho, também, a minha convivência com as pessoas com deficiência. 

Junto com eles, aprendi muito e possibilitei aprendizagens a partir de uma 

relação dialógica como me inspira Paulo Freire; sobre a pessoa, seu espaço, 

suas temporalidades e fronteiras, como me inspira Boaventura de Souza 

Santos; na centralidade da vida como grande força para me mover no mundo; 

no reconhecimento do outro como um ser de possibilidade, indiferente a sua 

etnia, religião, gênero, simplesmente bailar a vida com o ser humano enquanto 

par como me seduz e inspira Rolando Toro. 

No mundo contemporâneo, os espaços de convivência entre as 

pessoas desafiam, cotidianamente, a superação das práticas centradas na 

desigualdade social, no estar com o outro como relação de negação e 

minoridade. Momento em que a aproximação entre as pessoas precisa se 

configurar na possibilidade de novos encontros existenciais, no tecer das redes 

de relações humanas. 

Nessa direção, o estudo realizado na tese problematiza as 

perspectivas com que as configurações sociais efetivam relações e 

sentimentos e a necessidade de colocar a vida como centralidade ética, 

ecológica. Neste contexto, semear um processo de formação humana capaz de 

tecer novos encontros e na relação com o outro, descobrir pautas que 

delineiam conteúdos vinculativos potencializadores da humanização do ser 

humano, da vivência saudável para dançar a vida com o sujeito diferente. Um 

fio que se reveste de sentido e de significado e que tem como objetivo maior 

compreender que a presença da pessoa com deficiência em associações 
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configura o estar no palco de lutas. Espaço onde cria um campo 

epistemológico, político e educativo que estabelece a sinergia de diferentes 

fronteiras. 

Um movimento de leitura, escrita e análise que a tese revela em 

quatro capítulos, proporcionando um dos encontros mais bonitos da minha 

trajetória de pesquisadora: as narrativas de pessoas com deficiência. Já fiz 

entrevistas outras vezes, já vivenciei outras situações de pesquisa, mas dessa 

vez, o próprio movimento de leituras e as novas investidas epistemológicas 

com as leituras de Kuhn, Capra, Morin tem outro sabor.  

Com as narrativas, vivenciei a perspectiva de que no caminhar se 

encontra pistas e podemos nos dar conta de coisas que antes pareceriam 

definidas. A coragem para mudar o caminho ao caminhar, foi uma das maiores 

aprendizagens de disciplina intelectual, do exercício do foco na delimitação da 

tese, mas, sobretudo, no superar a prática de engessamento da pesquisa e o 

risco de cair na malha da atitude positivista e não considerar o que foi 

encontrado por não poder sair do que estava posto, determinado. Potencializei 

o processo de investigação no momento em que estabeleci um vinculo afetivo 

com o universo a ser investigado. 

O processo de investigação se efetiva a partir de dois movimentos que, 

na compreensão e forma como vivo a pesquisa, revela a sintonia entre o que 

se deseja investigar e como esse encontro se instala numa inquietação que 

estabelece uma proximidade e penetração no universo a ser pesquisado. Uma, 

das tantas aprendizagens que a pesquisa precisa proporcionar na superação 

do pesquisador, pesquisadora, como quem chega a partir de um lugar 

forasteiro, estranho. 

Ao existir uma vivência dedicada ao universo e a temática de pesquisa, 

pelo estudo e atuação como profissional, pela convivência feita com as 

pessoas com deficiência nos espaços das associações e instituições 

educativas, então existe uma proximidade. Reconhecer isso implica na 

capacidade de realizar a pesquisa, mas, sobretudo, estabelecer com o universo 

pesquisado uma vivência humana e ética, não de distancias que congelam as 

relações. 

Para penetrar no universo do outro é necessário estabelecer com ele 

uma conexão que, mesmo de uma pesquisa, não significa que o pesquisador 
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está no lugar da ciência. Ciência é o que constroem juntos quem pesquisa e o 

que vive com ele os processos da investigação. Movimento pelo qual escolho 

os fundamentos teóricos que serão colocados, revelando a sintonia do meu ser 

pesquisadora gente. Assim partilho minhas razões, emoções e inquietações na 

tessitura do pesquisar, situando meu encontro pessoal e teórico para a dança 

da investigação; a investigação organizada nos capítulos que compõem o 

trabalho. 
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a) Situando o encontro pessoal  

 

Encontrar com as questões do conhecimento, num dado momento da 

minha vida, se deu de maneira mecânica e como pura exigência no 

cumprimento de tarefas escolares. No tempo de minha experiência nos anos 

anteriores ao Ensino Superior vivi situações em que fui mais provocada a 

estudar para passar que para aprender. Reinventar esse movimento foi 

fundamental quando da feitura do ritual de passagem para a graduação, 

momento da vivência de produzir, ser sujeito diante da vida, dos meus direitos 

como gente, quer fossem políticos, econômicos, humanos. 

 Hoje, com o corpo inteiro, em pleno século XXI me encontro, mais uma 

vez, no que Gonzaguinha nas suas sabias palavras diz: “... cantar e cantar e 

cantar a beleza de ser um eterno aprendiz...” 

 Assim sendo, no mergulho intenso do Doutorado, encontrei o desafio de 

escrever uma tese e, nela, ampliar o universo das contribuições dos debates e 

embates vividos na área da Educação Especial(EE).  Para essa vivência de 

pesquisadora, escolhi ingressar nas discussões da Educação Popular e dos 

Movimentos Sociais, o que justifica o Doutorado em Educação na Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB. 

 Gosto de dizer que a empatia com a área da EE teve início junto com 

minha formação acadêmica, no Curso de Pedagogia. Lembro que nas 

disciplinas de Avaliação da Aprendizagem, Psicologia da Aprendizagem e 

Educação e Trabalho fui me desafiando a produzir sempre com foco nas 

questões da área.  Estudos que tiveram continuidade e se transformaram nos 

meus trabalhos de especialização e mestrado. Nos momentos em que 

participei de projetos de extensão, como o projeto “oficinas de leitura - 

aprendendo a gostar de ler”, buscava-se discutir/refletir com as professoras, 

que atuavam em salas regulares, onde pessoas com deficiência estavam 

inseridas, questões referentes à prática pedagógica destas profissionais e suas 

compreensões a respeito das situações vivenciadas no dia-a-dia das salas de 

aula. 

Nas minhas vivências, acompanhando grupos de estudo ou 

desenvolvendo pesquisas, foi se tornando cada vez mais forte a inquietação 

diante das questões referentes aos processos legais e o quanto esses 
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respondiam às insatisfações dos grupos de pais e amigos de pessoas com 

deficiência envolvidas na busca do assegurar a sua convivência nos espaços 

sociais e educativos, se sentir sujeito no mundo. 

Quanto mais me aproximava dos debates e das pessoas maior o 

sentimento de que a EE, como parte do fenômeno social, sofre interferência, 

interfere e se inter-relaciona com as situações existentes na efervescência da 

realidade social e seus aspectos culturais e afetivos precisam ser considerados 

a partir de outros olhares e trajetórias. 

A organização de uma sociedade tem suas bases em leis ou recursos 

legais que vêm determinar o que é de direito ou dever de um cidadão. No 

entanto, as leis podem ter várias interpretações ou acabar por favorecer 

grupos, apresentando uma relação paradoxal com aquilo que traz em seu 

conteúdo, no tocante ao proclamado direito de todos. 

A questão das leis se faz pertinente, nestas considerações iniciais, uma 

vez que a própria história da EE foi crescendo em situações onde a educação e 

a sociedade vivenciavam momentos de conflito, ora necessitando de melhorar 

a qualidade do ensino ora visando esse crescimento para atender mão-de-obra 

qualificada sem perder de vista o caráter excludente e discriminador de uma 

sociedade de classes. O que é possível perceber, principalmente, na história 

da EE na passagem dos anos de 1960/1970 para 1980, e a chegada de 1990. 

Ao longo do tempo, a sociedade política acabou por dispensar um olhar 

diferente sobre essa questão, regulamentando situações que viessem a 

atender as necessidades (im)postas pelas associações, representantes e 

pessoas com deficiência. A própria configuração das instâncias representativas 

foi se modificando e o que era constituído apenas por pais e amigos passou a 

ser coordenado pelas próprias pessoas com deficiência que, a partir das 

décadas de 1980 e 1990, marcaram cada vez mais seu lugar nas lutas políticas 

e sociais. 

A cada novo passo, é evidente a importância de organização da 

sociedade civil, e mais pertinente ainda, pensarmos uma sociedade que 

possibilite ao cidadão condições de ir e vir, indiferente à sua condição 

econômica, social, política, física ou mental. Uma luta permanente na 

superação de diretrizes que podem ser vistas como estanques, 

individualizadas, departamentalizadas e coorporativistas. 
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 Ao discutir estas questões referentes à EE, diversas são as inquietações 

que permeiam minhas razões, emoções e inquietações. As décadas de 1980 e 

1990, sem negar as contribuições de outros períodos históricos, possibilitaram 

compreensões diferentes sobre concepção e atitudes, práticas e espaços, 

razões e emoções para a vida das pessoas com deficiência.  

 Meu sentimento foi estabelecendo cada vez mais uma relação de 

empatia com a área deste trabalho e durante a trajetória de pesquisadora, 

estudiosa fui ampliando, também, o universo das minhas inquietações. Durante 

a formação inicial tive muitas temáticas para atuar, mas algo germinava por 

dentro e mesmo não tendo pessoa com deficiência na família, aconteceu o 

encontro entre as inquietações de uma mulher cheia de curiosidade 

epistemológica e o universo da EE, para mim desafiador e cheio de 

descobertas. Aprendi a cada instante, estudando sobre a EE logo em seguida, 

estava envolvida com espaços como associações e instituições de atendimento 

a pessoas com deficiência.  

 Não me pergunto sobre essa escolha, pois não foi na elaboração, 

meramente cognitiva que encontrei resposta. Muito menos num olhar com 

espírito justiceiro. Foi no desejo e na vivência, com essas pessoas, que a 

aproximação se consolidou.  

 A investigação na área da EE se efetiva a partir de uma relação de amor 

e acolhimento, que vai para além de dar conta de estudos pelo simples ocupar 

espaço de debates, ganhar status de pesquisadora onde se olha como carente 

de discussão. Minhas razões são afetivas, são por intencionalidade, não por 

razões interesseiras. Sei que me situar como pesquisadora exige delimitação e 

pertinência, mas isso se deu numa relação visceral, pois faria a transcendência 

entre o interesse pessoal de contribuir com debates, e a relevância social 

porque humana. 
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b) Situando o encontro teórico e metodológico 

 

 O movimento de produção e socialização de saberes no campo da 

Pesquisa em Educação tem desfiado a academia a novas investidas em 

relação aos debates sobre investigação científica.  

 O estado da arte tem sido desafiado à superação da prática de 

resistência as novas expressões do fazer ciência, principalmente quando, em 

alguns momentos, parece difícil reconhecer o pensamento de determinados 

autores que buscam uma percepção diferenciada do que marcou o campo da 

pesquisa no século XX – o pensamento marxista.  

 A necessidade de usar referências que, naquela temporalidade confere 

legitimidade ao trabalho, acaba por definir mais a escolha para tornar algo 

legítimo e reconhecido enquanto status do que considerar a natureza do objeto, 

a autonomia e autoria do pesquisador, pesquisadora.  O que governa o 

caminho a ser trilhado acaba sendo mais uma imitação de práticas instituídas 

do que uma inspiração que confere vida ao objeto a partir de um processo de 

criação. 

 Esse fio de reflexões me remete aos estudos de Kuhn(1998), nas suas 

considerações sobre a ciência normal, quando provoca a necessidade de 

pensar sobre o status,  consenso e aceitação de um conjunto de estudos 

sistematizados que corporifica o paradigma que, por sua vez, são  realizações 

científicas universalmente reconhecidas e que, durante algum tempo, fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 

ciência. 

 Neste sentido, percebo que os entraves e as resistências cristalizadas 

no ambiente acadêmico são a corporificação dessa herança. A pesquisa acaba 

entrando no âmbito do modelo e do método. A imagem que se forma do 

pesquisador/pesquisadora, é aquela que segue os padrões estabelecidos pela 

academia, fechando qualquer tentativa diferenciada em se pensar o sentido da 

pesquisa. Forma-se, assim, o altar do saber, onde os rituais e a obediência a 

esta forma de se conceber ciência ganha uma dimensão reducionista, o que 

acaba perpetuando uma prática não reflexiva, ganhando força e se, 

cristalizando, também, em nossa formação. 
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 Acredito que não é possível desconsiderar o quanto somos frutos de 

nossos contextos e que, frente a uma visão de mundo compartimentada, é 

natural o estranhamento a uma abordagem diferente e que foge ao que já está 

construído/instituído. 

 A contribuição de Kunh(1998) é, para mim, norteadora, porque 

proporciona uma compreensão sobre a importância da ciência normal, seu 

acréscimo para o desenvolvimento da sociedade e a consequência desta 

prática que reduziu a pessoa humana a uma coisa, abafando, assim, outras 

representações subjetivas. Ou seja, o Paradigma Cartesiano buscou dar conta 

da realidade friamente, numa posição supostamente neutra e distante. 

 Durante muito tempo, fazer pesquisa entrou na arena das dualidades 

como quantidade e qualidade, teoria e empiria, métodos e técnicas, o que me 

remete a este pensamento dicotômico e segregador. Muitas pesquisas, no afã 

de se localizar como legítimas, explicava o caminho metodológico como 

qualitativo repetindo o que já se havia estabelecido como aceito. Viés 

constatativo, quando as urgências solicitam proposições e reflexões que 

apontem para questões transformadoras e emancipatórias. 

 Pesquisas do tipo etnográfica, de orientação feminista e étnicas 

configuram orientações contemporâneas para o caminho teórico e 

metodológico dos processos de investigação.(GODOI, 2008) 

 Diante dos meus encontros e estudos venho percebendo como a força 

de um paradigma se entranha nas compreensões quando, por exemplo, os 

debates vivenciados, muitas vezes, revelam o quanto às posturas, que são 

assumidas, ainda entram em conflito com os desejos de um novo agir. Não 

localizo nesse movimento uma fragilidade, uma vez que mudar significa 

mergulhar num ritual de passagem que só se efetiva de forma saudável e 

significativa quando se reconhece, radical e visceralmente, aquilo que se 

acredita ser necessário (re)significar.   

 A partir destas argumentações, fica menos árido compreender o 

caminhar e me enxergar como sujeito responsável nas construções e atitudes 

diante do movimento de investigação como processo vivencial. 

 Refletir sobre esta herança cartesiana inquieta-me a uma busca 

epistemológica que considere o SER como participante do planeta, não como 

parte separada, mas como integrante neste sistema de rede e co-participação, 
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como nos alerta Capra(1996), quando nos fala sobre o conceito de 

complementaridade, ou seja, revela a força das interseções nas relações. Não 

são mais os opostos, os polos, mas sim o meio, o que está em comum. São os 

diálogos entre estes opostos. Seria conceber a existência a partir de uma 

perspectiva ecológica, ter o compromisso e a consciência harmônica entre o 

desejo, o processo e o objetivo de vida. O desejo instigante e pulsante em 

transcender o que está posto e desvelado, a curiosidade criativa em buscar o 

sentido de uma existência que valha a pena ser degustada. O processo através 

de uma postura humana e solidária diante da vida em qualquer contexto com o 

objetivo de ser feliz e proporcionar felicidade ao outro/outra. 

 Como é preciso, na relação com a pesquisa, delinear um contexto/ 

realidade, uma temporalidade, busco estabelecer uma relação reflexiva 

entre as trajetórias e sentimentos presentes nas narrativas de pessoas 

com deficiência e os elementos históricos da EE. 

 Assim, vou navegando e situando períodos históricos sem perspectiva 

de uma exposição linear, situando a complexa investida dos debates e 

embates sobre a temática da EE. É possível perceber como a partir dos 

elementos encontrados para estabelecer relações de enfrentamentos e 

superações os movimentos das pessoas com deficiência toma mais corpo no 

universo das lutas, da exigência por direitos e por uma proposta que garanta a 

perspectiva de sua aceitação. Daí, percebo que cada uma das perspectivas 

presentes no jeito como encontram pautas para viver tem jeitos diferentes de 

pensar, sentir e agir. 

 A partir dessas considerações, compreendo que a presença da 

pessoa com deficiência em associações configura o estar no palco de 

lutas, espaço criador de um campo epistemológico, político e educativo 

específico, que estabelece a sinergia de diferentes fronteiras, caminhando 

para o núcleo central que é a aceitação. Um esforço coordenado de 

subsistemas que formam uma unidade complexa, potencializando um 

esforço colaborativo na construção do espaço de convivência humana. 

 Os espaços de convivência tem sido um lugar em que as exigências, as 

novas culturas demandam uma (re)significação de concepções e atitudes e 

nesse movimento a vivência de uma relação social diversa. Dessa feita, as 

determinações presentes nos dispositivos legais exigem que as pessoas com 
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deficiência sejam inseridas, mas as relações não consideram a diferença, isso 

elas corrigem. O (com)viver imprime desafios que convida a uma compreensão 

que entende  não apenas a dimensão do direito, não apenas o cumprimento de 

impositivos legais a mera obediência. É urgente que as propostas que se 

fincam no assegurar o direito, quer seja a educação, quer seja no trabalho,  

esteja relacionado com o respeito a pessoa com deficiência enquanto sujeito 

produtor de cultura, inserido numa realidade social. 

A inclusão, que por vezes é perversa, considera o direito, abre espaço 

para a entrada nos espaços educativos e escolares, mas ouso dizer que coloca 

uma maquiagem e ao invés de garantir a aceitação, a ampliação do universo 

cultural, apenas coloca a pessoa com deficiência nesses espaços e na 

realidade pouco, ou quase nada, efetiva uma vivência comprometida ética e 

politicamente com uma prática que busque as condições para o seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e cultural. Para possibilitar a aceitação da 

pessoa com deficiência é preciso perceber a vida como centralidade, o seu 

direito de ser mais, de ter suas habilidades e competências potencializadas na 

construção saudável para viver sua existência no mundo. 

Considero que, se evoluímos cientificamente, precisamos muito evoluir 

na poética da vida, no movimento de criar, inventar e reinventar nossa 

capacidade de conhecer o outro e reconhecer em sua diferença a possibilidade 

de pares plurais. É sempre complexo discutir questões sobre EE, 

principalmente em tempos que, embora aberta a escuta diversa, por vezes não 

valida, nas práticas cotidianas, atitudes que efetivem o respeito às diferenças.  

Tais questões nos imprimem a pertinência de construções reflexivas e 

propositivas na direção de uma sociedade democrática que efetive um 

movimento de aproximação entre as diferenças e uma vivência saudável dos 

seres sociais, considerando a relação entre as diversas linguagens, 

expressões, identidades e trajetórias. 

No mundo contemporâneo os espaços de convivência entre as pessoas 

desafiam, cotidianamente, a superação das práticas sociais centradas em 

relações individualistas ou corporativistas. As andanças traçam 

direcionamentos para a construção de novas ações, colocando a centralidade 

do encontro no cuidado com o outro e consigo, na dança (e)terna da vida. 
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Esse momento contribui para que a aproximação entre as pessoas se 

configure na possibilidade de novos encontros existenciais, sustentado pelo 

respeito ético no tecer das redes de relações humanas. 

A emergência quanto à mudança de concepções e atitudes pode ser 

percebida, por exemplo, no momento em que diante das desigualdades, as 

pessoas tornam-se áridas, comprometendo o lugar da com-paixão. É a hora de 

exercitar a consciência ética e superar a sociedade que, muitas vezes, não tem 

se dado conta e corporifica o sentimento da indiferença, sentimento que cega 

nossas emoções em relação à vida e ao jeito de ser do/com o outro.  

A indiferença faz com que se perca a capacidade de ser tocado pelo 

acontecimento que nos cerca, torna as pessoas silenciosas frente às situações 

que acontecem tão perto de cada um, cada uma. Que tal nos perguntarmos 

quanto a sermos seres indignados? Pensando aqui como sentimento que nos 

coloca em efervescência, mexendo e remexendo a chama que a(s)cende 

visceralmente para nos rebelarmos, porque somos tocados, tocadas, por 

dentro. Saímos do lugar do silêncio conivente para a vivência de revolução - 

movimento, dança, ebulição.  

Assim, desejo com minhas percepções sobre a temática central do 

estudo, contribuir com a busca de práticas que potencializam relações 

saudáveis, a necessária revolução dos afetos, da vivência que se olha, se 

cheira, se interpenetra. 

Ao dançar com os pensamentos e localizar o jeito como se vive, é 

possível perceber que muitas das práticas entre os homens e mulheres, 

meninos e meninas, precisam cada dia mais estabelecer uma conexão com 

nossa energia vital. As responsabilidades sociais não se distanciam quanto ao 

fato do saber lidar com o humano. Ao contrário do que se pensa, falar ou viver 

nessa perspectiva significa compreender e reconhecer a dimensão humana e 

suas tensões – homem e mundo, natureza geográfica/física e a 

social/afetiva/cultural. Muitas vezes, quando se faz referências a 

responsabilidade social, as práticas efetivam mais questões em relação às 

políticas de projetos para se desenvolver trabalhos com pessoas, do que com 

as próprias pessoas.  

Com o sentimento de que na relação com o outro é possível estabelecer 

mais potencialmente a humanidade, me pergunto se diante da pessoa com 
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deficiência, quando muitos partem de uma ideia construída por uma 

humanidade individualista e com sentimento de pureza tão cruel e excludente, 

como seria possível vivenciar essa embrionária tarefa de com-viver? Olhar para 

o outro nessa direção, revela marcas que, aparentemente contraditórias, 

possibilitaram o crescer das conquistas da pessoa com deficiência. Digo 

aparentemente, por acreditar que, se na urgência de se afirmar a pessoa com 

deficiência encontra nas negações vivenciadas a força vital para renascer, 

ressurgir, então as vivências são forças opostas, os conflitos, as contradições 

os torna sujeito de descoberta, potencializa sua criatividade. Seja pela dor ou 

pela sensibilidade, as pessoas com deficiências nos dizem “muito prazer eu 

existo”. 

Nessas coordenadas, as pressões geradas pelas trajetórias individuais, 

que por sua vez são sempre coletivas – um movimento dialético entre o 

singular e o plural - vinculadas pela dor ou pela solidariedade, mas, sobretudo 

mediada pelos afetos, impulsionaram relevantes mudanças no reconhecer esse 

outro, a pessoa com deficiência, como sujeito de possibilidade. 

Hoje no pleno movimento de estudo e de construção de um desafio 

de tese, faço minha caminhada metodológica na direção e no sentido da 

escuta para, a partir das narrativas, trazer os sentimentos e atitudes que 

definem as dimensões da educação e da escola, do trabalho e da 

afirmação de uma pessoa ativa, da família e relações de pertencimento. 

Faço uma provocação reflexiva de posição quanto ao discurso proclamado de 

que “tudo anda de vento em popa para a vivência da inclusão” e ouso dizer que 

temos uma distância entre o discurso, a vida e a trajetória existencial da 

pessoa com deficiência, da sua luta e dos conteúdos que pautam suas 

aprendizagens para o exercício permanente de superação e emancipação. 

Na realidade, os debates colocam movimentos de oposição estranha, e 

sinto que o que existe, por exemplo, entre os paradigmas da integração e a 

inclusão, que define em muito o caminho para a EE, é no fundo, complementar. 

O estudo, desses paradigmas, tem conceitos que parece ser diferente 

na maneira de explicar como deve acontecer o jeito de pensar e de tratar a 

pessoa com deficiências nos espaços sociais e, principalmente, educativo. 

Para os inclusivistas, o paradigma da integração coloca a pessoa em lugar que 

fica a parte e só depois é que ela pode participar dos espaços frequentados 
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pelas pessoas sem deficiência. O paradigma da Integração, por sua vez, 

compreende a importância de determinados espaços pela especificidade do 

atendimento à pessoa com deficiência, questionando o paradigma da inclusão 

que, ao propor incluir, exige a extinção desses espaços e acaba por não 

assegurar as condições que os inclusivistas questionam. Um enfrentamento 

que mesmo um querendo superar a fragilidade do outro, circula nas mesmas 

questões e no fundo não se excluem, coexistem. 

Minha inquietação ganha força na ideia de uma relação que se sustenta 

na unidade complexa, na capacidade de perceber o problema paradigmático 

como uma reflexão de ser humano, de espécie não apenas de ser social. 

Senti a necessidade de desenhar meu pensamento a partir do yin e 

yang, na situação do dia e da noite, no frio e calor. Motivo que me levou a 

construção do Ba Guá, uma figura octogonal que estabelece relações de 

circularidade, que por sua vez estabelece uma noção de fronteira diferente 

entre as linhas que o tracejam. Esse jeito de compreender e representar os 

achados aconteceu no caminhar, foi um encontro com as narrativas. 

Na vivência de estudar sobre essas questões sem estudar para, mas 

estudar/construir com, definimos a opção pelas entrevistas narrativa. Essa 

estratégica metodológica possibilita compreender os contextos em que as 

histórias foram construídas e os fatores que produzem mudanças e motivam as 

ações das pessoas e suas histórias. (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2006). Para 

leitura do texto escrito das narrativas, o lugar onde a análise busca perceber 

elementos marcantes da história da pessoa com deficiência, evidenciando, em 

sua trajetória, o enfrentamento e superação para viver, o trabalho fundamenta-

se na análise da conversação e da fala, segundo Myers(2006). 

A entrevista narrativa pensada por Fritz Schütze e parte do princípio de 

que a narração possibilita identificar em detalhes as estruturas que orientam as 

ações dos indivíduos. Ela não foi criada com o intuito de reconstruir a história 

de vida do informante, mas de compreender os contextos em que as suas 

biografias foram se construindo e os fatores que produzem mudanças e 

motivam as ações das pessoas que contam coisas de sua vida. Muito embora 

os informantes sigam uma linha de tempo, ela não se efetiva linear e é possível 

perceber seleções de vivencias que marcam sua história e considera relevante, 

estabelecendo idas e vindas durante a narrativa. Os princípios básicos dessa 
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técnica de coleta de dados coloca a possibilidade de romper com a rigidez 

imposta pelas entrevistas estruturadas. Os textos narrativos sobre as vivências, 

por sua vez, nos permitem identificar as situações experimentadas pelos 

informantes, as emoções e as ações como que se imprimem nas alternativas 

construídas para viver a superação e fortalecer o movimento de criação, como 

nos apresenta os estudos de Jovchelovitch e Bauer (2006). 

A pesquisa, a partir do contar de momentos importantes na história de 

pessoas com deficiência, busca uma perspectiva de investigação onde os 

momentos em que estarei junto com os informantes não se constituiriam 

meramente na hora de coletar dados, semelhante a uma relação que mais 

parece uma situação vampiresca. A escuta sensível tem como intenção 

descobrir, na vivência e nos sentimentos produzidos por elas, o que nos 

revelam sobre o seu estar no mundo e o que tem sido debatido na área da EE. 

Compreender a realidade, na qual a pessoa com deficiência se 

encontra inserida, é um dos desafios presentes na história da EE e as 

diferentes situações e relações estabelecidas numa determinada realidade 

têm proporcionado, a partir de uma análise crítica, consideráveis 

contribuições. 

 Nos últimos anos da década de 1990, percebemos uma ampliação dos 

debates e embates sobre a temática da EE. Os próprios movimentos sociais 

tomam mais corpo no universo das lutas e da exigência por direitos e pela 

elaboração de propostas que garantam a perspectiva da inclusão de forma 

ética e democrática. 

Na sua maioria, as definições sobre as questões norteadoras para a EE 

estão definidas por marcos legais que pouco, ou quase nada, revelam as lutas 

sociais que determinaram o viés das mudanças na área em questão. Tais 

considerações buscam, ainda, fundamentos para situar uma leitura crítica, 

reflexiva e propositiva da realidade educacional e o entendimento sobre o que 

vem a ser especial e como o que foi construído a partir dos movimentos sociais 

(re)definem as práticas sociais e escolares na vivência com a pessoa com 

deficiência. (SANTOS, 2007) 

Nesta direção, tenho como objetivo, analisar, a partir da história da 

pessoa com deficiência e da história da Educação Especial, as trajetórias 
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vivenciadas e a forma como foram sendo produzidas as relações com o 

mundo, com a dança da vida.  

No lugar onde se deparam com os desafios de se afirmar no mundo, de 

aceitar e ser aceito, produzem registros a partir de outros parâmetros e 

proposições. Motivo pelo qual, vamos navegar sobre reflexões acerca do 

espaço onde o conhecimento é produzido e reconhecendo o lócus de sua 

produção a partir da valorização de um saber produzido na vivência. 

Considerações que se fundamentam no debate da ecologia dos saberes 

centrado no princípio da diferença(SANTOS, 2007, 2006); na problematização 

da relação entre o eu e o outro na perspectiva da alteridade(LÉVINAS, 2007; 

MELO,2003); a razão sensível e um movimento diferente de pensar e sentir as 

explicações que movem as ações das pessoas na vida(MAFFESOLI, 1998, 

2005); as emoções e a aceitação, o amor como princípio fundamental nas 

aprendizagens humanas (MATURANA, 1998); os movimentos da 

liquidez(BAUMAN, 2001) e a ambivalência(BAUMAN, 1999)  em uma 

sociedade que, embora de direito e democrática(SANTOS, 2005, 2007) ainda 

precisa em muito se reinventar. Escutar e enxergar, a partir de outras lentes e 

perceber que o que se proclama como autonomias, na verdade e é a 

transferência de responsabilidades, potencializando relações pautadas no que 

é facilmente diluído, descartável. 

Nesse movimento investigativo, evocamos a necessidade de partir das 

vivências, estabelecendo relações de parcerias na busca desse novo caminhar 

dos espaços de convivência, sinalizando possibilidades de significação para o 

estreitar das relações entre o cotidiano das pessoas, as políticas e os espaços 

de aprendizagens. 

Frente a essas possibilidades, esta tese busca potencializar as relações 

de aceitação da pessoa com deficiência com base em uma percepção de 

criação de ambientes que possibilitam a construção de conteúdos vinculativos, 

humanizados e humanizadores, em que a vivência com o outro está 

diretamente relacionada a energia vital e prazerosa.  

Nas relações cotidianas entre os sujeitos e os ambientes e o que está 

presente nos paradigmas que definem o que está relacionado a  EE, tem um 

ponto de interseção, um lugar das aproximações e distanciamentos não por se 

configurar em duelo para saber quem ajudou mais. O que existe são 
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características que geram singularidades aos tempos e espaços e demanda o 

diálogo com a realidade social e o contexto de lutas. O que me leva a propor 

que é preciso exercitar a capacidade de olhar o outro e validar sua 

competência na criação de pautas saudáveis para viver. 

A pesquisa guarda dois movimentos que constituem uma revisão da 

literatura pedagógica – pesquisa bibliográfica, e um contato com a realidade, 

pesquisa de campo. A investigação empírica foi feita a partir da realidade de 

Caruaru, estado de Pernambuco, tomando como informantes para o processo 

de investigação seis pessoas com deficiência, sendo duas surdas, duas cegas 

e duas com deficiência de locomoção. As pessoas escolhidas estão ligadas a 

associações representativas de pessoas com deficiência e que se 

estabeleceram em Caruaru-PE. 

A escolha, de pessoas que participam de associações, está relacionada 

com o fato de que “Os espaços de contestação são os palcos de lutas onde se 

forjam novas significações, novas identidades, novos conteúdos e significados 

aos lugares, novos territórios... da rua, da praça,... onde os sujeitos coletivos 

exercitam a cidadania, uma cidadania, autônoma e não tutelada”Batista(2007, 

p.170) 

Ao discutir as questões referentes à EE, diversas são as inquietações 

que permeiam minhas ideias e proposições. As duas últimas décadas do 

século XX, sem negar as contribuições de outros períodos históricos, 

trouxeram compreensões diferentes sobre concepções e atitudes, práticas e 

espaços de escolarização das pessoas com deficiência.  

Esses espaços tem se configurado como um lugar em que as 

exigências às novas políticas e traços culturais, demandam uma resignificação 

de concepções e atitudes. Direciona um cuidado em concepções e práticas que 

deem conta de refletir sobre as questões marcantes da EE e os paradigmas 

presentes nas décadas de 1980 e 1990, apresentando a pertinência de uma 

investigação mais cada vez mais consistente, uma vez que não é possível falar 

ou pensar em aceitação da pessoa com deficiência sem compreender o 

contexto social, político, econômico, cultural e afetivo que os cerca. 

Vivenciar a perspectiva que deseja colocar a pessoa com deficiência 

na rota da vida impulsiona, sobretudo, estudos que reflitam essa problemática, 

permite a percepção da força mobilizadora dos movimentos que ela produz e 



32 
 

suas capacidades de constituição nos ambientes definidos para as possíveis 

convivências. 

Os debates e embates sobre EE convidam, fortemente, a uma 

compreensão que entende o ser em sua inteireza. Desafia a percepção de que 

é urgente respeitar o direito à educação, ao trabalho, ao grupo de 

pertencimento, tendo a diferença como algo que diz da maneira diversa de 

estar inserido numa realidade social. 

