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3  
ÉticA, formAS de vidAS 

deficienteS e SeuS proceSSoS de 
SubjetivAção: entre crônicAS de 

cASoS e cASoS crônicoS1

No ensaio “Sujeito e Poder”, publicado em 1980, Michel Fou-
cault (1995) argumenta que, antes de ter privilegiado as relações de 
poder em seu projeto filosófico como interpretavam seus intérpretes 
e críticos, o que lhe interessou efetivamente foi a questão do sujeito. 
Diz que para compreender os processos de objetivação do sujeito, ou 
seja, aquilo que o faz submeter-se às relações de poder que o consti-
tuem pessoal e socialmente, por assim dizer, é preciso compreender 
como essas relações governam suas condutas a partir de suas relações 
com as coisas, com as outras pessoas, com as instituições e consigo 
mesmo – podemos acrescer –, a partir de um princípio identitário. 
Justificando dessa forma o porquê de ter se interessado tanto pela 
questão do poder, salienta também que fez isso para exercer, sobre-
tudo, o que entende ser a tarefa primordial da filosofia no tempo 
presente, qual seja, a de “vigiar os excessivos poderes da racionali-
dade política” e, mais precisamente, “usar as formas de resistência 

 1 O Capítulo em questão compreende parte de um capítulo de livro publicado na 
coletânea A experiência do pensar em educação: identidade e diferença, organiza-
da por Pedro Angelo Pagni, Rodrigo Barbosa Lopes e Divino José da Silva, pu-
blicada em 2017, pela Poiesis Editora. Outras partes são de uma resenha ainda 
inédita e de um artigo publicado na revista Diálogos e Perspectivas em Educação 
Especial, v.2, n.1, de 2015.
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66  PEDRO ANGELO PAGNI

contra as diferentes formas de poder como ponto de partida”, “como 
catalisador químico” que serve para esclarecê-las sobre como atuam, 
seus métodos e tecnologias (Foucault, 1995, p.231). Isso implicaria 
analisar o poder nem tanto de sua racionalidade interna, como tam-
bém do ponto de vista do “antagonismo de suas estratégias”, nos 
termos que empreendeu ao longo de suas pesquisas, quando estudou 
o louco para conhecer o poder psiquiátrico, o sistema prisional para 
entender as formas de vigilância social e a justiça pública, assim por 
diante. E torna compreensível o porquê de afirmar que o que lhe 
interessou foi a questão do sujeito na medida em que se refere não 
somente àquilo que nos assujeita, tomando as relações de poder 
como algo positivo para a formação do sujeito, como também aquilo 
que faz deste último ator, mais do que elemento, isto é, como aquele 
que age livremente em outra direção do que aquela prescrita, seja 
por uma rebeldia irrefletida ao que o subordina, seja por uma von-
tade consciente, seja por uma razão teleológica qualquer. Por isso, a 
questão daqueles e daquilo que neles resistem são tão importantes e 
positivas, embora socialmente possam não ser vistas assim, quanto 
as relações de poder que os assujeitam, já que são formas de ação de 
não apenas se sujeitar a, como também ser agente, ativo, potente, 
subjetivando seus modos de ser e de existir, que podem ou não afron-
tar os existentes.

No artigo “O que é crítica?”, Michel Foucault (2000) argumenta 
que essa resistência que analisa em sua obra decorre de uma atitude 
de dizer não às formas de governo às quais está submetido, seja nas 
relações interpessoais, institucionais ou estatais, principiando o que 
denomina de crítica como certa “rebeldia irrefletida”. Essa atitude 
ou virtude tem como seu princípio ontológico não a obediência cega 
ou esclarecida, mas a liberdade, ainda que irrefletida pela busca 
de uma saída, entendida, a nosso ver, como o não suportar mais as 
formas simbólicas e os imperativos morais que tornam cativos os su-
jeitos, como um princípio de sua formação ética, que o singularizam 
e demarcam a presença de sua vida no mundo.

É deste ponto de vista que gostaríamos de abordar, neste Ca-
pítulo, certa distinção entre moral e ética, no âmbito das relações 
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do poder que a compreendem e, portanto, das formas de violência 
simbólicas ou não, que se produzem sobre, com, a partir de e nos 
sujeitos. Particularmente, interessa-nos discutir os excessos imper-
ceptíveis de um olhar que se instaura e se naturaliza, na atualidade, 
ignorando toda vida que resiste, como se essas vidas infames (na 
maioria das vezes) ou deficientes não merecessem serem vistas nem 
vividas, como um estado de dominação atual, nos termos demons-
trados nos capítulos anteriores, assim como seus efeitos sobre vários 
campos do saber, inclusive, os da Psicologia, da Medicina e da Peda-
gogia. Na primeira parte do Capítulo, enfim, indagamo-nos se não 
seria esse viés mais ético que moral que deveria receber a atenção dos 
profissionais que atuam nesses campos, mais precisamente, se não 
precisariam ser preparados para acolher justamente essas formas de 
vida, antes do que somente para normalizá-las inadvertidamente.

Na segunda parte, analisamos uma das configurações que foram 
responsáveis por obscurecer o éthos deficiente e focalizar uma forma 
de subjetivação única, marcada por ascese atlética e que resultou no 
presente em uma cultura fitness. Ao recorrer genealogicamente aos 
princípios dessa ascética atlética moderna e a alguns casos do pas-
sado e do presente, procuraremos compreender seus limites morali-
zantes para explicitar um éthos deficiente e, particularmente, indicar 
um dos modos como comumente se firmam na escola. Sugerindo 
que as alianças nesses casos entre atores da escola ocorrem pelas 
margens, indicaremos o significado de uma comunidade invisível 
que subjaz à escola e à sociedade.

Por fim, a partir de um olhar um pouco mais singular, de al-
guém que participa dessa comunidade, gostaríamos de discutir esse 
significado com alguns conceitos que nos auxiliam visibilizá-la e, 
sobretudo, com alguns relatos testemunhais. Desse modo, procura-
remos compreender, entre crônicas de casos e casos crônicos, o deli-
neamento de um éthos do que se denomina de deficiência, alguns de 
seus processos de subjetivação e indicações sobre outros paradigmas 
para compreender a inclusão escolar.
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Moral e violência: cenas interpelativas e 
atitudes éticas

Se considerarmos a concepção foucaultiana, percebe-se clara-
mente que a moralidade é constitutiva do processo de formação do 
sujeito e de sua sujeição, na medida em que se subordina à força 
da tradição, à transmissão dos valores e a tudo aquilo que o obriga 
a adequar-se às crenças, aos sentimentos e aos valores instituídos.
Afinal, quando nascemos adentramos a uma tradição linguística, 
familiar, moral, por assim dizer, sem haver muita resistência, até 
que sejamos apresentados a outras tradições, quando começamos a 
conviver com outros agrupamentos sociais, em geral, quando aden-
tramos à escola, passamos a frequentar outros círculos e a conviver 
com outras culturas, por assim dizer, outros éthos, ou seja, modos de 
habitar o mundo.

É na ocasião desses encontros que passamos a perceber que 
existem outras formas de habitar o mundo distintas das que apren-
demos com nossa educação familiar e a julgar criticamente a moral 
produzida socialmente e introjetada nesse processo formativo, 
embora antes disso já enfrentemos sem muito sucesso uma série de 
conflitos decorrentes do que esperam nossos pais com seus signos de 
uma normalização e do que clama nossa voz interna, nossa estrutura 
inconsciente para aqueles que sentem na pele os traumas, nossos 
acidentes no caso dos deficientes etc. Em muitas dessas ocasiões, 
que se repetirão ao longo da vida e de nossa relação com o mundo, 
podemos escolher e seguir nosso desejo no que se refere a sermos de 
outro modo, já que a moralidade de nós esperada não nos atende em 
um ou outro aspecto; por isso, modificamos nossa substancialidade 
ética, o que nos permite transformá-la como um/a artista que, ainda 
não como queiramos, modelamos nossas vidas.

Pois bem, esse movimento não é natural e, por mais que pareça 
simples, não o é. Esse trabalho artístico sobre si mesmo, que deno-
mino aqui de ética, é realizado sobre nossas vidas, mas não como 
desejamos. Às vezes, devemos nos dobrar, por um lado, a pode-
res externos e a certa moralidade contra a qual não conseguimos 
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modificar tal o modo como nos estrutura enquanto sujeitos; por 
outro, a forças internas, inconscientes por assim dizer, na medida em 
que se apresentam como acidentes que nos deformam, fenótipos ra-
ciais e sindrômicos ao ponto de não termos outra saída, salvo admitir 
que nos constituem e que devemos conviver com eles. Na relação 
que travamos conosco mesmos, nesses termos, é o campo próprio em 
que nos formamos ética e moralmente como sujeitos. Mas isso não 
ocorre sem alguma violência.