A Declaração dos Direitos Humanos, um documento de 1948, afirma a 

educação como um direito que condiciona o desenvolvimento digno da pessoa 

humana, ao definir como indissociáveis desse desenvolvimento as questões 

individuais, coletivas, sociais, políticas e culturais. Essas concepções 

fortalecem e apontam indicadores legais às discussões e lutas no âmbito da 

EE, visto que “afirmam o princípio da não-discriminação e proclamam o direito 

de toda pessoa à educação.” (GOFFREDO, 1999, p. 27) [grifos meus] 

Nesse contexto, entendo que o navegar dessas questões se apresentam, 

fundamentalmente, como uma vivência que proporcione um olhar e um agir 

que compreende as relações, os sujeitos e suas produções, a vida e sua 

dinâmica. Um exercício constante da criticidade na leitura do mundo, do 

fortalecimento da sensibilidade nas relações humanas e a vivência cotidiana da 

criatividade para as transformações sociais. 

Uma proposta de espaços sociais e educativos que coloca a vida como 

centralidade ética, ecológica e educativa, semeando o processo de formação 

humana capaz de desenvolver os potenciais criativos, a liberdade intelectual e 

a singularidade dos seres.(GONSALVES, 2009).  

A organização dos espaços de convivência social precisa apresentar 

proposições reflexivas mais amplas, capaz de considerar, fundamentalmente, 

no fio dessas elaborações, um olhar sobre os grupos de pessoas com 

deficiência, localizando os discursos correntes da exclusão social.(SANTOS, 

2007) 

Compreender políticas de inclusão implica reconhecer as tensões 

existentes entre a inclusão e a exclusão.  Uma afirmativa que evidencia o 

quanto a atualidade tem no centro das discussões a exclusão social, o que de 

forma mais curiosa ainda, tem deixado as vistas um número cada vez maior de 

grupos marginalizados, ampliando as fronteiras a exclusão dos direitos 
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humanos a uma vivência social plural. As políticas, as proclamadas 

possibilidades não são marcadas pela diferença, mas pela distinção. O outro 

lado da fronteira é o lugar da negação, do menor. Uma lógica que compromete 

a relação de alteridade. 

 O Art 2º das Diretrizes Curriculares para a Educação Especial na 

Educação Básica nos diz que Os sistemas de ensino devem matricular todos 

os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

 Em seu parágrafo único esse artigo evidencia como ação a necessidade 

de conhecer a demanda real, ou seja, não é possível pensar atendimento sem 

estabelecer uma relação de reconhecimento entre os sujeitos desse processo. 

O que só é possível de construir a partir de relações democráticas em 

movimentos de aproximação e respeito ético. Conhecer o sujeito e reconhecer 

que ele, por ser um SER social, é um ser de possibilidade. 

Esse movimento se efetiva como trocas culturais e significa a 

necessidade de olhar para a pessoa com deficiência e validar seu potencial 

criativo, o que na relação de convivência só se consolida quando amplia esse 

reconhecimento para além dos muros da escola, da família, do trabalho, 

quando se invade os espaços sociais, políticos e culturais. 

A vivência das relações sociais e educativas com as pessoas com 

deficiência tem seus debates numa centralidade que não são pendular ou 

oposta, mas ambivalentes(BAUMAN, 1999). Adjetivar, trazendo a expressão 

„inclusiva‟, „para todos‟ ou „multicultural‟ pode não modificar a realidade que se 

pretende superar e que, principalmente, retira do sujeito social sua dimensão 

de cidadão, cidadã, de vivenciar sua plena aceitação social. 

Em acepção ampla, portanto, pensar em políticas de inclusão nas 

dimensões educativa e escolar significa planejar e implementar projetos que 

ampliem as possibilidades de acesso e inserção social dos diferentes grupos 

marginalizados, seja por sua situação de pobreza extrema, por sua condição 

de cor, raça e etnia, por diferenciações em sua condição física ou cognitiva, por 

sua escolha política, religiosa ou de orientação sexual, entre tantas outras 

possibilidades. Ou seja, o leque da exclusão social é tão grande quanto são os 
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mecanismos de imposição de padrões de normalidade aos quais a humanidade 

historicamente esteve submetida.  

Os modelos estéticos, de inteligência, de linguagem, de condição 

econômica e cultural, existentes durante muitos anos colocaram as pessoas 

que constituem os grupos de minorias numa situação de confronto, no caso 

aqui tratamos as pessoas com deficiência e que por sua vez, também, 

engrossaram as fileiras dos excluídos socialmente. 

Inclusão e exclusão são facetas de uma mesma realidade e discutir 

mecanismos para viabilizar a inclusão social, econômica, cultural ou escolar 

significa admitir a lógica intrinsecamente excludente presente nos atuais modos 

de organização e produção social que se quer modificar.(SANTOS 1999) 

A consolidação de uma percepção que muda a centralidade da prática 

implica em mudar a prática tutelar, assistencialista existente em tempos tão 

distantes, mas ao mesmo tempo ainda tão presente. É urgente atentar para o 

tecer de políticas mais humanas e humanizadoras, que caminha para uma 

percepção da pessoa com deficiência como gente, sujeito social que dança 

entre o ser individual e o ser coletivo, sem violentar nenhuma dessas duas 

condições. 

Nessa direção, a perspectiva um paradigma precisa ser científico e 

social, referenciada a partir das proposições de ciência presente no discurso 

sobre as ciências do pensamento de Boaventura de Souza Santos imprime um 

lugar diferente para a vivência dos processos de investigação e construção de 

conhecimentos. Implica pensar ciência, seu lugar de produção e os sujeitos 

que o produzem a partir das múltiplas dimensões e linguagens no desvendar 

dos elementos e emoções com os quais coordenamos nossas ações no 

mundo.(MATURANA, 1998) 
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Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia 

ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma 

época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. 

Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde, e, em silêncio, ia atirando 

com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega: era uma 

espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. 

E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam 

de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. 

Outras vezes encontro nuvens espessas. 

Avisto crianças que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos 

que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas brancas, 

duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me 

parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. Às vezes, 

um avião passa. 

Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto 

completamente feliz. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de 

cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem 

diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, 

para poder vê-las assim. 

 
 
 

A arte de ser feliz 
Cecília Meireles 
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CAPÍTULO 1 

 

VOZES E EXPRESSÕES: 

narrativas reveladoras de  sentimentos e ações afirmativas 
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VOZES E EXPRESSÕES: narrativas reveladoras de sentimentos e ações 

afirmativas 

 

Na vivência da pesquisa, a escolha dos informantes foi um movimento 

rico no contato com as pessoas que participaram do diálogo da investigação. 

Neste momento do trabalho, tem-se o registro sistematizado a partir das 

entrevistas que foram gravadas, transformando o texto falado numa narrativa 

escrita. A tarefa de contar a história de outra pessoa e revelar aquilo que faz 

sentido e é relevante para o trabalho foi uma vivência singular e emocionante. 

Dos tantos sentimentos experimentados ao longo da pesquisa nos momentos 

das entrevistas, destaco dois: a confiabilidade para contar vivências relevantes 

na vida, por vezes dolorosa de recordar; o desejo de contribuir com as 

discussões que são pensadas e direcionadas a pessoa com deficiência. 
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a) A vida no compasso da afirmação - a música e a leitura delineando 

uma competência feliz e suave de sentir o mundo 

 

 

Sivanildo Teodoro da Silva é um 

jovem de 26 anos, o que significa que esse 

risonho rapaz veio ao mundo no ano de 

1985, precisamente no dia 16 de setembro. 

É deficiente visual de nascença. Para nos 

contar de sua história, começa dizendo da 

sua família e de como aconteceu a vinda 

deles do sítio para a cidade onde nasceu – 

Caruaru, o coração do agreste 

pernambucano. A maior cidade do interior 

de Pernambuco. 

 Conta-nos Sivanildo que tem um irmão mais velho que ele quatro anos 

e que também é cego. Seus pais são de Riacho das Almas, cidade que 

também fica no estado de Pernambuco. 

A vinda desse jovem para Caruaru aconteceu a partir de uma 

informação chegada em sua família por uma mensageira – sua prima. Ela 

estudava em Caruaru numa escola chamada Duque de Caxias e lá existia um 

trabalho com cegos chamado sistema braile. Assim, aconteceu o encontro com 

o instrumento de leitura e escrita para cegos. Nessa época seu irmão tinha 

entre 4 a 5 anos e ele era recém-nascido. Com a notícia de tão especial 

mensageira, surgiu a ideia da mudança de sua família. No coração, seus pais 

desejavam proporcionar uma maior assistência para seus filhos: “vieram 

acreditando que nós teríamos na cidade de Caruaru um lugar para estudar e 

uma cidade mais estruturada para acompanhar suas necessidades”. 

 Seu irmão iniciou os estudos e depois com 5 anos, também, começou a 

se alfabetizar no sistema braile. Diz que, para ele, esse processo significou o 

que estudar é para qualquer cidadão. Que essa experiência foi configurando o 

processo de adaptação. 

A princípio, diz Sivanildo, pelo depoimento da sua mãe ela veio meio 

desacreditada, “achava que era difícil agente aprender a ler tantos pontinhos. 
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Ela veio conhecer e teve essa impressão”. Mas, esse sentimento não impediu a 

vinda da família. Essa superação, dos seus pais, mostra que a luta e a vontade 

de buscar novos horizontes para o crescimento dos filhos foi estímulo e 

preparação para a capacidade de viver a vida: 

Nós fomos progredindo e conseguindo ler e escrever como o 
sistema permite. Na escola fizemos novas amizades e 
conquistamos a liberdade de andar sozinho, aprendemos a 
usar a bengala, a exercitar nossa autonomia. 

 

A escola, na sua compreensão, foi um ponto crucial no seu crescimento. 

Nela iniciou os estudos e como havia a sala de ensino especial dentro de uma 

escola regular em sua leitura, essa situação proporcionava aos outros alunos 

que estavam na escola, a conviver com alunos cegos e aos cegos por sua vez, 

ter contato com as pessoas que enxergam.  

Situa, como uma experiência que desafia o reconhecimento do outro. 

Relata que ficou na sala especial até a segunda série e que só depois, a partir 

da terceira série, foi para sala integrada. Acrescenta ainda que os próprios 

professores, também, diante desse contato, poderia tomar consciência da 

existência deles como sujeitos de aprendizagem e que era necessário saber 

lidar com alguns instrumentos didáticos nas atividades escolares diferentes do 

que estavam habituados com os alunos videntes. Lembra que os professores, 

das salas onde eram integrados, ditavam na sala de aula a matéria que estava 

sendo escrita no quadro, e que isso provocava nos alunos a vontade de ajudar,  

eu sempre tive apoio dos amigos que me auxiliaram, com o 
material do colégio. Tanto no ensino fundamental, quanto na 
escola onde fiz o Ensino Médio; continuei conseguindo me 
adaptar muito bem e as pessoas também.  Claro que agente 
encontrou algum preconceito, às vezes tem professores que 
não dão a atenção tão especial que necessita como, por 
exemplo, numa aula como a de matemática, ele tem que 
explicar para os alunos o que tem no quadro e depois tem que 
dar uma atenção melhor porque agente vai eliminar algumas 
coisas, lembro do estudo com gráficos que não dá para pegar 
na hora da explicação; talvez não eliminar mas adaptar; como 
também existe, na minha trajetória, professores quem não 
quiseram dar uma atenção tão grande. Mesmo assim, 
considero significativa a experiência, pois também existiram 
aqueles que me motivaram. 

 

Situa que em 1993, 1994 aconteceu a reinauguração da biblioteca do 

setor braile. Esse espaço chega na sua vida com um importância, relevante 
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para sua realização pessoal e profissional. Com a reabertura da biblioteca ele 

teria mais um lugar para frequentar, seu hábito e gosto pela leitura era uma 

característica e com a biblioteca funcionando aconteceria seu encontro com o 

que mais lhe daria prazer de viver – a música. Remonta essa vivência com 

expressão de contentamento e até o tom de sua voz muda quando coloca que 

ganharam um teclado, na biblioteca. Momento em que surge seu grande 

interesse pela música. Lembra que, mesmo antes de ir para escola, já tocava 

algumas coisas.  Mas foi em 1997, quase quatro anos depois, que decidiria 

entrar numa aula de teclado. O que aconteceu na Fundação de Cultura de 

Caruaru. 

Desde pequeno foi leitor da biblioteca, um gosto que lhe proporciona 

anos mais tarde, se tornar funcionário. “Esse lugar faz parte da minha vida 

porque eu cresci aqui e os primeiros passos no teclado também vieram das 

conquistas desse lugar”. Ao relatar isso se lembra da professora Gerusa e de 

sua importância no encontro com o braile e com a música.  Ela estava à frente 

do setor braile e tinha um conhecimento de música. Diz Sivanildo que ela lhe 

deu uma grande força. Estava com 12 anos, idade com a qual se envolveu 

fortemente na aula prática do teclado. A professora Gerusa já havia partilhado 

com ele o que sabia. Assim, dois anos se passaram passou para outra escola 

particular. O desejo, se aprofundar mais ainda em teclado. Foi então que no 

ano 2000 começou realmente a carreira de músico e hoje faz mais de 11 anos 

que atua na área da música. 

 Depois que terminou o Ensino Médio, chegou seu primeiro emprego: o 

trabalho na biblioteca municipal, citado anteriormente. Passou de leitor a 

funcionário, porém, continuou sendo leitor mais de outra forma, a partir desse 

momento com uma prática mais assídua e com outas responsabilidades. 

Em 2006 decidiu fazer faculdade e iniciou o curso de psicologia. 

“Enfrentei algumas barreiras por falta de material em braile ou digitalizados, 

mas consegui com a ajuda dos colegas que gravavam os textos para mim”. 

Concluiu o curso agora em 2011. Foi no mês de novembro que defendeu o seu 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Não foi uma tarefa fácil e frente aos 

fatores mais diversos que se pode imaginar, destaca a falta de material em 

braile para pesquisar sobre sua temática de investigação, seu objeto de 

pesquisa: 
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acho que foi um dos maiores motivos pelo qual eu não desisti 
de fazer o trabalho. A carência de material para o nosso 
conhecimento me fortaleceu e na minha justificativa eu digo 
isso; o meu embasamento teórico foi pequeno, pobre, por não 
haver tantos teóricos que falassem sobre meu tema. 
 

Hoje está com o curso concluído e sendo músico, se considera bem 

realizado. O de psicologia concluiu pela Faculdade do Vale do Ipojuca – 

Favipe- e o de música no Instituto Musical Vila Lobos da professora Lourdinha 

Troeira.  

Do encontro com a música diz uma frase interessante: “não foi a música 

que nasceu comigo, eu nasci com a música”. Hoje é habilitado e tem carteira 

da ordem dos músicos. E ela, a música, sempre esteve presente em sua vida. 

Coloca em ritmo de alegria que: 

de tv nem tanto, mas rádio eu e meu irmão passávamos 
praticamente 24 horas no ar se deixasse. Só desligávamos o 
rádio para dormir mesmo. Nós cantávamos e lembro que 
pegávamos garrafa de qualquer coisa para fazer de conta que 
era microfone; ficávamos batendo, sempre buscando coisas 
que nos direcionasse para música. Essa era as coisas da 
minha vida antes de ser realmente um músico. Depois da 
descoberta do teclado, eu ingressei mesmo e mudou muita 
coisa eu me realizei por completo, eu amo a música de paixão. 

 

Apresenta sua relação em família como um privilégio. Que nela, dentro 

da medida do possível, aprendeu e sempre soube lidar com essa questão da 

deficiência. Sua família, é para ele motivo de satisfação e afirma que, nela, 

nunca foi tratado como o bichinho, ou coitadinho. Seus pais não costumavam 

priva-los disso ou daquilo pelo fato de não enxergar; ou de fazer as coisas por 

ele e pelo seu irmão. Na medida do possível, sempre tiveram apoio dos seus 

pais, da família.  

Diz que gosta de brincar com seus amigos e que, hoje, tem uma 

realidade diferenciada. Coloca que tem uma banda no Recife que se chama 

Segnos e todos os componentes são cegos. No grupo os momentos de 

brincadeira entre eles são engraçados, embora exista o ditado que diz que toda 

brincadeira tem um fundo de verdade: 

se falo das minhas experiências e da deles enquanto morar na 
capital e eu no sítio, considero que é muito interessante porque 
pensam que existem diferenças muito grandes e que eu tenho 
muitas limitações. 
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Nesse momento cita o exemplo de aprendizagens partilhadas com seu 

pai: “ele sempre correu vaquejada e sempre tinha cavalo e eu pude andar a 

nele”. Coloca que muitas vezes viveu coisas que muitos colocam como sendo 

impossível para um cego. Situa essa experiência e confronta com uma situação 

que diz considerar engraçada “quando preciso pegar uma mototaxi, que não é 

de um motoqueiro conhecido, ele tem medo de me carregar”. Na cidade de 

Caruaru existe serviço de taxi realizado por carro comum, e por motoqueiros – 

o chamado mototaxi. Nesse exemplo, é possível perceber que para as pessoas 

que não partilham de perto as capacidades de uma pessoa com deficiência a 

credibilidade fica comprometida. No caso, andar a cavalo se concedeu, além 

de um prazer grande, o equilíbrio quanto a determinadas necessidades.  

 Na relação com os amigos da banda, mesmo sendo um grupo de cegos, 

o fato de ser de sítio implicava num saber menor. Essa experiência remonta os 

ensinamentos do seu pai, que também os ensinou a andar de moto e “nós não 

temos nenhuma dificuldade em relação a isso”.  

Para Sivanildo, a convivência vai mostrando que muitas vezes seus 

próprios pares pensam que sua trajetória era mais difícil e “a dificuldade de 

quem não convive com agente, não está apenas entre cego e não cego”. 

Existem leituras complicadas em vários grupos e acrescenta: “eu não sei nem 

se a palavra é essa, mas temos o preparo de fazer com que as pessoas... de 

ensinar para que as pessoas aprendam a conviver com a deficiência e com o 

deficiente” 

Quanto a questão do Ensino Superior, sua chegada na faculdade, se 

constituiu em mais um tempo no percurso de sua escolarização. Afirma ser 

outro mundo, totalmente diferente do que já havia vivido e, 

eu confesso que na primeira semana eu me senti estranho, me 
senti com medo, estava realmente partindo para um mundo 
diferente, pessoas novas que eu não conhecia e a faculdade 
em si não tinha nada adaptado de material em braile e eu teria 
que conseguir a forma de estudar. 
 

Confessa que foi conversando e buscando os caminhos mais 

significativos que encontrou, junto com os professores, possibilidades de 

superação da estrutura que encontrou. Coloca que, no geral, as instituições 

abrem as portas para que as pessoas com deficiência estejam sendo 

contempladas, mas as condições para essa inserção é outra história. Assim 
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uma das estratégias foi através de e-mail. A informatização tem proporcionado 

muitas autonomias. 

Eu sempre falei que eu tinha que estar com computador, fosse 
no trabalho ou na própria faculdade mesmo por uma questão 
de estar nas redes sociais, por ser uma necessidade, não uma 
vaidade, era a minha base pois com ele checava e-mail, 
digitava os trabalhos para facilitar a interação com os 
professores porque poderiam ler meus trabalhos. 
 

Diz que, na experiência com a escola básica, muitas vezes existia o 

professor itinerante que fazia a interlocução entre os alunos e a promoção da 

igualdade, mas na faculdade não! A mediação foi possível pelo fato de estar 

com o computador e sua familiaridade dom essa ferramenta facilitava para que 

os professores tivessem acesso as suas produções.  

No Ensino Superior continuou com sua capacidade de saber estabelecer 

vínculos afetivos, fazer amizades, que foi mais uma construção de 

possibilidade para conclusão do seu curso. Lembra-se de amigos que 

deixavam seus afazeres para pegar seu Mp3 e fazer as leituras das apostilas, 

gravar para que ele estudasse, “ foi o que me ajudou, também, a concluir meu 

curso. 

Essas relações são adjetivadas por Sivanildo como sendo muito boas e 

foram, como conquistas, pois 

não é fácil você ter a deficiência e se inteirar e ganhar essas 
amizades que se dispõem a ajudar, a fazer parte desse 
crescimento porque a partir do momento que meus amigos 
estavam crescendo profissionalmente existia o que na minha 
leitura é o exercício da humildade pois eles não pensavam só 
neles, existia toda uma contribuição para que eu pudesse 
chegar onde cheguei. 
 

Olhando para sua história se considera um vitorioso. Não é fácil esse 

tipo de construção. Basta olhar para a história da sociedade e localizar os 

marcos que existiram em relação à pessoa com deficiência. Na antiguidade, as 

pessoas que nasciam com deficiência eram abandonadas para que 

morressem, isso foi mudando por conta das conquistas, do reconhecimento 

desse ser na sociedade. 

No caso dos cegos, acentua que isso foi sendo adquirido com o sistema 

braile. Com a luta pela criação de condições do cego se afirmar no mundo.  

Tudo aquilo que oportunizou ao deficiente estar incluído numa sociedade. 
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No fio dessas colocações, retoma seu sentimento de vitorioso porque 

pode construir sua vida acadêmica e musical: 

“os sonhos que almejei eu consegui conquistar. Não parou por 

aqui, até porque se eu disser que sim não estaria sendo ser 
humano porque todo ser humano sonha e temos sonhos e 
coisas para realizar. Já penso numa pós, apesar de ainda estar 

com a cabeça esfriando agora da história do TCC. Risos. 
 

Do que deseja como novos projetos revela que continua pesquisando e 

quer fazer sua pós-graduação; que pretende investir, cada vez mais, na 

música. Diz:“Eu já tenho dois planos para 2012, piano eu quero investir mais 

em piano, ou acordeom, sanfona. A música me toca, pois como disse em outro 

momento a música não nasceu comigo, eu nasci com a música”.  

Essa relação é muito interessante para ele, que fez Psicologia, a 

princípio, pelo fato de em Caruaru não ter música. Que começou com 18 anos 

e não tinha tanta independência como tem hoje, quando se refere a viajar 

sozinho. Teria que ir para Recife e ele mesmo não acreditava que poderia fazer 

isso. Assim, resolveu fazer um curso em Caruaru mesmo e não gostaria que 

fosse uma escolha em vão. Seus projetos de vida sempre foram escolhidos 

com sentido e significado, portanto “precisava ser uma que eu me identificasse 

e eu gosto bastante de psicologia”. 

 Agora quando o assunto é música, então a história é outra. Diz com 

largo sorriso e expressões de profundo prazer, abrindo os braços no ar e 

recostando o corpo na cadeira em posição de conforto “a música não escapa 

de mim”. Para ele a música faz muita coisa, uma delas é que ela marca, faz 

lembrar de épocas vividas, de pessoas com quem partilhou momentos 

significativos.  

Sobre o trabalho e a relação que ele possibilita, retoma a questão da 

biblioteca e que o fato de passar de um simples leitor a um funcionário o deixa 

feliz e com sentimento de muita responsabilidade. A biblioteca passou por 

várias mudanças de espaços e gosta do compromisso que a leitura produziu 

em sua vida. Lá nos seus 10 ou 11 anos o compromisso era o de ler, sentia 

prazer de ler. Mesmo com a mudança de local acompanhava a biblioteca. 

Numa dessas tantas mudanças quase que a biblioteca era desativada, 

“mas conseguimos o espaço da estação ferroviária e eu dei total força na 

mudança, de organização de livros”.  Com essa afirmação evidencia que sua 
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presença foi muito importante, pois ele conhecia o acervo como poucos e com 

isso surgiu sua indicação para atuar como funcionário. Agradece essa 

oportunidade a professora Gerusa. Foi por intermédio dela e de sua 

compreensão de que sendo um espaço para cegos, uma biblioteca braile, seria 

necessário alguém com essa identidade, que o trabalho deveria ser conduzido 

por um deficiente visual.  Nesse momento, a pessoa revestida de condições 

para assumir o cargo seria Sivanildo. 

Comenta que hoje, depois de muitas lutas e conquistas para o 

reconhecimento do espaço da biblioteca braile e do que ela significa para a 

comunidade que a frequenta, tem um acervo bom. É certo que ainda precisa 

ser melhorado. O acervo é carente em muitas áreas, por exemplo, na aquisição 

de equipamentos de computador para trabalhar com os programas de voz para 

converter o texto escrito em texto falado e uma impressora em baile. Reforça 

que a biblioteca estadual já imprime material em braile e alerta para o que isso 

proporciona aos cegos nos processos de escolarização e de cidadania. 

Da sua história gostaria de fortalecer o que significa sua vida no antes e 

depois da música. Lembra que foi junto com seu irmão e um amigo que criou 

de início o grupo musical aqui em Caruaru. Ele, o irmão, o amigo Sandro e a 

amiga Socorro criaram o seu primeiro grupo musical. Na verdade,  

tínhamos dois grupos, o TRIO DA PAZ que  fazemos eventos 
religiosos, casamentos e outras festividades da igreja católica e 
o VISÃO SERESTA que toca MPB, a parte popular e outros 
estilos de música, acabou que não foi dada continuidade ao 
grupo e eu juntamente com meu irmão prosseguimos com 
outras pessoas e formamos o VISÃO MUSICAL que até hoje 
existe e agente  toca aqui em Caruaru. Fazemos parte gospel e 
parte popular. 
 

Há, apenas, 3 anos, surgiu o curso de teoria musical em braile na cidade 

do Recife. Sivanildo logo foi fazer em busca de mais uma formação. Lá, com a 

parceria de mais um amigo, outro cego, criou a banda Segnos. Dessa criação, 

conta que o professor Milton Cunha é figura especial, é um grande motivador 

dessa ideia e até hoje está com eles, afrente da banda. Comenta com muita 

alegria: 

Tivemos a oportunidade de fazer alguns eventos como o de 
Brasília – DF onde abrimos o show de Chico Cezar, um 
carnaval em goiana; tocar nosso primeiro carnaval em Goiana, 
a última cidade de Pernambuco já chegando na Paraíba e foi o 
máximo porque logo após o show de Dudu Nobre, quando o 
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cantor estava terminando o show dele, subimos no palco para 
montar nossa banda e passamos a conhece-lo. 
 

Essa lembrança mostra a mudança total que vivenciou, pois deixou de 

cantar em casa com as garrafas para  ter oportunidade de subir aos palcos e 

conhecer grandes nomes da música. 

O ano de 2011, foi para ele e os seus pares um marco histórico porque 

no São João de Caruaru, uma honra tocar na sua cidade, teve o camarote da 

acessibilidade. Nele trouxeram o Dudu Braga, filho de Roberto Carlos e que 

acabou tocando junto com a banda. Grandes conquistas no depois da música 

em sua vida contribuíram para meu crescimento profissional e realização 

pessoal. 

A relação música e leitura são duas práticas fundamentais na vida desse 

jovem. São marcantes e com certeza fizeram parte da construção de um ser 

humano singular. 
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b) Uma identidade que resplandece a capacidade de afirmação do ser 

no mundo – o desejo e a construção da possibilidade 

 

 

Patrícia Soares Mendes em 

dezembro de 2011 realiza seu sonho 

de ser professora. Conclui o curso de 

nível superior em Pedagogia. Lembra-

se de sua chegada em Caruaru com 4 

anos de idade, pois nasceu no dia 27 

de maio de 1987, na cidade de 

Garanhuns – PE. 

Entre a chegada da menina 

garanhuense e a conquista da mulher  

que ela se transformou, existem muitas vivencias interessantes para contar. 

Desafios e superações que afirmaram sua força de vontade e desejo de 

contribuir com a vida das pessoas, como ela mesma gosta de dizer. 

Essa jovem cega de nascença, irmã de Wilson que também é 

cego,lembra que a chegada da sua família, em Caruaru trazia, na bagagem, 

entre outras coisas, a informação de que nesse lugar existia escola para cegos.  

No entanto, seu pai não os deixava estudar. Na sua cabeça ele achava que as 

crianças da escola machucariam seus filhos, que seriam maltratados. A mãe, 

menos resistente, mas não menos cheia de preocupações e cuidados também 

tinha suas reservas. 

Certo dia sua família recebeu a visita de uma professora! Era a Dona 

Maristela, que foi na casa de Patrícia com a intenção de, conversando com 

seus pais, dizer que ela e seu irmão poderiam estudar. Apesar da tentativa 

Dona Maristela encontrou muita resistência por parte deles. Patrícia diz que por 

sua mãe até podia ser, mas o pai não queria. 

Passaram-se mais três anos e acontece o falecimento de seu pai. 

Patrícia agora com 7 anos vivenciava essa dor em família. E foi nesse 

movimento que aconteceu a possibilidade de ingressar na escola. 

Depois do falecimento de seu pai, apareceu uma mulher na igreja e 

procurou sua mãe. Na conversa com ela, foi retomada a ideia do estudo. 
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Porém, agora a questão era outra e, mais uma vez, parecia que o encontro 

com a escola seria adiado. Sua mãe não poderia colocar os filhos para estudar 

porque não tinha dinheiro para pagar as passagens para levar e trazer, uma 

vez que morava longe da Escola Duque de Caxias, lugar onde estudavam os 

cegos. Para fazer essas idas e vindas da escola precisaria pegar ônibus. 

O que poderia significar novo adiamento na ida para escola foi superada 

pela construção da possibilidade. Aqui se pode dizer que acontece uma grande 

aprendizagem para Patrícia: a postura de não se acomodar diante dos 

obstáculos que a vida impõe. Era hora de agir, de colocar a cabeça para 

funcionar e sair em busca de alternativas de superação. Assim prosseguiram, 

saindo a procura de uma empresa de transporte público da cidade de Caruaru. 

Na empresa conseguiram uma carteirinha e assim sua mãe teria como levar e 

pegar os dois filhos na escola sem precisar pagar passagem. 

Com essa trajetória, é possível imaginar o que significou para essa 

jovem o encontro com esse lugar. A escola tem um significado diferenciado na 

vida de Patrícia. Ela diz “Estudamos no Duque de Caxias até a oitava série; fui 

para outra escola pública, o conhecido colégio Estadual de Caruaru, onde fiz o 

Normal Médio; entrei numa faculdade de Ensino Superior, a Fafica, e agora sou 

Pedagoga”. 

Um depoimento importante na história que nos conta é de quando foram 

em sua casa dizer que existia escola para cego, que cego estudava. Seu avô 

disse que não. “Cego não estudava”. Ele dizia que a única coisa que poderia 

acontecer com um cego, dentro de uma escola, seria ele aprender a falar 

direito. Patrícia e seu irmão conseguiram mostrar que não era bem assim. O 

cego poderia estudar ser um profissional como qualquer outra pessoa: 

Na época eu tinha raiva do que meu avô falou, até porque eu 
sempre quis ser professora. Desde pequenininha quando 
brincávamos de escolinha eu sempre quis ser a professora. 
Então quando comecei a estudar comecei a levar as letras em 
braile para casa e a professora colocou de tinta os pontos e a 
letra que era, quando eu estudava e me perguntavam eu dizia 
esse é letra tal, esse pontinho é letra tal e assim por diante. E 
naquela experiência que pareciam besteirinhas eu fui 
mostrando que iria aprender sim. Que era possível sim.  Hoje 
estou realizada. 

 
Diante dessa vitória, o sentimento em relação à afirmação feita pelo seu 

avô é bem diferente. Desmonta o sentimento anterior. E ter conseguido mostrar 
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para outras pessoas que é possível é um sentimento muito bom. Revela que 

essa é uma trajetória que não acontece num piscar de olhos, que é demorada, 

mas que acontece. 

 Essa jovem morou em sítio até os 4 anos e diz que sua vida era muito 

parecida com a de outras crianças. Lá aprendeu a transitar, pois decorava o 

caminho por onde passava e se queria ir para casa da sua avó, sabia e 

conseguia ir sozinha. Um desafio que ganhou outras atitudes quando veio 

morar na cidade. Conta que em parte a superproteção lhe deixa até hoje 

assustada e com dificuldade de andar sozinha. Coloca esse como um dos 

desafios que precisa vencer. 

 Do tempo do sítio lembra com alegria de suas primas e que com elas 

contava para sair. Conta que era muito engraçado porque suas primas 

chegando em sua casa já a encontrava pronta para sair. “Quem gostava de sair 

era eu”! Acrescenta que muitas vezes quando vinham do roçado, suas primas, 

acabavam não passando por onde morava porque sabiam que Patrícia já 

queria „descer‟ também. “Naquele lugar eu conseguia andar e sabia identificar 

os caminhos. Coisa que na cidade não foi tão simples e nem tem sido até 

hoje”. 

Embora reconheça que, para sua relação com o mundo melhorar, 

precisa perder, cada vez mais, o medo de andar sozinha e acredita que isso 

tem haver com a superproteção de casa, mas as conquistas que tem vivido lhe 

fazem acreditar na busca dessa superação. Afinal de contas, sua família e seus 

amigos tem presenciado o crescimento e as pessoas com quem convive 

acreditam no seu potencial de (re)criação. 

Quando veio morar em Caruaru, encontrou novas amigas que 

enxergavam e sempre que elas saíam chamavam-na para passear. Patrícia 

gosta de ir para festas, para o pátio do forró, lugar onde acontece o conhecido 

São João de Caruaru. Assim, foi partilhando uma vida que seguia seu curso. 