Nossa formação tanto moral quanto ética ocorre entremeada por 
relações de poder e, em casos extremos, nutrida por estados de do-
minação, isto é, em que as margens de resistir se tornam por demais 
estreitas ao ponto de a subordinação às coisas, ao instituído, aos ou-
tros ou, por mais estranho que pareça, a si mesmo chegam ao ponto 
da quase plenitude e de uma soberania externa capaz de decidir, 
antes do que sobre a condução da vida, sobre seu extermínio, sobre 
a morte alheia ou, mesmo, própria. Se as relações de poder se confi-
guram com algum tipo de violência de uns sobre os outros e sobre 
si próprios, os estados de dominação necessariamente as traduzem 
em situações de extermínio, de profunda intolerância e, para usar 
uma expressão que demarca suas formas fascistas, de tanatopolítica, 
mesmo quando se dizem biopolítica.

No caso de qualquer educação moral, essa configuração da 
violência ocorre em razão dos antagonismos dos jogos de poder, 
fazendo que nos submetamos aos signos linguísticos, à cultura e ao 
código jurídico-hegemônicos (decorrente do conflito de classes e 
pelas disputas em torno de qual regime de verdade deve prevalecer 
politicamente e ser gerido legitimamente pelo Estado), sendo muitas 
vezes mais simbólicas do que literais desde a modernidade, embora 
a literalidade esteja presente em ambas. Nas culturas do Ocidente, a 
violência pode ser representada como repressão, para usar uma ter-
minologia freudiana nos termos em que Norbert Elias (1990) tratou 
do processo civilizatório, ou da mais repressão, para caracterizá-la co-
mo o fez Herbert Marcuse (1981) como parte da dominação social, 
ou seja, daquilo que extrapola o processo civilizador ou ainda como 
o fez Foucault (1991), como parte dos jogos de poder e como uma 
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tecnologia positiva na medida em que, por mais que nos esforcemos 
para sermos humanos, continuamos inumanos, e assim afirmamos 
nossa vida. Por isso, também, diferentemente dos dois primeiros, 
este último autor entende a formação ética como uma forma de 
luta agônica e, enquanto tal, como uma manifestação de modos de 
vida outros, portanto, que forçam a moral instituída e em vigência, 
representando também certa forma de violência na medida em que, 
como diz Judith Butler (2014), interpela as identidades que intro-
jetamos, apresentando-se como uma forma de violência ética, por 
assim dizer, fazendo-nos repensar e, com isso, interferindo em nosso 
posicionamento no mundo.

Dessa forma, tanto em um caso quanto noutro, a violência per-
siste porque se tratam de jogos de poder em torno do qual se define 
quem somos nós, como e por quem seremos conduzidos, em que 
direção e com que finalidade, em uma implicação política do uso 
simbólico que dela se faz e de um campo que vem sendo cada vez 
mais explorado no tempo presente com o marketing e com as redes 
da internet, relacionados à reificação da sensibilidade e ao direciona-
mento do olhar.

Se o problema para o filósofo francês seria o de que, na moder-
nidade, o Estado institui mecanismos de individualização ao ponto 
tal de definir quais identidades podem ser socialmente aceitas e, 
portanto, no cenário biopolítico que o caracterizam, qual vida me-
rece ser vivida, na contemporaneidade, como visto nos Capítulos 
anteriores, é o mercado de consumo e o marketing que passam a 
instituir o neoliberalismo como modo de existência. Dessa perspec-
tiva, o resultado da racionalidade econômica que paira sobre esse 
modo de vida e que no presente converteu a antiga individualidade 
prescrita pelo Estado em individualismo nutrido por um narcisismo 
coletivo, por assim dizer, tem produzido certa frieza do sujeito e, 
precisamente, uma invisibilização de todo/as aquele/as, todas as 
vidas enfim, que produzem essa afeção (violenta) e que o coloquem 
em movimento, o façam refletir sobre o que efetivamente é, qual seu 
lugar no mundo e que vida vive, senão se somente sobrevive. Afinal, 
essa invisibilidade consciente faz que, contra esses outros que não 
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cabem nessa categoria de sujeito (porque não se assujeitam somente, 
porque são crianças, anormais, ineficientes, deficientes, marginais, 
loucos, seja lá o que mais orbite na margem), se voltem toda ira, 
violência, às vezes, desgraçadamente, igualmente invisíveis apenas 
com nossa indiferença e nossa cegueira. Assim, sem que se exerça 
qualquer violência física por assim dizer, embora possamos consi-
derar o sofrimento dessas vidas infames para usar outra expressão 
de Foucault (2010a), exerce-se uma forma legítima de exclusão, por 
mais que se fale em inclusão, e que é simbolicamente tão violenta, 
porque não significada, quanto ela, já que se assegura em um poder 
maior do Estado, dos saberes e das tecnologias, dos profissionais do 
mercado, gerando um estado de dominação permanente, global con-
tra essas vidas, bem próximos aqueles vistos nos regimes totalitários.

Por sua vez, em uma configuração biopolítica em que o neoli-
beralismo se tornou um modo de vida, nos termos enunciados por 
Foucault (2008), e em um país em que os traços de sua diversidade 
cultural foram sendo apagados para favorecer determinadas elites 
oligárquicas e ampliar as desigualdades de classe, étnico-racial, de 
gênero, dentre outras, como é o caso do Brasil, o simples fato de 
existirmos com condições familiares, culturais e econômicas um 
pouco melhores que os outros já representa uma forma de “existir 
violentamente”. Ao menos, esse é o conceito criado pela jornalista 
Eliane Brum (2017) em uma carta destinada a Thauane: uma jovem 
branca que fora questionada por uma afrodescendente por transitar 
com um turbante no metrô, afirmando que ela não deveria usar essa 
indumentária, signo da cultura afro, e toda polêmica que sua respos-
ta causou nas redes sociais não somente por utilizá-lo para esconder 
os efeitos da quimioterapia, como também por sua reação aos ques-
tionamentos. Ela o cria para caracterizar sua condição de mulher, 
branca, educada em uma cultura e em um país racista, que dificil-
mente seria capaz de se colocar no lugar de uma afrodescendente e 
de julgar suas atitudes, já que jamais teria a condição de habitar essa 
ou qualquer outra pele negra, compreender plenamente o signo do 
sofrimento e da violência sofrida historicamente a partir de sua posi-
ção privilegiada. Diz a jornalista:
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Por mais éticos que nós, brancos, pudermos ser, a nossa condição 
de branco num país racista nos lança numa experiência cotidiana em 
que somos violentos apenas por existir. Quando eu nasço no Brasil, em 
vez de na Itália, porque as elites decidiram branquear o país, já sou de 
certo modo violenta ao nascer. Quando ao meu redor os negros têm 
os piores empregos e os piores salários, a pior saúde, o pior estudo, a 
pior casa, a pior vida e a pior morte, eu, na condição de branca, existo 
violentamente mesmo sem ser uma pessoa violenta. (ibidem, p.4)

Dessa forma, hiperboliza e radicaliza a existência de alguns de 
nós – homens ou mulheres, brancos, adultos, normais, pertencen-
tes a uma classe ou segmento da população – como a representação 
de alguma forma de violência, ainda que não sejamos violentos, em 
razão dessa condição sociocultural de desigualdade, que em algu-
mas de suas crônicas a autora denomina de crime, como veremos 
mais adiante.

Embora os traços sombrios desse diagnóstico do presente pa-
reçam exagerados, na verdade funcionam como uma caricatura de 
nós mesmos que, conjuntamente com os diagnósticos esboçados 
nos dois primeiros Capítulos, faz-nos indagar: afinal, estamos todos 
assim? Independentemente de classe, de cultura, de profissão, no 
tempo presente? Tendemos a pensar que sim, porque a nós convém 
sermos provocativos em relação àquele/as que nos leem. Contudo, 
diante dos limites conceituais que enfrentamos, especialmente para 
cartografar a enunciação discursiva desse outro sobre quem falamos 
– as formas de vida deficientes – sobre quem uma série de formas 
de violência se voltam, parece-nos necessário recorrer a algumas 
cenas literárias, tais como as escritas pela cronista anteriormente 
mencionada, para que essa provocação saia de um registro raciona-
lizante restrito de escrita e adentre a uma ordem dos afetos. Esta é 
a estratégia a que recorremos neste e nos momentos subsequentes 
do livro para mobilizar o olhar do leitor para os efeitos que a infâ-
mia deficiente alheia pode produzir e, sobretudo, para uma atitude 
ético-reflexiva sobre o que nos desloca, o que produz em nós, que 
abertura nos oferece à transformação.
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Num primeiro ensaio dessa natureza, gostaríamos de utilizar 
mais uma crônica de Eliane Brum (2006, p.98), intitulada, Eva con-
tra as almas deformadas. Mas qual é a história de Eva?