 No trabalho, atua como telefonista em um supermercado de Caruaru, e 

considera que nesse contexto, também, construiu uma relação boa. Costuma 

se relacionar bem com as pessoas e do jeito como convive na família e na 

escola o faz nas relações de trabalho. E se na escola vivenciou algumas 

dificuldades de estrutura e reconhecimento de sua capacidade, como veremos 

mais adiante, no trabalho ela não sente o preconceito. 
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Retomando as questões da sua relação com a escola, conta que a falta 

de recursos durante sua escolarização só foi difícil pela ausência de material 

em braile, recurso que possibilita ao cego lidar com autonomia a atitude de ler 

e escrever. Não dispor desses recursos faz necessária a mediação de outras 

pessoas dentro da sala de aula. Mesmo com essas ausências, os anos que 

antecederam o ensino superior não deixaram marca tão dolorosa em Patrícia 

como uma experiência vivida durante sua formação superior. Ela destaca que o 

sentimento de maior dificuldade na relação com a escola aconteceu, 

exatamente, no momento em que vivenciava sua formação docente. 

Relata Patrícia que a não crença de uma professora na faculdade lhe 

causou certa dor, mas a desafiou a ser mais, a fazer com que sua capacidade 

de se afirmar fosse cada vez mais forte na marca de sua presença. Nesse nível 

de ensino precisou lutar para fortalecer sua condição de estar ali. O achar 

daquela professora, de que não era capaz, que não conseguiria sozinha, lhe 

fez mostrar que era capaz sim! Das suas palavras: 

Eu estudava para fazer as provas dela e tirei boas notas, 
independente de qualquer pessoa. Mostrei quem eu era e do 
que eu era capaz de construir. Essa experiência me fez crescer 
muito, como pessoa e como profissional, eu pude mostrar e 
perceber meu potencial. Nas aulas a professora achava 
sempre que eu, por fazer trabalhos em grupo ou duplas, estava 
me beneficiando do saber das outras pessoas, ela não 
acreditava no meu saber. 

 

Na sua história tem experiências importantes na relação com o mundo e 

com a vida. Nas suas vitórias localizamos que ser cega não comprometia 

aquilo que precisava viver junto com suas amigas e suas amigas com ela. 

As coisas que Patrícia tem em suas vivências evidenciam que o desejo 

de ensinar lhe concedeu força e vitalidade para superar o que precisava e 

assim estar junto com as gentes. Sentia seu pertencimento reconhecido na 

medida em que acontecia a valorização e a importância que as pessoas de sua 

convivência davam a sua participação e presença: 

Tenho mais situações que me possibilitaram boas referências 
para viver, mas não deixo de prestar atenção e identificar onde 
preciso melhorar e superar. Nesse movimento muitas coisas 
me afirmaram como pessoa, como cidadã. Sei que tem a 
questão da minha família, mas eu preciso assumir, também, 
minha responsabilidade.  
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Sobre ter limitação, não pode dizer que não existem. Mas percebe que 

não foram situações que comprometeram sua capacidade de estabelecer 

relações com as pessoas e delas consigo. 

Na sua vida conviver e conversar com as pessoas são situações 

importantes demais. São duas coisas que gosta muito de fazer e que lhe 

concede força e estímulo na vida. Outra coisa que destaca como relevante 

sobre si mesma é a capacidade de lutar pelos seus objetivos. 

Em sua vida procura fazer coisas prazerosas como, por exemplo, 

dançar, apesar de não saber muito. Porém, entre as coisas que diz gostar 

muito de fazer, encontramos sempre o destaque para o „ensinar‟. 

Um processo que me fez viver de forma muito prazerosa essa 
minha identificação com ensinar foi alfabetizar duas pessoas. 
Eu estava fazendo o normal Médio ainda e uma professora da 
Escola Duque de Caxias me chamou para ajuda-la e eu 
alfabetizei uma moça e um rapaz. E posso afirmar que é muito 
gratificante saber que você contribuiu para o que estava 
acontecendo. Saber que fiz parte dessa conquista foi muito 
gratificante para mim. Ver que alguém tá lendo e escrevendo e 
que você contribuiu para isso acontecer. Por isso digo que 
ensinar é muito importante para mim.  

 

Diante dessas colocações, ela tem como um dos seus projetos estudar e 

passar em um concurso para atuar na educação. Essa estabilidade é 

importante para sua realização pessoal. 

Coloca-se no mundo como uma pessoa que é cega e capaz de construir 

um sentimento de felicidade por tudo que aconteceu, pelas vitórias e 

conquistas.  Diz que, do mesmo jeito que se sente feliz, também, existem os 

medos pelos outros ideais a serem alcançados, pelos desafios que ainda estão 

por vir. E acrescenta: 

Assim como o pensamento do meu avô nós temos muitos 
outros pensamentos que nos desafiam todos os dias a 
superação. Digo que primeiro precisamos ver e depois mostrar. 
Nossas superações ajudam a desconstruir os preconceitos, 
que existem. Muitas vezes não acreditar que somos capazes 
ou do que somos capazes é parte do preconceito que ainda 
existe. Então, as experiências que construímos precisam 
ganhar força. Essa maneira que muitos ainda têm de nos 
enxergar me mobiliza a vontade de mostrar que é diferente. E 
de certa maneira consigo isso. 
 

Na faculdade, suas atitudes frente aos desafios de estudo foram tão 

significativas que suas amigas pareciam esquecer que ela era cega, afirma 
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sorrindo, “Elas reconheciam que eu dava conta das coisas”. O cuidado 

dispensado a Patrícia implicava na busca de encontrar, juntas, as 

possibilidades para que estivesse sempre fazendo parte dos processos de 

produção do conhecimento, com qualidade, respeito e autonomia. 

 

Nos construímos pares. Uma evidência disso é que mesmo 
tendo concluído o curso são pessoas da minha convivência, 
estamos sempre nos comunicando. Somos amigas, parceiras 

na profissão e na vida. 
 

Pode-se dizer que o que aconteceu na experiência do Ensino Superior 

foi na vida dessa jovem mulher mais um movimento de afirmação da sua 

identidade diante do mundo. Um dos tantos ensinamentos. 

Na sua trajetória conviver com pessoas que não são cegas, foi para os 

videntes aprender a respeitar e perceber quem é cego a partir de outros 

parâmetros: 

Para mim, mais um momento em que me senti respeitada, 
considerada, foi ligarem para mim e dizer “olha eu vou à rua 
fazer compras você poderia ir para me ajudar?”. O que eu 
penso, minha opinião, minhas considerações sempre foram e 
são importantes. 

 
Acreditar no que alcançou até o momento faz com que ela se fortaleça 

na busca dos seus sonhos e dos seus projetos. Como ela mesma diz “ajuda a 

mostrar que meu avô e a professora que falei lá atrás estavam enganados. 

Meu avó por achar que cego não aprende e a professora que eu não tinha meu 

saber. Pois bem! Posso aprender e posso ser professora. Aprendo e poderei 

ensinar porque sou capaz de acreditar na força da vida e na capacidade do que 

ser humano.” 

Outros planos surgem, como casar daqui a dois anos e assim construir 

novas trajetórias; aprender a cozinhar. Coisas que vão mostrando a dinâmica 

da vida e da independência dessa jovem mulher que veio de um sítio que fica 

lá pelas bandas de Garanhus, uma cidade não muito longe de Caruaru. 
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c) Uma força que se expande a partir da dimensão interior – 

serenidade e efetividade na atitude de reinventar a vida 

 

 

 

Adelmo Aragão nasceu no dia 11 de janeiro 

de 1961, numa cidade do alto sertão chamada 

Custódia, situada no estado de Pernambuco. 

Conta que sobre sua deficiência a 

descoberta remonta a figura de seu avô, a quem 

descreve como sendo muito esperto e percebeu 

que seu neto tinha algum problema de saúde, 

ainda quando ele estava berço. 

Diz Adelmo, com a cabeça 

levemente inclinada para direita, com 

olho mirando pelo cantinho “Ele me 

observava e de certa forma via o que 

minha mãe e meu pai não perceberam 

que eu tinha uma falta de sensibilidade 

 na  perna direita e a preocupação dele foi tanta que realmente descobriram 

que eu tinha pólio.” Naquela época se chamava de paralisia infantil, hoje mais 

conhecida como Pólio. 

Diante da descoberta vieram para a cidade de Caruaru e os tratamentos 

foram feitos em Recife. As duas, cidades de Pernambuco, sendo a última 

capital do estado.  

Do tratamento para lidar com a deficiência lembra que durou um certo 

tempo e não saberia dizer agora se naquela época chamavam de terapia. Mas 

muitas eram as investidas e talvez vacinas, “meio mundo de coisas”, 

respeitando uma das expressões de Adelmo e que nos marcadores de sua fala 

é importante registrar. 

Interessante perceber, no fio das contações desse homem de estatura 

pequena, de olhar verde e acolhedor, de palavras fortes e com traços de 

sutileza, expressões amorosas no trato com a vida. Como evidencia sua 
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capacidade de dar sentido a sua existência na medida em que a sua história 

vai sendo contada e ele nos abre as portas da leitura do seu texto/vida. 

Sobre a morada em Caruaru, coloca que nesse lugar cresceu e se 

estabeleceu. Nessa cidade, estudou e se formou apenas no colegial. Situa que 

as demandas da vida não possibilitaram ir adiante por conta de dificuldades 

das mais diversas. Uma que situa como forte foi a perda do seu pai. 

Desse personagem de sua família, situa como sendo o centro, o pilar 

das decisões e ordem. A autoridade paterna lhe rendeu situações que na vida 

precisaram delinear outros tracejados e superações. 

Considera que perdeu seu pai muito cedo e não sendo possível custear 

o que precisava para viver estacionou. Foi com o passar do tempo que retomou 

a dinâmica da vida.  

A relação com o mundo do trabalho lhe colocou frente a frente com 

questões que ele situa de preconceito e situações veladas. Pois o que 

aconteceu quando precisou ocupar seu lugar no mundo, mediado pelo 

trabalho, mascarava o que na época se chamou de oportunidade “Tive muitos 

altos e baixos, mas que fazia parte dessas dificuldades principalmente quando 

se tratava do mercado de trabalho”. 

Na relação com a vida, trabalho, escola, lembra mais uma vez da forte 

presença da figura paterna e o que dele se estabelecia: “por papai... eu achava 

que ele tinha uma satisfação em me satisfazer. Diante de tudo que eu queria e 

não queria; não querer estudar por ser um deficiente naquela época seria 

normal. Eu tinha medo, mas eu achava o máximo e vendo meus irmãos 

prontinhos para ir para a escolha eu queria ir junto, mas eles não queriam me 

esperar”. 

Diz que descobria nesse não esperar dos seus irmãos, no não respeito 

ao compasso do seu ritmo que a diferença começava ali. O que para eles – os 

seus irmãos- poderia ser simplesmente uma rotina do jeito de fazer a partir dos 

seus ritmos, para Adelmo significava evidências de que a pressa era uma 

forma de dizer não esperamos por você, você não nos alcança, nos atrasa. 

Então, simples assim! Ele ficava de fora das vivências do que poderia ser sair 

para o mundo, ir para escola. 

O não querer esperar vindo dos seus irmãos, imprimia um sentimento de 

não pertencimento. Aqui é possível situar com que tipo de produção Adelmo 
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experimentou o gosto do que é e, do que não é, relação de alteridade. Ele 

andava devagar, na época usava duas muletas. 

No entanto, entre seus irmãos e irmãs, uma se fez par e mesmo dentro 

de uma mesma vivência pode sentir outra possibilidade diante da vida. Pois é! 

Ele nos apresenta, nesse momento de sua história, uma dimensão que ouso 

aqui, chamar de fênix e que nas linhas da contação de Adelmo aparece pela 

sua grande capacidade de ressurgir. De como nos diz Cecília Meireles de 

reinventar, “a vida só é possível reinventada”. 

A presença dessa irmã é que, diante dos obstáculos e negações, o fez 

experimentar o movimento de superação. Encontramos aqui uma pista do 

elemento que vai definindo Adelmo Aragão. Esse homem de força suave e 

doce no enfrentamento e nos embalos da dança da vida. Ter deficiência de 

locomoção só desafiou quem ele seria e como dançaria com a vida. 

Diz que sua irmã partilha a vida com ele até hoje e que “Mesmo casada 

somos apegados, e naquela época ela sim me incentivava, se não eu jamais 

iria ao colégio.” 

Assim foi até o ponto em que a morte de seu pai aconteceu e tiveram 

que trabalhar. Para “ganhar a vida” foi cambista, sem querer como ele afirma; 

ajudava pessoas em pequenos mercados; até o ponto de sonhar em ter uma 

carteira assinada e buscar essa possibilidade. O que aconteceu bem depois, já 

com certa idade. Risos na hora de dizer certa idade.  

Atuou então com um cunhado que era empresário e assim começou a 

trabalhar como balconista. Lembra que a partir desse momento começou a 

“prosseguir”.  

Conta que ao procurar seu lugar no mercado de trabalho como 

deficiente, não foi fácil, que nunca fui aceito. Tem uma experiência que revela 

como se deu essa situação:  

lembro um desafio que para mim foi muito grande, que na 
época causou uma polêmica e que isso realmente marcou 
minha história. Na época eu frequentava vagamente uma 
associação por nome de FCD – Fraternidade Cristã de Doentes 
e Deficientes, e nessa época eu já tinha saído da farmácia e 
em uma empresa fiz uma seleção. Tivemos uma entrevista a 
fazer, se não me engano eram nove candidatos, e eu passei na 
entrevista. Através de outra pessoa que esteve nessa 
entrevista fiquei sabendo que só haviam passado duas 
pessoas, eu e outro, eu voltei realmente muito feliz para essa 
empresa e chegando lá foi exatamente o contrário. Lá me 
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disseram que não! E eu tendo a certeza que tinha sido eu uma 
das pessoas. Me deparei com essa situação e pensei que não 
era aquilo que eu sonhava, que eu não era visto como igual. 
Houve mais coisas, me revoltei naquele tempo, mas eu sabia o 
porque   daquilo. Essas coisas me entristeciam muito e me 
faziam perder as forças de querer avançar. E lhe digo que se 
fosse agora eu teria como ter uma saída a altura e saberia 
como poder até brigar vamos supor. Na época diante do que 
aconteceu eu não teria essas condições, não teria como, teria 
que me conformar com o que aconteceu. 

 

Diante dessa e de outras experiências da vida, como a questão do 

estudo que iremos trazer mais adiante, a relação de conviver com o outro, de 

partilhar a vida com o desejo e com o que acreditava se faz uma expressão de 

destaque nos dizeres de Adelmo. Para ele, o que era importante não veio tão 

cedo. Viver a superação do preconceito, se relacionar com os desafios da vida 

e saber acolher o outro e ser acolhido por ele não veio tão fácil e nem tão cedo. 

Para esse homem da cidade de custódia,  

veio tarde, por que eu tive que amadurecer a ideia de isso ou 
aquilo que lhe incomoda, que incomoda e que você se cala 
diante de certas coisas, não pode ficar bem assim. Eu nunca 
aprendi a gritar ou esse tal de quebrar barreiras porque teria 
que conseguir isso ou aquilo. Hoje eu vejo que é preciso e é 
natural você fazer aquilo que incomoda ou até denunciar. 
 

Da característica que coloca como muito forte e que se identifica com ele 

- estar juntamente a alguém afirma “eu acho que eu não sobreviveria sozinho, 

então um traço meu é estar junto é ter alguém para conviver e isso na minha 

história não foi sempre presente”. Pois foi mesmo. Ele teve que construir essa 

possibilidade e o fez a partir do lado avesso. Foi por dentro que essa 

importância se fez. Um movimento que me concedo a ousadia de dizer 

autopoiético. Adelmo não teve essas coisas porque contadas a ele. As viveu 

por dentro. Na sua interioridade esses conflitos se instalaram, entraram em 

ebulição, eclodiram. Foi no momento em que foi posto para fora que teve 

espaço para novos conteúdos.   

 Como ele nos relatou, lá atrás, a relação do estudo em sua vida 

também deixou sentimentos para contar e superar “eu tinha sempre 

oportunidade para desistir de tudo”. Já nos disse que o homem sempre foi o 

forte de sua casa e o que ele decidisse era cumprido. Recorda que na época 

dizia para seu pai que não queria ir para escola e que ele sentiu o porquê do 
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pânico do seu filho. Então pronto, estava decidido, Adelmo não vai estudar! 

Afirma que compreende, de certa maneira, o que o pai tentava fazer, mas que 

agradece muito a sua mãe. Através dela, do seu incentivo fez outros 

movimentos. Não sendo ela esperaria pela ordem do seu papai e não iria à 

escola. Sabia que tinha medo e não sabia que o medo era o preconceito. 

Então eu guardo isso, guardo justamente isso por que talvez, 
não foi trauma, mas eu não tinha grupos, e de certa forma eu 
não tinha amigos, porque eu posso dizer que naquela época 
não tinha outros deficientes, nem no bairro, nem onde eu 
circulava, nem onde eu estudava. 
 

Na escola sua vivência foi muito forte, porque passava de sala em sala e 

as desculpas, as mais diversas. Em sua memória guarda o que lhe falou uma 

professora, que usou como desculpa o fato dele saber mais do que os outros, 

por isso precisava ir para uma sala mais forte.  Assim chegava a mudar quatro 

vezes de lugar. Essas mudanças o deixavam em pânico e para não gerar 

problemas, a produção era o silêncio, não conseguia verbalizar e não levava 

essa situação para casa. 

A importância da relação com o outro na construção de sua identidade, 

nos processos de identificação, se faziam difíceis. Algo aparentemente distante 

de alcançar, sem pessoas com deficiência como a sua, sem pessoas que não 

tinham deficiência de locomoção e não apresentava disposição, abertura para 

dançar a vida com ele, ficava o sentimento de recolhimento. Se perguntar sem 

muitas respostas sobre „O que fazer? Como resposta a sentença dos 

isolamentos: 

Eu sentia que precisava me agarrar a alguém para ter amigo. 
Eu achava que eu nunca ia poder ter um amigo. Para mim era 
e é importante ter amigos. Como diz o ditado o ser humano não 
sobrevive sozinho. Então é preciso estar sempre junto de 
alguém.  
 

Essas vivências nos revelam a importância da vida em comunhão, 

validam o que significa para o ser humano a magia dos encontros. Embora 

fosse ainda menino, os embates com a vida se corporificavam em desafios 

vivenciais. E a capacidade visceral de querer viver e encontrar era a energia 

criadora da busca de Adelmo.  

Nas descobertas e coragens para viver a sua vida diz que hoje enxerga 

que poderia ter feito algo. Mas acredita que tudo vem no seu tempo certo. Sabe 
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que muita gente, diante desses fatos, traumatiza, mas ele não! Ficou muito 

pensativo. Passou a descobrir como é, realmente, o mundo do comércio e 

como é visto a boa aparência, dita física. Naquela hora ele sabia bem sobre o 

que significa essa norma, essa exigência do que é ser bom para ocupar o 

espaço de trabalho. Não era estampada, ela é guardada e de uma forma que 

você não se vê, não se fala sobre, sem relatos, mas realmente está lá, 

impregnada. 

Na sua memória, trazendo de volta a situação do preconceito que sofreu 

em relação à entrevista para ocupar seu lugar no mundo do trabalho, dos nove 

candidatos, os de aparência melhores e que mesmo não tendo passado no 

teste, foram aproveitados. 

Em outras questões de vida e de conviver com e na sociedade uma 

afirmação retoma é que se gosta, “gosto como vivo atualmente”. A presença da 

irmã que descreveu anteriormente e que lhe possibilitou o encontro saudável 

do gosto de superar e viver, nos diz que moram próximos, muito perto mesmo, 

“são duas casas ela mora na dela e eu na minha, mas circulamos entre elas, 

pois são fundo com fundo.” 

Sobre seus sonhos e seus desejos de conquistas coloca que estão 

ligados a conseguir se estabilizar melhor, crescer cada vez mais como ser 

humano e contribuir com o crescimento do seu próximo. Para viver esse 

movimento da vida nos diz que se realiza no trabalho: “estou no lugar em que 

faço aquilo que se identifica muito comigo, gosto do que faço aqui na Apodec.” 

Nesse momento da, contação de sua história, traz o que representa a 

Associação dos Portadores de Deficiência de Caruaru – APODEC. Lá fez e faz 

parte da equipe que coordena esse espaço de luta na busca de afirmação da 

pessoa com deficiência de locomoção na sociedade, na vida. 

Sua chegada à referida instituição, se constrói pelo compromisso e 

pertencimento, com isso nos diz que pode 

dizer que parte de tudo isso eu descobri aqui na Apodec. Que é 
preciso você impor e é preciso você quebrar os limites para 
chegar realmente ao que quer. Tudo bem que quando eu vim 
para cá eu já tinha saído do mercado de trabalho, pois eu tive, 
como já falei, que começar a trabalhar muito cedo e tive que 
me aposentar, não pela idade ou pela deficiência, era a 
condição mesmo do trabalho, Então aqui eu descobri o 
seguinte que realmente é preciso você ter e adquirir o valor 
para depois você impor, ter conhecimento da causa para saber 
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se defender. Então eu me completei muito através da 
Apodec. 

 

Em sua atuação na associação pode ver, realmente, o valor que tem e 

não percebia, como deficiente, como pessoa portadora de deficiência. A 

“Apodec é para mim uma senhora mãe. Eu aprendi muito aqui”. 

Quanto a reflexão que fez sobre preconceito acredita que é de costume 

dizer que não temos, “mas todos nós temos, direta ou indiretamente, cada um 

com o seu, não vou dizer que todo mundo tem igual, mas pelo menos se 

admitir que tem e quiser trabalhar isso, agente passa a respeitar as diferenças 

e que de certa forma somos iguais.” 

Em outras questões de vida e de conviver com e na sociedade seu 

depoimento afirma:  

Gosto do que faço, sou feliz e não tenho problemas. Para 
construir esse sentimento de felicidade foi difícil porque eu 
custei a acreditar que as coisas não eram para ter sido da 
forma que foram, que eu podia ter feito algo mais além, mas 
não tenho arrependimento, até porque eu sofreria se fosse 
pensar dessa forma, mas que as coisas, vendo agora 
claramente como elas estão e mesmo sabendo hoje que 
poderia ter feito mais por mim, reconheço que não é tarde e 
acredito que vivemos em busca de algo, não quero mais me 
acostumar a me acomodar e achar que certas coisas são 
suficientes. 

 

Com uma relação de pertencimento e de identificação diz que se 

encontra hoje com capacidade de colocar os olhos no futuro. Que sabe que 

coisas boas estão sempre por vir, muito embora se remeta sempre ao passado 

como lições e aprendizagens.  

Não quer que hoje, diante do trabalho que realiza na associação em que 

trabalha, as pessoas passem o que passou. Acredita que suas histórias deixam 

pistas para possibilitar outros encontros existenciais para as pessoas com 

quem convive, seja com deficiência, mais diretamente ligadas a Apodec, seja 

as que não são deficientes e com as quais se encontra na dança da vida: 

temos como encaminhar fazendo com que essa pessoa que 
nos procura, que vem até aqui, viver outras trajetórias, que não 
passem por obstáculos que passamos, que possamos aliviar e 
que se conte que não é impossível, não é só difícil. Buscamos 
mostrar para ele que ele pode chegar desde que também 
queira. 
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Acredito que é como se qualifica, uma pessoa boa e que tem muito a 

partilhar com o próximo. Acredita que o mundo é maravilhoso, que podemos 

fazer muita coisa que satisfaça nossos desejos e de nossos pares. 

Viver nesse mundo e com as pessoas é muito bom para Adelmo e, na 

construção das suas relações, edifica uma convivência em família.  “Participo 

das atividades, mas sempre como uma vida em família”. Muitas vezes nos dias 

de sábado ou de domingo, diz sentir falta do movimento vivido na associação e 

nos encontros com as pessoas que os solicitam, pois dedica grande parte do 

seu tempo a esses afazeres e relações. 

A medida que foi crescendo uma das coisas que o fez ser o homem que 

é hoje foi o amor . Esse sentimento é para Adelmo muito importante e 

necessário: “Amor para mim é a palavra chave fundamental e digo “ame, ame 

sempre, porque você nasceu pro amor”. 
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d) As fronteiras do viver e a capacidade de renascer diante dos 

enfrentamentos existenciais – o ir e vir das emoções, a capacidade 

de partejar 

 

 

No dia 8 de novembro de 1969, em 

plena tarde de sábado, mais precisamente às 

3h tarde, nascia uma criança do signo de 

escorpião. Com essas informações e com um 

sorriso no rosto que Rosimery Maria da Silva 

inicia sua história. Para ela, existe uma relação 

entre seu signo e se achar um pouco agitada. 

Conta que é filha de pessoas humildes 

da cidade de Caruaru e que perdeu seu pai 

há seis meses. Sua mãe, uma dona de casa, 

mas sempre uma guerreira. Novamente, entre 

risos, fala que foi uma das filhas que mais deu 

 trabalho. Os motivos para pensar isso, se dá pelo fato de sempre ter sido 

muito decidida: 

a partir dos 14 anos comecei a trabalhar. E olhe que naquela 
época não existia o estatuto da criança. Risos. Crianças 
começavam a trabalhar logo cedo. Fui funcionária daqui. Meu 
primeiro emprego foi na Jordão Moraes, comecei a trabalhar lá, 
com 14 anos e seis meses eu já tinha carteira fichada. 
 

Num final de semana, numa época de carnaval no ano de 1987, lembra 

que iria para João Pessoa com umas amigas. Porém, uns quinze dias antes de 

acontecer o carnaval, dia 07 de fevereiro, aconteceu seu acidente. Com uma 

lesão na medula ficou paraplégica: 

meu acidente foi casual, foi numa festa onde tinha várias 
amigas minhas se divertindo e de repente houve uma 
discussão fora do local e teve um tiroteio nesse tiroteio eu fui 
uma das vítimas, atingida por uma bala perdida. 
 

Passou três meses internada no hospital Samaritano e de lá seria 

transferida para o hospital Sarah em Brasília no Distrito Federal, lugar onde foi 

reabilitada. Nesse processo se passaram oito meses e sabendo da sua 

deficiência, que seria uma paraplégica dali por diante e que não teria chances 

de andar. Diz que foi muito difícil para ela.  
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Estava com 17 anos e afirma que o começo foi muito duro, muito difícil, 

mas que ao mesmo tempo foi um processo de descoberta, 

porque por mais que eu ficasse triste eu ainda conseguia rir e 
ser feliz da forma que estava. Eu num sei o que acontecia 
comigo porque muitas pessoas tentavam se matar e morrer, 
falavam que iam fazer isso e eu não. Eu achava engraçado e 
era como se eu não fosse ficar assim por muito tempo. 

 

Relata que ficava naquela esperança de andar, que nunca chegou a 

perguntar “doutor até quando eu vou ficar assim?” Não! Não perguntava. 

Comenta que de certa forma curtia aquilo, curtia ficar naquele hospital, 

conhecendo um monte de gente, curtia estar naquela cadeira. Na situação em 

que se encontrava Rosi, como costuma ser chamada, passar para a cadeira de 

rodas significava pinotar da cama, correr o hospital. Era de muita atividade e 

num instante conseguiu fazer a sua reabilitação. 

Essa mulher de rosto forte e movimentos de altivez foi uma das 

pacientes do Sarah que marcou os profissionais daquele lugar. Foi uma atitude 

tão significativa que organizaram um vídeo com ela e sempre era, ou ainda é, 

passado para muitas pessoas que chegam por lá. 

Diz que seu meu modo de ser espoletada, foi uma das marcas de força 

e superação: “eu mexia com todo mundo eu saia da minha ala e ia para ala dos 

meninos e mexia com tanta gente lá”. Ela diz que sabia que as psicólogas 

compreendiam que ao lhe encontrar muito quieta era porque, naquele 

momento, realmente a Rosi não estava legal. Muitas vezes acompanhavam, 

mas respeitavam seu movimento, pois costumava ligar o som botar uma 

música ficar ali quieta. Conta que muitas vezes chorava, esperneava, e ali 

sofria, mas quando passava aquela dor, aquele sofrimento, fazia as práticas 

costumeiras, pinotava para cadeira e saía para rodar, saía a brincar, dar conta 

de sua manipulação, das manobras, enfim. Sua fisioterapeuta ficava 

impressionada como aquela jovem conseguia fazer tanta coisa ao mesmo 

tempo. Assim, o tempo foi passando e passaram-se os oito meses. 

No Sarah, como se refere ao hospital, conheceu muitas pessoas entre 

elas as que falavam sobre associação e sobre o movimento da pessoa com 

deficiência, foi mais um movimento em que afirma ter começado a se sustentar 

e entrar na dinâmica da vida. 
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Fazer os movimentos, criar alguma coisa onde pudesse mostrar sua 

experiência, o que eu passei e a vontade que tinha de viver, representava 

fôlego para viver. Sabia reconhecer o que lhe aconteceu, que era ruim, mas 

queria mostrar que não era tão ruim a ponto de ter comprometido seu direito de 

ser gente, de crescer. 

Assim foi até o dia em que chegou o tempo de voltar. É claro que eu não 

pensava no quando eu voltasse. Ali tinha com tudo a seu favor, a 

acessibilidade, alimentação, roupa, tudo de acordo com o que precisava. Ainda 

tinha as oficinas de sexualidade, de manipulação da bexiga, intestino e essas 

coisas faziam com que Rosi, todo dia, estivesse diante de novas coisas para 

aprender. Mas foi chegado o momento do retorno a seu lugar. 

Sua chegada foi uma coisa que nunca pode esquecer, em suas 

palavras: “a rua é uma descida e chovia forte, era muita chuva mesmo. Meu 

Deus como foi terrível, quando eu cheguei a Caruaru. Estava chovendo, 

parecia que tinha acontecido um dilúvio”. Lembra ao situar o lugar onde viveu 

durante muitos anos e onde mora, até hoje, sua família na rua chamada Boa 

Viagem, a rua da caixa d‟água, no bairro Petrópolis. 

Rosi chegou de táxi, que parou enfrente a sua casa. Além da questão da 

chuva, tinha uma multidão de gente esperando pela sua chegada. Ela estava 

certa de que sairia independente em sua cadeira de rodas. Pensava com ela 

mesma acreditando que chegando lá passaria para sua cadeira de rodas e não 

seria preciso ninguém lhe carregar. Mas tudo aconteceu bem diferente. Diante 

de tanta chuva e tanta gente, teve de ser carregada nos braços, 

para mim tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha aprendido, 
foi um choque assim. E eu meu Deus do céu. Então aquilo ali 
já tirou minha autoestima, minha liberdade, tirou o meu poder 
de reabilitação, para mim esse foi um momento que eu gravei 
na minha cabeça que foi horrível. Eu cheguei em casa nos 
braços, carregada e quando eu entrei em casa muita gente ia 
lá me visitar, e teve um momento na minha vida que eu passei 
um ano em crise 
 

Na casa da minha mãe nada era acessível, não existia uma rampa, nada 

de uma porta larga, não tinha um banheiro com espaço para cadeira. Teve que 

se adaptar a uma nova realidade, e que era o oposto de tudo que havia 

experimentado durante a sua reabilitação 
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A vida mais uma vez desafiava sua coragem e capacidade de ressurgir. 

Junto com a mãe e sua família, começou uma nova luta, uma nova batalha, 

para enfrentar um obstáculo muito grande. Afirma aqui “eu tinha a minha 

família ali, estavam do meu lado sempre”, mas não era uma tarefa fácil, e 

apesar de tudo, de repente passou a se sentir muito mal e entrou numa 

depressão muito forte. Passou a beber e fumar de maneira absurda. Só se 

sentia bem quando as pessoas que chegavam perto era para beber. Coloca 

que passou um ano nessa loucura de beber, fumar, sair. Para ela viver 

significava mera curtição. Com o passar do tempo, quando não estava 

bebendo caía no choro, passava a ficar desanimada, sem vontade de fazer 

absolutamente nada. 

Desse processo de declínio muitas coisas aconteceram, inclusive sua 

capacidade de superação. Olhar para si mesma e se ver com 45 quilos, sem 

conseguir se sentar ou fazer coisas simples como pentear seus cabelos foi se 

transformando na gota d‟água. Tudo quem fazia para ela era sua mãe. E 

pensava como se não fosse muito o que já passávamos ainda isso, mas era 

mais forte que ela “eu não tinha vontade de nada, só tinha vontade de beber “.  

Mesmo assim me sentia muito mal por essa condição.  

Um belo dia que acordou, olhou para um canto, olhou para outro e 

pensou... olhou para sua mãe, que em sintonia cheia de boniteza com a filha, 

olhou de volta para ela e perguntou: “quer tomar um banho? E Rosi respondeu 

quero não mainha! Lembra que até para tomar banho sua mãe precisava 

preparar a água e leva-la paro tomar banho. Então, parou por mais um 

instante, lembrou todo seu processo de reabilitação e que não estava servindo 

de nada “o que eu vivi no espaço do Sarah era tudo agora totalmente 

diferente”. O que aconteceu, nesse dia foi bem singular. Ela resolveu chorar. 

Mas disse ela,  

se é para chorar eu vou chorar tudo que eu tiver de chorar e 
comecei , ai chorei, chorei, chorei, chorei, chorei, e chorava e 
pedi a Deus, perguntei a Deus: Deus porque comigo? Porque 
não com outra pessoa? Poxa eu nunca fiz nada demais, nunca 
matei, nunca roubei. Tinha que ser comigo!  

 

Questionar Deus significava a procura de um projeto de vida diferente. 

Dizia ela que sabia que deveria existir algo a mais como razão para viver e que 

Deus teria que lhe conceder. Passou a crer em novas trajetórias e decidiu que 
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queria se sentir gente, que queria se sentir viva novamente. Afirmou para si 

mesma “vou sentir o gosto de viver e me fazer importante, não aguento viver 

assim”.  

Cabeça erguida, olhos no horizonte e coração com vontade de ser feliz, 

prometeu para ela mesma que dali por diante seria diferente. Estabeleceu outra 

relação com o sagrado, com a fé em sintonia com a força de viver falou “agora 

tem uma coisa Senhor, faça com que eu me acostume a isso na minha vida, e 

que não seja para me sentir menor. Dê-me forças.” Sua reza estabeleceu a 

retomada de sua força vital. Encerrou sua crise de choro no final daquela tarde.  

Chamou sua mãe e disse “eu preciso de um banho”! E tomou seu banho. Era 

uma espécie de ritual de passagem. O banho simbolizou um processo de 

iniciação, um a renovação existencial. 

 Com a centralidade na vida, olhou novamente para sua mãe, dizendo 

“quero voltar a estudar”. Sua mãe presença parceira, a busca do encontro com 

o que fosse preciso, respondeu a “hora que você quiser minha filha”. Correram 

em busca da efetivação desse desejo e sua matrícula foi feita. Começou a 

estudar e reencontrou, do tempo de sua reabilitação algumas aprendizagens. 

Pegou o estatuto que eu havia trazido do tempo vivido em Brasília, retomou 

toda a documentação guardada e voltou a dar seus „pinotes‟. Agora não pelos 

corredores ou pelas alas do hospital. Chegou o momento de correr pela vida. 

Assim, decidiu que passaria a atuar junto às pessoas com deficiência e afirma: 

“onde houver uma pessoa com deficiência direi que faremos uma associação”. 

A ideia era criar um movimento para que pudessem afirmar sua presença no 

mundo, com sentimento de quem tem direito de viver nessa sociedade. O 

desejo era de escancarar os espaços, anunciar cada vez mais a sua existência 

e denunciar, caso aparecesse, a negação do seu reconhecimento. 

Suas aprendizagens foram muitas e a decisão de retomar os estudos se 

foi sendo conduzida. Para sua ida a escola contava sempre com uma amiga. 

No movimento da procura pela escolarização foi encontrando mais razões para 

a criação de uma instância representativa da pessoa com deficiência. 

Assim, a mudança se instalou, mais uma vez, na vida de Rosimery, a 

escorpiana. Entre o entardecer daquele dia em que se banhou e nas águas em 

que escorreu suas tristezas, surge uma mulher com a necessidade de 
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aprender. O amanhecer do dia seguinte foi tempo de renascimento e fortaleceu 

a vivência dizendo: 

eu não posso mais ficar assim, e ai eu também disse mãe eu 
quero que a senhora faça um canto para mim. O nosso quintal 
é tão grande eu preciso ter um espaço. Eu não quero que a 
senhora esteja se preocupando com meu banho, eu não quero 
ir pedir um copo d‟água a senhora,eu quero ir pegar a minha 
água, tomar meu banho, lavar minha roupa. Eu quero ser 
gente” 

 

 Sua mãe, como foi dito anteriormente, estabelecia uma sintonia visceral 

com sua filha e prontamente reuniu a minha família e na época construíram a 

casa de Rosimery. Seu cantinho: um quarto, um banheiro, uma sala e uma 

cozinha. Lembra que era tudo pequenininho, miniatura, o suficiente para que 

pudesse se cuidar. 

Desse movimento, a medida que a casa foi sendo construída, avançava 

nos estudos e no projeto de ter uma instituição para representar seus pares. 

Uma luta que marca sua presença no mundo e sua atuação, decisiva, nos 

direcionamentos da associação e a frente da diretoria da Apodec. 

 Entre as tantas situações que sua vida configurava, acontecia mais uma 

situação de ebulição. Quando percebeu estava as vias de uma paixão. Um 

amigo da convivência, um paquera da sua irmã, tipo um namorico, mas que 

nas idas e vindas, mais precisamente num dia em que precisou fazer uma 

ligação e para isso teria que se deslocar até um orelhão, eis que estava esse 

amigo em sua casa e logo se dispôs a conduzi-la. Os laços foram se 

estreitando e o vinculo amoroso se desencadeou por Rosi. A relação foi sendo 

tão tranquila que costumavam sair juntos, ela, ele e sua irmã. Um tempo depois 

eram namorados e em seguida se casaram. 

Aos 20 anos já havia se passado 3 anos de sua condição de lesada 

medular. Agora morando em seu cantinho e casada, mais uma expressão da 

simbologia do nascimento em sua vida. Com 21 anos, nasce Merry Gleisse da 

Silva Almeida. Isso mesmo se tornou mãe:  

eu engravidando e vê que loucura! Engravidei de Merry. Eu 
paraplégica com 20 anos e grávida, poxa vida, para mim foi um 
outro choque porque eu nem pensava que podia engravidar, 
não sabia que podia engravidar  nunca! Para mim foi uma 
dificuldade muito grande eu tive no começo uns probleminhas 
de saúde e precisei tomar uma medicação ficar em repouso, e 
é claro pedindo a Deus que desse tudo certo. 
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 O nascimento de sua filha remete a experiências que conta com um 

gosto imenso e com expressões fartas de inquietações. Um dos motivos foi por 

pensar que não ia sentir nada por causa da sua lesão, que não saberia quando 

o bebê chegaria. Estava sendo acompanhada, mas o medo lhe deixou meio 

frustrada e por vezes tinha receio de manter a gravidez, mas isso foi 

sentimento passageiro.  

A filha que crescia no seu ventre lhe fazia fértil, semeadora “o que 

acontece é que Merry me ajudou muito, eu comecei a me descobrir pelo toque 

dela quando se mexia dentro da minha barriga, eu me sentia”. O tempo da 

gestação foi cumprindo seu ciclo e marcamos o parto para o dia 30 de outubro. 

O inusitado aconteceu, pois ela resolveu nascer um dia antes. Justamente o 

que rondava sua preocupação que era isso acontecer e não perceber, não 

saber. Diz que pedia muito a Deus para iluminar seus caminhos e ao mesmo 

tempo fazia indagações: “meu Deus além de tudo ainda me dá um bebê”! 

Como é que eu vou ser mãe? Como vou fazer? E esse bebê, como é que eu 

vou ser mãe? E esse bebê como é que ele vai vir? 

No dia 29 pela manhã Rosi acordou com uma disposição totalmente 

diferente dos outros dias. Sentia uma contração que vinha das costas e que 

circulava seu abdômen e quando chegava bem na frente, na altura do 

estômago, fazia um barulhinho de bolha de água estourando. Ela pensou 

“oxente o que tá acontecendo? O bebe vai nascer amanhã! O que tá 

acontecendo? Chamou a atenção de sua vizinha, sua mãe e lhe falou “eu tô 

sentindo uma coisa tão diferente” e descreveu como parecendo umas cólicas. 

Sua mãe perguntou, então o que o bebe fazia, Rosi respondeu “se encolhe 

todinho, acho que fica como se tivesse com medo”. Nesse movimento sua mãe 

propôs seguir para a maternidade. Mas antes de ir para o hospital 

experimentou uma sensação que durante seus 24 anos de deficiência só sentiu 

essa vez, foi ao banheiro e seu intestino funcionou normalmente, tomou um 

banho voltou para cama. Não tardou muito, seguiram para o hospital pois Merry 

desejava nascer. 

Da experiência do nascimento partilha um sentimento de 

constrangimento. Ao chegar à maternidade, com aquela barrigona, uma 

parteira chegou e bem espantada olhou para ela e disse “virgem Maria o que é 

isso! Eu já vi de tudo nessa maternidade, mas um negócio desse eu nunca vi 
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na minha vida, olhe eu num quero nem botar a mão em cima de você”. 

Descreve que sentiu vontade mesmo de voar no pescoço daquela mulher. Mas 

tinha coisas mais importantes para providenciar, desqualificou o sentimento e 

preferiu expandir a força que o nascimento proporciona. Correram para 

localizar o seu médico, que no momento não se encontrava no hospital. A 

situação foi sendo conduzida e vem ao mundo uma bela menina com mais de 3 

quilos e medindo 47 centímetros, “de repente ela tava chorando e eu tava 

chorando, foi um momento muito bonito. Ela tinha uma cara redonda, eu disse 

essa menina tem a cara de lua”. 

Apesar da pausa que viveu em relação aos estudos e demais questões, 

quando sua filha completou 5 anos, em 1995 criaram a Apodec – Associação 

dos Portadores de deficiência de Caruaru. Retomou seus projetos com mais 

força e coragem do que antes. 

Da escola lembra-se de episódios que mais contraíam que dilatavam 

sua energia vital. Remonta sentimentos de pena por parte de muitos 

professores, que diante de sua chamada „dificuldade‟ fosse promovida. Ente os 

amigos alguns momentos de preconceito em relação a sua locomoção, mas no 

geral preferiu guardar na memória afetiva dois professores que potencializavam 

seu ser mais, e os amigos que com ela partilhava a vitalidade. Que hoje tem 

em andamento o Curso de Serviço Social, mas alimenta a vontade de fazer 

Direito. 

Desloca-se das lembranças da escola e volta rapidamente a falar da 

associação. Comenta que uma das brigas que encampou foi a de que nas 

instâncias da representação para as definições das políticas direcionadas as 

pessoas com deficiência teria que se considerar a presença deles; 

quem tem que dizer aonde sente a dor é a pessoa com 
deficiência, então assim não adianta, se vocês querem ajudar e 
é claro que agente vai precisar de ajuda, a coordenação seja 
feita por pessoas das diversas deficiência e que a única que 
tenha como representante diferenciado seja a pessoa com 
deficiência mental se for o caso. 

 

  Com certo movimento e argumentação acabaram concordando com a 

exigência. Sua postura e posicionamentos fizeram com que seu nome fosse 

escolhido para ficar a frente da associação, mas conta que no início pouco se 

efetivava em nível, de participação política. Sua ação se resumia a cuidar 
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apenas de atas e papéis. Ao se dar conta do que estava acontecendo, constitui 

uma associação legítima, diante da justiça e das leis. Conseguiu registrar o 

estatuto e dar entrada no CNPJ. Daí por diante, a associação foi crescendo e 

as dificuldades aumentando, pois naquela época não dispunham de estrutura. 

Conta que muitas vezes saiu do bairro Petrópolis de cadeira de rodas, sozinha. 

Seguia empurrando sua cadeira de rodas até a prefeitura de caruaru que fica 

no centro da cidade. Um caminho e tanto a ser percorrido. 

Com o passar do tempo, em 1997, descobriu que estava com um 

problema muito sério e que a levaria, de novo, para um hospital com 

necessidades cirúrgicas. “voltei pro Sarah e lá descobri que estava com uma 

osteomielite, uma infecção no osso e que causa amputação”.  Voltou para casa 

e passou um tempo até o pensar no tratamento. Existiam muitas coisas para se 

resolver na associação e acabou protelando o que precisava fazer para cuidar 

de sua saúde.  Quando foi para o hospital das clínicas no Recife viram que sua 

situação já estava bem avançada e agora sim corria o risco de perder a perna, 

de ser amputada. Lembra que sua filha estava agora com 7 anos e a 

associação com um ano e poucos meses. 

 A sede própria demorou um longo tempo para ser realidade. Durante os 

longos anos de espera passaram por vários espaços e situações, como a 

perda de quase tudo numa enchente que aconteceu em 2004 na cidade de 

Caruaru. Mas a luta pelas oportunidades e crescimento não estavam presas a 

um espaço físico. Embora, ter um lugar para funcionamento da Apodec. Fosse 

parte da pauta de reinvindicações, a prioridade para eles era parcerias, cursos 

para profissionalizar e inserir no mercado de trabalho. 

Ir a Brasília, ter agenda com secretários de ação social, fazia parte da 

dinâmica da vida de Rosi e tomava grande parte do seu tempo. Lembra, com 

muito prazer, de ter feito um contrato, na época, com Miguel Arraes, 

conseguindo através da esposa dele, uma ajuda de custo para a associação; 

do convênio com os correios, foi o primeiro convênio com a associação, “a 

gente estaria empregando pessoas”. 

Relata, com alegria, que nos momentos difíceis de afastamento físico 

dos espaços da associação, os seus parceiros de luta estiveram a frente do 

trabalho. Situa distância física porque, na verdade, mesmo longe, escrevia 

projetos e enviava as instâncias devidas a fim de consolidar as propostas da 
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associação. Lembra-se do momento em que, junto com uma amiga, escreveu 

um projeto que trouxe para a Apodec 03 cursos: artefato em couro, corte e 

costura e de pintura em tecido. 

Nas suas visitas à prefeitura e secretaria, era conhecida como a menina 

briguenta. Risos. De suas conquistas e projetos, é possível perceber que sua 

história pessoal se confunde com a da Apodec. 

Relata que outro momento forte na vida pessoal e institucional, que 

escolheu viver, foi o encontro com o paraesporte de Pernambuco “fomos 

assistir a abertura e eu perguntava o que era e o pessoal dizia que era um 

campeonato de deficientes e eu; De deficientes? Perguntei em tom de 

estranhamento”. Ficou tão envolvida com o que presenciou que disse para sua 

amiga que levaria o esporte para a Apodec. Assim o fez. Hoje a entidade tem 

vários atletas, com quatro modalidades, entre elas lançamento de peso, disco e 

dardo. Vivenciaram muitas coisas através do esporte. 

Dos espaços onde a associação funcionou diz que foi no espaço do 

bairro Maurício de Nassau que a sociedade de Caruaru conheceu e 

reconheceu as pessoas com deficiência: 

fomos vencendo barreira e abrindo as portas da 
empregabilidade. Uma característica que a Apodec começou a 
prestar atenção na inserção no mercado de trabalho e na 
capacitação e escolaridade. Focamos na importância da 
pessoa com deficiência voltar ou passar a frequentar a escola, 
do que significava estar atuando, trabalhando e fazer com que 
a empresa estaria dando para questão do reenchimento das 
cotas. 

 
Para essa mulher, de atitudes semeadoras, o sentido da vida está em 

conceder vida, em gestar possibilidades.  Um elemento importante, das 

conquistas que ajudou a edificar, foi a construção da liberdade. Liberdade de 

expressão, de poder conversar: “passamos a nos descobrir como gente, como 

pessoa”.  

Dos debates que passaram a tomar mais tempo de sua atenção tem as 

temáticas relacionadas a Mulher, a questão de gênero. No fio delas, a questão 

da sexualidade. Buscar essas discussões é um movimento que, na sua 

compreensão, provocou mudança na maneira de como a sociedade enxerga a 

dimensão desejante da pessoa com deficiência. A quebra de um tabu, de ser 

tratada como doente. Afirma que para a sociedade “nós poderíamos rezar, 
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fazer tudo, menos sexo, sexo era outra história, não acreditavam. Então muitas 

compreensões sobre nós foram se modificando”. Reconhece que ainda existe, 

na cabeça dos próprios paraplégicos, principalmente entre as meninas, a 

dificuldade de viver a questão do sexo, e por isso busca alternativas para que 

chegue até seus pares a compreensão da sexualidade, do toque, do prazer 

vivido para além da penetração. Para ela muitas outras coisas envolvem a 

sexualidade, envolve o prazer de se sentir viva e desejante. Diz essa palavra 

com ênfase, com expressões nas mãos e no resto, que implicam assertiva e 

familiaridade com certeza da palavra que usa. 

No meio de seus projetos tem o desejo de reunir cada vez mais pessoas 

com a paraplegia, com lesão medular e conversar sobre temas diversos, com 

linguagens, também, diversas – teatro, poesia, dança. Realizar uma amostra 

que trate das questões da pessoa com deficiência e que possibilite a 

desconstrução de muitas das coisas que se pensa sobre ela, eles. Amplia 

essas considerações dizendo “coisas da imaginação, da cabeça das pessoas 

que não sabem do nosso lugar”. 

Afirma, várias vezes, no que conta da sua história, o quanto quer gerar 

momentos de encontrar seus pares, com pessoas que fazem parte da sua vida 

para tecer, junto, o respeito ético do direito à vida que concede mais vida. 

Estamos diante de uma mulher que conquistou o direito de ir e vir de 

várias formas. Na dança de suas conquistas, dirigir com direito a habilitação e 

tudo mais. Atitudes de corporificação da liberdade, do exercício da autonomia: 

Eu adoro dirigir. Hoje em dia saio daqui para cidade e paro nas 
lojas, padarias e se tiver como descer paro peço ajuda a quem 
tiver por perto e digo ei tira ali minha cadeira e sento e já vou à 
loja; se não tem onde parar, buzino, o padeiro já sabe traz o 
pão, no posto pego água e abasteço, nas roupas as meninas 
trazem no carro. Isso faz diferença. 

 

Na sua vida amorosa idas e vindas. Separou-se do primeiro marido e 

anos depois vivenciou a situação do falecimento dele. Mas na época já estava 

em uma nova relação e que lhe colocou novamente diante da mulher 

semeadora e fértil que se construiu – uma nova gravidez. Ela diz: “eu já sabia 

como era e pensei putis me ferrei!. Risos. “Que nada! Só uma expressão para 

descontrair”. A vinda de João se configurou em mais uma experiência de vida e 

de fortalecimento, mais motivos para ser o que é. João Everton da Silva Quirino 
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tem hoje 12 anos de idade. “Um menino ativo e que cresce rapidamente”. 

Amplia suas colocações entre risos e expressões de plenitude. 

Diante de sua história, essa forte e decidida mulher afirma que uma 

leitura que costumam fazer dela é verdade: 

Eu sou uma pessoa lutadora, adoro obstáculo. Parece que 
quanto mais a coisa é difícil, mas eu gosto. A associação tem 
tudo haver comigo, ela é como um filho.  Isso porque eu gosto 
de fazer o que faço. Sinto-me mais gente, pessoa, depois que 
criamos, fundamos a associação.  Acho que sem a associação 
não seria o que sou. 
 

Uma história que remete a um sentimento forte e por vezes doloroso de 

reeditar, pois a princípio, achava que precisava estar sempre provando para os 

outros a sua capacidade de superar e se construir diferente. Com o tempo, foi 

aprendendo que não poderia ser provar para os outros, principalmente, quando 

significa se submeter a uma apreciação alheia. Mas, provar no sentido do 

experimentar, de degustar. Com essas reflexões expõe que se perguntado hoje 

sobre o que mais deseja, responde com precisão: “me apaixonar sempre, 

“provar” cada vez mais”. 

Não se afeta mais com frase do tipo: as pessoas só gostam de você 

porque é deficiente; as pessoas tem pena de você; as pessoas ajudam você 

por pena; você nunca vai ser ninguém. “Ah como são expressões superadas!”. 

Em alguns momentos da sua vida a dúvida lhe pegou de surpresa, “mas 

sou corajosa, me considero assim. Tenho dúvidas, mas busco a construção 

das possibilidades. E penso que o sentimento de ser corajosa as vezes é uma 

coisa meio doida”. 

Das tantas coisas que faz adora encontros, palestras, lugares para se 

posicionar, se colocar, dizer das necessidades. O sentimento que mais lhe 

mobiliza é a paixão. Descreve-se como sendo movimento, se efetiva na arte de 

semear e aprender. 

Nas histórias contadas por Rosi, tem-se a evidencia de que há um 

aprendizado em ser uma pessoa com deficiência. É possível localizar a 

capacidade de criar conhecimento que é produzido pelas pessoas com 

deficiências e seus lugares, um convite ao estar do outro lado e enxergar com 

outras lentes as linhas da fronteira. 
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e) O perceber a vida e sua dinâmica a partir dos elementos do sagrado 

– a espiritualidade e as trajetórias de coragem na arte de 

esperançar 

 

 

Seu nome é Lilian Karla Sales de 

Melo, nasceu em Osasco - São Paulo, no 

dia 27 de agosto 1983. Uma mulher de 

cabelos longos e expressões fortes. De 

olhos atentos e comunicação aguçada. 

Aqui contaremos um pouco da história de 

uma mulher que é surda desde que 

nasceu e que gosta de começar a dizer 

de sua chegada ao mundo relatando 

sobre sua mãe e a chegada na 

maternidade: “A minha história começo 

pela da minha mãe no momento do meu 

 nascimento que aconteceu em São  Paulo”. Na maternidade, em contrações,  

que anunciava o processo de sua chegada, diz que o médico demorou a 

aparecer e seu atraso fez com que sua mãe esperasse um tempo até ela 

conseguir nascer. Essa lembrança parece significativa, a faz sentir como sua 

mãe era forte e saberia esperançar junto com sua filha. Diz que tem um irmão e 

uma irmã. Eles são ouvintes. 

Retoma sua história e conta que, mais ou menos com dois anos, nos 

momentos ainda no berço, sua mãe chamava: Lilian! Em suas expressões é 

possível traduzir que a voz de sua mãe cantarolava seu nome, pausadamente 

e com tom suave. Mas não vinha resposta ou movimento de que sua filha a 

escutava. A mãe chamava várias vezes pelo seu nome, mas sem resposta. Diz 

que seu pai também chamava por ela, mas nada acontecia. Sem resposta ou 

movimento, ela só quietinha. Essa situação fez com que seus pais se 

preocupassem e assim foram ao médico. Nos exames, o corpo dizia que 

estava tudo normal, mas encontraram o problema na audição. Conta que sua 

mãe ficou muito triste. As expressões que faz no rosto descreve o que Lilian 

nos diz pelos sinais. Essa é uma das coisas que são significativas na 
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comunicação do surdo, o quanto existe uma sintonia entre os movimentos das 

mãos e o seu corpo como um todo. Sua inteireza comunicativa é singular. 

Falam com todos os movimentos. Os olhos, a boca, a posição na cabeça. O 

que os sinais dizem, recebe o trato das diversas expressões. 

Conta que a surdez era profunda. Sua mãe diz: 

e agora meu Deus, minha filha! Como vai ser para ter futuro, 
trabalhar, fazer faculdade, se desenvolver e assim ter uma vida 
melhor‟. Minha mãe ficou pensando, pensando e depois voltou 
para casa. Então começaram os cuidados especiais. 
Pesquisaram sobre, e buscaram espaços para possibilitar meu 
desenvolvimento. 

 

Na procura surge a escola. Nesse lugar muitas seriam as angústias e os 

desafios que precisariam ser superados por Lilian e sua família. Um deles era o 

não saber lidar, conviver com a diferença, no caso da surdez. Revela que na 

convivência com a escola se davam conta cada vez mais da necessidade de 

dominar a língua de sinais – Libras, língua oficial dos surdos. Se nos diversos 

espaços sociais não encontrar pessoas que saibam Libras, compromete o elo 

comunicativo e na escola isso tomava corpo de uma maneira mais perversa. 

Então, o processo de escolarização foi um grande ponto de partida. Vai 

para a escola e o caminho segue seu curso. Conta que, na experiência com 

esse lugar, seguia sempre da primeira a terceira série. Aqui se tem uma 

surpresa, o significado de sempre voltar para primeira série. Esse seria um 

movimento de muita repetição na vida escolar daquela garotinha. Chega um 

momento que a inquietação da sua mãe faz com que ela questione: 

porque as outras crianças vão passando de série em série, se 
desenvolvendo, recebendo os certificados e para minha filha é 
diferente? Não quero isso para minha filha. Qual motivo dela 
sempre voltar para a primeira série? O que acontece que 
nunca passa da terceira? Não quero isso para minha filha, 
quero que ela se desenvolva que tenha o direito de avançar. 
 

E chega o momento da decisão: colocar a filha numa escola particular 

junto com ouvintes. Mais uma experiência difícil e que plantou, com raízes cada 

vez mais profundas, o sentimento de desrespeito a sua diferença. Não existia 

professora que soubesse se comunicar com ela, muito menos a presença de 

intérprete. Tudo acontecia pela fala e ela não ouvia, por isso sem compreender 

as coisas, sem ter assegurado seu processo de aprendizagem, ficava sempre 

de fora dos encontros com o saber e os sujeitos que o produz. Se nas origens  
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saber e sabor não se separam, se no verbo latino sapare significa tanto saber 

quanto ter sabor, como nos diz Rubem Alves, no caso de Lilian pode-se dizer 

que foi amargo. 

 A nova investida na escola foi diferente no trato e nas conduções, mas 

não menos perversa que a anterior. A ocupação agora era ficar riscando e 

desenhando. Ela até passava de ano. Foi sendo aprovada até que chegou a 

quarta série. O que seria, então, o que qualificamos como perverso? É que na 

realidade não havia aprendizagem. Lá na escola eles a ocupavam, mas 

escolarizar era outra história. Se lá atrás ela não passava da terceira série, aqui 

foi adiante, no entanto a que condição.  

Nas duas situações, ausência de uma escolarização pautada na 

aprendizagem, no desenvolvimento intelectual e cultural. Pouco poderia se 

dizer inclusive do afetivo, pois sequer conseguia estabelecer vínculos 

significativos, uma vez que a comunicação inexistia e assim não se dava a 

interação. Nem precisava fazer prova, passava e pronto. Destinavam aquela 

criança atenção mediada pela piedade. Era a coitadinha, sendo assim para 

fazer com que ela fosse submetida à avaliação. O que a escola proporcionava 

a Lilian se assemelhava a caridade de permitir que ela convivesse em 

ambiente escolar.  

Frente a experiências tão desgastadas e desrespeitosas, a família pensa 

que se naquele lugar ela não conseguia se desenvolver, aprender a ler, 

escrever, não tinha possibilidade de se relacionar, então mudariam de cidade 

em busca de outra possibilidade para viver. “Em Caruaru não tem escolas só 

para surdos, existem muitos problemas, os surdos ficavam junto com os 

ouvintes e a dificuldade era maior. Se tem um interprete fica junto com os 

professores e o jeito de trabalhar não é significativo”. 

Pode ser localizada, nessa situação, a grande inquietação de Lilian 

quanto a poder contribuir para que outros surdos possam ter uma vivência 

diferente da que ela e muitos outros tiveram, como pode ser lido, a medida que 

ela vai contando sua trajetória. Ela busca com a Associação de Surdos o 

reconhecimento do que tem sido a produção da cultura surda, sua língua e 

seus direitos de fazer parte de uma comunidade que tem uma identidade e 

uma identificação, que pertence a um mundo diverso e plural. 



76 
 

Foi então que retornaram para São Paulo. E mais uma vez a procura por 

uma escola que pudesse ajudar no seu desenvolvimento. Entre o tempo da 

procura e o encontro, a menina cresceu e agora já era uma bela mocinha.  

Colocaram-na em uma escola especial, que era grande e atendia 

especificamente surdos. Em sala de aula, a garota ficava com ar pensativo, de 

quem estava além e no momento em que a professora fez atividades 

diretamente com ela, um atendimento individualizado, percebeu que, Lilian, não 

conseguia conhecer as letras e as palavras. A professora chamou a família e 

em reunião colocou para os pais que ela era inteligente, sabia conversar e se 

expressar, mas não sabia nem ler, nem escrever, não sabia praticamente nada 

dos conteúdos escolares.  

Foi mais um momento de tristeza para sua mãe. Outra profissional entra 

em cena, a psicóloga. Junto com a professora da sala, conversaram com a 

mãe e com Lilian e disseram que não se preocupassem que precisaria voltar 

para a primeira série, mas se desenvolveria. Apenas precisavam nesse 

momento da confiança e da compreensão das duas. Quanta angustia e 

questionamentos por parte de sua mãe: “como minha família vai voltar para 

ficar com crianças”. Para termos dimensão do tempo e do que foi esse 

momento para todos de sua família, Lilian estava agora com 15 anos.  

Os profissionais da escola conseguiram fazer com que a mãe 

compreendesse a importância dos processos para que sua filha aprendesse o 

português, a escrever e ler com condições e isso implicava em passar pelo 

processo desde a primeira série. Mesmo com todas as explicações e 

justificativas estávamos diante de uma mocinha(15 anos) e que teria de estar 

presente com crianças de idades bem menor que a dela. A escola também 

precisava compreender e afirma: “eu tinha uma vergonha muito grande, parecia 

criança”. 

Nas novas investidas, as afirmações das professoras: “tenha paciência 

os surdos aqui são iguais”. Lilian estaria na primeira série, mas se 

desenvolveria e isso mudaria com o passar do tempo. Era importante essa 

retomada para poder superar questões de aprendizagem. Entre os 

profissionais, por quem precisou passar em seus tratamentos, teve o 

fonoaudiólogo com quem viveu o processo de oralização. E assim, mesmo 

aprendendo a língua de sinais, aprendeu a escrever a palavra e em seguida 
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passou para o trabalho com a voz. A medida que aprendia um já fazia o do 

outro. Mas o ponto de partida foi sua língua oficial. 

Apesar de tantos processos vivenciados, coloca que teve a oportunidade 

de expandir sua condição diante do mundo. Acredita que pode e começou a se 

desenvolver melhor. Junto com isso, veio o sentimento de alegria.  Pode 

folhear livros e revistas. Afirma que sua mente começou a se abrir. Era capaz 

de compreender as coisas. Sua professora saber libras era motivo de muita 

satisfação, pois aprendia a reconhecer o que significava sua língua para viver 

sua cidadania enquanto pessoa surda. 

O trabalho dos profissionais - psicólogo e fonoaudiólogo - juntamente 

com os professores, proporcionaram a Lilian e sua mãe muitas alegrias e 

novos sentidos para bailar a vida. 

Diante do seu desenvolvimento e da construção das aprendizagens, 

recebe sua promoção nos estudos e chega a 5ª série. Essa época marca seu 

retorno a Caruaru. Dessa vez, Lilian experimenta outro tipo de sentimento 

diante da vida. Saber se comunicar possibilitava, cada vez mais, assumir seu 

lugar no mundo. Agora com 17 anos sua chegada tem outro saber, outro sabor.  

Da orientação recebida na escola em que conseguiu superar seus 

processos de negação de escolarização, veio uma alerta: 

pediam que minha mãe procurasse escolas quando 
chegássemos a Caruaru, que lutasse por esse direito. Que 
lutasse pelo direito de ter um interprete na sala de aula e que 
suas necessidades fossem asseguradas. Minha mãe 
compreendeu e ao chegarmos ela começou a busca. 
 

O encontro dessa escola foi com o chamado Colégio Estadual, 

instituição pública que já recebia pessoas com deficiência, principalmente com 

surdez. Mas, para surpresa da sua mãe, ao perguntar sobre a existência de 

intérprete recebeu da diretora da escola uma resposta que não gostaria: não, 

não existe interprete aqui. Estavam diante da urgência de potencializar a luta 

pelo direito de ampliar o que haviam conseguido na escola especial onde 

estudou na cidade de São Paulo. Sua mãe e ela sabiam da necessidade de um 

profissional como o interprete na mediação do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Sabe-se que é importantíssimo que o professor, professora, que atua 

com surdos aprendam a língua de sinais. Porém, para o momento da aula é 

necessário o interprete. Uma coisa não invalida a outra. 

Da coordenadora da escola, o que sua mãe escutou foi que sua filha 

precisaria ter paciência. Isso era um sentimento que não seria o que ela e sua 

mãe estariam dispostas a vivenciar. A expressão paciência trazia consigo certa 

proximidade com: desculpe, mas não existe muito que fazer. O que Lilian e sua 

mãe aprenderam foi muito mais do que ler e escrever, elas aprenderam 

caminhos e estratégias que precisam ser asseguradas para a pessoa surda se 

desenvolver e constituir sua identidade no mundo. Mãe e filha precisariam 

enfrentar novos desafios diante da vida. Bateu uma vontade muito grande de 

arrumar as malas e voltar para São Paulo, mas o caminho foi outro. Ficaram e 

lutaram pelos seus direitos e com isso as conquistas foram realizadas para 

além delas mesmas. O que fizeram possibilitou outras trajetórias para uma 

comunidade. Aliás, boas lições de vida em comunhão são sempre vividas 

quando encontramos com as histórias das pessoas com deficiência.  A vivência 

de um traz, no seu desvelamento, pistas para os movimentos de muitos outros. 

Mãe e filha fizeram praticamente um acordo entre elas, “agora já foi, vai 

estudar e vamos construir a força necessária para continuar”. Assim, foram 

juntas, para a peleja da vida nos espaços escolares. Esse lugar tem uma força 

muito grande para o que Lilian viveu e vive como pessoa. Nessa dança, a 

relação mãe e filha, família, se fizeram imprescindível. Duas instituições com 

tamanha responsabilidade diante da construção da sua dimensão humana. 

Uma coisa foi se desfiar a ficar em Caruaru, outra foi o que 

experimentou na escola. Ela ficava na sala ou pelos cantos, sempre muito mais 

sozinha. Sentia de perto o que era vivenciar o preconceito e o isolamento. 

Apesar de estar num ambiente coletivo, seu lugar era invisível. Viveu tempos 

de silêncio e solidão. Das disciplinas que precisava estudar lembra-se de sua 

experiência com a matemática. Essa sim diz que não sabia e não entendia 

mesmo. 