[...] é a história de uma mulher que cometeu um crime que a hu-
manidade não perdoa. Recusou-se a ser vítima. Eva Rodrigues 
preenchia todos os requisitos para a determinação da sentença. Era 
mulher: coitada. Era negra: coitada. Era pobre: coitada. Ainda não 
era tudo. Eva nasceu de um parto sofrido. Teve paralisia cerebral. O 
corpo todo tremia, ela derrubava a comida, caminhava mal, era toda 
ela um desajeito. À Eva, o mundo reservava apenas um destino: o de 
ser coitada. Eva poderia estender a mão e pedir esmolas. E receberia 
olhos de profunda pena. E em troca da moeda, devolveria ao doador 
o alívio não apenas da caridade, mas o outro, secreto: a garantia de 
que a deformidade, assim como a loucura, está sempre no outro. 
Eva rebelou-se. Decidiu que não seria coitada. Que o mundo se vi-
rasse com isso. Que o mundo achasse outras vítimas para preencher 
seu horror. Este foi o crime de Eva. Pelo qual jamais a perdoaram. 
Como não puderam lhe imprimir na testa o rótulo de coitada, a 
marcaram com outro. Como ela, a deformada, como ela, a deficiente, 
como ela, a defeituosa, ousava renegar a mão da caridade, irmã de pe-
na, prima da hipocrisia? Como ousava ela, a anormal, encarar de igual 
para igual os normais? Parecia até que a exibição do corpo torto de 
Eva revelaria a alma torta do outro. Parecia até que a falha exposta de 
Eva revelava a falha oculta do outro. Como ousava Eva, justo Eva, ser 
imperfeita em um mundo onde se paga fortunas para que todos sejam 
igualmente perfeitos? Como ousava Eva ser diferente em um mundo 
onde a igualdade das ideias é a única garantia de segurança? Como 
ousava Eva vencer pelo espírito no mundo da aparência? Ah, quanta 
pretensão a de Eva. Quanto perigo ofereceu Eva quando decidiu que 
não seria coitada. De vítima, vejam só, Eva virou culpada.

Não vamos nos ater aqui as agruras do percurso de Eva para 
que fizesse essa revolução e reinventasse a si mesma. Só queríamos 
salientar seu grito nessa direção, após ter entrado na escola contra 
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toda intransigência médica, familiar e escolar para tal, um grito de 
independência:

– Chega! Eu não sou coitada disso, coitada daquilo. Se eu derra-
mar comida para comer, deixem que eu derrame. Se eu derrubar as 
coisas quando eu pegar, deixem que eu derrube. Se eu cair, deixem 
que eu me levante. (ibidem, p.99-100)

Trêmula dos pés à cabeça, Eva prosseguiu seus estudos, mudou-
-se para Porto Alegre e fez Faculdade, enquanto trabalhava de do-
méstica. Fez Pedagogia, enquanto ouvia:

Como vai escrever no quadro-negro tremendo desse jeito? Como 
vai ensinar com uma letra tão feia? Não vê que só vai incomodar? Não 
entende que entre você e uma menina normal vão escolher a normal? 
O que você quer? Vai passar a vida olhando para um diploma na pare-
de? Eva ouviu tudo isso de uma educadora. Eva ouviu tudo isso na fa-
culdade. Apenas para comprovar que a ignorância está onde menos 
se espera. Eva, a deficiente física, respondeu à deficiente de alma:

– Em primeiro lugar, eu não vou desistir. Em segundo lugar, a 
vida é um risco. Não só para mim. Mas para todo mundo.

Eva demorou a descobrir por que sua tremedeira ameaçava tanto 
aqueles seres impávidos. Qual era a ofensa de sua fragilidade[...] 
Finalmente conseguiu ocupar as salas de aula como educadora. Fo-
ram pelo menos três escolas. E em cada uma algo se passou. Quando 
descobriram que Eva não era coitada, que empregá-la não era um 
ato de caridade, tudo mudava. Quando descobriram que Eva era 
capaz, que era preciso competir com a sua mente, não com os seus 
tremores, tudo se alterava. A consideração do início transmutava-
-se em ódio. Quem essa aleijada pensa que é? Foi o que Eva ouviu e 
ouviu. E assim Eva foi expulsa do mundo que mal havia tocado. Eva 
não desistiu. Como não desistirá. (ibidem, p.100-1)

Prestou concurso para servente na Secretaria de Justiça. Pas-
sou em nono lugar, mas não ingressou em razão do laudo do 
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neurologista: como serviria cafezinho trêmula daquele jeito? Voltou 
a ser doméstica, enquanto aguarda o processo, hoje no STF, mas não 
desistiu, nem desistirá:

Eva é mulher, negra e pobre. Eva treme as mãos. Tudo isso até 
aceitam. O que não lhe perdoam é ter se recusado a ser coitada. O 
que não perdoam a Eva é, sendo mulher, negra, pobre e deficiente 
física ter completado a universidade. E neste país. Todas as fichas 
eram contra ela e, ainda assim, Eva ousou vencer a aposta. E por isso 
a condenaram. Atenção para as palavras de Eva:

– A cada vez que me derrubarem eu vou levantar com mais força. 
Não quero saber de derrota. Derrota nunca esteve nos meus planos. 
E coitado é quem me chama.

A vida é pródiga em paradoxos. O de Eva é que a odeiam porque 
não podem sentir pena dela. E o do mundo é que as piores deforma-
ções são as invisíveis. (ibidem, p.101-2)

O que incomoda nesse modo ético de vida de Eva, mais do que 
seu impulso de autossuperação tão em moda e que serve como prin-
cípio para biopolítica neoliberal e para a atual sociedade do desem-
penho, é essa não submissão ao rótulo que a coloca em uma posição 
subalterna, de coitada, algo imperdoável, por que se a vermos do 
modo como se exprime temos de nos deslocar, sair do lugar que ocu-
pamos, também nos reinventar. Mas por que ainda ninguém vê essa 
sua performance no mundo, por que nem os profissionais – profes-
sores, TOs, psicólogos, neurologistas, juízes –, que a acompanham, 
conseguem vê-la como é, em sua forma de vida de-formada? Muito 
provavelmente, o que mancha o olhar desses profissionais, para usar 
uma expressão de Skliar (2014), que muitas vezes se arrogam tão éti-
cos, é um éthos que contesta seus ou o código moral de sua profissão, 
fazendo-os deslocar-se de um lugar de conforto e acomodação, para 
ter de se despir de alguns de seus vícios ou de hábitos enraizados em 
suas práticas. Algo que não é nada simples, em razão dos condicio-
namentos sociopolíticos e culturais, aos quais essas profissões e esses 
profissionais estão submetidos.
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Mesmo assim, insistimos na cena particular anteriormente des-
crita. Parece-nos admissível que o senso comum não enxergasse o 
corpo deformado de Eva para não ver sua alma deformada pelo siste-
ma e suas fragilidades. Contudo, aos profissionais que de um modo 
ou de outro se dedicam àquele corpo, com tantos saberes e técnicas e 
da altura de uma moralidade dada seria isso admissível ou seria uma 
condição para que suas almas travestidas de bem formadas ou, ao 
menos, de qualificadas se sobrepusessem àquela dita “deformada”?

Ensaio ético-reflexivo e atuação profissional

Para começar a responder a essa questão precedente, citamos 
uma passagem do livro Desobedecer a linguagem de Carlos Skliar 
(2014, p.154-5) que, embora longa, indica um caminho possível e 
uma abertura para um ensaio ético-reflexivo da atuação de muitos 
profissionais:

A mãe se senta em frente a mim, do outro lado de uma longa 
escrivaninha. Somos muito jovens e, contudo, a vida nos colocou em 
lugares tão opostos, tão desiguais, que é impossível olhar-nos como 
somos fora daqui: seres como quaisquer outros.

Ela é mãe de um menino com problemas – está inquieta, cheia de 
dor no corpo. Eu um profissional – sem graça, temeroso de mostrar 
minhas mãos, carregado de palavras difíceis.

“Preciso que responda algumas perguntas”, digo-lhe em um 
tom cerimonial que não provém de minha garganta, mas de um 
lugar mais longínquo, talvez desértico. Ela assente, porque está ali 
para isso: para sentar-se e assentir. A assimetria de vozes se torna 
cada vez mais profunda, mais abismal.

Pergunto: “Com que idade seu filho começou a falar? Quando 
começou a andar? Como reage quando alguém fala com ele? Como 
gosta de brinca? Ele fala enquanto brinca? O que gosta de desenhar? 
Ele conhece estruturas gramaticais complexas?” – e assim uma per-
gunta atrás da outra, até cansar.
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Quando levanto os olhos do questionário para encontrar suas 
respostas, ela está me olhando com mal-estar. Ou talvez do extremo 
mais agudo da fúria.

– Mas o senhor já viu o meu filho?
– Não – respondo-lhe – mas tenho aqui seu histórico, que já 

olharei.
A mãe me toma o braço e, furiosa, me conduz até a porta.
– Pois aqui está ele. O senhor está vendo? Nunca começou a fa-

lar, nunca caminhou, não brinca, não faz nada quando alguém fala e 
não reconhece sequer o próprio pai.

O menino estava prostrado numa austera cadeira de rodas, o 
olhar perdido ou nunca achado, os dedos nulos, seu rosto detido na 
paralisia de algum vazio de seu corpo. E se foram. E me deixaram 
com minha escrivaninha, com meu questionário e minha ignorân-
cia. Durante anos tenho tentado, em vão, encontrar essa mãe e esse 
menino para pedir-lhes perdão.