O tempo da turma e da professora não considerava o tempo de Lílian, a 

rapidez era vivenciada como que parecendo deixar de fora aquele que não 

pudesse acompanhar o ritmo definido para a aprendizagem. Como não 

existiam recursos e nem compreensão do que era o seu movimento e a língua 
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para estabelecer a comunicação, são produzidos novos processos de 

invisibilidade: “nas atividades escolares minhas avaliações eram bem 

comprometidas. Sentia muita falta de alguém para se comunicar, que soubesse 

Libras”. 

Com isso, foi para aulas de reforço, que aconteciam no Rotary e o 

professor que ensinava sabia libras. Assim, foi caminhando, superou a 6ª, a 7ª 

e a 8ª série. Voltou a se sentir feliz.  

Em 2002, quando chegou à escola, havia um interprete novo, “chega 

tomei um susto; fiquei muito feliz, agradeci a Deus por isso”. As aulas fluíam 

com outro gosto, a professora dava a aula e o interprete traduzia para ela. 

Nesse momento, sinto importante registrar que embora Lilian tenha vivido 

todas essas questões a partir da escola, da educação, sua vontade e a 

maneira como ela e sua mãe consideravam o que representa esse lugar e a 

função social, nos evidenciam que valia apena a busca e a construção da 

possibilidade. Motivo que deveria nos alertar para uma atuação e um 

compromisso do papel da escola e da educação como espaços da vida, como 

centralidade ética e ecológica. Perceber que os vínculos que se estabelecem 

precisam de uma atitude de cuidado que efetive outros conteúdos, que não 

apenas o conhecimento de uma matéria, disciplina. 

Diante das novas relações com o saber e com as pessoas; com a 

mediação de uma pessoa que possibilitava a interlocução entre ela e os 

movimentos vivenciados na vida escolar e social produziram-se outros 

movimentos em relação ao prazer de pertencer. E, assim, seguiu com sucesso 

pelo primeiro ano, segundo e terceiro. Vivenciou o processo da formatura de 

conclusão do Ensino médio com muito prazer e felicidade. Uma conquista 

expressiva a afirmação importante para ela e sua mãe. Lilian agora estava com 

23 anos. 

No momento em que vai fazendo seu relato sobre ter conseguido 

concluir a educação básica, diz que o papel do governo nas investidas para 

educação, e o assegurar dos direitos da pessoa com deficiência, ainda 

necessita de muitas conquistas e respeito. Considera que as políticas eram 

atrasadas. Diz isso tomando como exemplo o que representou para ela os 

momentos em que não dispunha de um intérprete, que os professores não 

sabiam sua língua, e o que aconteceu na sua trajetória de escolarização. Pode 
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sentir, na pele, o que significa se desenvolver no sentido mais amplo da 

palavra, quando pode contar com pessoas capazes de se relacionar com a sua 

cultura. 

Agora, era hora de encarar o vestibular. Nem podia acreditar no que 

estava acontecendo. Conta que fez vestibular e não foi aprovada na primeira 

vez, tentou a segunda e não conseguiu. Mas não costumava desistir tão 

facilmente. Aos 27 anos tentou mais uma vez o vestibular e dessa vez teve 

êxito. Hoje segue cursando o 4º período de Pedagogia. 

Na sua história outro desafio tem sido ocupar seu espaço no mercado de 

trabalho. Hoje trabalha em um dos hospitais particulares de Caruaru, atuando 

no setor que realiza o faturamento. Nessa experiência, apesar de já ter certa 

autonomia em relação a como lidar com os diversos ambientes, diz:  

o meu trabalho é difícil, as pessoas tem preconceito, não 
são de brincadeiras, são caladas, sérias. O grupo ouvinte 

fica lá e eu isolada. Algumas pessoas chegam perto, 
perguntam sobre o trabalho, mas as relações são difíceis; eu 
faço meu trabalho e procuro dar conta das minhas atividades. 

 

Sente que, embora já exista abertura em certas empresas, instituições, 

quanto à contratação de pessoas com deficiência, mesmo assim, na sua 

compreensão, ainda é preciso muitas mudanças para estando no lugar em que 

trabalha existam as condições humanas para que a presença seja uma 

vivência de inteireza e não uma mera concessão, benevolência. 

Seu desejo pelo curso de Pedagogia foi sendo construído diante das 

situações que marcaram sua trajetória existencial, por isso 

quero ser professora, para pensar possibilitar a efetivação de 
outras formas de pensar e de agir com a pessoa surda, pois 
lembro muito bem do que senti com a presença de professores 
que desprezavam que não estavam nem ai. 
 

Nessa afirmação, percebe-se o papel que realiza com os surdos da 

cidade, na Associação de Surdos de Caruaru da qual é presidente. Evidencia 

que tem uma postura política diante das questões e que sabe muito bem o que 

significa. Um depoimento de vida em que saber pela vivência lhe permite 

clareza daquilo que procura, bem como a dimensão da auto-organização. Da 

criação que aposta nas pessoas, e com elas, tece estratégias políticas e 

culturais, afetivas e humanas para viver. 
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Em sua formação profissional de nível superior diz que também deseja 

atuar como coordenadora ou estar em equipes de gestão das escolas. Tem 

uma profunda relação de desejo de reinventar o que se costuma encontrar 

ainda hoje, que é preciso ter cuidado e não cair na crença absoluta de que já 

temos condições ideais. Acredita que muitos profissionais da educação, que 

atuam com pessoas surdas, têm muito que desenvolver quanto à 

responsabilidade de conhecer a realidade com a qual vai partilhar o ambiente 

de sala de aula, os espaços de processos de aprendizagens: 

É preciso ensinar e perceber se os surdos aprenderam, se 
estão indo bem ou mais ou menos. Temos que assegurar que 
os profissionais que atuam com surdos saibam Libras – a 
língua dos sinais. 
 

 Coloca que em casa sua mãe não sabe Libras e com ela os diálogos 

são escritos, que de certa forma é bem difícil, mas encontraram uma maneira 

de interagir e que fosse possível ser compreendida. Na vida, a língua oficial 

dos surdos é uma afirmação da identidade e precisa ser respeitada e 

conhecida: “as vezes convido um intérprete para conversar comigo e minha 

mãe. É uma forma de validar em casa aquilo pelo que luto nos outros espaços”. 

Muitos surdos tem dificuldade de viver a vida por não existir compreensão de 

suas escolhas e necessidades. O silêncio se dá por perversidades que são 

culturais não biológicas. 

Das coisas que relatou de sua vida, conta que gosta de sonhar, de 

trabalhar. Tem uma seriedade muito grande no que realiza. Acrescenta que 

adora viajar, que se considera uma pessoa curiosa “tenho muita vontade de 

conhecer outros estados brasileiros e lugares no mundo para partilhar as 

culturas”. Na sua leitura as trocas culturais enriquecem os seres humanos. 

Muitas coisas poderiam ser destacadas das tantas aqui ditas, entre o 

que gosta de fazer. Porém, não é possível deixar de destacar que o gostar de 

sair imprime uma a ideia de deslocamento, de mudança. E que implica por sua 

vez, na necessidade de partilha. 

Seu prazer de estudar revela muito dessa mulher de cabelos longos e 

olhos atentos e expressivos. Relata que, depois da faculdade, tem vontade de 

fazer uma pós-graduação e, com a ampliação do saber, potencializar suas 

contribuições para a tessitura de uma sociedade menos desigual. 
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Entre as tantas vontades relacionadas à formação, tem desejo, também, 

de cursar teologia. Reflete que sua relação com a fé, com o sagrado lhe 

concedeu grande parte da força com a qual lutou durante sua vida. Seria mais 

uma contribuição que acredita poder fazer pela comunidade surda, que muitas 

vezes não participam de celebrações religiosas por não ter oportunidade de 

pessoas que possam partilhar a palavra de Deus com os seus pares. 

Sabe que em muito se evoluiu, uma vez que existem interpretes em 

muitos espaços sociais, exemplo de programas de tv, igrejas, escolas, 

empresas. Mas, mesmo assim, a luta ainda é pequena para a dimensão do que 

realmente necessitam. 

No seu dia a dia vai estabelecendo a busca pela relação de 

pertencimento de uma sociedade em que sua identidade e sua identificação, 

sejam respeitadas e reconhecidas. 

Além do trabalho no hospital, dedica parte de sua atividade profissional 

como instrutora de Libras para ouvintes em Santa Cruz, um município pertinho 

de Caruaru. Lá, partilha sua língua oficial com jovens e adultos, o que afirma a 

sua vontade de possibilitar mais e mais pessoas sabendo ler, ouvir e conviver 

com a diversidade. 
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f) A paciência no gestar das pautas saudáveis para bailar a vida – 

diferenciação entre inercia e a estratégia da lentidão  

 

 

 Era de tarde, um dia de sol aberto e quente na cidade de Caruaru, 

também conhecida como a princesinha do agreste. No hospital Santa Efigênia 

encontrava-se Janaína da Silva em mais um dia de trabalho e numa sala 

reservada contou um pouco de sua história de vida. 

Uma mulher tímida, de olhar reservado e que nasceu no dia 16 de junho 

de 1984, tem hoje 27 anos. Conta que é surda desde que nasceu e da sua 

trajetória de vida costuma falar pouco. Em algumas situações não convive 

muito socialmente e tem um motivo para isso. Ele se chama Eduardo. Seu filho 

de 5 anos. Um garoto de feições espertas e ativas, como foi possível observar 

na foto que estava com Andrezza a intérprete que fez a mediação para contar a 

história de Janaina. 

 Esta mulher e mãe relata que tem uma relação social, aparentemente, 

difícil. Que convive com surdos e ouvintes, mas que se comunicar é muito 

complicado, pois não sabe bem a língua de sinais e o pouco que sabe não é 

todo mundo que compreende. 

A paciência sempre foi um sentimento exigido por parte dela. Tudo 

remetia a paciência para chegar a conseguir algo. Muitas vezes um processo 

doloroso e que não a fez avançar, pois foi desistindo de muitas coisas pelo 

caminho. Outras, simplesmente, não conseguiram dar conta. Nesse momento, 

afirma que prefere se relacionar com ouvintes, pois segundo ela a relação com 

o surdo registra, em sua memória, sentimentos complicados. Mas, não quis 

revelar quais.  

Interessante a afirmação sobre com quem prefere se relacionar, uma 

vez que, em sua história, conviveu com ouvintes que não sabiam se comunicar 

com ela. Mas, mesmo assim, reforça sua preferência em relação aos ouvintes, 

ainda que a exigência para o estabelecer dessa convivência tenha sido 

dificuldades, silêncio e por vezes solidão. Nesse momento, pode ser 

identificada a presença da estratégia da lentidão para perceber melhor o 

mundo. Pelas suas colocações para ser aceita precisava de paciência e muita 
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compreensão para com as pessoas. Muito embora não o recebesse na medida 

em que costumava possibilitar. Um movimento, sentimento, unilateral. 

Da família, evidencia poucos registros de memória. Mas relata situações 

de dor, de sofrimento. Conta que era gêmea e que tem outros irmãos. Lembra 

que a irmã gêmea era ouvinte e que a situação da morte dela foi difícil, pois 

isso aconteceu com uns cinco meses de vida. Seu irmão, com quem convive 

hoje e partilha situações de crescimento, também é surdo, mas que tem um 

movimento diferente do dela. Ele sabe Libras e se relaciona bem com as 

pessoas, comparando a maneira de ele ser com a sua. Diz que foi com o irmão 

que aprendeu o pouco que sabe da língua de sinais. 

Janaína conhece pouco sobe algumas coisas que são necessárias para 

viver em sociedade, como por exemplo, dinheiro. O que sabe aprendeu sobre 

isso, mais uma vez, foi seu o irmão que ensinou saindo com ela para lojas de 

roupas e outros lugares, ajudando nas compras que precisava fazer. 

Nas coisas que conta, o momento em que diz da existência de seu filho 

ganha uma expressão de brilho nos olhos e um sorriso aberto. Apresenta uma 

alegria singular quando faz referências a experiência com a maternidade. 

Conta que ocupa muito do seu tempo de trabalho com o objetivo de 

proporcionar ao filho condições, de lhe dar coisas que ele gosta e precisa. 

Lembra que teve dificuldades quando se separou do pai dele e que viveu de 

maneira contida quanto ao que se fazia necessário, a exemplo de compra de 

roupas e coisas básicas para seu bebe. O que conseguia estava presente pela 

ajuda da mãe, mas não foi uma vivência fácil. E sua condição, de certa 

maneira, dava mais peso a situação. 

Pode ser facilmente compreendido a importância que ela imprime ao fato 

de estar no mercado de trabalho, atuar, lhe confere dignidade, reconhecimento. 

Poder custear seu filho, ajudar nos gastos de casa são, nesse momento de sua 

vida, aspectos importantes para sua dimensão de sujeito produtivo numa 

sociedade tão complicada. Tem com o trabalho uma relação de possibilidade, 

de afirmação. Para isso procurou o Cesap, uma empresa que se afirmou em 

Caruaru e que busca possibilitar aos surdos o seu lugar e a sua dignidade, e 

desde 2010 trabalha no hospital.  

Sobre seu filho relata com certa tranquilidade coisas do tipo: 
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ele não aceita que eu saia para passear, só para trabalhar. Não 
gosta quando demoro ou alguém passa e me chama para sair. 
Diz que preciso dedicar meu tempo a ele e ao trabalho, que 
não posso me atrasar ou faltar para não correr o risco de 
perder o emprego. Ele tem medo de passar por privações. 

 
Suas colocações se referem a essa situação de maneira compreensiva. 

Gostaria de poder se divertir, mas compreende o sentimento de seu filho. Diz 

que ele tem ciúmes, também, quando o assunto é sair e existe o risco de 

acabar gostando de outras pessoas. Para ele possibilidade de engravidar, de 

ter outro irmão o assusta, 

Ele fica dizendo que eu não posso sair. Eu tento tranquilizar 
ele, mas ele é bem insistente. Uma vez uns amigos do meu 
irmão estiveram lá em casa e me cumprimentaram com aperto 
de mão e dois beijinhos no rosto. Meu filho foi lá e limpou meu 
rosto. (Risos) 
 

Mas apesar de suas afirmações sobre as posturas e sentimentos de seu 

filho, acha que existe um comportamento de cuidado com ela. Ele tem cuidado 

quanto a perder o que já conquistou com muita luta. Sobre o trabalho diz ainda 

que ele é bem exigente. Mais risos. E sobre sua presença diz: “muitas vezes eu 

cansada, com sono, mas mesmo assim ele chama, solicita ele quer passear”. 

Amplia as considerações na descrição de como é o Eduardo e suas exigências, 

também em relação as coisa de casa: “lavo roupas, passo ferro, organizo, Mas 

as vezes, como estou cansada, deixo lá e ele manda que eu faça as coisas, 

que tem que ser organizada”. Risos. Esse momento das suas colocações 

apresenta uma relação de subordinação, de controle, o que a faz manter-se 

num lugar menor. 

Da escola, diz que estudou no Rotary, uma escola especial, e que suas 

lembranças não são muito positivas. Não aprendeu muita coisa, passava maior 

parte do seu tempo brincando e pelo que relata era um brincar de mera 

ocupação do tempo pedagógico, sem intencionalidade ou sentido para a seu 

crescimento intelectual e afetivo. Diante dos sentimentos que nos revela, 

acabou desistindo de estudar. 

A dimensão lúdica nos espaços educativos possibilita uma relação de 

prazer com o jogo do saber, mas, pelos relatos de Janaína, pintar e brincar não 

eram bem uma proposta de processos de ensino e aprendizagens com foco na 

ludicidade. 
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Dos professores, não conseguiu sentir respeito a sua singularidade, pois 

as escolas que frequentou não faziam esforços para que seu direito fosse 

assegurado. Da experiência com a instituição escolar, lembra que aprendeu 

muitos palavrões, “as professoras não estavam nem ai”, coloca com 

expressões na face, trazendo a boca arqueada e os olhos de desdém, jogando 

os ombros e olhando por cima deles. 

A maneira como a escola se fez presente em sua vida, produziu um 

sentimento de incapacidade. A própria professora chegou a lhe chamar assim, 

pois “eu não conseguia aprender e para ela era burrice minha. Tenho vergonha 

por não saber ler”. Frente a essas vivências achava melhor ficar em casa. E os 

cinco anos de sua vida dentro da escola, mais precisamente dos5 até os 10 

anos, produziu uma vontade de se afastar daquele lugar. Para ele não voltou 

mais.  Se era um lugar de descredibilidade, se ocupava seu tempo e ainda lhe 

fazia pensar que era um sujeito menor, qual o sentido estar nele? 

Assim muda o fio da conversa e vai dizendo que do que gosta e acredita 

ser importante na sua vida tem poucas coisas a contar. Reafirma a relação com 

o filho e a dedicação ao trabalho como sendo o mais importante, e os motivos 

são os que já foram apresentados. Acrescenta poucos elementos e diz que sua 

vida tem poucas coisas a dizer. Que sente sua presença de mundo de forma 

fechada e com espaços de convivência limitados, restritos. 

Do pouco que lembra sobre si conta que tinha 16 anos quando foi ao 

Recife, e lá aos poucos, com a ajuda de outros surdos, começou a aprender a 

se comunicar, pois aqui em Caruaru pouco conseguiu crescer. Como 

experiência positiva se remete a cidade que é a capital do estado de 

Pernambuco – Recife. Para ela o seu aprendizado está sempre relacionado a 

essa experiência, da qual conta pouco; e a presença de seu irmão, João 

Carlos, que se lança no mundo de maneira diferente da que ela trilhou. 

Retoma a questão da família e lembra que a morte, a perda, foram 

situações presentes na vida sua vida. Conta que perdeu um irmão quando ele 

tinha 7 anos de idade. Diz que era para ser cinco irmãos, contando com ela: 

Ela com a irmã gêmea; o irmão que cita em sua história como a pessoa com 

quem aprende muito, o que morreu já grande e outro que a mãe perdeu ainda 

na gravidez por conta de uma queda de escada. Do sentimento produzido, 
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lembra-se do choro. Diz que chorou muito, que as perdas foram dolorosas e 

difíceis de vivenciar. 

No desvelar de sua história, tem-se uma evidência interessante, diante 

de suas expressões de linguagens. É que, apesar de traços sisudos, quando 

ela conta certas vivências percebem-se linhas de ternura ao se tratar de 

pessoas próximas e dos vínculos afetivos. Coloca que, para ela, seria muito 

bom ter um irmão ouvinte para partilhar coisas; ensinar a ela e assim se 

desenvolver, crescer. 

Diante dessas colocações a questão de pertencimento, de alteridade, na 

compreensão de Janaína configura um lugar de conflito entre o que significa 

uma relação de identificação. Para ela, seria na convivência com o ouvinte que 

poderia viver movimentos de expansão. Isso para cultura surda é complicado 

de considerar, pois passa pelas investidas da negação de sua identidade. São 

os difíceis imaginários de que ser assim é um problema e melhor seria não ser. 

Aqui, a presença das produções culturais de uma sociedade de relações 

precárias e da produção no outro do sentimento de minoridade podem ser 

localizados. 

Outro traço importante na leitura sobre essa mulher de expressões fortes 

e linhas curvadas entre os olhos se revela quando volta a comentar sobre sua 

mãe. Acredita que ela ficou com algum problema diante de tantas perdas: 

“minha mãe ficava sempre pensativa, acho que tinha ares pesados”. 

 Conta que gosta de passear e assistir tv, principalmente quando tem as 

legendas para surdos. Que Eduardo vai completar 5 anos e já quer que o 

tempo passe rápido para fazer sua festa de aniversário. 

Nesse momento, sua contação revela uma coisa que nos remete, mais 

uma vez, a sua afirmação da preferência, de gostar de convier com ouvintes. 

Mais uma evidencia de conflito e interrogação, pois seu filho é ouvinte, mas 

não fala. A avó fala para o menino nos momentos em que ele vai se dirigir a 

mãe: “não fale menino que ela é surda e não escuta”. No entanto Janaína 

compreende que a linguagem do seu filho precisa de cuidados e coloca que ele 

não está na escola porque para a avó “se ele for para a escola vão bater nele”. 

Sobre seus sonhos, diz que do jeito que a vida está vai bem. O que lhe 

motiva a viver é o trabalho, a vontade de possibilitar condições melhores ao 
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filho e a família. Que não se preocupa em guardar dinheiro. Para ela o 

importante é conseguir fazer o filho feliz, presentear a quem ama. 

Janaína desenha uma evidencia de que, apesar de estar nos espaços 

em que viveu até agora, tem-se a reiteração da exclusão. Mais ainda, que 

apesar de estar nos lugares como escola e trabalho, essa presença não 

considera a inclusão pautada em vínculos afetivos, ou seja, a subalternidade 

não se configura em variações apenas social e econômica.  
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Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que 
não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para 
fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. 
E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à 
medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

 
(...)Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. 
Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o 
trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de 
semana não há muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque 
tem sempre sono atrasado. 
 
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele(...)A gente 
se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto 
acostumar, se perde de si mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu sei, mas não devia. 
Marina Colasanti 
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CAPÍTULO 2 

 

DAS NARRATIVAS AOS ELEMENTOS-   

construindo epistemologias vivenciais. 
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DAS NARRATIVAS AOS ELEMENTOS- construindo epistemologias 

vivenciais. 

 

A escuta dos informantes da pesquisa, permitiu identificar, a partir da 

análise das narrativas, elementos definidores para as ações afirmativas diante 

do mundo. Nesse movimento, foi possível localizar como na vivência os 

informantes construíram conhecimentos para fundamentar a sua tomada de 

posição. Como criaram alternativas, saudáveis, de superação da desigualdade 

do preconceito, da não aceitação, tão presente em suas vidas. 

Das seis narrativas, tem-se as relações entre o que identifica cada 

informante e a maneira como suas estratégias de superação e afirmação 

configuram os elementos que vão compor a figura do Ba Guá. Imagem que 

representa a maneira como o trabalho da pesquisa apresenta seus achados, 

na forma de uma bússola octogonal. 

 

a) Identidade Docente e Espiritualidade – a dança do sagrado e as 

intervenções humanas no mundo 

 

A relação do humano, ao longo da vida, se estabelece a partir de 

diferentes perspectivas e que estão relacionadas a experiências de se afirmar 
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no mundo. Ao longo dos anos, quanto mais o homem e a mulher crescem, o 

desenvolver das atividades, ações e descobertas vivenciadas vão tomando 

outras intencionalidades e proposituras. 

Em Durkheim(1978) tem-se a argumentação sobre a natureza social do 

processo educativo e no tecer de suas considerações é possível afirmar que a 

educação é, portanto uma prática eminentemente social. Ela faz parte de todas 

as sociedades e em todos os tempos históricos. Um processo pelo qual os 

homens desenvolveram formas de educação adequadas ao seu 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural. 

Compreender o fenômeno educativo implica, por sua vez, em entender 

as dinâmicas sociais que interferem e definem as formas e as práticas 

educativas, as políticas educativas e os processos pedagógicos que são 

adotados; perceber como o fenômeno educativo tem sido efetivado nos 

diversos contextos e pelos diversos sujeitos e suas ações humanas na 

sociedade em que vive: 

Quando um povo alcança um estágio complexo de organização 
da sua sociedade e de sua cultura; quando ele enfrenta, por 
exemplo, a questão da divisão social do trabalho e, portanto, 
do poder, é que ele começa a viver e pensar como problema as 
formas e os processos de transmissão do saber. É a partir de 
então que a questão da educação emerge à consciência e o 
trabalho de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os 
espaços, sistemas, tempos, regras práticas, tipos 
profissionais...(BRANDÃO, 1985, p. 16) 
 

Duas situações ocupam grande parte da vida, são elas a escolarização 

e o trabalho. A primeira vem cedo e hoje com a estrutura da Educação Básica 

inicia na Educação infantil; a segunda tem questões políticas e econômicas 

diversas, mas aqui se problematiza a partir da ideia do sujeito de intervenção 

transformadora que se realiza a partir da identidade. 

A aproximação com o trabalho pode revelar muito de uma pessoa, sua 

trajetória e movimentos de identificação, pertencimento. Porém a construção da 

identidade profissional pode ser efetivada a partir de sentimento, de desafios e 

de superação na tessitura de afirmação social, cultural e afetiva.  Essas são 

relações implicadas, também, com as configurações de uma sociedade 

marcada por compassos desiguais. O que exige para sua superação: 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão 
corajosa de sua problemática. De sua inserção nesta 
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problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para 
que, consciente deles, ganhasse força e a coragem de lutar ao 
invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, 
submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 
em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a 
constante revisões. A uma rebeldia, no sentido mais humano 
da expressão.(FREIRE, 1989, pp. 89-90) 
 

Na dinâmica de viver a vida, escolher a profissão pode ser um encontro 

de realização existencial permeado de conflitos e desafios até efetivar um 

sentimento de prazer. A narrativa da história de Patrícia Mendes e de Lilian 

Karla Sales de Melo, uma mulher cega e uma mulher surda de nascença 

imprimem novas cores e sabores ao seu ser deficiente no mundo e anuncia, a 

partir de suas histórias, as trajetórias que percorreram e como utilizam a 

bússola com a qual se arvoram nos oceanos de suas aprendizagens e 

intervenções no mundo. Suas práticas expressam a ousadia e a capacidade de 

se situar no mundo com coragem. A coragem de colocar o coração a frente das 

ações. 

Na sua trajetória pessoal, Patrícia Mendes evidencia uma relação 

desejante com o ato de ensinar. Essa ação se configura como possibilidade de 

intervenção no mundo, uma relação com o conhecimento a partir de uma 

vivência emancipatória. A busca de consolidação desse desejo a fez enveredar 

no exercício do Magistério, ganhou centralidade na sua vida. Lílian Karla Sales 

de Melo, também, destaca uma importância na mesma direção e amplia o 

elemento da espiritualidade como o movimento que vincula nossas atitudes e 

nossas crenças para ser gente como uma interconexão divina, toma o foco na 

pessoa, no humano, pois “O sagrado não se dá apenas em espaço mandálico 

ritual. O sagrado se dá em qualquer circunstância em que a vida se faz 

presente. Toda a vida é sagrada.” (TORO, 2008, p. 27) 

Atuar na área da educação, no espaço escolar e construir uma 

identidade docente vai se constituindo um debate importante para analisar os 

aspectos e perspectivas que o trabalho revela para a pessoa com deficiência.  

No que se refere a pessoa com deficiência, as questões relacionadas 

ao  mundo do trabalho apresentam-se marcada por ausências, invisibilidade e 

silêncios. Exemplo dessa afirmativa pode ser problematizado pelo que 

representa a dimensão da legalidade. Na história da educação Especial uma 

conquista pode, até certo ponto, se expressar nos percentuais que as 
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instituições, empresas precisam destinar a essa população. Porém, as políticas 

afirmativas acabam por evidenciar traços de investidas precárias, pois existir a 

necessidade, em termos de legislação, de determinar percentuais a serem 

cumpridos, aponta que essa abertura não é marcada pela diferença. 

Nos debates, sobre identidade docente, existem princípios 

considerados como fundamentais para a construção da identidade profissional: 

intencionalidade pedagógica; compromisso técnico, político e pedagógico. 

Essas exigências se efetivam como sendo elaboradas em espaços específicos 

para a formação de professores(as) em cursos de licenciatura. Se olhar bem 

para a constituição do espaço geográfico, dos lugares de formação e do 

trabalho docente, encontram-se ambientes edificados para uma tipificação de 

pessoas. A vida em sua dimensão humana sofre uma secundarização que 

compromete a própria humanidade que os processos formativos deveriam 

proporcionar. 

Para ingressar no mundo do trabalho, além dos percentuais de vagas, 

tem a questão da acessibilidade. Outro movimento que vem sendo marcado 

por exigências legais e não por sensibilidades humanas. A constituição da 

sociedade se distancia de política, não é a arte do possível, compreendendo 

arte como movimento de comunhão e de expressão da beleza presente na 

pluralidade dos seres humanos. 

Essas reflexões remetem às inquietações de Lílian Karla no momento 

em que atribui o importante papel a educação e aos processos de formação 

profissional; imprime como é urgente consolidar atitudes mais solidárias. Para 

ela é preciso assegurar desde a formação do professor(a) a capacidade afetiva 

que começa pela aceitação e reconhecimento do outro e do seu lugar, ou seja, 

“nesses termos, a abordagem epistemológica parte do ser vivo. A vida não é 

simplesmente a consequência de processos atômicos e químicos, mas o 

programa implicado que guia a construção do universo.” (TORO, 2008, p. 23) 

Para Lílian Karla, ser aceita implica em liberdade e reconhecimento, 

duas condições que deveria alimentar uma relação de alteridade capaz de 

localizar o outro a partir de sua possibilidade. É preciso perceber quem é a 

pessoa com deficiência dentro da sociedade. Acrescenta, ainda, a importância 

da comunicação, do diálogo, e que por isso a língua de sinais é imprescindível 
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para conviver com o surdo numa perspectiva em que a aceitação é o centro da 

construção da socialidade.  

Na vivência do dia a dia, não basta preencher as porcentagens, ter que 

existir as condições físicas, geográficas. Na construção do ambiente, essas 

necessidades podem ser vistas a olho nu, basta passar as vistas para saber 

que não estão lá, a exigência da acessibilidade evidencia isso. No campo da 

formação, no entanto, os conflitos são bem mais difíceis de perceber e 

dolorosos de experimentar. 

Na escola, a pessoa com deficiência é formada tendo que provar de 

maneira perversa que é capaz de produzir saberes. Afinal os sentidos desafiam 

a academia a se rever por dentro, pois se uma pessoa que não enxerga e 

precisa estudar como vai dar conta das leituras? Um questionamento no 

mínimo intrigante. São proclamadas práticas coletivas, atitudes solidárias, 

trabalhos em grupo, mas em relação à pessoa com deficiência atitudes de 

confiabilidade são precariamente construídas. Isso lembra os debates sobre as 

epistemologias de fronteira e as questões das subalternidades apresentados 

por Boaventura de Souza Santos. Em que “viver na fronteira é viver nas 

margens sem viver uma vida marginal”(2000, p.353), é superar a ideia de que o 

lugar do saber do outro é sempre duvidoso e sem legitimidade se não ocorre 

nos altares de saber sacralizados por discursos instituídos, se convidando 

Chauí(1997) para essa conversa. A fronteira como mirando o espaço da 

travessia, como a possibilidade do outro ser aquilo que, por estar num lugar 

diferente e que tem diferentes formas de existir. 

Estabelecer a identidade docente é trilhar um caminho em que 

diferença não é algo para correção ou eliminação; só é capaz de se adaptar 

aquele que se corrige. Em outras palavras, digo que só são sociais as relações 

que se fundam na aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, e 

que tal aceitação é o que constitui uma conduta de respeito.( MATURANA, 

1998, p. 21) 

No “paradigma de conhecimento prudente para uma vida decente” 

apresenta-se em uma das condições que é necessário o „sensocomunicar-se‟, 

que os saberes, os sujeitos que o produzem e os espaços de produção, se 

efetivam a partir de uma relação multidimensional, temos galerias de estilos 
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para dançar a vida. Então como tecer uma identidade que não traz a diferença 

se não para ser corrigida, regulada. (SANTOS, 2000,2006) 

Penso que se revela uma navegação tensa para o encontro do lugar do 

profissional com deficiência. O que Patrícia e Lílian nos colocam é mais que um 

simples diploma e a lógica do integrar ou incluir, remete a questionamentos 

mais cheios de boniteza porque não carece de perguntas complicadas e sim 

complexas, afinal: 

As condições epistémicas das nossas perguntas estão inscritas 
no avesso dos conceitos que utilizamos para lhe dar resposta. 
É necessário um esforço de desvendamento conduzido sobre o 
fio da navalha entre a lucidez e a ininteligibilidade da 

resposta.(SANTOS, 2009, p. 19) 
 
Se, na educação, a mudança é tão necessária, os processos de 

intervenção no mundo são marcados a medida que são estabelecidas a 

relação de pertencimento. É urgente superar a necessidade de viver os 

processos de alteridade marcados pela mesmidade do outro. Existem, a partir 

de novas pautas existenciais, movimentos diferentes para nadar no mundo. 

Nos espaços de saber o embalar de outras pedagogias.(MELO, 2006; SKLIAR, 

2003, 2006; HUTCHENS, 2007) 
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b) Vivência e Aprendizagem vital – movimentos de ebulição no 

compasso da inteireza 

 

Nas investidas para efetivar o direito de ser sujeito no mundo, de 

vivenciar os processos de constituição social, tomando como centralidade a 

humanização do ser humano, muitas podem ser as ferramentas utilizadas para 

estabelecer uma relação de pertencimento no mundo. 

A definição de pautas saudáveis para viver, demanda posturas 

capazes de delinear a produção de sensibilidades; a percepção e presença no 

mundo como movimentos tanto ético quanto estético.  

Propor a ligação de relações éticas e estéticas no movimento de 

colocar a vida como centro exige que, a organização, dos espaços convivência 

humana, trace uma rota que tem como direção uma proposição afetiva mais 

fluida entre as fronteiras dos direitos humanos e a vivência social plural: 

Com efeito, o próprio da vivência é pôr ênfase sobre a 
dimensão comunitária da vida social; vindo a mística sublinhar 
aquilo que une iniciados entre si, aquilo que conforta, de modo 
misteriosos, o vínculo, ao mesmo tempo tênue e sólido, que faz 
com que essa comunidade seja causa e efeito de um 
sentimento de pertença que não tem grande coisa a ver com as 
diversas racionalizações pelas quais, na maioria das vezes, se 
explica a existência das diversas agregações 
sociais.”(MAFFESOLI, 1998, p. 176) 
 

Essas considerações são provocações reflexivas para estabelecer a 

relação entre o que foi contado por Sivanildo Teodoro da Silva e Rosimery 

Maria da Silva e os elementos que possibilitam uma relação de prazer e paixão 

para embalar o ritmo de suas presenças no mundo – a música e a leitura, a 

arte de reconhecer existe uma aprendizagem que tem o poder reorganizador e 

originário na vivência. Que competências, os elementos que definem as suas 

criatividades, são capazes de gerar para o enfrentamento das situações postas 

nas relações sociais encharcadas de desigualdade. 

É possível dizer que, mesmo narrando situações de superação, existe 

no som de suas palavras uma serenidade e, ao mesmo tempo uma força, para 

se expressar e se movimentar na sociedade. Uma evidencia de sinergia entre 

seus desafios e os processos de superação. “Assim se exprime a sinergia da 
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razão e do sensível. O afeto, o emocional, o afetual, coisas que são da ordem 

da paixão, não estão mais separados em um domínio à parte...” (MAFFESOLI, 

1998, p. 53) 

Não se quer, com as reflexões ora apresentadas, negar os conflitos e 

dores, mas afirmar como as opções de felicidade para viver é o que ganha 

corpo em suas vidas. Existir e nascer com a música implica ser capaz de tocar 

a vida com autonomia e autoria. Na mediada que realizam suas atividades, 

seus movimentos no mundo precisam estar em sintonia. 

Boaventura de Souza Santos ao trazer a expressão “a pluralidade 

epistemológica do mundo”, estabelece uma afinidade com as provocações que 

a história de Sivanildo e de Rosimery propõe sobre o tecer de vínculos afetivos 

e culturais. É urgente e preciso que os seres humanos apresentem a 

competência de acreditar no outro da relação como possível. Necessitamos 

construir a emancipação a partir de uma nova relação entre o respeito da 

igualdade e o princípio do reconhecimento da diferença(p.62) 

Parafraseando a música cantada por Leila Pinheiro, uma cantora da 

música popular brasileira, “viver é afinar um instrumento”. Assim pode ser 

desenhada a competência construída por esse jovem rapaz de mãos suaves e 

riso tranquilo e essa mulher de atitude visceral. O fazer “de dentro para fora de 

fora para dentro”, tomando de empréstimo mais um pedacinho da música e da 

cantora aqui mencionada. 

Para viver somos desafiados cotidianamente a nos reinventar. 

Gonsalves nos presenteia com dizeres como “Não temos em nossas mãos o 

destino, mas temos, a possibilidade de intervir na configuração social a que 

pertencemos”(2009, p. 23). 

Nesse contexto, entendemos que as (an)danças se apresentam 

fundamentalmente, como uma vivência que proporcione um sentir e um agir 

que compreende as relações, os sujeitos e suas produções, a vida e sua 

dinâmica. 

A criticidade na leitura do mundo, do fortalecimento da sensibilidade 

nas relações humanas e a vivência cotidiana da criatividade para as 

transformações sociais(SANTOS, 2005, 2009) aponta uma proposta para 

vivenciar os traços do estilo pessoal enquanto via ecológica e solidária.  
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Para a competência de ser feliz encontra-se a energia sonora, 

navegando nos potenciais criativos como produtor da liberdade intelectual e da 

singularidade do ser. Um processo transcendente e visceral. 

 

Encontra-se na música e na leitura um tipo de combinação rítmica para 

a afirmação do propósito de felicidade com o qual Sivonaldo convida a si e aos 

outros para dançar. As contações de como sempre estabeleceu vínculos de 

acolhimentos revelam isso. Para Rosi, esse ritmo se estabelece pela energia 

com a qual sua vitalidade se movimenta, pelas expressões fortes e afirmativas 

com que posiciona seu corpo no mundo. Um movimento precisou várias vezes 

do processo silencioso para chegar ao rompante, de pelo choro, aprender a 

renascer. 

O sentir o mundo e nele estabelecer processos de aprendizagem, é 

uma composição feita para cada amanhecer, como quem solfeja as demandas 

da vida situadas numa rodas em que se é embalado para esperançar. 
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c) Força interior e Estratégia da Lentidão – a capacidade de 

esperançar 

 

 

A construção do equilíbrio emocional para enfrentar os desafios da 

vida e do conhecer o mundo vai construir sentimento da interligação entre os 

saberes exterior e interior e a indissociabilidade entre o homem e o mundo. 

Frente às diversas linguagens e expressões que pulsam, colocando 

criatividade e resistência como elementos imbricados e constitutivos do 

processo e da arte de “dar a volta por cima”. É o que sua capacidade de refletir 

e o jeito como encontrou alternativas de superar nos afirma.  Na busca da 

produção de uma sensibilidade autopoiética, encontramos o fortalecimento de 

outro elemento emergente, a força interior. 

Os caminhos percorridos e as aprendizagens produzidas se traduzem 

em alternativas possibilitadoras da compreensão e do reconhecimento dos 

próprios limites. Significa estabelecer sintonia entre a capacidade de se 

organizar a partir de sua interioridade. Para isso é preciso perceber que: 

 “Auto, naturalmente, significa „si mesmo‟ e se refere à 

autonomia dos sistemas auto-organizadores, e poiese – que 
compartilha da mesma raiz greda da palavra „poesia‟- significa 
„criação‟, „construção‟. Portanto, autopoiese significa 
„autocriação‟. (CAPRA, 2006, p. 88) 

 
Muitas vezes as práticas reivindicatórias, as lutas, imprimem uma 

relação de tensão que mais engessa que potencializa a força motriz que 

provoca o levantar das velas e se arvorar na vida. Os oceanos, por mais que 

ora se apresentem bravio, tem sempre o tempo de serenar e apresentar um 

horizonte onde se descansa suave. O ato de lutar na história de Adelmo e de 

Janaína apresentam estratégias que se organizam a partir de outros 

parâmetros, a interioridade e a lentidão. Com isso vão afirmando a superação 

da ideia de que “seu comportamento é do homem que perde dolosamente o 

seu endereço. É o homem desenraizado.”(FREIRE, 1989, p. 91) 

Diante das invisibilidades e silêncios Adelmo e Janaína foram, muitas 

vezes, colocados frente ao desistir das coisas da vida. No entanto, a 

capacidade de superação e de lançar no mundo é mobilizada no encontro com 

a força interior e com a estratégia da lentidão. Pois como diz Maffesoli: 
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Assim, confrontadas que estamos, todos, ao fim das grandes 
certezas ideológicas; conscientes, também, do cansaço que 
invade os grandes valores culturais que moldaram a 
modernidade; por fim, constatando que esta última já não tem 
grande confiança em si mesma, é indispensável recuar um 
pouco para circunscrever, com a maior lucidez possível, a 
socialidade que emerge sob nossos olhos. Esta, por mais 
estranha que seja, não pode deixar ninguém indiferente. O 
observador, o “decididor”, o jornalista ou, simplesmente, o ator 
social, estamos todos implicados por tal emergência. Mas resta 
ainda saber apreciá-la em seu justo valor. (1998,p.11) 

 
A partir desse momento, os elementos que os definem para viver vão 

emergindo e construindo a capacidade do sujeito/aprendiz de enfrentar os 

obstáculos com ousadia, determinação e equilíbrio emocional. Elementos 

emergentes no processo de desenvolvimento da segurança e do sentimento de 

ser no mundo, uma vez que obstáculos existem e podem proporcionar as 

condições necessárias para ascender a outros níveis de relações, na medida 

em que se é capaz de reverter o problema difícil em favor do próprio 

desenvolvimento. 

Outro ponto relevante a ser considerado é a forte relação existente 

entre si mesmo e a natureza que os cerca. Essa indissociabilidade remete a 

outro fator significativo entre o homem e o mundo. Pautados no cuidado e na 

sensibilidade, mediante diálogos constantes entre ambos, fortalecem os 

vínculos e permite movimentar-se, preenchendo desse modo o espaço vazio 

existente entre ambos com amor, respeito, sensibilidade e sabedoria numa 

caminhada constituída de desafios mediante a arte de ressurgir, de reconhecer 

que “no decorrer de uma mesma existência, cada um muda diversas vezes” 

(MAFFESOLI, 2005, p. 304) 

Saber ouvir, ter sensibilidade e exercitar constantemente o diálogo 

são posturas a serem cultivadas e assumidas na caminhada cheia de 

encontros e desencontros, quando muitas são as dificuldades a serem 

enfrentadas para encontrar saídas saudáveis que possibilitem a pessoa com 

deficiência buscar saberes e sentimentos nos processos de emancipação. É 

necessário superar a ideia de que,  

a noção de linha de fronteira define rigidamente uma 
binaridade entre um dentro e um fora, o totalmente familiar e o 
inteiramente estranho, não consentindo, assim, qualquer modo 
de mediação ou de articulação. No universo teríamos um 
medium de comunicação, o espaço habitável em que o eu e o 
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outro encontram uma possibilidade de partilha e, assim, a 
possibilidade de dar origem a novas configurações de 
identidade”. (RIBEIRO, 2005, pp. 483-384) 
 

Um movimento que se percebe como marcante no momento em que 

a força interior ganha corpo num processo de produção de sensibilidade é o 

construir de ambientes acolhedores, de estar consciente das relações a serem 

cultivadas nesses espaços e assumir diferentes papéis durante o caminho para 

o enfrentamento, com sabedoria, dos problemas que ganham importância. 

O ambiente construído para viver de maneira saudável reconhece as 

diferenças na relação e estar atento implica criar um envolvimento pautado na 

inteireza do ser que, na experiência, possibilita fortalecer campos vibracionais 

cada vez mais favoráveis no entremeio existente na tríade homem, mundo e 

sociedade.  

Uma relação que constitui e alimenta vínculos de confiança, 

acolhimento, disponibilidade, pode promover processos construtivos e de 

práticas solidárias para o trabalho vivenciado nos espaços sociais e educativos 

em que a pessoa com deficiência precisa conviver. “A educação deveria, então, 

começar atuando sobre as vivências e cultivar a afetividade. Os meios de 

comunicação, a valorização da vida, a justiça, a graça.”( TORO, 2008, p. 31) 
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d) Do conteúdo interior das narrativas a forma de lhe concede 

visibilidade– a figura do Ba Guá 

 

 

Na proposta de trabalhar com a identificação do elemento que define a 

relação de prazer com o mundo de cada um dos entrevistados, foi possível 

definir, entre os seis participantes da pesquisa, oito formas de comunicar-se 

com mundo. A imagem dos elementos e de como eles se interpenetram, revela 

uma figura que traz uma associação entre oito dimensões que se compõem 

numa perspectiva harmônica.  

Como fruto da análise das narrativas, na conversação e nas falas, 

identificamos elementos que definem os processos construídos por cada uma 

das pessoas participantes da pesquisa e a maneira como estão relacionados 

possibilita a organização de um Ba Guá. 

O octógono representa uma variedade de significados em muitas 

culturas e religiões. No budismo significa a conclusão, em chinês simboliza boa 

sorte e integridade, em hebraico é o número do Senhor, no taoísmo há oito 

imortais, e no cristianismo, denota as oito bem-aventuranças.  

O Ba Guá é uma “bússula” octogonal. Cada lado representa uma 

subdivisão dos quatro pontos cardeais, que são identificados por uma 

aspiração da vida.  Entre as margens e o centro da figura existe uma sintonia 

entre as fronteiras. Assim, o Ba Guá se configura, entre várias dimensões que 

o compõem até a chegada ao núcleo. 
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Entre as linhas, as partes que estão representadas no Ba Guá e a 

pesquisa temos: educação e espiritualidade, relações família e afetividade no 

reconhecimentos profissional e dos amigos. 

Para refletir sobre a amizade me fundamento em Bauman ao dizer que: 

Os amigos são criados pela pragmática da cooperação. São 
moldados pela responsabilidade e o dever moral. Os amigos 
são aqueles por cujo bem-estar eu sou responsável antes que 
ajam em reciprocidade e independente disso; só com essa 
condição pode-se efetuar a cooperação, ostensivamente um 
laço bidirecional. A responsabilidade deve ser antes uma 
dádiva para eventualmente se tornar uma troca. (1999, p. 63) 
 

Nessas linhas, encontramos a perspectiva que sinaliza para uma 

relação que supera a lógica do estranhamento, o outro como o que é anulado, 

subtraído. Numa outra direção, ser o outro, estar no outro lado da fronteira 

implica em estabelecer uma relação em que a comunicação potencializa o 

respeito e a alteridade, produz o sentimento de inteireza e consolida a 

aceitação. 

Das combinações que foram estabelecidas no trabalho da tese, tem-se, 

inspiradas na lógica do Ba Guá: espiritualidade, família e amigos a partir da 

identificação do sagrado, do divino e do que representa o espaço onde os 

vínculos afetivos foram mais expressivos para o pertencimento no mundo; 

educação, comunicação, musicalidade e criatividade encontrados nas 

estratégias da lentidão para viver com leveza e fluidez, sendo capaz de 

esperançar e estabelecer um movimento rítmico com o viver; o trabalho 

presente na identidade docente e na perspectiva do reconhecimento 

profissional: 
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Das relações implicadas entre essas múltiplas dimensões, a figura se 

expande e forma-se a “bússsula octagonal” com a qual as pessoas com 

deficiência apresentam suas atividades criadoras, os laços que são produzidos 

entre o ser, o pensar, o sentir e o agir no mundo. 

Cada elemento possui um complemento, que é sua fronteira. O 

trabalho, por exemplo, complementa o sucesso, assim como a família o 

relacionamento com os afetos, complementam a educação e a espiritualidade. 

Pois, 

O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, 
partes da natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com 
o tempo a transformar partes das trocas feitas no interior desta 
cultura em situações sociais de aprender-ensinar-e-aprender: 
em educação.(BRANDÃO, 1985, p. 14) 
 

As linhas nos dizem da união dessas dimensões e proporciona o 

delinear onde cada elemento se localiza e o que produz nas pessoas e no 

ambiente. Sua configuração leva em consideração as alterações presentes 

http://www.portalangels.com/horoscopo/fengshui/ba-gua.html
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tanto no espaço físico, geográfico, quanto nas relações e na produção dos 

sentimentos para (re)significar a vida. Pois,  

O central na convivência humana é o amor, as ações que 
constituem o outro como um legítimo outro na realização do ser 
social que tanto vive na aceitação e respeito por si mesmo 
quanto na aceitação e respeito pelo outro. (MATURANA, 1998, 
p. 29) 
 

A questão da mutação presente no significado do Ba Guá  é mais uma 

relação significativa entre o que encontramos nas narrativas e a escolha da 

figura para visualizar as suas relações. Diante das indicações de oito caminhos 

que se abrem a partir de cada situação é possível avaliar o desenvolvimento de 

uma determinada questão sob oito perspectivas diferente. A partir destas 

referências, como cada pessoa foi escolhendo seus próprios caminhos. Essas 

forças antagônicas são opostas e complementares, existindo dentro de todos e 

sendo guiadas pela capacidade de fazer escolhas para dançar os desafios do 

viver ativo, emancipatório, transcendente. 

As narrativas permitem identificar que aceitação para os informantes 

implica em emoções pautadas na confiabilidade, quando para Sivonaldo e 

Patrícia a presença do outro nas conduções da vida, significa que eles 

precisam se sentir seguros para entregar determinadas situações em que 

precisam contar com os videntes para poder se locomover na vida – lidar com 

dinheiro, ser conduzido e guiado para os lugares. Essas afirmativas estão 

ligadas aos elementos família, criatividade e da espiritualidade.  

Para Rosi, Lílian e Adelmo ser aceito demanda uma relação em que 

estão presentes sentimentos como gratidão, reconhecimento e liberdade, 

ligados ao elemento da educação, vínculos, comunicação e do trabalho. 

A partir do que configura o sentimento de aceitação, encontra-se 

potencializado os elementos definidos em cada história e que vai se 

entrelaçando na roda cíclica do Ba Guá. 
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Guiados pela idéia de controle somos cegos à nossa circunstância, porque nela 
buscamos a dominação que exclui o outro e o nega. Além disso, em nossa cultura 
ocidental, estamos imersos na idéia de que temos que controlar a natureza, porque 

cremos que o conhecimento permite o controle. Mas isto, de fato, não ocorre: o 
conhecimento não leva ao controle. Se o conhecimento leva a alguma parte, é ao 

entendimento, à compreensão, e isto leva a uma ação harmônica e ajustada com os 
outros e o meio. 

 

 

 

Humberto Maturana 
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CAPÍTULO 3 

 

HISTÓRIA DE UNS, HISTÓRIAS DE MUITOS – 

configurações sobre Educação Especial e o eco das narrativas 
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HISTÓRIA DE UNS, HISTÓRIAS DE MUITOS – configurações sobre Educação 
Especial e o eco das narrativas 

 

Para conversar sobre as demandas da EE e marcas importantes de sua 

história tomo como foco os paradigmas da integração e da inclusão, uma vez 

que, construídos historicamente, evidenciam aspectos importantes no situar 

dos debates presentes e que configuram, marcadamente, uma relação 

implicada entre as concepções construídas sobre a pessoa com deficiência nas 

diferentes temporalidades, principalmente nas questões que aparecem nos 

últimos quarenta anos do século XX. Nessa direção, percebe-se o quanto se 

revela uma tendência em desarticular alguns aspectos que, para compreender 

melhor o caminhar da EE e dos paradigmas, não podem deixar de ser 

considerados, tais como os sociais, políticos, econômicos, culturais e afetivos. 

O contar de momentos marcantes da história da EE traz encontros com 

os sentimentos e concepções presentes nas narrativas de pessoas com 

deficiência. Nas experiências vivenciadas pelas pessoas com deficiência, 

muitas são as aproximações e similitudes encontradas na trajetória dessas 

discussões: a medida em que a maneira como se situa as lutas e demandas 

educativas presentes nos paradigmas da EE têm uma tradução na dinâmica 

cotidiana no exercício do pertencimento. 
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a) Educação Especial, tempos idos e tempos próximos: uma história 

frente às implicações do trato com as gentes 

 

Para estabelecer um ritmo entre esses fios e ecos considero o que 

caracteriza a EE e, começando pelos paradigmas da integração/inclusão, 

pode-se dizer que foram, e têm sido, fruto de uma luta/conquista ao longo do 

tempo, gerada pela necessidade dos grupos que conviviam e convivem de 

perto com as pessoas com deficiência1, na busca da superação do caráter 

segregacionista/excludente. 

É a partir dessa tensão, integração/inclusão versus 

segregação/exclusão, que a força dos anos de 1980 e de 1990 traçam 

proposições que evidenciaram/condicionaram o trato e as concepções da EE. 

Em sua evolução histórica, a EE constituiu-se a partir de influências das 

mais diversas áreas, tais, como, Teologia, Economia, Política, Medicina, e até 

mesmo a Mística. Assim, 

até o século XVIII, as noções a respeito da deficiência eram 
bastante ligadas a misticismo e ocultismo, não havendo base 
científica para o desenvolvimento de noções realísticas. (...) 
”„as noções de democracia e igualdade eram meras centelhas 
na imaginação de alguns indivíduos criadores!” (MAZZOTTA, 
1996, p. 16) 
 
 

A influência mística marca, de maneira profunda e resistente, a história 

da EE, capaz de deixar uma aridez cortante no pensamento de cada indivíduo, 

alimentando, durante décadas a fio, uma imagem construtora de concepções 

de deficiência justificada pelo divino e respaldando o tratamento dado a pessoa 

com deficiência como algo fora da realidade social e, portanto, sem importância 

social ou educativa. 

A presença desse “tipo de gente” nada exigia como preocupação que 

demandasse esforços para sua inserção na dimensão social, econômica ou 

cultural. Assim, ao buscarmos os fundamentos para essa forma de conceber e 

tratar o deficiente pode ser identificado um tipo de compreensão.  

                                                           
1
Ao longo do trabalho será utilizada a expressão “pessoa com deficiência”. Uma vez que situaremos o 

jeito como atualmente se faz referência aos sujeitos da discussão da tese. 
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Na Idade Média, por exemplo, foi cristalizada uma concepção de mundo 

e de homem, aparatada em lógicas ditas divinas e sobrenaturais, ou de 

perfeição, que explicam a não inserção da pessoa com deficiência na dinâmica 

da sociedade. Sua condição de estranho, descartável, não justificava a 

necessidade de tratamentos ou possibilidades de existência. 

Registrando algumas situações mais gerais, Pessoti (apud 

CECCIN,1997) evidencia que em épocas anteriores são raros os documentos 

que tratam dessa questão. No entanto, se analisar a experiência de Esparta, 

por exemplo, posso dizer que, diante de um estereótipo de homem como ser 

atlético, eram realizadas seleções naturais que seguiam para além da seleção 

biológica, ou seja, os deficientes físicos ou mentais eram considerados sub-

humanos, legitimando, dessa forma, a sua eliminação ou abandono. Durante a 

Idade Média, “eram freqüentes os apedrejamentos ou a morte nas fogueiras da 

Inquisição das pessoas com deficiência, pois eram consideradas como 

possuídas pelo demônio” (GIL, 2002, p. 5).  

Tomando ainda por referência os estudos de Ceccin (1997), vejo que, 

após a difusão da Ética Cristã, o compromisso piedoso do cristianismo coloca 

os deficientes como possuidores de alma, portanto, filhos de Deus. Essa 

maneira de reconhecer o outro justificou, por sua vez, que o sacrifício deles era 

um atentado aos desígnios divinos, promovendo o seu acolhimento em 

conventos e igrejas, uma relação que evoca a perspectiva da caridade e para 

as pessoas com deficiência tem-se o confinamento. O que se efetiva numa 

relação de proteção e castigo, uma vez que 

a própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o 
homem como “imagem e semelhança de Deus”, ser perfeito, 
inculcava a idéia da condição humana como incluindo perfeição 
física e mental. E não sendo “parecidos com Deus”, os 
portadores de deficiência (ou imperfeições) eram postos à 
margem da condição humana (MAZZOTTA, 1996, p. 16). 

 

O que desenha, de certa maneira, a apresentação de uma prática 

segregadora. Nesses olhares, como sendo justificada pela repulsa e extermínio 

daquilo que não se enquadrava na ideia do que deveria ser o “humano”.  

Percebo dois movimentos: num primeiro, o não corresponder ao paradigma do 

Ser perfeito em seus traços estéticos e, num segundo, como coitadinhos que, 
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não sendo a representação daquilo que como “superior” configurava o perfeito 

e o normal, merecia piedade, ainda que “longe dos nossos olhos”, como 

fardo/penitência àqueles que tinham a má sorte de ter entre os seus tal tipo de 

criatura. Assim,  

um consenso social pessimista, fundamentado essencialmente 
na idéia de que a condição de “incapacitado”, “deficiente”, 
“inválido” é uma condição imutável, levou à completa omissão 
da sociedade em relação à organização de serviços para 
atender às necessidades individuais específicas dessa 
população (idem). 

 

Nesse momento, a visão religiosa anuncia um tipo de tratamento ao 

deficiente, pautado pelo cuidado desse indivíduo nos espaços familiares ou em 

conventos. Essa ação se constitui numa proposta segregadora, ao delimitar o 

espaço e o tratamento da pessoa com deficiência, unicamente dentro do 

núcleo familiar ou nos conventos, que geralmente se fechavam em si mesmos. 

Tal postura fomentou, também, outra maneira de estabelecer a relação 

com o outro: a de que, sendo escolhido por Deus para pagar alguma coisa aqui 

neste mundo, não se poderia fazer muito para ajudá-lo, mas sim atenuar o 

peso de sua existência para o cumprimento de sua provação na terra. 

No espaço social, a pessoa com deficiência era representada como uma 

“coisa”, ora disforme, ora carente de piedade. Nesse sentido, não correspondia 

ao que a organização social desejava ou esperava do ser “normal”. Esse 

desencontro entre um modelo imaginado e a realidade da pessoa deficiente 

fortalecia a ideia de que essa, por não responder ao anseio social, não atender 

às expectativas em relação aos traços físicos de perfeição, indicava um risco à 

sociedade. Por isso, se justificava o tratamento nas expressões marcadas pela 

rejeição, vergonha e medo. 

As marcas de um movimento que evoca as práticas higienistas, 

evidenciam que junto às demandas que desfiam um prestar atenção as 

pessoas com deficiência gera movimentos dentro do movimento, ou seja, para 

intervir nas necessidade de ter que gestar políticas para lidar com a pessoa 

diferente, como sendo a de realizar uma limpeza e purificação. Expressões que 

remetem ao imaginário religioso e cristão.  
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Não obstante a compreensões e atitudes presentes nas relações sociais, 

encontramos recortes que evidenciam novas possibilidades, ainda que 

centrada em compreensões de estranheza ou assustamento. O que pode ser 

visto, quando as mudanças vivenciadas nas situações políticas e sociais foram 

provocando o surgimento de formas diferentes no trato com a pessoa com 

deficiência. 

A Revolução Francesa, por exemplo, a partir de sua perspectiva 

humanista, influenciou e promoveu as primeiras formas de educação escolar 

para as pessoas com deficiência na Europa. O que repercutiu, posteriormente, 

no Brasil, onde as percebe como inválidas e carentes, necessitando de amparo 

social. Assim, a partir das “bandeiras de liberdade, igualdade e fraternidade”, 

passa a encará-las como “objeto de assistência (mas ainda não de educação) 

e entregues aos cuidados de organizações caritativas e religiosas”(GIL, 2002, 

p. 6) 

A partir da visão da pessoa com deficiência como objeto de assistência, 

se organizam, em várias partes do mundo, por todo restante do século XVIII e 

pelo século XIX, instituições para garantir serviços assistenciais, chegando-se 

ao século XX com a ideia de que o problema não se restringe à questão do 

assistencialismo, mas também do direito a conviver numa sociedade que 

precisa ser democrática e assegurar o direito a educação. 

Para a EE, o movimento de sua historicidade se insere no que as 

diversas teorias sobre Movimentos Sociais ou Novos Movimentos Sociais 

apontam, seja pelo caráter funcionalista em que os movimentos “são vistos 

como comportamentos coletivos originados em períodos de inquietação social, 

de incerteza, de impulsos reprimidos, de ações frustradas, de mal-estar, de 

desconforto”(GOHN, 1997, p. 40) ou do paradigma acionalista, ao dizer que 

“são as forças centrais da sociedade por serem sua trama, seu coração... é ao 

mesmo tempo um conflito social e um projeto cultural” (GOHN, 1997, pp. 146-

147). Ou ainda, como situa Boaventura de Souza Santos quando nos diz que, 

A emancipação por que lutam não é política mas antes 
pessoal, social e cultural. As lutas em que se traduzem 
pautam-se por formas organizativas(democracia participativa) 
diferentes das que presidiam ás lutas pela 
cidadania(democracia representativa). Os protagonistas 
dessas lutas não são as classes sociais(...) são grupos sociais, 
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ora maiores, ora menores que as classes, com contornos mais 
ou menos definidos em vista de interesses colectivos por vezes 
muito localizados mas potencialmente universalizantes(1999, 
p. 261) 

 

Se tomarmos os debates sobre conceitos dos Movimentos Sociais seu 

surgimento se entrelaça com expansão da atividade política a partir do século 

XIX, ainda que marcada pela defesa de interesses próprios, com intuito de 

provocar mudanças institucionais, valendo-se de formas de organização e 

atuação não-convencionais -  passeatas, atos de violência, protestos, etc. 

Na EE, os movimentos para que a pessoa com deficiência assegurasse 

sua presença no mundo, passa por situações que em sua dinâmica interna 

direciona muitas das suas investidas a partir da questão da educativa e 

escolar. A força de sua presença na sociedade implica na criação de políticas 

educativas e sociais que contemplem essas pessoas e no mundo atual as lutas 

e reinvindicações ganham força na luta pelo direito da própria pessoa com 

deficiência participar diretamente das propostas e dos projetos que dizem 

respeito as suas necessidades. Uma evidência de que a aceitação da pessoa 

com deficiência como sujeito de possibilidade e de conhecimento é uma 

exigência nuclear. Isso nos remete a fala de Rosi quando nos diz que as 

pessoas não a aceitam a toleram e coloca como explicação o fato de que ela 

não admite que passem por cima de questões que são relevante e precisam 

ser discutidas. 
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b) A pessoa com deficiência e a educação no século XX: sujeito de 

direito e ideia de democracia 

 

No século XIX, a partir de experiências organizadas e concretizadas em 

países da Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, o Brasil iniciou a 

organização de serviços, atendendo cegos, surdos, deficientes mentais e 

deficientes físicos. Mas, segundo Moreira (1997), foi no século XX que se 

assistiu ao crescimento do número de institutos especializados e do 

atendimento a pessoa com deficiência na rede regular de ensino. 

Mais especificamente, foi na primeira metade desse século que os 

estabelecimentos de ensino, nas esferas federal e estadual, começaram a 

prestar algum tipo de atendimento escolar especial às pessoas com deficiência. 

Foi principalmente na Europa que os primeiros movimentos 
pelo atendimento aos deficientes, refletindo mudanças na 
atitude dos grupos sociais, se concretizaram em medidas 
educacionais. Tais medidas foram se expandindo, tendo sido 
primeiramente levadas para os Estados Unidos e Canadá e 
posteriormente para outros países, inclusive o Brasil.( 
MAZZOTTA,1996, p.17). 

 
 

Mais marcadamente, só na década de 1930, com a influência do 

Movimento Escolanovista, é que se localiza uma proposta pedagógica centrada 

no aluno, considerando principalmente as diferenças individuais. Momento em 

que se registram as primeiras experiências pedagógicas, por exemplo, os 

estudos da médica italiana Maria Montessori, sinalizando para um outro 

entendimento sobre a deficiência diante da transposição  

para crianças normais seu método de recuperação de crianças 
deficientes. Com a utilização de materiais concretos, conseguia 
fazer com que crianças, pelo tato, pela pressão, pudessem 
distinguir as cores, as formas dos objetos, os espaços, os 
ruídos, a solidez, etc” (GADOTTI, 1999, p. 145-146) 

 

A visão de democracia e o movimento dos educadores, instaurado na 

década de 1930, ampliaram as perspectivas e apontaram para uma 

compreensão de educação que, revendo questões de atendimento ao aluno, 

possibilitou algumas aberturas para se pensar um atendimento às diferenças, 

embora centradas nas individualidades, marcadas por um olhar da visão liberal. 

Nessa perspectiva, 
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os preceitos liberais de crescimento, de esforço individual, 
rumo à ascensão na sociedade, determinam encaminhamentos 
que encontram em sua base uma visão de que, se o indivíduo 
é deficiente, será com esforço redobrado que vencerá na vida, 
esforço dele próprio e das instituições que o cuidam, o 
amparam, o educam, o promovem (DA ROS, 1989, p. 24). 
 
 

Com a busca democrática, em que o direito à educação passa a ser de 

todos, como poderia ser negado a pessoa com deficiência esse atendimento? 

Sua aceitação nos espaços escolares foi se consolidando, ainda que de forma 

particularizada e segregacionista. “À educação especial é conferido o caráter 

de assistência da „melhor maneira que se puder fazer‟” (DA ROS, 1989, p. 24, 

grifo da autora). 

O lugar dessa pessoa seria, então, a sala especial, construída, 

geralmente, no lugar mais escondido do espaço físico da escola, que muitas 

vezes era motivo de especulação e de olhares curiosos. O lugar onde ficavam 

os “doidinhos”, os “mudinhos”, os “ceguinhos” ou os “aleijadinhos”2.. 

Apesar dos registros que destaco até este momento, vale ressaltar que 

chegar à escola chamada regular foi uma conquista e uma vivência de grande 

importância para as décadas que se seguem, pois, se por um lado havia o 

“sofrimento” em estar marcado por certas etiquetas e de receber tratamentos 

segregadores, foi na sua exposição à sociedade, na participação dos 

movimentos sociais em períodos definidores do ponto de vista das diretrizes 

políticas e educacionais, que os espaços foram sendo abertos. Se, durante 

muito tempo, a deficiência foi um problema patológico, atestado por uma leitura 

médica ou psicológica, estava sendo, ainda que timidamente, anunciada a 

dimensão de um problema também de ordem social e pedagógico. 