Ainda que, de algum modo, já o fiz: jamais voltei a perguntar 
alguma coisa a alguém sem ter conversado antes.

Neste excerto, o autor narra um de seus primeiros atendimentos 
como fonoaudiólogo, mas que poderia ser comum às primeiras aulas 
de um professor ou a dos primeiros atendimentos de um psicólogo, 
de um médico, dentre outros que, às vezes, eternizam essa “primeira 
vez”, instaurando uma prática em que o outro real, efetivo – não 
como sujeito abstrato, generalizado pelos saberes científicos –, ra-
ramente conta. É esse mecanismo do mundo, de seus dispositivos 
de poder e, sobretudo, de dominação, que parecem se incorporar 
às práticas profissionais das mais diversas artes de governos, dentre 
elas a de professores, a de psicólogos e a de médicos. São nelas, aliás, 
que podemos encontrar em parte dos casos, uma cena moral clara de 
violência, maior até do que a de casos mais literais, já que engrossam 
um estado de dominação, antes do que os jogos de poder próprio da 
profissão. Por isso, entendemos que devam ser objetos de uma refle-
xividade ética por parte dos profissionais de áreas como a pedagogia, 
a psicologia, a medicina, dentre outras.
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Afinal, os próprios códigos dessas profissões – prescrevem que o 
distanciamento desse outro, seus alunos, seus pacientes ou, na pior 
hipótese, clientes – é moralmente recomendado. Isto, pois, suas qua-
lificações profissionais os dotaram de saberes científicos e técnicas 
que lhe confeririam autoridade para agir desde esse regime de verda-
de sobre os corpos, almas, sujeitos – enfim, tratados como objetos –, 
ao ponto de ignorar nesse outro o que são eles, que vida trazem e que 
existência vivem. No entanto, em alguns casos mais, em outros mes-
mos, pensamos que as defesas subjetivas e os processos identitários 
de subjugação, em nome de qualquer objetividade, têm ultrapassado 
a qualquer proteção digna ou dispositivo de segurança que também 
envolvem riscos e subjetivações. Mais do que isso, ignoram, que em 
uma época de “servidão maquínica” ao omitir-se em relação ao que 
são, deixam de lado um gesto que parece resumir o sentido primor-
dial da ética, que é o de se jogar na vida, correr esses riscos, como 
diria Giorgio Agamben (2007), permitindo-se pensar sobre o outro 
a partir dessa relação e com isso também repensar-se a si mesmos. E 
esse o que somos nós, essa projeção sobre o outro – e os psicólogos 
sabem melhor que os outros – está na atuação profissional na medida 
em que se escolhem determinados saberes, técnicas e estilísticas em 
detrimento de outros e, para além disso, deixam suas escolhas de 
modos de vida transparecer, em cada pausa, em cada silêncio, em 
cada arroubo, em cada gesto. Às vezes, isso ocorre inadvertidamen-
te, sem que o profissional tenha a coragem de se assumir perante, 
diante ou no encontro com o outro para além do status já adquirido; 
por vezes, admitir também que foi dirigido por outrem, sem que o 
quisesse, sem poder resistir.

Propor que esse jogo seja o mais honesto possível nos parece ser 
uma tarefa para a reflexividade ética no exercício dessas profissões, 
deixando claro o que é subjetivo do profissional do que é objetivo, 
do que é real desse sujeito a quem se destinam suas práticas do que 
é ficção, às vezes, científicas do mesmo. Enquanto tal, seria neces-
sário que também assumíssemos nossa ignorância e estivéssemos 
preparados a enfrentar não somente o que está previsto, planejado, 
sob nosso controle, como também o que acontece de imprevisto, o 
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encontro afetivo e perturbador que se dá com nossos alunos ou nos-
sos pacientes ou, na pior das hipóteses, nossos clientes nos abrindo 
a pensá-los criticamente, sem saber se conseguiremos ou não, nos 
retorcendo para tentar acolher esse outro, sem julgá-lo determinan-
temente a priori e nos recriando para admitir que a existência alheia 
pode ser melhor que a nossa ou possível dentro das condições em 
que se produz.

É o que fazem que casos como os de Eva, como os de muitas 
Evas que estão por aí, que se mostram a esses profissionais, mas 
que raramente são vistas, ao contrário são julgadas culpadas por 
não serem coitadas, por se mostrarem demais e por nos lembrar do 
quão frágil somos nós, o quão limitado são nossos saberes, técnicas 
e normas adquiridas para alcançar a singularidade desses modos de 
vida perturbadores e o quanto teríamos de continuar nos formando, 
nos reformando e nos recriando para acolhê-los, mas também para 
tornar mais potentes, menos obscuras, nossas próprias vidas.

Esse é um exercício filosófico difícil, sabemos bem. Praticamo-
-los quase todo dia, de uns anos para cá, como professores – é verda-
de. Mas que se vê ignorado por muitos colegas, inclusive de outros 
campos. Esse exercício está presente em uma das tradições das práti-
cas médicas que, juntamente com os saberes e técnicas das quais fo-
mos dotados em nossa qualificação, recorrem também à experiência 
clínica e as estilísticas do que é ser médico e ter a vida alheia nas mãos, 
assumindo necessariamente riscos para os outros e para si. Pensamos 
que, também, no caso da Psicologia há um conjunto de discussões 
que caminham nessa direção e são capazes inclusive, de encontrar 
alguma reflexão sobre a questão dos vínculos com o paciente, da 
transferência e da contratransferência, dentre outros.2 O mesmo se 
pode dizer em relação à prática docente.

 2 Por falta de melhor conhecimento da área, situo esses últimos, mas deve haver 
mais elementos que nos ajudam a refletir eticamente sobre até que ponto deve 
ir a atuação do psicólogo, até onde deve ou pode se mostrar, até onde permitiria 
que o outro se mostre e se descubra. Particularmente, lembro-me do 8º Semi-
nário de Lacan (1992), que trata do tema da transferência e da contratransfe-
rência em psicanálise, elegendo uma discussão sobre O Banquete de Platão e, 
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Os efeitos desses saberes teriam certa produtividade, se também 
atravessassem as artes da medicina e da pedagogia, pondo seus pro-
fissionais a refletirem sobre essas dimensões estética e subjetiva de 
suas ações. Pensamos que, em casos como os das vidas de Eva e das 
Evas da vida, também, precisamos de outros recursos pessoais e téc-
nicos a meu juízo e, mais que recursos, uma educação sensível que 
permita acolher o diferente, sem se guiar para identidades prontas, 
já fixadas, e nos permitam olhar para seu modo de existir, mesmo 
antevendo que após essa mirada não seremos mais os mesmos. 
Aliás, qualquer construção teórica produzida nessa relação deveria 
ser construída a partir desse julgamento reflexivo, por assim dizer, 
dessa atitude mais livre, menos engessada pelas especializações dos 
saberes e das tecnologias atuais. E, qualquer modelo de intervenção, 
justamente por esse caso nos interpelar como uma cena interpelativa 
e nos afetar – espero que esse efeito tenha sido produzido –, nas pa-
lavras de Judith Butler (2014), não poderia ser apenas metaforizado 
em um espelho, como visto anteriormente, mas poderia ser o de um 
espelho que tem uma saída, uma janela.

Sabemos que isso seria possível no exercício ficcional ou, se 
preferirem, na recriação de nós mesmos a partir de uma política 

situando a figura de Sócrates, o lugar a-tópico ocupado pelo analista. Pois bem, 
lembro aqui que o não lugar do analista, admitido pelo próprio autor, também 
é um lugar e, portanto, está dentro dos jogos de poder e da violência que se 
comete no sentido de como conduzir o paciente, assim como o fazia Sócrates, 
ao induzir seus discípulos a olharem para ele como se vissem um espelho, no 
sentido de ajudá-los a olhar para si mesmo e se cuidar para que se formassem 
como sujeitos, por assim dizer. Embora a estrutura da filosofia socrática seja 
importante para Lacan explorar a noção de vínculo, de transferência ou de con-
tratransferência, ao postular esse modelo de espelho parece que o que pretende 
é que o paciente se identifique ao terapeuta, analogamente a identificação do 
discípulo ao mestre em termos filosófico-educacionais. Gostaria de dizer que a 
interpretação dessa passagem de Lacan por vezes é dura demais pelos analistas, 
justamente para que não abram mão, se assim julgar necessário, de algumas 
categorias da psicanálise ou, mesmo, de recriá-las se for esse o caso para com-
preender as demandas desse outro. Ademais, se fôssemos voltar ao próprio 
Sócrates, o lugar que ocupa instiga os demais a tomarem seu próprio rumo, se 
constituírem enquanto tal, independentemente do modelo do mestre. 
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inclusiva que nada tem a ver com a oficial, mas que se dá caso con-
sideremos a sensibilidade e o olhar. E para formar profissionais 
nesse campo, é preciso continuar a formar sujeitos éticos, e não me 
refiro somente à formação pessoal recomendada pela Psicologia – 
infelizmente, deixada de lado em outros campos –, como também a 
retomada da experiência clínica na medicina e a disponibilidade de 
ouvirmos mais o que os educadores relatam sobre suas experiências 
com os estudantes, o que delas pensam e como se modificaram 
com elas. Assim, por um lado, a postulação de uma necessária 
reeducação do olhar desses profissionais, para além de toda qua-
lificação e toda formação pessoal, parece imprescindível para que 
nos humanize ao acolher a inumanidade de outro comum a nós. 
Por outro, o desafio da abertura para o acolhimento e das possíveis 
consequências políticas da transformação do outro, exigida para 
essa constante formação ética de si mesmo, com o delineamento de 
uma figura distinta de inclusão.

São esses caminhos que se veem delinear em algumas pesquisas 
atuais, não sem que se combatam os condicionamentos culturais que 
imperam, para além desses saberes e técnicas mencionadas, na atua-
ção profissional, assim como se problematize uma forma de subjeti-
vação única, pautada na cultura fitness e em uma ascese atlética, cuja 
genealogia pode ser encontrada em meados do século passado, como 
veremos a seguir.

Por uma ascética antiesportiva e um éthos 
deficiente (comum): entre Unthan e Rafael

No livro Has de cambiar tu vida, Peter Sloterdijk (2012) recorre 
ao relato autobiográfico de Carl Hermann Unthan que, a despeito de 
sua deficiência de nascença e de sua suposta invalidez, tornou-se um 
exímio violinista e músico, entre o final do século XIX e meados do 
XX. Ele teria ficado conhecido como um imperativo de sobrevivên-
cia para os deficientes e um paradigma de autossuperação para todos 
os demais na Alemanha e, depois, em toda Europa.
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Unthan nasceu sem os membros superiores, ou seja, com uma 
deformidade que jamais o permitiria viver a vida ordinária sem o 
auxílio de outrem e, muito menos, tornar-se músico. Contrariando 
essas expectativas, assim o fez, tocando violino e outros instrumen-
tos com os pés, estudando, pintando e fazendo de sua vida infame 
uma atração pública: um espetáculo a ser contemplado pelos demais. 
Unthan se apresentou dessa forma como um exemplo inaugurador 
da ascética atlética moderna e de uma pedagogia destinada a recupe-
rar os deficientes, que se funda, diante de qualquer lesão, acidente 
ou invalidez, em uma “escola da vontade”, da tenacidade e da supe-
ração de tais impedimentos. O “miolo ético” dessa pedagogia, diz 
Sloterdijk (ibidem, p.66), é o “paradoxo de uma normalidade para 
anormais”, elaborado nos seguintes princípios da filosofia existen-
cial alemã de meados do século XX: (1) a escolha de o sujeito poder 
fazer com ele mesmo o que lhe fora impedido por condições alheias a 
sua vontade; (2) o impulso de liberdade que daí deriva e que o impele 
a se autoafirmar contra o “poder que emana do olhar alheio”; e (3) 
o embate que trava consigo mesmo acerca de sua autenticidade, sem 
poder ignorar seus limites naturais, nem se arrogar a ser uma “coisa 
entre coisas”, desempenhando aí uma liberdade que não diz respeito 
ao que é.

Não obstante terem sido ignorados pela filosofia antropológica 
no mesmo período, tais princípios e a pedagogia da vontade que 
fundam as lições de Unthan se disseminaram não somente como 
espetáculo, mas também como uma ascese atlética cujo imperativo 
da autossuperação dos limites individuais de cada sujeito, da cultura 
do necessário exercício do corpo e da alma para tal propósito e da efi-
ciência nas ações passaram a ser incorporados aos modos de existên-
cia subsequentes, sobretudo, a partir da segunda metade do século 
XX. Esse foi o movimento que se radicalizou na contemporaneida-
de, como demonstrados nos Capítulos anteriores, com o advento da 
economia globalizada e do neoliberalismo, sem deixar muito espaço 
para linhas de fuga.

Na medida em que o imperativo da eficiência e a ascética atlé-
tica moderna se tornam incrustados em nossos modos de vida e se 
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constituíram como uma de suas configurações na contemporanei-
dade, as variações sobre esses aspectos são bastante sutis em todo 
o mundo. Talvez, apresente-se com um teor de que o embate que 
os deficientes travam consigo mesmos não se atenham somente 
ao atendimento de um olhar alheio, nem se alinhavem apenas em 
reverter autonomamente por obra da vontade o que parece irre-
versível – sua própria deficiência –, mas também se dobrem a seus 
acidentes, convivendo com eles e se constituindo a partir dos efeitos 
dessa convivência sobre si mesmo e, nas suas relações com os de-
mais, sobre outrem.

Sob tais condições o relato autobiográfico de Unthan retomado 
por Sloterdijk (2012) parece se apresentar como a aposta em uma 
fama que se expande e se globaliza ao ponto de se tornar um impe-
rativo moral no presente, e não somente para os denominados defi-
cientes. Poderíamos agregar a essa interpretação, as análises contidas 
nos Capítulos anteriores sobre as exigências dos dispositivos de 
inclusão escolar e das políticas inclusivas ou, mesmo, da inversão 
da deficiência como paradigma biopolítico, onde o corpo deficien-
te passa a definir critérios de identidade subjetiva ou, mesmo de 
bioidentidades. Isso porque a ascética atlética da autossuperação, 
cuja gênese é retratada pelo filósofo alemão, é parte de uma antro-
potécnica que forma o sujeito em geral e o deficiente em particular, 
no contingenciamento histórico engendrado pela biopolítica desde 
a modernidade, elegendo a superação dos déficits como imperativo 
moral e o acentuando no presente. Não obstante as eventuais diver-
gências teóricas entre esse filósofo alemão e o projeto foucaultiano, o 
que nos interessa ao recobrar essa sua interpretação é pensarmos de 
outra forma esse imperativo moral único e excedente no presente, 
indicando um caminho para a compreensão do éthos deficiente, 
porém, compreendendo-a, para além dos pressupostos e dos juí-
zos determinantes que o categorizam, a partir da relação com esse 
outro, pondo em relevo a voz daqueles que convivem com os dé-
ficits e os efeitos de seus acidentes. Com isso, pretendemos tornar 
visíveis os processos de subjetivação que esses corpos e essas vidas, 
como as de Eva, produzem e delineiam com a criação de um devir 
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deficiente comum, possibilitando-nos pensar a inclusão sob outro 
paradigma: em que, ao invés de se falar sobre esse outro a partir de 
categorias e de saberes prévios, se procura vê-lo, escutá-lo quando 
possível, decifrando suas formas de expressividade.

Tal pretensão não é totalmente nova, além de alguns traba-
lhos anteriormente mencionados de Carlos Skliar, outra literatura 
acadêmica vem sendo produzida em um sentido distinto para 
compreensão dessa relação do deficiente para consigo e de sua con-
vivência com os demais, sugerindo processos de subjetivação outros 
e, portanto, outra configuração da antropotécnica ou das asceses 
modernas. A literatura ao qual me refiro dá visibilidade, ao perfa-
zerem as experiências e o percurso dessas existências deficientes, a 
vidas que não somente são dignas de serem vividas pelo que são – e 
não pelo que os demais desejam que sejam – e devem estar na pauta 
das lutas pelos direitos civis e humanos, como também que catali-
sam, historicamente, focos de uma resistência ao mundo regido pelo 
imperativo da eficiência e, particularmente, a uma sociedade global 
como a nossa, que procura homogeneizar as diferenças sob o signo 
do que denominam de inclusão. Ao fazerem esse movimento, pro-
cura apresentar um relato edificante para os atores que lutam pelo 
direito à participação dos deficientes na vida pública e refletir acerca 
do que somos nós, com quais déficits devemos conviver, superar ou 
contornar, neste presente, independente de sermos ou não designa-
dos sob esse rótulo.

O livro Educación y esperanza en las fronteras de la discapacidad: 
estudio de caso único sobre la construcción creativa de la identidad 
de Ignácio Calderón Almendros compreende esse movimento, con-
trastando com trabalhos como os de Gilbert (2012), que reiteram 
o alinhamento dessas narrativas à cultura atlética e à biopolítica 
neoliberal, ao abordar os discursos em circulação no marketing tele-
visivo e em algumas comunidades de pais e amigos de pessoas com 
deficiência. Não obstante a importância dessa última análise, gosta-
ríamos de apresentar as teses e principais argumentos do primeiro 
livro, por se tratar de uma pesquisa produzida sobre a própria fa-
mília do autor e, particularmente, sobre o processo educativo de seu 
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irmão mais novo, Rafael, diagnosticado clinicamente com trissomia 
e identificado socialmente como “síndrome de Down”.3

Nesse processo, que narra a chegada de Rafael à educação formal 
superior e a conclui, como a primeira pessoa com tais características 
a se graduar em trompete e receber o título de músico nesse nível de 
ensino na Espanha. É Rafael que protagoniza a cena e, entre conso-
nâncias e dissonâncias, a reconstrução de seu percurso pelo autor do 
livro testemunha uma forma de empoderamento de suas ações no 
campo musical em que se formou e na esfera pública como um par-
tícipe que, não obstante sua singularidade, busca ser simplesmente 
“um a mais” (Calderón Almendros, 2014, p.25).