Este momento marca um dos ecos que anuncio e que encontra a 

interface dos debates da EE com as experiências que as pessoas com 

deficiência vivenciam uma vez que, 

são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por 
atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas 
sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo 
político de força social na sociedade civil. Suas ações 

                                                           
2
 O diminutivo não é um exagero de linguagem, mas sim um registro de que essa linguagem carregava em 

si um jeito perverso de reconhecer o outro. O sentimento de pena que conduzia à ação de proteção ou de 

amparo. 
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estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As 
ações desenvolvem um processo social e político-cultural que 
cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de 
interesses em comum. Esta identidade decorre da força do 
princípio da solidariedade e é construída a partir da base 
referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo 
grupo. (GOHN , 1995, p. 44) 
 
 

Quando me refiro à exposição, ou seja, o “lidar” com a presença da 

pessoa com deficiência, tenho como intenção problematizar a lógica do 

pensamento que remete à necessidade de considerar a influência de questões 

postas, também, pela posição socioeconômica e cultural que os sujeitos 

presentes nesse movimento ocupam. O que estabelece lógica com a 

compreensão de que, 

... a noção de movimento social deve tomar o lugar da noção 
de classe social por que .atualmente não se trata mais de lutar 
pela direção dos meios de produção e sim das finalidades das 
produções culturais, que são a educação, os cuidados médicos 
e a informação de massa.. As novas contestações não visam 
criar um novo tipo de sociedade, menos ainda libertar as forças 
de progresso e de futuro, mas mudar a vida, defender os 
direitos do homem, assim como o direito a vida dos que estão 
ameaçados pela fome e pelo extermínio, e também direito à 
livre escolha de um estilo e de uma história de vida pessoais 
(GOHN, 1997, p. 152). 
 

Assim, ainda que a luta, na década de 1930, fosse por uma educação 

mais justa, pautada nos princípios da democracia3, observamos uma proposta 

de expansão bastante atrelada ao aumento da densidade demográfica que se 

efetiva pela migração rural à zona urbana, na busca de novas oportunidades de 

trabalho e melhoria na qualidade de vida. Esse deslocamento é, também, 

provocado pelo grande crescimento da industrialização. Não se tratava ainda, 

no Brasil, de uma busca pela melhoria qualitativa do trabalho educativo, o que 

mostra um descompasso entre as discussões educacionais nos movimentos 

sociais, a organização econômica e a atuação política numa determinada 

sociedade. 

Isso apresenta implicações para a EE, a partir do momento em que, no 

trato com o mundo do trabalho, as questões referentes a pessoa com 

                                                           
3
Como nos apresenta Romanelli, 1998. 
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deficiência tinha mais complicadores ainda, pela associação imediata entre a 

limitação e a redução da capacidade produtiva. 

Tal concepção acaba reforçando práticas comprometedoras no 

desenvolvimento social e educativo da pessoa com deficiência.  Se a educação 

é um meio de crescimento social, deveria de certa forma, atender às questões 

do trabalho. Daí, que sentido tem oferecer esse tipo de atendimento a um 

deficiente que não se enquadrava, nem seria aceito, no mercado de trabalho? 

Nessa perspectiva, à escola, ao receber esse indivíduo, competia treiná-lo para 

desenvolver o mínimo de possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho. 

Dadas suas limitações, dele seria exigido o mínimo, pois, só poderia atuar em 

trabalhos que exigissem repetição e nenhum pensar. Integrar/incluir também 

significava uma benevolência em resposta a necessidade de acolher a pessoa 

com deficiência em trabalhos mecânicos, de baixa remuneração e sem 

investimentos no trabalhador.  

Nesta direção, duas perguntas podem ser feitas: qual o papel dos 

espaços de formação para a pessoa com deficiência e a responsabilidade da 

função social e humana dos espaços educativos na valorização do direito do 

ser humano? Em que medida a educação e a escola atenderia essas pessoas 

como seres sociais com direito e reconhecimento de suas competências e 

emoções para viver a vida?  

No cerne das compreensões indicadas, a concepção do que constitui 

características fundantes ao trabalho pedagógico para atender pessoas com 

deficiência é marcada, durante muitos anos, por teorias da aprendizagem de 

cunho higientista e comportamentalista, como, por exemplo, os estudos de 

Skinner, marcados “pelas suas técnicas psicológicas do condicionamento 

humano, aplicáveis ao ensino-aprendizagem” (GADOTTI, 1999, p. 147). 

A prática educativa era apenas exigida para construir propostas de 

trabalho pautadas em situações didático-metodológicas que permitissem 

vivências de situações de modelagem social – ensinar os alunos a amarrar 

sapatos, vestir-se, dentre outras coisas – ou a aprender o básico para alentar 

pais e parentes, como escrever os próprios nomes ou algumas poucas 

palavras. A maneira como se percebia a deficiência mental, por exemplo, era 

determinista e generalizante, ou seja, as especificidades de cada sujeito não 
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eram contempladas nem mesmo dentro das variedades e características da 

categoria da deficiência mental. Mais grave ainda, essa concepção estendia-se 

a qualquer modalidade de deficiência, fosse ela auditiva, visual ou física. 

Nos espaços educativos, especificamente os escolares, se instala as 

práticas de repetição, reforço e memorização. As propostas de trabalho eram 

pautadas em atividades mecânicas diante da visão estática das possibilidades 

de desenvolvimento do portador de deficiência. Ocupar o tempo do aluno era 

basicamente o eixo da ação docente. 

Nesse momento, situo as inquietações presentes na história de Patrícia, 

uma vez que durante sua formação profissional precisou vivenciar a falta de 

credibilidade na sua capacidade intelectual e criativa. Ao duvidar da 

capacidade de Patrícia, a professora revela o quanto ambientes educativos não 

aceitam a diferença e quando abre o espaço a pessoa com deficiência é ela 

quem tem que atestar que merece participar desse lugar.(RODRIGUES, 2006) 

Nesses encaminhamentos e atuações é possível identificar como vai se 

constituindo a noção do outro nas relações. Esse outro, sendo uma pessoa 

com deficiência, me parece que vai consolidando a lógica da minoridade. 

Apesar de avanços significativos em termos de dispositivos legais, de políticas 

educacionais, construções didático-pedagógicas, na vivência cotidiana a 

compreensão do outro como sujeito de possibilidade ainda, parece, carente de 

novas proposições. Isso me remete as questões trazidas por Souza: 

As formas de opressão e de exclusão contra as quais lutam não 
podem, em geral, ser abolidas com a mera concessão de 
direitos, como é típico da cidadania; exigem uma reconversão 
global dos processos de socialização e de inculcação cultural...( 
1999. p. 261) 

 

Reconheço que a década de 1940, com a luta e a construção de um 

documento que trazia em seu conteúdo questões de respeito aos direitos 

humanos, foi um período de conquistas e significativas mudanças no âmbito 

das reflexões e ações destinadas à EE. 

A Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, afirma a educação como 

um direito que condiciona o desenvolvimento digno da pessoa humana, ao 

definir como indissociáveis, desse desenvolvimento, as questões individuais, 
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coletivas, sociais, políticas e culturais. Essas concepções fortalecem e apontam 

indicadores legais às discussões e lutas no âmbito da EE, visto que “afirmam o 

princípio da não-discriminação e proclamam o direito de toda pessoa à 

educação” (GOFFREDO, 1999, p. 27). (grifos meus)4. 

Essas contribuições, me remetem a reflexão sobre o outro na relação e 

me apoiando em Melo(2003) trago suas colocações ao estudar Lévinas quando 

nos diz que os direitos do homem são os direitos do outro homem, que  

Os direitos do outro precedem os meus? O que Lévinas deseja 
afirmar é que o outro é fonte dos meus direitos. A igualdade 
entre mim e o outro não vem ditada por um princípio a priori, 
que se apresenta como justiça e respeito à igualdade entre as 
pessoas. O direito do outro precede todas as convenções e leis 
estabelecidas.(p. 258) 

 

Mas como a força dos dispositivos legais são uma forma de legitimação 

que os movimentos encontram para fazer valer um direito. A Declaração dos 

direitos humanos se configura em um documento, que na força de suas 

implicações, faz com que na década de 1950 o Estado intervenha na área em 

questão e as campanhas educacionais tomam uma abrangência nacional sob a 

forma de assistência técnica e financeira, a fim de subsidiar os trabalhos 

desenvolvidos pelas Secretarias de Educação e Instituições Especiais. A 

“inclusão da modalidade „Educação Especial‟ ou para „Deficiente‟ só ocorrerá 

na política educacional brasileira no final dos anos 50 e início da década de 60“ 

(MOREIRA, 1997, p. 26). 

É, exatamente, pela vigência de lei, que convido o pensamento de 

Lévinas para a costura de minhas reflexões, pois acredito que suas investidas 

na construção de um pensar e agir que consolida relações pode, não negar a 

criação de leis para a vida em sociedade, mas sim estabelecer novos vínculos 

que, mais centrados nas pessoas, podem ir se tecendo a partir de outra lógica. 

 

 

 

                                                           
4
Em seu estudo Goffredo nos apresenta, ainda, apontando documentos legais, contribuições em décadas 

anteriores como as Constituições Brasileiras de 1934, 1937 e 1946 que também traziam nos seus textos 

aspectos que tratavam da garantia do direito de todos à educação. 
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c) Mudar o jeito de se referir X mudar o jeito de pensar e (com)viver 

 

Interessante pontuar que nesse momento, também, é possível trazer 

para a discussão sobre a terminologia. Muitos nomes já passearam na história 

da EE para fazer referência a pessoa com deficiência: excepcional, portador de 

deficiência, especial e, a expressão mais atual, “educando com necessidades 

educativas especiais”. Bueno (1997) alerta para a necessidade de pensar o 

termo e a sua implicação política e social, não apenas filológica ou legal, 

questionando a dimensão conceitual presente no discurso oficial, reforçando o 

cuidado de que a mudança de termos não necessariamente tem garantido a 

mudança de atitudes, mas, sim, a perda de especificidades, singularidades, 

que são necessárias à compreensão do sujeito. 

A maneira como se fala, sobre a pessoa com deficiência, traz uma carga 

simbólica que pode mascarar o que se pensa, realmente, do sujeito a que se 

referem. Não estou negando que o trato com os termos foi fruto, também, de 

uma discussão que passou pela questão do respeito a estas pessoas e que, a 

sua maneira, foi minimizando o estereótipo de “doidinho”, porém, em algumas 

situações, o termo não garantiu o tratamento, nem redimensionou ações, uma 

vez que a credibilidade na capacidade e na condição de ser social, do sujeito 

chamado deficiente, muitas vezes não foi ressignificada. 

Aquilo que se apreende ou entende a partir do que se 

denomina/aproxima 

[...] é uma instância intermediária entre conceito e percepção; 
que ela se situa sobre as dimensões de atitudes, informações 
se de imagens; que ela constitui para a formação das condutas 
e a orientação das comunicações sociais; [...]; que ela se 
caracteriza por focalização sobre uma relação social e uma 
pressão à inferência: a difusão, a propagação e a 
propaganda”(DOISE, apud NÓBREGA, 2001, p.67-68). 

 
 

A década de 1940 lutava pela garantia do atendimento à pessoa com 

deficiência, buscando redefinir as ações e não apenas um atenuante para 

denominar um sujeito. Nesse período, apesar do crescimento das salas 
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especiais em espaços regulares5, o ensino continuava sendo segregador, uma 

vez que não permitia a convivência da pessoa com deficiência nos diversos 

espaços escolares, nem a convivência do professor desse tipo de ensino com o 

corpo discente da escola da qual esse sujeito portador de deficiência fazia 

parte. 

A década de 1960 é, basicamente, marcada pela Lei de Diretrizes e 

Bases – LDB nº 4.024/61, que destina um artigo (nº 88) à educação do aluno 

que, para essa época, era configurado como „excepcional‟, reconhecendo que 

as pessoas com deficiência devem ser integradas, no que for possível, ao 

sistema geral de educação e assim garantir sua inserção, também, na 

sociedade. Aqui, surge o paradigma da integração, de forma muito tímida e 

intimamente ligado a princípios liberais que determinam o sucesso ou fracasso 

do indivíduo, pautado em suas capacidades individuais. 

Essa perspectiva de inserção amplia as possibilidades de luta no 

caminho que as pessoas com deficiência costumam trilhar no dia a dia em 

busca do reconhecimento da cidadania e da condição de ser social da pessoa 

com deficiência. Quando a luta passa a açambarcar outras formas de segregar, 

excluir e discriminar, suas trajetórias buscam novos movimentos, ainda que os 

grupos estejam isolados, favorecem, em muito, a organização da sociedade 

civil e a pressão mais contundente à sociedade política, que vai sendo 

“convidada” a tomar posição nas questões sociais. 

É nesse período que a luta pelos direitos humanos toma uma força 

maior e as questões étnicas, sexuais e religiosas se firmam enquanto lutas 

sociais, acenando também para a segregação da pessoa com deficiência. No 

âmbito educacional, esse caráter segregador é cristalizado a partir do momento 

em que, na prática social, as relações e as propostas pouco eram capazes de 

garantir as conquistas advindas da dimensão legal. É na dança da vida, no 

embate com a necessidade de superar tantas dificuldades de estrutura e de 

compreensão que a pessoa com deficiência localiza elementos que o definem 

na criatividade e prazer de viver a vida em comunidade e comunhão. 

 

                                                           
5
 Durante muito tempo a pessoa com deficiência foi atendida, unicamente, em Escolas Especiais, Centros 

e Clínicas especializadas. 
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d) O que marca as dimensões legais nas relações sociais e educativas 

- enfoque psicológico na lógica relacional 

 

Importante situar o quanto a Psicologia, que a partir de seus 

diagnósticos determinava as condições sociais do indivíduo entre o que viria a 

ser “normal” ou “patológico”, influenciou na maneira como esse indivíduo 

poderia ou não ser inserido na vida em sociedade. Esse mecanismo de 

qualificação social determinou imagens e concepções a respeito do tratamento 

a ser destinado àqueles que apresentassem características comprometedoras 

da ordem e do equilíbrio socioafetivo da sociedade, provocando na 

materialização das práticas sociais/educativas e nas atitudes/posturas dos que 

precisavam conviver com pessoas com deficiência certa “rejeição”. 

Diante dessa perspectiva, que aqui chamo de engessada, é possível 

perceber como se compreendeu e determinou a participação da pessoa com 

deficiência na sociedade e seu comportamento nas relações sociais. A leitura 

psicologista fortaleceu uma concepção estereotipada não só das deficiências, 

mas também das doenças mentais, promovendo, de uma forma mais cruel, os 

sanatórios como lugares onde os desajustados sociais ou anormais deveriam 

ser “depositados”. 

Nesse contexto, vai se dando um movimento contrário nos anos 1960. 

Ainda que esse mantenha o caráter de exclusão social6 da EE, é importante 

salientar que experimentava o caminhar para o paradigma da integração, que 

vinha esboçando seus primeiros passos. Passava-se a exigir políticas 

educacionais que apresentassem, efetivamente, propostas capazes de garantir 

oportunidades de educação as pessoas com deficiência, a partir das próprias 

determinações legais.(FERREIRA, 2006; RODRIGUES, 2006) 

Porém, mesmo diante do que pode ser avanço do ponto de vista das 

lutas sociais, a lei que marca esse período e que traz, pela primeira vez, 

considerações sobre a EE, no dizer de Kassar, imprimiu uma “marca” que está 

                                                           
6
 O fato de as discussões pedagógicas sobre a inclusão/exclusão apresentarem sua configuração de 

maneira mais contundente na década de 1990, não significa plasmar a perspectiva da inclusão enquanto 

contraposição da exclusão apenas a esse período. Esse tipo de rigidez nega a construção das concepções e 

realidades enquanto processo histórico. 
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presente nas políticas educacionais para as pessoas com deficiência nos dias 

de hoje e que, 

manifesta-se em seu discurso que pode ser visto como 
ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que propõe o atendimento 
„integrado‟ na rede regular de ensino, delega às instituições sob 
administração particular a responsabilidade de parte do 
atendimento, através da „garantia‟ de apoio financeiro (1998, p. 
18). 
 

Em discutindo e pontuando as dimensões legais, com a chegada da 

década de 1970, temos a LDB 5.692/71, que em seu artigo 9º determina o 

“tratamento especial aos excepcionais” com o objetivo geral de 

proporcionar ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 
auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício 
consciente da cidadania (MAZZOTTA, 1996, p. 69). 

 

Ao propor novas diretrizes e bases para o ensino de 1º e de 2º graus, 

sendo, na verdade, uma reforma da lei anterior e parte de toda uma situação 

conjuntural que impulsionava essa mudança, a lei enquadra a EE no “sistema 

geral da educação”. Essa realidade, apesar de mais uma vez não garantir a 

implantação de um modelo de educação pensado como capaz de 

redimensionar o atendimento dado ao aluno(a) com deficiência, provoca no 

cotidiano das escolas regulares a necessidade de repensar a atuação dos 

profissionais da educação e o tratamento destinado a estes alunos(as), por 

exigir do profissional da educação uma postura diferenciada. 

A compreensão de deficiência e de sua limitação não é desmistificada, 

mas movimenta o âmbito da formação profissional dos educadores e, 

consequentemente sua visão a respeito do que venha a ser especial. A noção 

de integração que toma corpo nas discussões da educação tem sido 

compreendida de diversas maneiras, quando aplicada à escola. 
Os diversos significados que lhe são atribuídos devem-se ao 
uso do termo para expressar fins diferentes, sejam eles 
pedagógicos, sociais, filosóficos e outros (MANTOAN, 1999b, 
p. 99). 

 

O que temos como resultante da polissemia gerada pela compreensão 

de integração pode indicar posturas equivocadas, numa atuação desarticulada 

e multifacetada no atendimento da pessoa com deficiência, principalmente 
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enquanto cidadão. Condição negada, caricaturada de bondade e de respeito, 

sem comprometimento político e social, o que pode ser evidenciado nas 

situações educativas em que, nas escolas, por exemplo, os professores(as) 

das salas regulares, com alunos(as) integrados, se dizem perdidos no 

tratamento pedagógico a ser destinado àqueles(as) que têm necessidades de 

atendimento especial. Vayer e Roncin (1989) dizem que: 

não podemos confundir integrar, que significa fazer seu ou 
participar de, com integrar entendido no sentido de fazer um 
elemento entrar num conjunto. Não basta dar lugar à criança, 
no fundo da classe ou numa estrutura de atendimento, para 
que ela participe ativamente na vida do grupo social em que se 
encontra, a integração é algo completamente diferente(p. 61). 
 

A situação, advinda das leis aqui referidas, redimensiona as discussões 

sobre EE, mesmo não resolvendo o problema da segregação das pessoas com 

deficiência nas salas especiais, ou em salas regulares, dentro das instituições 

públicas de ensino. Nelas, a perspectiva de atendimento apresenta-se muito 

mais numa relação de caridade, a exemplo da estrutura curricular que propõe 

conteúdos e procedimentos metodológicos que se assemelham muito mais a 

adestramentos e adequações de comportamentos.  

Não estão sendo negadas as intenções e contribuições trazidas pelas 

discussões e estudos postos pela dimensão da integração e sua luta pela 

superação da visão e práticas segregadoras. Essa nova investida no modo de 

pensar e efetivar práticas de convivência para EE deixa frutos que resultam em 

novas reflexões nas décadas seguintes, principalmente na forma esfacelada de 

atendimento e diagnóstico das pessoas com deficiência existentes até então. 

Assim, 

a segregação de alguns alunos em classe especial não pode 
ser entendida unicamente em função de problemas psíquicos 
ou biológicos ou familiares, mas deve remeter necessariamente 
à escola e a sua relação com a sociedade (CROCHÍK, 1997, p. 
20). 
 

As considerações de Mantoan (1999), ao discutir na década de 1990 as 

metáforas da “cascata” – integração – e do “caleidoscópio” – inclusão – por 

exemplo, indicam uma necessidade de elucidar o entendimento dos 

paradigmas que atualmente fazem/exigem que os profissionais da educação 
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questionem e se posicionem a respeito da problemática configurada nas duas 

últimas décadas do século XX. 

Um dos pontos fundamentais a ser (re)visto diz respeito às angústias e 

resistências geradas pelos professores(as) na chegada de alunos(as) com 

deficiência às salas regulares.  

Se analisarmos a década de 19807, veremos que se trata de um 

momento em que a pressão criada pela sociedade civil manifesta-se de forma 

mais articulada, através de movimentos que objetivam uma transformação 

capaz de implementar políticas sociais mais justas. Diante da perspectiva de 

(re)democratização e da discussão de uma sociedade inclusiva8. 

As organizações que lutavam pelos direitos das pessoas com deficiência 

à educação buscavam, justamente, o desmonte de ideias/formulações 

preconceituosas e a construção de novos olhares. Instala-se a procura de 

novas práticas, que devem ser construídas a partir de uma concepção capaz 

de expressar uma relação em que os diversos sujeitos, participantes do 

processo educacional e social, tenham condições de desenvolver-se sem 

sofrerem preconceitos e limitações em sua condição social9. 

São como afirma Souza (1999), ao apresentar uma reflexão sobre 

democracia, 

[...] esforços para construir e garantir condições dignas de vida-
trabalho, moradia, saúde, educação etc. – bem como relações 
menos discriminatórias de gênero, de gerações, de religião, de 
poder, de cultura e de saber (p.18). 

 

                                                           
7
Propostas como a do CENESP-MEC, que elabora o plano “Educação Especial – Nova Proposta”, em 

1985, determina princípios norteadores – Participação, Integração, Normalização e Significação – que 

orientariam o pensar e o fazer na perspectiva da integração, haja vista ser objetivo desse plano 

implementar uma “Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência”. Daí emergem 

programas de ação centrados na prevenção, conscientização e atendimento. 
8
A discussão que versa sobre a questão da inclusão pode ser localizada desde a década de 1960, e em 

décadas anteriores, com as teorias da marginalidade, desigualdade social, entre outras, no contraponto 

desse termo que é, na verdade, estar sempre negando, à maior parte da sociedade, sua condição de sujeito. 

Porém, diante de novos pensares e de formas de mascarar conflitos, aquilo que é, na verdade, Exclusão 

diante das desigualdades que começam a ser, cada vez, mais evidentes no seio da sociedade, ganha um 

atenuante com o nome de Sociedade Inclusiva. Na área da EE, as discussões dos anos 1980 carregam os 

ensaios para, na década de 1990, a inclusão ser uma proposta apresentada para direcionar as novas 

práticas pedagógicas na escola regular no que diz respeito ao portador de deficiência. 
9
No bojo dessas propostas, é criada pelo Governo Federal, em 1986, a Coordenadoria Nacional para a 

Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência (CORDE), com a finalidade de proporcionar a 

“ampliação das atividades de prevenção, atendimento a efetiva integração social das pessoas portadoras 

de deficiência” (MAZZOTTA, 1989,p.13-14).  
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Numa década em que as organizações dos movimentos sociais se 

articulavam e se mobilizavam numa perspectiva democrática, ainda que 

bastante fragmentados, são encaminhadas novas perspectivas. Organizações 

e associações, como instituições filantrópicas ou grupos de pais e amigos de 

excepcionais, trazem contribuições significativas.  
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e) Das diversas investidas a emergência do Paradigma da Inclusão- a 

escola como lócus 

 

Na década de 1990, com a Declaração de Salamanca10, formulou-se o 

paradigma da inclusão. Suas sugestões ressaltam o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas que viessem a atender às diferentes características do 

processo educativo e, assim, repensar a ideia de que o indivíduo é o único 

responsável por seu fracasso ou sucesso. Nessa década, temos ainda a LDB 

nº 9.394/96, que traz em seu texto, como sendo uma contribuição para as 

dificuldades/necessidades educativas especiais, a determinação da EE como 

modalidade do ensino regular. 

Com a chegada desses novos direcionamentos legais, a EE adquire a 

possibilidade de mostrar que 

medidas parciais, fragmentárias e solitárias tendem a agravar 
ainda mais a situação existente e contribuir para um 
distanciamento cada vez maior das condições gerais da 
coletividade, imprimindo feições peculiares a situações que, 
mais que especiais, são comuns; e mais do que individuais, 
são sociais (MAZZOTTA, 1989, p. 15 ). 
 

Essa incursão por questões e elementos que envolvem a EE ajuda a 

entender um pouco o pensar e o fazer, presentes na prática pedagógica dos 

professores que trabalham com pessoas com deficiência em salas especiais, 

ou em salas regulares com alunos incluídos. E nos apresenta o quanto as 

questões de âmbitos social, político, econômico e afetivo se expressam nas 

ações daqueles que, no cotidiano escolar, têm suas representações apoiadas, 

também, nos sutis tratamentos que a história da EE revela. 

Estabelecer novas relações tem sido uma luta marcada por conquistas e 

conflitos no trabalho que envolve a EE; e apontar as coisas que se configuram 

no âmbito legal, ou nas situações pedagógicas que envolvem/representam os 

anseios de quem se beneficia das práticas educativas, tem sido um alvo 

constante de reflexão por parte daqueles que atuam nessa área.  

                                                           
10

Resultante da “Conferência Mundial sobre Igualdade de Oportunidades: acesso e qualidade”, 

organizada pelo Governo Espanhol, com a cooperação da UNESCO no ano de 1994. 
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Os aspectos apresentados na história da EE são norteadores de práticas 

sociais e educativas construídas numa tensão em que sempre ideias e 

imagens contrapostas se materializam, cristalizando saberes e fazeres 

construídos a partir de concepções estereotipadas. Questões estas que 

acendem “luzes vermelhas”, alertando para a reflexão de que as ideias e 

imagens construídas, carregadas de ranços que negam o desenvolvimento e 

envolvimento da pessoa com deficiência como cidadã, indicam que a busca 

pela integração/inclusão, portanto, não pode se deixar levar pela sedução 

travestida de possibilidades, promovendo uma inserção por migalhas, o que 

acaba por reforçar o parâmetro de normalidade ou da patologização.  

Ao acender alertas, pede principalmente que as práticas sociais e 

educativas sejam vivenciadas a partir de um pensar/agir capaz de considerar 

uma compreensão do outro. O que conduz nesse terreno arenoso em que se 

ergue a construção do saber/fazer especial, apresentando uma desarticulação 

de questões que não apenas coexistem, mas se interrelacionam, interferem e 

sofrem interferências dos fenômenos que as cercam.  

Neste momento, me remeto, mais uma vez, ao pensamento de Lévinas 

sobre ética e alteridade, reflexões que colocam, na atualidade, a urgência na 

procura pelo repensar a estrutura e a finalidade do conhecimento científico, 

bem como o seu sentido na vida humana. Exatamente pelo acreditar que hoje 

existe uma visão mais ampla do que significa a vida humana, mais forte a 

necessidade de retomar a reflexão sobre uma nova aliança do ser humano com 

a natureza. 

Melo(2003), em seus estudos, nos desafia a pensar sobre uma nova 

racionalidade ética, enquanto acolhimento do diferente, do Outro. Uma 

discussão que se reveste de sentido e de significado, uma vez que nos tratos 

com a pessoa com deficiência, muitas das orientações são impostas por 

discursos que determinam o que e como se deve estabelecer as relações. 

O pensamento ético, situado na perspectiva contemporânea, privilegia o 

particular, o mutável, a diferença, a indeterminação do pensar, implica dizer a 

heterogeneidade, manifestando uma profunda desconfiança ao que se diz, 

pensa ou vive na relação que considera o caráter nivelador e opressor de todo 
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o discurso universalista. O respeito e a vivência com o diferente, quando 

ficamos a alteridade funciona como força de libertação na vida humana. 

(FELTRIN, 2004) 

É possível trazer para esse momento as colocações presentes na 

narrativa de Sivanildo, pois quando ele nos conta da solidariedade dos amigos 

que faziam leituras em voz alta, gravando os textos no seu MP3, revela que os 

vínculos afetivos eram tecidos por existir a aceitação. 
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f) Paradigmas da integração e da inclusão – debates e perspectivas 

 

 Os paradigmas da Integração e da Inclusão postos nos cenário da 

Educação Especial (EE) têm configurado formas de pensar e de agir que se 

constituem em concepções e posturas diferentes, ainda que persigam a 

inserção do portador de deficiência na realidade social, política, econômica e 

cultural. 

 Olhares, propostas e práticas que revelaram elementos novos e 

velhos, provocando perspectivas diferentes para a EE, uma vez que, se na 

década de 1980 a integração, historicamente conquistava seu lugar, com a 

conferência Mundial em 1990 e com a Declaração de Salamanca em 199411, o 

pensamento e as conduções ensaiam a prática da inclusão. 

 No cenário teórico, esses caminhos ora se encontram, ora se 

distanciam. E questionamentos como: na realidade, no cotidiano escolar, de 

que forma se expressam esses pensares que no nível da literatura pedagógica 

parecem bem delineados? O que encontramos nos evidenciou que nem tudo 

que aos olhos parece definido se constitui tão definido no vivenciar. 

 Nesse movimento, encontramos eco nas considerações de 

Santos(2000, 2006, 2007, 2009) ao trazer provocações reflexivas que situam o 

princípio da diferença no fio das reflexões sobre as ecologias e as distinções 

invisíveis refletidas ao tratar o pensamento ocidental moderno como 

pensamento abissal e nos dizer que essas distinções são estabelecidas 

através de linhas radicais que fazem uma divisão da realidade social em dois 

universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o universo “do outro lado 

da linha”. 

 Os desencontros, ou encontros muitas vezes forçados pelas 

circunstâncias legais têm levado ao uso das coisas, havendo aproximação sem 

um aprofundamento por parte dos sujeitos que atuam, com a EE, quer seja 

                                                           
11

 À luz da Declaração de Salamanca
1
, os princípios norteadores determinam “o reconhecimento das 

diferenças, o atendimento às necessidades de cada um, a promoção da aprendizagem, o reconhecimento 

da importância de „escolas para todos‟ e a formação dos professores” (GOFFREDO, 1999ª, p. 29). Tais 

encaminhamentos traçam uma concepção de escola enquanto instituição social. Desse modo, é a 

instituição que deve se adaptar e se transformar para garantir a inserção do portador de deficiência. 
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num paradigma ou noutro. Muitos educadores, ao revelar suas incertezas, 

denunciam o não saber como agir, escolhe o caminho a seguir, por receber 

propostas prontas, o que significa não escolher e sim acatar. 

 Na tensão que se apresenta no cenário da dualidade regular e 

especial, o movimento pendular não se dá, apenas, no universo dos cenários 

constituídos pelos espaços ou lugares em que o processo educativo da pessoa 

com deficiência acontece. Esse movimento surge, também, no quadro teórico 

(MANTOAN, 1998; SASSAKI, 1999; Santos, 1999, 2000; MAZZOTTA, 1998; 

GOFFREDO, 1999) nos estudos que dissertam sobre os diversos aspectos 

referentes ao pensar e ao agir dos sujeitos envolvidos com a área da EE. 

Dizem coisas que fazem caminhar entre um paradigma e outro ou, até mesmo, 

circular entre ambos num processo, por vezes, de indefinição. 

 Ao nos inquietarmos com a dimensão dos paradigmas, percebemos 

que a necessidade de instituir modelos tem incorrido no risco, ora na proposta 

da integração, ora na da inclusão, em continuar muitas vezes cristalizado, cada 

vez mais fortemente, a não inserção da pessoa com deficiência.  

 Durante o período em que o paradigma da Integração se estrutura, 

desenha-se uma proposta que tenta superar a linha divisória existente entre as 

chamadas escolas especiais, salas especiais e salas regulares. Ao integrar a 

pessoa com deficiência em escolas regulares, seria garantido o direito de ser 

aceita e conviver socialmente. Para essa maneira de pensar e determinar 

ações, integrar a pessoa com deficiência em salas regulares é criar, também, 

condições de possibilidade de sua inserção social. 

 A realidade pensada no paradigma da integração amplia o espaço 

que o aluno com deficiência ocupa na escola de ensino regular e, uma vez 

saindo das escolas especiais, ou dos centros de habilitação ou reabilitação – 

locais onde se dava, na maioria das vezes, o atendimento a essas pessoas – 

poderiam, cada vez mais, se aproximar dos espaços de escolarização, numa 

perspectiva de não-segregação. 

 O processo de integração seria, portanto, capaz de possibilitar o 

trânsito do aluno(a) de um sistema de ensino para outro – especial e regular. 
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O(a) aluno(a) faria uma trajetória em espaços, como centros de treinamentos, 

escolas especiais e salas especiais, para, só então, estar apto a inserir-se na 

sala regular12. 

 A proposta de Inclusão questiona o paradigma da integração, o 

processo de inserção da pessoa com deficiência, pensa-o como discriminador 

na medida em que, para ser aceito nos espaços regulares, o aluno teria que 

atestar sua capacidade de poder participar deles. Na ótica da inclusão, essa 

situação fortalecia a concepção de que, para serem aceitos, os alunos 

precisariam se aproximar, ao máximo, das condições consideradas normais. 

Mais ainda, teriam que ser preparados fora dos espaços regulares, sugestão 

que não conseguia romper com a segregação, pois, seria criar, de uma forma 

diferente, momentos distintos, situações e espaços excludentes. 

 Compreensão que nos remete ao pensamento de Santos(2007) e 

que situa o princípio da diferença, uma vez que considerar o sujeito com 

condição de participar dos espaços educativos, de escolarização, para a 

integração implicaria na leitura dos inclusivistas em corrigir a deficiência e não 

considerar o sujeito a partir das suas diferenças. 