Esta expressão tem um significado especial e parece contribuir 
para o delineamento de outro olhar sobre a relação com os chamados 
deficientes e os estudos em Educação Especial. Até porque o termo 
preferido por Rafael e seus familiares representa uma conquista 
decorrente das experiências de suas próprias relações interpessoais 
e, ao mesmo tempo, um juízo acerca de que seria melhor assim se 
relacionar com esse outro, tão comum como qualquer um. Aglutina 
dessa forma os sentidos que suas ações provocaram, metaforicamen-
te, a partir da música e, literalmente, na esfera pública, oferecendo 
outra possibilidade às políticas e às práticas de inclusão na medida 
em que provêm das demandas dos que dela necessitam, evidencian-
do sua voz – e não somente as que circulam preponderantemente nas 
instituições e derivam das políticas estatais.

Esta voz é evidenciada nos cuidados que Rafael recebe de sua 
família, que, graças ao fato de ser tratado como um a mais, entre os 

 3 De forma densa teoricamente, coesa textualmente e profunda no que se refere 
a sua relação afetiva com seu irmão, o autor elabora uma narrativa solidamente 
apoiada em material de pesquisa, decorrentes de horas de entrevistas com 
vários grupos focais sobre suas relações com a deficiência. Das entrevistas com 
familiares e amigos, passando pela análise de documentos oficiais e informes 
clínicos, às enquetes com seus professores e com estudantes do curso de for-
mação de educadores, o autor analisa esse material diversificado à luz do qual 
reconstitui o percurso de Rafael, dando visibilidade a uma série de barreiras 
comuns enfrentadas por pessoas como seu irmão, assim como demarcando seus 
modos de ser, o apoio de seu entorno familiar e os devires. 
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nove irmãos, aprendeu desde cedo o significado de ser alguém, mes-
mo sob a etiqueta de uma síndrome e de características fenotípicas 
claras. No convívio familiar, assim foi tratado por seus irmãos, pai e 
mãe. Na realidade, sua mãe enunciou pela primeira vez que Rafael 
deveria ser tratado como um a mais, transformando o enunciado em 
mote para toda família, como se observa em excertos de respostas e 
relatos de seus irmãos, e, aos poucos, dele mesmo, revelando ser a 
enunciadora sua fortaleza e, metaforicamente, sua partitura.

Com toda a família Calderón, Rafael aprendeu e ensinou mui-
tas vezes a ser como qualquer um, nos termos em que analisaremos 
subsequentemente. Todos seus familiares assim o viram e tentaram 
expandir essa visão, não sem terem encontrado resistências por parte 
de escolas e de alguns professores.

A história dos embates de Rafael com a escola e com os professo-
res se confunde com as de sua família ao longo do livro, agregando a 
sua voz uma pluralidade de outras vozes que se colocaram a seu lado 
para que tivesse o que qualquer um teria direito no que concerne à 
escolarização. É possível ouvir essas vozes na escrita atenta de Igná-
cio Calderón. Essas vozes são reflexionadas pelo autor na análise do 
movimento pelo qual sujeitos como seu irmão são etiquetados, obje-
tificados como coisas e como representações que uma vez esboçadas, 
seguindo certo paradigma das ciências médicas, estabelecem uma 
distinção entre o normal e o anormal, a norma e a disfunção. Essa 
distinção determina o olhar segundo o autor tanto da escola quanto 
de parte de seus profissionais e da sociedade em relação a Rafael. 
Antes de ter um nome, desse ponto de vista, ele é considerado como 
um sujeito sob a designação “síndrome de Down”.

É contra essa designação em circulação que se sobrepõe à pessoa 
e aquela visão majoritariamente instituída que Rafael e a família 
Calderón se insurgem e, paulatinamente, conquistam como aliados 
outros amigos, tal como ilustram a recordação de situações relatadas 
por vários de seus irmãos, cunhados e conhecidos. Não é possível 
nos atermos a cada um desses relatos que esboçam essas vozes dis-
sonantes, por assim dizer. O que se ouve por intermédio delas é que, 
desde os primeiros diagnósticos médicos e psicológicos, das falas de 
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diretores e de professores, insistem que Rafael não seria capaz de fa-
zer qualquer coisa. Sob a visão de sua suposta incapacidade, reforça-
da por laudos médicos, saberes e preconceitos, de acordo com esses 
relatos, não há qualquer chance a Rafael para mostrar sua potencia-
lidade e afirmar uma existência singular que, neste mundo, perfaz-se 
como qualquer uma. E seu esforço para mostrar-se seria descomunal 
para que seja reconhecido como um a mais e, ainda assim, visto nem 
sempre como efetivamente é.

O papel desempenhado pela família e pelas vozes aliadas na 
descrição de Ignácio Calderón Almendros do percurso percorrido 
por seu irmão menor é significativo. Muito provavelmente sem o 
incentivo dessas vozes e o apoio familiar as barreiras para que Rafael 
se formasse seriam ainda maiores para que chegasse aonde chegou. 
Além de sua inabalável força vital, testemunhada em muitas entre-
vistas, esse apoio foi determinante para Rafael do mesmo modo que 
o inverso também ocorreu, como sensivelmente descreve o autor. 
Rafael teve presença constante junto a seus familiares e a momentos 
específicos de suas vidas, quando suas vozes perderam o brilho e a 
solidariedade emprestada se fez necessária.

É como se uma fragilidade comum impelisse a Rafael e seus 
familiares a ganharem mais força nessa comunhão e na luta contra 
uma harmonização que tende a neutralizar os mais frágeis e os opri-
midos, sombrear as vozes que perdem formalmente sua potência. 
Nessa harmonia que procura neutralizar suas notas, as dissonâncias 
das vozes de seus familiares e o som do trompete de Rafael é o que 
sobressai no relevo dado aos relatos dos grupos focais, nos termos em 
que Ignácio Calderón Almendros (2014) os aglutinou, denunciando 
contra o que se insurgem e encontrando na música outro paradigma 
de inclusão.

Tais dissonâncias se insurgem contra os dispositivos de exclusão 
de instituições como a escola, mesmo quando se autodenominam 
inclusivas, justamente porque se apoiam nas designações e nos 
diagnósticos, em saberes e práticas que homogeneízam, antes de 
diferenciar. Diferenciam para desqualificar, para minimizar e para 
hierarquizar como normal ou anormal, em geral, para demarcar a 
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“síndrome de Down” e suas características, algumas nem sempre 
existentes singularmente em Rafael. Nesse âmbito, enfrenta a estig-
matização e a exclusão, por vezes, encontrando estratégias próprias 
de sobrevivência. Diz Rafael na passagem em uma entrevista, repe-
tida ao menos quatro vezes por Calderón Almendros (ibidem, p.94, 
259, 306, 434) ao longo de seu livro:

A la hora del patio yo me iba con ellos siempre, pero no me copiaba 
de ellos. Me acuerdo de que Mofli me decía que nunca fumara porros. 
Parece que son malos amigos (mal aspecto…), pero en el interior, por 
dentro decían eso. Me iba con ellos porque, aunque tenga más amigos, 
me sentía solo. Porque yo me iba con otros amigos y me hacían caso, pero 
no demasiado. Y decía: “¿Ahora con quién me voy?” Y me encontré con 
esta gente, que parece que son chusmetas, pero son buena gente. Y ya no 
solo el Mofli, sino que hay otro que yo admiro que es el Pollo. La gente 
piensa que son chusmetas, pero yo no pienso así. Por ejemplo, la familia 
dice que son malas junteras, pero yo lo busco el lado positivo: que son 
buenas personas y aunque fumaran porros, me dicen que no fume.

Foi o sentimento de solidão na escola que levou Rafael até essas 
pessoas consideradas más companhias para outrem, mas que ele 
via nelas algo de bom. Ao menos foram essas pessoas como Mofli, 
Pollo, que o acolheram e, algumas vezes, o protegeram, enquanto os 
demais, considerados normalizados, em geral, eram indiferentes a 
ele. Como diz Ignácio Calderón Almendros (ibidem, p.434):

Encontró, al fin, la compañía que buscaba al salir del aula en la 
que la actividad está básicamente conformada a partir de la actividad 
escolar, que se rige por las jerarquías académicas, la posición frente el 
conocimiento académico, la competitividad etc. Es la actividad del aula 
la que en buena medida provoca la exclusión, y los chicos y chicas mar-
ginados se encargan de romper las reglas de relación establecidas por la 
institución para trascender la estructura que los aboca a la soledad y el 
fracaso. Rafael los busca acuciado por la necesidad de valoración y re-
conocimiento que en su clase les eran negados, la necesidad de establecer 
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una relación basada en la cooperación y la igualdad, que trascendiese 
los límites establecidos por las reglas de la institución.

Com essa busca pelo reconhecimento de seus pares e aquela 
estratégia da qual lança mão, o percurso de Rafael parece se apro-
ximar daqueles que se encontram à margem, em vistas não a uma 
identidade em relação as suas diferenças – nos termos propagados 
por Andrew Solomón (2014) de que “a diferença une”–, mas a uma 
comunhão de pessoas que uma vez excluídas pelos dispositivos da 
instituição, experimentaram sentimentos e sofrimentos comuns, 
assim como foram desafiados a persistir nela, ainda que para criar 
outros modos de aí estar.

Ouvimos da mãe de um jovem, diagnosticado como autista, de 
que sua inclusão na escola teria sido possível graças a uma aluna, 
considerada pelos professores como “fora dos padrões disciplina-
res”. Essa aluna indisciplinada, que também exercia um papel de 
liderança sobre sua turma e organizava passeios fora da instituição, 
começou a exigir a presença desse seu colega como uma condição pa-
ra que os demais a acompanhassem, incluindo-o para além do que, 
até então, os dispositivos formais da escola tinham conseguido. Foi 
assim que esse jovem começou a ser efetivamente incluído entre seus 
colegas, por intermédio de uma amizade entre diferentes, cujas bases 
éticas e políticas retrataremos no próximo Capítulo, que é pouco 
vista pelos dispositivos dessa instituição, mas que aí está, presente, 
como um princípio de inclusão outro.

Foi com essas pessoas também, que estão à margem da institui-
ção, com quem Rafael aprendeu alguns modos de contornar seus 
sofrimentos em razão da solidão e da exclusão, estabeleceu laços 
de amizade e encontrou aliados que, conjuntamente a sua família, 
auxiliaram-no a fazer que buscasse nesse meio escolar adverso um 
caminho próprio, porém, muitas vezes, acompanhado e, outras 
vezes, acompanhante. No caso de Rafael, esse caminho foi povoado 
também por colegas que, originalmente, o desprezavam e caçoavam 
dele, para então, pouco a pouco, tornarem-se seus amigos. Desde 
seu professor de apoio, até colegas de infância, passando por aqueles 
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que também tinham síndrome de Down, abundam nas entrevistas 
o testemunho de um aprendizado com a força de vontade de Rafael, 
com suas capacidades, inclusive, de fazê-los enxergar em si mesmos 
seus limites e dificuldades comuns às dele e, por sua vez, nele ve-
rem uma potencialidade maior do que a imaginada originalmente. 
Algo que sua família percebeu logo de início, como já mencionado, 
e que a mobilizou a ultrapassar com Rafael as barreiras para dar ca-
da passo nessa direção e, sobretudo, adentrar à escola, engajando-
-os em uma luta pelos seus direitos para aí estar e permanecer, até 
chegar a colar grau em música. Ademais, foi por intermédio da rede 
entretecida a seu redor e desses laços interpessoais tão caros que 
propiciaram a Rafael vencer o processo de escolarização, chegando 
ao campo musical e a algumas comunidades que o acolheram sem 
perguntarem se gaguejava ou não, apenas ouvindo o que expressava 
por seu trompete.

A essa altura, porém, a voz de Rafael não é só a dele, juntam-se 
a ela a voz de outras pessoas com síndrome de Down, autistas ou 
com outras deficiências, aliadas aqueles que escapam à governa-
mentalidade biopolítica da população e são colocados à margem de 
instituições como a escola, dentre outras, formando redes e comuni-
dades múltiplas, que se engajam politicamente nas lutas por direitos 
civis e pela transformação social na esfera pública. Singularmente, 
o autor do livro constrói a imagem não de um Unthan contempo-
râneo chamado Rafael, para aludirmos à obra de Sloterdijk (2012), 
mas a de alguém que somente quer ser um a mais, que não quer ser 
tratado pela designação antes da pronúncia de seu nome e do que é 
como pessoa, que fez de sua vida a música, porque aí encontrou a 
inclusão que outros setores da sociedade lhe negaram. Há traços para 
ser reconhecido como músico, ao menos no modo como sua luta foi 
contada, de uma resiliência e de uma ascética atlética moderna, que 
são inquestionáveis.

Não dá para deixar de notar sua força vital e a vontade de au-
tossuperação de seus déficits e de suas dificuldades, como narra 
Calderón Almendros (2014) ao dar visibilidade às entrevistas a 
seus irmãos, irmãs e cunhados, que testemunham a persistência 
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para adquirir embocadura, as intermináveis horas de estudos e a 
disciplina de Rafael para estudar trompete. Mas isso não significa, 
como no caso Unthan, que faz isso para ser reconhecido ou se tor-
nar famoso, precisando colocar-se à prova e, performativamente, 
mostrar-se a outrem como tão normal quanto ou melhor do que os 
demais, mesmo sendo diferente ou deficiente. Tampouco significa 
que procura instigar nesse outro algo mais que piedade, quem sabe 
até certo exemplo ou paradigma para o mundo atual na medida em 
que, mesmo tendo mais dificuldades e déficits que ele, prova ser 
capaz de contorná-los ou de superá-los. Ao contrário, Rafael se nega 
a designação que recebe, quer ser reconhecido como um a mais, sem 
privilégios ou qualquer auxílio, já que consegue realizar no campo 
musical a mesma tarefa que os demais.

Rafael parece querer se tornar anônimo, comum, para que daí 
o reconheçam por suas qualidades e capacidades de músico, de sua 
arte, que não se restringe somente à sua deficiência. É nesse meio 
que atua como um a mais. Aí recebe instruções e críticas como todos 
os músicos, independentemente do que seja, onde também pode 
expor-se não pela língua, mas pela arte, pelo sopro e pela música, 
invocando outra forma de reconhecimento e de comunicação em 
que uma desigualdade prévia se esvai. Foi nesse ambiente que en-
controu, além de acolhimento, relações de poder menos associadas à 
opressão e, quem sabe, um pouco mais de paz ou relações interpes-
soais que suscitassem menos sofrimento para ele ou, se assim fosse, 
ao menos pudesse ser ouvido.

Esse percurso faz-nos indagar, como educadores, os porquês de 
essa inclusão não se processar de forma análoga na escola, mesmo 
quando essa instituição se pretende inclusiva. Isso porque se percebe 
aí o quanto seria tratado como um a menos. Não obstante Educación 
y esperanza en las fronteras de la discapacidad também perfaça uma 
narrativa épica, similarmente a de Unthan, mas protagonizada por 
Rafael mais de um século depois, na Espanha, trata-se de um enfoque 
distinto. A história relatada mostra que é possível que pessoas como 
Rafael possam chegar ao ensino superior e conseguir o que desejam, 
trazendo esperança a toda uma comunidade que está a seu entorno. 
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É verdade! Contudo, essa narrativa – muito além de seu percurso 
vitorioso e exemplar para muitos que, como ele e seus familiares, dos 
estigmas com que é tratado e nas próprias dificuldades que enfrenta – 
anuncia o ressoar de um sentimento catalisado pelo som do trompete 
de Rafael. Mesmo gaguejante, esse soar do trompete se traveste como 
um ato de resiliência e, sobretudo, uma voz de resistência a que pou-
cos estudos da literatura consultada deram visibilidade.

É o ato de conviver com os efeitos não apenas de sua própria de-
ficiência, lavrados em alguns momentos, as dificuldades e os limites 
que implica admitir o vislumbrar de como se pode superá-los, como 
também a dos demais, inclusive, quando daqueles que falam em 
inclusão, sem desejar ouvir seu clamor sobre como gostaria de ser 
tratado: como um a mais. É esse clamor que Rafael catalisa, meta-
foricamente, como um signo de esperança para uma comunidade 
constituída de pessoas como ele, como seus familiares e amigos, 
espalhados por um mundo do qual também foram excluídos, sen-
tindo na pele sua opressão, mobilizando-os para uma luta em prol 
da ampliação de seus direitos e para que sejam vistos como vidas que 
são dignas de serem vividas como quaisquer outras.

Se um dos objetivos desse livro era o de despertar em seu leitor a 
esperança não pelas vitórias conquistadas, mas pelo protagonismo 
que Rafael assumiu em seu percurso, há aí um mérito enorme em 
mostrá-lo como um modo de existência que, como o de qualquer 
um, é capaz de resistir aos dispositivos normativos e à dominação 
imperante. Nesse ponto, parece residir o espírito militante do livro 
na medida em que nos convida: primeiro, a enxergar esse modo de 
existência dito deficiente como tantos outros e, inclusive, como bas-
tante familiar ao seu; segundo, a se engajar em uma luta, concernente 
não mais a pessoas como Rafael e a seus familiares, mas a todas as 
outras que a vislumbram como comum a suas em prol de liberação; 
por fim, a engrossar o coro da resistência que produzem contra um 
mundo regido pelo imperativo da eficiência, abrindo brechas para 
essa comunidade que vem.
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Apêndice a uma comunidade “quase” invisível

Talvez, falemos isso em razão de certo comprometimento com 
essa comunidade e, particularmente, com a de deficientes dos quais 
somos pais, irmãos, amigos. Vimos há um tempo nos dedicando a 
isso. Particularmente, e agora devo falar em primeira pessoa, como 
pai, antes do que intelectual, explicitando um pouco mais o alinha-
mento de minhas posições com as esboçadas no livro de Ignácio 
Calderón Almendros (2014) e da perspectiva aberta por Carlos 
Skliar (2010; 2014). É esse lugar, senão de irmão, também de pai 
que ocupo, na expectativa de que possa ser menos protocolar e mais 
aberto aos deslocamentos produzidos pelo que denominamos de 
deficiência.