 A tônica seria exigir que os alunos fossem inseridos no contexto 

educacional e que as condições para o desenvolvimento de suas 

potencialidades e habilidades fossem definidoras de uma política educacional 

capaz de dar suporte ao aluno, que deveria estar necessariamente em salas 

regulares, uma vez que: 

a noção de inclusão não é incompatível com a de integração, 
porém institui a inserção de uma forma mais radical, completa e 
sistemática. O conceito se refere à vida social e educativa, e 
todos os alunos devem ser incluídos nas escolas regulares [...]; 
a meta primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no 
exterior do ensino regular, desde o começo (MANTOAN, 1998, 
p. 50). 

 A inserção do(a) aluno(as) com deficiência, na proposta de inclusão, 

afirma que a concepção que contempla o respeito às diferenças supõe abolir, 
                                                           
12

 Detalhando melhor os serviços e a sequência às passagens dos portadores de deficiências de um serviço 

a outro, presentes durante o paradigma da inclusão: hospital ou instituição; ensino domiciliar, escola 

residencial, escola especial, classe especial com horário integral, classe especial com parte do horário em 

classe regular, classe regular com serviço de sala de recursos, classe regular com professor especial 

itinerante, classe regular com consultor e classe regular com pouco ou nenhum serviço de apoio. 
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completamente, os serviços segregadores. Essas afirmações nos levam a 

perceber que a prática pedagógica e a ação docente nos espaços inclusivos 

exigem a superação de atitudes excludentes – implica dizer superar, ou melhor, 

romper com a criação de lugares paralelos ao sistema geral de educação. 

 O paradigma da integração, nessa compreensão, acaba por reforçar, 

nas propostas de seus diversos níveis de atendimentos ou modalidades, a 

valorização dos espaços que mais se caracterizavam como segregadores. 

Diante da existência de uma diversidade de locais em que a pessoa com 

deficiência necessitaria ou, ainda, deveria passar, acabou-se por alimentar as 

concepções de que o aluno não poderia entrar, permanecer ou almejar a 

integração em salas regulares de ensino se não tivesse passado por instâncias 

especiais. 

 O fio dessas considerações me coloca, mais uma vez, diante do 

pensamento de Boaventura de Souza Santos quando o autor apresenta o 

pensamento abissal que trabalha a impossibilidade da co-presença dos dois 

lados da linha. Situa-nos debates do que chama dos conflitos modernos e eu 

relaciono aos debates da EE que, também, evidencia esses traços. Correr 

atrás de novos modelos, implica, por vezes, a pressa da substituição e não da 

superação. 

 Em seu livro sobre um discurso sobre as ciências Boaventura de 

Souza Santos(2009) coloca que “tal como noutros períodos de transição, 

difíceis de entender e percorrer, é necessário voltar as coisas simples, à 

capacidade de formular perguntas simples(...)(p.15). Acreditamos que a própria 

compreensão de paradigma necessitaria ser revisitada. 
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g) Paradigma da inclusão – conceitos e práticas nos dizeres de uma 

nova realidade 

 

Sassaki (1999) traz em seus estudos as propostas inclusivistas de 

elementos diferenciadores nas práticas sociais e pedagógicas, a partir da 

concepção de integração e da concepção de inclusão. 

os conceitos são fundamentais para o entendimento das 
práticas sociais. Eles moldam as ações. E permitem analisar 
nossos programas, serviços e políticas sociais, pois os 
conceitos acompanham a evolução de certos valores éticos, 
como aqueles em torno da pessoa portadora de deficiência 
(1999, p. 27). 

Esses conceitos, chamados de pré-inclusivistas e inclusivistas, se 

constituem como fundantes para a definição de como deve ser efetivada a 

inserção da pessoa com deficiência, traçando formas que determinam 

interpretações e ações ao Paradigma da Inclusão que, apesar de enfatizar a 

questão social, estabelece, como premissa básica, à escola a preparação 

dessa pessoa para a vida.13 

Os conceitos pré-inclusivistas apresentam indicadores de duas 

imagens e ideias.  A primeira retoma as nuanças presentes no “modelo médico 

da deficiência”, em que estão cristalizadas as imagens da deficiência como 

problema do indivíduo e como atendimento caritativo e assistencialista. A 

segunda, apresenta aspectos referentes a integração social como alternativa 

capaz de quebrar as imagens cristalizadas pelo modelo da doença, na busca 

de desmistificar a ideia de que pessoa com deficiência precisa ser curada. 

Para (re)significar concepções, espaços e atitudes, é necessário 

imprimir novas características à compreensão do que vem a ser deficiência e 

como deveria se dar o seu atendimento. Apesar da concepção construída do 

paradigma da deficiência como doença e como infortúnio daquele que a porta, 

essa abordagem deseja construir espaços que sejam vistos não como o lugar 

da cura, mas como um lugar em que a pessoa com deficiência poderá 

                                                           
13

 Em se tratando das reflexões e dos estudos de Sassaki, a ênfase na expressão social é validada pela 

responsabilidade que ele determina à escola na preparação do aluno com deficiência para o mundo do 

trabalho, foco central de seus estudos sobre a “sociedade inclusiva”. 
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desenvolver suas habilidades e, assim, inserir-se no seio da sociedade e nos 

espaços educativos e de escolarização. 

A integração social é colocada no conceito que nomeia de pré-

inclusivista por entender que são as formas de abordar as duas imagens 

construídas sobre EE e deficiência – por esse conceito – que darão inspiração 

para o esboço de uma nova concepção que chama de Conceitos Inclusivistas, 

os quais trazem marcados em sua compreensão termos, tais, como autonomia 

e independência. 

Nos paradigmas, o novo e o velho vão fundamentando um novo fazer. 

Na caminhada pela inserção da pessoa com deficiência, na busca do seu 

reconhecimento como ser capaz de viver plenamente, com direitos e deveres 

adquiridos pela sua condição de sujeito, tem-se a partir da literatura 

pedagógica as denominações de Velha Integração e de Nova Integração, feita 

por Rieser & Mason (apud SANTOS, 2000), afirmando que na realidade 

vivenciamos um processo integrador, com nuanças que diferem em períodos 

historicamente determinados pelas relações sociais, econômicas, culturais e 

afetivas. 

Frente a esse pensamento, visões distintas se expressam nas 

entrelinhas de um cenário complexo e a afirmação do que seriam a velha e a 

nova integração dentro de um mesmo movimento – a EE – toma, de início, 

características que indicam haver modificações no tocante ao olhar para essa 

“clientela”, 

que passa a ser percebida como possuidora de certas 
capacidades, ainda que limitadas, como por exemplo, a de 
aprendizagem. Em função desta modificação ocorre o que 
poderíamos chamar de „velha integração‟ (SANTOS, 2000, p. 
2) 

Com base nessas colocações, mais uma vez, as andanças teóricas 

tecem considerações sobre a EE ou sobre o que se pensa e como se age com 

as pessoas com deficiência, a partir de dois parâmetros traçados na história da 

EE – o de afastamento, segregação/exclusão do meio social e o de 

reconhecimento, tentativa de integração/inclusão. 
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A complexidade está, justamente, em perceber que o primeiro 

parâmetro – o de afastamento – tem dois momentos que apresentam 

concepções distintas. O primeiro, que seria o de rejeição e medo, promovendo 

a ação de evitar, exterminar ou abandonar a pessoa com deficiência. O 

segundo, com a concepção do coitado, daquele que precisa ser protegido 

(olhar de tutela), em que as ações consolidam os abrigos e asilos.14 

É, portanto, no segundo momento que Santos (1999) caracteriza a 

Velha Integração. Se em dizeres anteriores isso se configurava como 

segregação, aqui o passar do extermínio e abandono para tratamentos asilares 

e tutelares constitui uma nuança de integrar, o que não significa que o tenha 

sido, mas na análise da autora, se tomarmos as determinações sociais, 

políticas, econômicas e culturais postas no período que antecede a década de 

1960 e períodos bem anteriores, a exemplo da década de 1930, questões 

específicas dessa época evocavam atitudes que justificavam o tratamento 

dados as pessoas com deficiência, decorrente, 

entre outros aspectos de avanços em pesquisas médicas, é 
marcado pela „descoberta‟ desta camada da população 
enquanto indivíduos que, afinal, podem, ainda que de forma 
limitada, participar de algumas atividades sociais (SANTOS, 
1999, p. 73-74). 

Essa complexidade intensifica as reflexões e estudos dessa 

abordagem ao apontar, dentro do segundo parâmetro, o terceiro momento, ou 

seja, a concepção que, construída a partir da ideia do reconhecimento, é 

fundamentada na questão do valor humano do indivíduo com deficiência e de 

seus direitos. 

Compreensão que surge no debate a partir da década de 1960 – a 

Nova Integração, apresentando-se nas realidades escolar e social, acrescida 

de novos elementos, diante do contexto histórico das décadas que se seguem, 

como por exemplo, na década de 1980 com a Constituição de 88 e, em 1994 

com a Declaração de Salamanca. 

                                                           
14

 Santos marca fortemente suas considerações a essa prática, afirmando “espaços dos quais estas pessoas 

raramente sairiam, e nos quais seriam submetidas a tratamentos e práticas, no mínimo alienantes.” (2000, 

p. 2) 
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A essas faces de inserção da pessoa com deficiência podem ser 

acrescentadas contribuições, como, 

O avanço científico, cuja produção e disseminação de 
conhecimentos vêm não apenas promovendo a desmistificação 
de certos preconceitos fundados na ignorância sobre as 
diferenças da espécie humana; um crescente pensar de cunho 
sociológico, questionando consistentemente o sentido de 
práticas discriminatórias e clamando por um mundo 
democrático e o avanço tecnológico, principalmente no 
terreno das telecomunicações [...] disseminando mais 
rapidamente as informações, ao mesmo que provoca a 
necessidade de uma força de trabalho cada vez mais instruída, 
especializada, capaz de atender à competitividade (SANTOS, 
2000, p. 35, grifos nossos). 

É discutindo a inserção da pessoa com deficiência ao longo de sua 

história, enquanto crescimento social e político, que essa abordagem 

apresenta, nos três momentos distintos, duas práticas: a assistencialista e 

caritativa, “para aqueles a quem os testes apontavam como incapazes de 

participação”; a reabilitativa, “para aqueles que, de alguma forma, fossem 

considerados como podendo ter algum espaço na vida em sociedade” 

(SANTOS, 1999, p. 74). 

Não tão distante das situações da década de 1990, Santos (1999; 

2000) faz referência ao que chama de movimento da inclusão e registra que 

esse tem fortalecido a luta por uma superação das formas protecionistas de 

atendimento, ressaltando o quanto tem sido significativo, para a perspectiva, o 

processo de politização e definições, no sentido de aparatar aqueles que estão 

envolvidos no processo de inserções social e escolar, das pessoas com 

deficiência.15(FERREIRA, 2006) 

Quanto mais as atitudes do processo de reconhecimento e respeito 

forem aspectos fundamentais às concepções sobre EE, mais teremos 

elementos demarcadores da participação e da cidadania. Por isso, deve ser 

necessária a presença constante do sentimento de inquietação no processo de 

pensar e agir sobre as coisas que dizem respeito às pessoas com deficiência. 

Mais, de buscar a participação direta da própria pessoa com deficiência nas 

instâncias decisórias, aquilo que define coisas a seu respeito. Significa dizer da 

                                                           
15

 Os estudos de Santos referentes à EE apresentam a importância da luta por um trabalho articulador da 

escola, pais e comunidade. 
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importância de ser constante a preocupação com o conhecimento que envolva 

o saber como elemento fortalecedor do processo de inserção, o que 

reconhece, portanto, os avanços que se constituem com o movimento da 

inclusão. 

Essa discussão nos remete a urgência de perceber os saberes e os 

sujeitos de sua produção, o lugar e a produção da cultura como tessitura de um 

movimento que marca a trajetória dos sujeitos. Convite a superação de saberes 

construídos em lugares absolutizados e que negam o produzido por sujeitos 

diferentes e de formação em ambientes diferenciados. Assim, somos 

desafiados a perceber que, 

A idéia de que o único saber rigoroso é o saber científico; 
portanto, outros conhecimentos não têm a validade nem o rigor 
do conhecimento científico. Essa monocultura reduz de 
imediato, contrai o presente, porque elimina muita realidade 
que fica fora das concepções científicas das sociedades, 
porque há práticas sociais que estão baseadas em 
conhecimentos populares, conhecimentos indígenas, 
conhecimentos camponeses, conhecimentos urbanos, mas que 
não são avaliados como importantes ou rigorosos. E, como tal, 
todas as práticas sociais que se organizam segundo esse tipo 
de conhecimento não são críveis...(SANTOS, 2007, p. 29) 
 

A exemplo, podemos tomar as pessoas surdas que, a partir da Língua, 

construíram e constroem uma respeitabilidade que coloca a língua Portuguesa 

como sendo para eles, elas, uma segunda língua. Tecem uma construção de 

uma cultura que evidencia a cada dia novas conquistas e solicitação de uma 

compreensão para além de um paradigma ou outro. 

Nas proposições sobre as ecologias, Boaventura de Souza Santos nos 

apresenta que os atores e os saberes são produzidos em diferentes espaços e 

modalidades e que o respeito ao lugar de sua produção demanda outra 

concepção, também, de ciência e de conhecimento. Não se configura mais 

como possível o localizar da pessoa com deficiência como sujeito de 

minoridade ou que as decisões, políticas e práticas são pensadas para ele e 

não com ele. 

Necessitamos de políticas sociais e educativas centradas na pessoa 

como sujeito social, político, afetivo, cultural, de direito e não de tutela que 
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precisa ser assistida por um estado que em muitas das situações não o 

representam, muito mais o enxergam a partir de ações que se efetivam como 

benevolência, proteção, pois 

A luta política emancipatória pela transformação das atuais 
relações entre as formas de conhecimento, que privilegiam a 
ciência moderna desqualificando outros modos de conhecer, 
precisa assumir como fundamento „o caráter epistemológico de 
todas as formas de conhecimento‟(OLIVEIRA, 2006, p.144) 
 

 A luta que as pessoas com deficiência travam, hoje, vai para além de 

uma luta pela assertiva de paradigma “A” ou “B”. O imperativo não se valida em 

um ou outro como negação ou contraposição. Mais parece que estão no campo 

da complementaridade ou da antinomia, quando o que se faz urgente é uma 

superação que imprima outra lógica epistemológica.  

 

 



141 
 

h) Garantia, particularidades e direito – para além de modelos 

paradigmáticos 

 

 Garantir o processo de inserção da pessoa com deficiência é 

proporcionar, a esse sujeito, o crescimento individual e coletivo, é respeitar 

suas singularidades, seu desenvolvimento cognitivo e social. Quanto ao lugar, 

aponta para a necessidade dos espaços serem (re)visitados em suas 

dimensões ética e filosófica. A existência de espaços deverá ser configurada a 

partir da necessidade presente nas singularidades de cada uma dessas 

pessoas e o aparato a ser dado, definido pelas potencialidades e condições 

sociais, culturais e afetivas de cada sujeito. 

 Se focalizarmos as discussões na educação escolar, tais aspectos 

demandam o (re)pensar de práticas pedagógicas, no que diz respeito à 

concepção de EE, e exigem que a ação do professor expresse atitudes que 

experimentem, no cotidiano da escola, situações democráticas. Um convite aos 

professores para uma perspectiva de inserção que entenda a situação vivida 

atualmente como um processo de transição, uma vez que, 

a inclusão e a integração não se caracterizam pela simples 
extinção ou retirada de serviços ou auxílios especiais de 
educação. Para alguns alunos tais recursos continuam a ser 
requeridos no próprio processo de inclusão e integração, 
enquanto para outros eles se tornam dispensáveis 
(MAZZOTTA, 1998, p. 4). 

 

 Ao atuar com o aluno com deficiência, é preciso perceber que 

existem particularidades e o que deve determinar o espaço e a prática são as 

necessidades do próprio sujeito a quem se destina o trabalho. Esse 

conhecimento impõe, por sua vez, questões que pedem uma concepção de EE 

que expresse uma aproximação com o debate legal e pedagógico por parte do 

professor, discutir a inserção num paradigma ou em outro é desenhar um 

cenário que possibilite não apenas a igualdade, “mesmo porque, é bom 

lembrar, a principal característica do ser humano é a pluralidade e não a 

igualdade ou uniformidade” (MAZZOTTA, 2001, p. 31). Então, até para 

materializarmos uma determinação legal é preciso perceber o diferencial entre 

educação como um direito de todos e educação igual para todos(as). 
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As discussões no cenário em que a EE apresentam duas realidades 

que podem ser chamadas de visão estática ou por dicotomia; visão dinâmica 

ou por unidade. 

Nessas formas de enxergar a relação entre os alunos e a educação 

escolar, a primeira evidencia a representação a partir da percepção dos alunos 

“como comuns ou „especiais‟ (diferentes, deficientes, anormais etc.) e a 

educação escolar por sua vez, caracterizada como comum ou especial.” 

(MAZZOTTA, 1998, p. 1). Pode-se acrescentar que advém dessa compreensão 

a relação imediata entre alunos comuns e escolas comuns, alunos „especiais‟ e 

escolas ou classes especiais. 

 No tocante à segunda visão, 

entende-se que cada educando, na relação concreta com a 
educação escolar, poderá demandar uma situação de ensino-
aprendizagem comum, especial, uma situação combinada 
(comum e especial) ou, ainda, preferencialmente, uma situação 
compreensiva (inclusiva) (MAZZOTTA, 1998, p. 1). 

 Considerações que enriquecem os sinais de que discutir os 

paradigmas, que nas duas últimas décadas têm norteado as concepções, 

práticas e atitudes dos profissionais envolvidos com a EE, apresentam nas 

suas contribuições científicas conhecimentos que precisam ser mais que 

aproximados dos professores que atuam, no cotidiano escolar, com alunos 

portadores de deficiência. O que pede o aprofundamento, a partir do estudo, do 

exercício permanente da atualização e da fundamentação de uma prática em 

que o(a) próprio(a) educador(a) seja capaz de argumentar suas escolhas, 

fundamentando sua ação docente. 

Na dança das reflexões dos paradigmas me desafia a estabelecer, 

mais uma vez, a relação com as narrativas e trazer, em particular, o que 

significou para Janaína e Adelmo os espaços escolares. O sentimento de que 

não deveriam fazer parte desse lugar os colocou para além deles. E não ficou 

apenas numa questão espacial, se efetivou na timidez de fazer parte da 

dinâmica social.  
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A cognição utiliza, ao mesmo tempo, recursos da mente, do espírito, da mão, 
da ferramenta... A atividade pensante comporta invenção e criação. Os 

grandes pensadores são criadores que modificam nossa maneira de ver o 
mundo. O movimento organizador e criador do pensamento é um complexo 
dialógico que aciona saberes complementares e antagônicos da mente para 

gerar novos conhecimentos, como distinguir/ligar, diferenciar/unificar, 
analisar/sintetizar, individualizar/generalizar, abstrair/concretizar, 

deduzir/induzir, objetivar/subjetivar, verificar/imaginar... Por isso, cada ser 
humano contém em si uma solidão inacreditável, uma pluralidade 

extraordinária, um cosmo insondável. 
 
 
 
 

Edgar Morin 
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A ACEITAÇÃO: 
elemento nuclear de novos processos paradigmáticos 
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A ACEITAÇÃO: elemento nuclear de novos processos paradigmáticos 
 

 

As relações polarizadas durante a história da EE efetivam na prática 

uma proposta de inserção pautada num descartar de coisas e absorção de 

outras num movimento frenético de quem procura a solução sem compreender 

o movimento do outro e sentir qual é sua necessidade. É preciso refletir e 

intervir a partir de um movimento solidário e partilhado que encontra a pessoa 

com deficiência como quem mais sabe do seu lugar. Que por isso não é 

possível, apesar de todo desejo de acertar, fazer políticas para pessoa com 

deficiência e sim “de pessoas com deficiência”. 

A discussão paradigmática precisa considerar o espaço social de 

convivência, mas, sobretudo, compreender, melhor, que antes de um ser social 

somos seres humanos, somos espécie. Uma perspectiva que compreenda e 

sinta a vida como centralidade ética e ecológica. O que me leva a apontar 

como proposta de superação da dualidade paradigmática, a perspectiva 

presente no Princípio Biocêntrico que rejeita as ideologias idealistas que 

promovem a separação, numa lógica dual própria do pensamento cartesiano. 

Os elementos que estão disponíveis, na vida em que vivemos, tem uma 

lógica própria e se organizam sistemicamente, o que fortalece a afirmativa de 
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que não é uma questão de dicotomias, mas de complexidade. Nesse momento 

me remeto a figura do Ba Guá, uma vez que ela expressa esse movimento e 

na pesquisa os elementos que o compõem foi sendo criado a partir das 

narrativas que são: a evidencia das epistemologias vivenciais e da política em 

ato. 

Para a vivência do Princípio Biocêntrico, a Educação parte de um novo 

paradigma das Ciências Humanas e estabelecer conexão com a vida é um 

movimento basilar. Essa perspectiva não desqualifica a formação intelectual ou 

tecnológica, mas percebe o Ser Humano como um ser relacional e que desafia 

o reconhecimento de que um paradigma precisa ser científico e social. 

As narrativas, os processos de criação, presentes nos dizeres e nos 

sentimentos dos informantes, revelam que toda ação é movida pelo 

sentimento. Uma evidencia que me leva a fortalecer a urgência de pulsar com o 

outro como ser humano, com seus sonhos e dores, certezas e incertezas, mas, 

sobretudo como ser capaz. Suas histórias revelam que não adianta, apenas, a 

rampa, as cotas, os dispositivos legais, se não tem sentimento de aceitação. 

A maneira como os paradigmas da integração e da inclusão estão 

postos figuram em antinomias, o que implica um conflito entre duas ideias, 

proposições, atitudes. As antinomias são paradoxos resultantes de uma 

contradição entre duas proposições, em que cada uma delas é racionalmente 

defensável. Gera um conflito entre duas proposições, ou entre as 

consequências que delas advêm. Duas proposições podem ser contrárias sem 

que constituam uma antinomia, no entanto, ela surge quando se pretende 

provar a validade de cada uma delas. 

Nessa mesma direção reflito construção de um imperativo de ciência 

que não aceita brechas ao questionar, as emoções e incertezas. O paradigma 

hegemônico produziu antinomias entre fé e razão, entre amor e dever, entre 

moral e política. Uma antinomia que designa um conflito entre duas coisas que 

se apresentando como leis e  que acabam distantes de uma intervenção efetiva 

nas demandas da realidade e das relações entre seres humanos plurais. 

Numa lógica diferente localizamos o lugar da nova proposta como o 

Paradigma da aceitação. Este é ponto de encontro, partida e chegada, é a 

sinergia de diferentes fronteiras caminhando para o núcleo central – a 

aceitação. É o misterioso movimento de pertencer sem ter sua identidade 
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roubada, subalternizada. Efetivar o direito de estar em seu lugar e nas suas 

localidades e nela produzir epistemologias que brotam e se fundamentam nas 

vivências, no sentido e reinventado. A aceitação é elemento nuclear para a 

configuração de novos paradigmas para a convivência com a pessoa com 

deficiência. 

A busca da aceitação passa necessariamente pelo encontro com o que 

é vital e imprime uma nova possibilidade de encontrar com a pessoa com 

deficiência como ser humano, como espécie. Isso provoca concepções que 

estão para além de embates legais, cientificistas. 

Existe nas trajetórias apresentadas a cada narrativa, uma fronteira que 

na história da EE é marcada muito mais pela negação da diferença. A pessoa 

sem deficiência olhando para pessoa com deficiência que, estando do outro 

lado se localiza no espaço que é pensado para ela ou por ela. Do outro lado da 

linha, tem um outro que não pode ser o parâmetro da mesmidade de si, por ser 

outro e estar em outro lugar tem outras trajetórias, jeitos diferentes de 

encontrar estratégias para viver. E tem sim, a partir de suas estruturas 

competência para criar conhecimentos e legitimar a autoridade e autoria de sua 

presença no mundo. 

O campo de discussão da Educação Especial se apresenta como fértil, 

com lugares tão diversos quanto as pessoas que o organizam e dão vida, 

principalmente em tempos para construção de espaços educativos e sociais 

abertos a vivência plural e dialógica. 

Penso que um dos maiores convites, quanto à vivência, de fato de 

relações com a pessoa com deficiência está pautado na aceitação. Elemento 

central para consolidar o movimento de conviver no mundo numa dança 

prazerosa entre pares. Essa afirmativa potencializa a necessidade de revisitar 

cotidianamente nossas próprias compreensões sobre o (e)terno diálogo da 

alteridade. 

Tais questões nos imprimem a pertinência de construções reflexivas e 

propositivas na direção de uma sociedade que, democrática, efetiva o 

movimento de uma aproximação entre as diferenças e uma vivência saudável 

entre as diversas linguagens e expressões. Convidando-nos a olhar sempre 

além da (in)definição. 
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Entre as determinações assentadas nos dispositivos legais ou que 

ganham esse imperativo, tem-se a Declaração de Salamanca que se constituiu 

em um dos documentos que mais provocou uma ressignificação das 

concepções e das atitudes, em relação à organização e funcionamento dos 

espaços educativos. Precisa, então, olhar para ele e para tantos com novas 

lentes e percepções. A dimensão legal regulamenta e normatiza, mas não é 

marcada pela diferença e acaba por não dar conta de assegurar relações que 

consubstanciem a aceitação. 

A partir da compreensão da educação e sua relação com a dimensão 

cultural como responsabilidade ética para construir e fortalecer uma sociedade 

que aceita o outro em sua inteireza, em sua diferença, ouso fechar afirmando 

que muitas vezes seria importante retomar a gênese da temática eixo, ou seja 

a reflexão sobre EE e sua história, e num fio histórico, confrontar as 

concepções e práticas educativas e sociais da atualidade em relação às que se 

coloca como se algumas das práticas destinadas a pessoa com deficiência 

estivesse meramente no passado. Um desafio à percepção do conhecimento 

produzido nas academias, que tem sido necessário, rico e inovador, mas com 

um chamado importante ao cuidado para que, na realidade, na vida, busque a 

superação de atitudes que podem mascarar a mudança, realizando novas 

práticas com ideias antigas. Convida, ainda, a perceber até onde dançamos 

ética e coerentemente entre o pensado e o vivido. 

Pensar na relação dialógica, como elemento fundador na vivência com 

pessoa com deficiência, implica em superar concepções e práticas que mais se 

constituíram como modelos a serem justapostos, que práticas construídas a 

partir do exercício da reflexão e da ação entre o que nos dizem as múltiplas 

dimensões em que a experiência humana partilha saberes e troca 

experiências.  

As relações polarizadas durante a história da EE acabam sendo 

reforçadas no momento em que olho uma proposta de inserção pautada ora na 

literatura pedagógica, registrando saberes que não se articulam ou 

materializam, com as práticas das próprias pessoas com deficiência, seus 

sentimentos e criações.  

Essas questões validam as inquietações encontradas no momento em 

que ao se deparar com a pessoa com deficiência, seja nos espaços especiais, 
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sejam nos espaços integrados/incluídos, muitas vezes nos espaços de 

convivência, como a escola, aparece o sentimento de frustração diante de suas 

próprias dificuldades. O que alerta para o fato de que existe uma versão 

modificada, que incorpora elementos novos a práticas antigas, quando se faz 

preciso, a partir da análise do existe, construir novas situações que incorporem 

aos sujeitos outras concepções, imagens e atitudes, principalmente, partindo 

da sua própria capacidade criadora. 

Esse diálogo vai longe e, na dinâmica social, nem tudo se efetiva por 

dispositivos legais ou por debates teóricos, mas sim podem ser possibilitado 

por eles. 

Encontramos um cenário cheio de formas e traços, constituindo 

concepções que consolidam condutas diversas, por vezes distintas, na forma 

como as relações para conviver com a pessoa com deficiência se estabelece 

com a EE. Diante das fronteiras, da diversidade e de um contexto complexo, a 

aproximação de estudos, que têm como intenção contribuir com uma realidade, 

implica numa leitura diferente a partir de ciência, epistemologia e sujeitos de 

produção de saberes. 

As mudanças referentes às questões que envolvem a problemática da 

EE, presente nos dizeres de Sivanildo, Patrícia, Adelmo, Rosimery, Lílian e 

Janaína, expressam conflitos que, no dia a dia das suas vidas, ganham 

pertinência pelo fato de que a compreensão, que foram construindo de si 

mesmos ganhou força em suas lutas, nas suas capacidades de ser mais, de se 

reinventar. 

Suas diferenças e particularidades, não vai se constituir de maneira 

diferente apenas pelo que se encontra presente nos moldes dos paradigmas da 

EE ou no da ciência que determina quem tem legitimidade e onde é o espaço 

de sacralização das epistemologias. 

Se existem especificidades, no trato com a pessoa com deficiência, 

precisam ser marcadas pelas diferenças e pela aceitação do seu ser no 

mundo, reconhecendo a capacidade de quem sabe, muito bem, organizar 

pautas saudáveis para viver. Ainda que seja pela lentidão como é o caso de 

Janaína. 

O que não é possível é que se permaneça reproduzindo as 

subalternidades e inclusões perversas, com a prática de tornar invisível o 
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problema para não ser preciso prestar atenção e olhar para ele. Criar o silêncio 

da sabotagem, ou seja, aquele que estando quieto e sem posição, não apenas 

consente, mais reproduz e fortalece as marcas da não aceitação do diferente 

no mundo. Salvo aquele que provar de sua capacidade e merecimento de estar 

nos espaços ocupados pelas pessoas sem deficiência. Como nos deixou 

evidente a contação de Rosi ao dizer que as pessoas não a aceitam a toleram. 

Existem aspectos estruturais da área, cristalizados por anos de um 

reforço simbólico e perverso, que podem deixar a pessoa com deficiência mais 

fora do processo, ao incluí-lo, do que garantir condições de seu 

desenvolvimento politico e econômico, cognitivo e social, como pode ser visto 

nas narrativas de Lílian e Patrícia, quanto a não parecer estar presente no 

lugar onde lhes foi concedido entrar. 

Do mesmo modo, fragilidades são postas para o Paradigma da 

Integração ao incidir no erro de reforçar as práticas numa perspectiva que tem 

levado a se estabelecer não um comparativo que possibilite a identificação de 

diferenças e diversidades, mas sim o parâmetro da normalidade, provocando 

naqueles que atuam com a pessoa com deficiência, a ideia de que esse 

aluno(a) precisa da autorização, legitimada pelos espaços especiais, para 

assim ser aceito em outros espaços, sejam eles escolares ou sociais. 

A comparação tem se configurado pela constatação de que, não sendo 

como o “normal”, é deficiente. E essa afirmativa evoca a relação imediata entre 

deficiente e ensino especial; aquele que vai tratar de um indivíduo sem muitas 

possibilidades. Ainda que seja aceito nos espaços regulares, não dá conta de 

desmistificar a relação com uma prática pautada no “oferecimento do mínimo” 

para que ele(a) consiga se manter nesses espaços. E os encaminhamentos 

levam consigo uma marca do ser deficiente, ou ser eficiente, apenas, porque 

foi trabalhado para sê-lo, negando a constituição do sujeito aprendiz.  

Outra questão fundamental é a de que, se temos a perspectiva da 

aceitar como premissa, seja num paradigma ou em outro, uma coisa é fato: 

está sendo perseguida uma proposta que busca levar em consideração um 

sujeito em sua singularidade e que tem o direito a ser inserido socialmente, 

mas, sobretudo humanamente. A ênfase que tem permanecido dos embates 

entre a produção científica e a vida, no entanto, tem circulado basicamente na 

normatização do atendimento e muito pouco nas possibilidades de se efetivar 
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percepções e práticas em busca da condição da pessoa com deficiência como 

ser humano, como espécie. Como olhar para esse outro, do qual me apiedo, 

que localizo como ser pra menos, e com ele(a) estabelecer uma relação de 

alteridade.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

- Aceitação – ação e sentimento que acolhe o outro como ele é; 

reconhecimento do outro e de si mesmo como nas relações humanas e 

afirmativas no mundo. 

- Bailar a vida – movimento entre seres humanos a partir das diferentes 

pessoas e suas maneiras de colocar diante da vida. 

- Conteúdos vinculativos – aquilo que possibilitar as ações tomarem corpo; o 

que preenche por dentro e cria elos entre as pessoas que partilham a vida. 

- Dança da Vida – se movimentar entre os seres humanos em sintonia 

consigo, com o outro e com o mundo. 

- Energia vital – força propulsora, que se processa na interioridade e que 

impulsiona as mudanças externas, a partir do reconhecimento e valorização de 

si mesmo; ações que implicam no prazer de viver. 

- Escuta sensível – capacidade de ser tocado pelo dizer do outro para além da 

escuta da palavra, é a capacidade de sentir o outro a partir de uma leitura e 

compreensão que considera as diversas linguagens no interagir humano. 

- Epistemologias Vivenciais – conhecimentos elaborados a partir da arte 

desafiadora do viver.  

 
- Força Interior – atitude mobilizadora dos sentimentos de alegria na 

descoberta de si mesmo; está relacionada a energia vital, é movida por ela. 

- Revolução dos afetos – significa vivenciar um processo de ebulição que 

mexe nas diversas situações em que os seres humanos conseguem se tocar 

pela capacidade de solidarizar-se; é uma estratégia de comunhão.  

- Vivência – a vida em sua expressão existencial; o estar em movimento no 

compasso das conquistas do ser mais. 

 

 

 

 