Quando minha filha nasceu e recebi a notícia de que havia nas-
cido com trissomia – nome científico que se dá à síndrome de Down 
–, posso lhes assegurar que não só o desamparo, como também o 
sentimento de falta de preparo para educá-la era algo que me afli-
gia. Não foi a minha relação com a Filosofia a principal responsável 
para esse preparo para me dispor a estar à altura do acontecimento 
de seu nascimento. Tampouco foram os diversos livros, documen-
tários e filmes nos quais li sobre o assunto, que traziam narrativas 
sobre experiências as mais diversas, mas comuns à minha, porque 
todas singulares e com as quais aprendia a agir diferentemente de-
las, respeitando as características da experiência com minha filha. 
Nem a minha compulsão por informação sobre as características e 
os tratamentos médicos para os problemas de saúde decorrentes do 
acidente genético de minha filha, pois, afinal, ela tinha uma série 
de profissionais nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional que a acompanhavam com extrema competência, além 
de grande sensibilidade. Esses saberes todos foram contingenciais, 
referenciais porque com eles já lidava de alguma forma, faziam parte 
de meu modo de existência, contudo, o primordial foi a própria rela-
ção com minha filha, posso testemunhar.

O que fez que a enxergasse efetivamente no que é, com seu aci-
dente, com o que resta e o que excede de vida, foi essa experiência 
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singular com uma filha que me fez desaprender o que sabia ou acre-
ditava para olhá-la, assim como para dispor-me a aprender com ela, 
em condições que não são as minhas, mas as dela, dobrando-me a 
um jogo no qual estou presente. Embora não tenha a chave para uma 
condução acertada e o resultado seguro, nessa relação singular pude 
perceber o quanto um acidente genético em outro pôde se tornar um 
acontecimento para mim, vendo aí seus efeitos de superfície e uma 
diferença que se repete, para usar uma expressão de Deleuze (2000), 
imprevisivelmente e potencializando a vida aonde se encontra vazia, 
tirando do lugar aquele que, normalizado, fixou-se e estagnou a uma 
imagem, a uma representação de um eu.

Inegavelmente, minha filha me deslocou diversas vezes da tem-
poralidade em que vivo, um tempo cronológico, para um ralentando 
rítmico que me faz acercar de seu tempo aiônico, como fazem todas 
as crianças, qualquer criança. O mesmo ocorreu com os desloca-
mentos que provocou e provoca em relação ao espaço que ocupo. 
Afinal, ela habita a imprevisibilidade nômade, muitas vezes com 
doenças, limites, cada vez mais raros ou invisíveis a meus olhos, mas 
também uma astúcia despretensiosa, porque ao se perceber limitada 
diante da veloz racionalidade econômica, inventa um modo outro 
de resolver as coisas, deslocando os meus hábitos mentais, às vezes, 
desmontando-me, como qualquer infante. Produz com isso acon-
tecimentos discursivos ou não que fogem das expectativas, muitas 
vezes, não apenas porque ela nasceu com um acidente que se tornou 
um acontecimento para quem com ela se relaciona, como qualquer 
outro poderia proporcionar. Em uma relação como essa, caso haja 
abertura a esses deslocamentos de tempo e de espaço, disposição pa-
ra alterar a racionalidade e a acolher os acontecimentos tanto discur-
sivos quanto ao que são, por assim dizer, produz-se reciprocamente 
uma experiência singular, que pode variar de caso a caso, pessoa a 
pessoa, talvez, com algo em comum.

Esse sentimento em comum que se depreende de relações co-
mo as narradas com minha filha é que a diferença que exprime e a 
deficiência que carrega possibilitam para esse ser que se abre a essa 
experiência singular um aprendizado: o de que esse outro deve ser 
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tratado, cuidado e considerado como qualquer um, nos termos em 
que Agamben (2013) elabora essa expressão. Ao produzir esses des-
locamentos naquele/as com quem convivem e trazendo-o/as a um 
encontro potencializador da vida, esse outro recebe em contraparti-
da uma profunda gratidão, estreitando ainda mais os vínculos que 
os une e as trocas afetivas que compreendem essa particular relação. 
Por sua vez, aquele obtém a dádiva de poder olhar, relacionar-se, 
cuidar desse outro, como qualquer um, vendo com indiferença o que 
lhe é próprio, seu gênero e seu acidente, enquanto algo comum, ca-
racterístico de uma espécie e de uma natureza.

Se aquele qualquer é “a coisa com todas as suas propriedades”, 
diz Agamben (2013, p.27, grifos no original) essa “indiferença [...] 
é o que individua e dissemina as singularidades, tornando-as amá-
veis (quodlibetais)” na medida em que converte em comum o que é 
próprio, em espécie, o gênero, e em essencial o acidente. Essa indife-
rença parece ser primordial para que, poeticamente, as propriedades 
de outro qualquer se tornem amáveis, ao mesmo tempo que sejam 
vistas como um todo, passando do próprio ao comum ou do comum 
ao próprio, auxiliando a se situar em um vértice, graças a seu esva-
ziamento das ideias prévias e a uma espécie de idiotia que se cons-
titui na especificidade de um éthos. É essa relação, não da ordem 
do racional, mas da abertura aos afetos que o pensamento não pode 
traduzir totalmente em linguagem e que exige uma espécie de gesto 
para ver na diferença de si a possibilidade de se colocar em devir e de 
se transformar, assim como na deficiência desse outro encontrar sua 
própria, capaz de movê-lo e de transfigurá-lo.

A indiferença do comum e do próprio, da espécie e do gênero, da 
essência e do acidente aqui mencionada constitui uma indiferença 
que não nega a diferença, nem a potencializa para a constituição de 
uma identidade outra, perpetuando o círculo da lógica identitária. 
Ao contrário disso, ela afirma a diferença e a potencializa no sentido 
de uma hecceidade e, ao mesmo tempo, de uma natureza (não essen-
cial) comum, ou, para ser mais precisamente, de uma igualdade de 
condições em que pode emergir, sem que seja previamente julgada 
e cerceada.
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Essa natureza comum ou condição de igualdade é o que se apren-
de quando a partir do relato de várias experiências singulares daque-
les que vivem em uma determinada comunidade, em sua profunda 
diferença, percebe-se certo sentimento em torno do qual emerge 
uma existência comum, constituída graças aos laços, aos vínculos e, 
principalmente, aos encontros com acontecimentos produzidos pela 
relação com outrem, muitas vezes, estranhos ao que presumimos 
ser. Em encontros como os que ocorrem com a deficiência, esses 
sujeitos, muitas vezes anônimos, só se revelam aos que intuem poder 
compreendê-los em virtude dessa experiência que, embora diferen-
te, tem traços comuns. Traços esses que são de uma ordem estética e 
se exprimem em narrativas em que o testemunho de uma experiên-
cia com a deficiência se expressa, gerando muitas vezes não o bom 
senso, nem o consenso, mas o dissenso que constrange boa parte 
desses sujeitos na medida em que, ao exprimi-la, correm o risco de 
serem colocados à margem da esfera pública, mais até daqueles por 
quem eles falam. Por sua vez, esse temor pelo julgamento alheio 
e pela marginalização na esfera pública pouco a pouco vai sendo 
arrefecido e controlado por cada participante dessa comunidade, 
graças a toda uma rede de sujeitos que acolhe essas narrativas da 
experiência e as compreende publicamente, mesmo não sendo pre-
sumidas por uma lógica identitária, nem pela racionalidade técnica 
imperante no presente.

Permitam-nos, uma vez mais, tornar um pouco mais com-
preensível o que mencionamos, narrando algumas experiências 
singulares, ou, se preferirem, que testemunham uma relação com 
a deficiência, desde um lugar bastante demarcado de pai e somente 
possível porque me sinto no interior da comunidade, anteriormente 
mencionados.

Desde que comecei a sair com minha filha em locais públicos, 
ouço manifestações de pessoas e vejo uma comunidade bastante dis-
tinta daquelas que ouvia e via no passado. Em tais passeios é comum 
ser abordado por pessoas, em geral, pais e familiares de crianças ou 
jovens com algum tipo de deficiência, como minha filha, para trazer 
uma palavra amiga, às vezes de alento ou de incentivo, mesmo sem 
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demandá-la. Aliás, desde que fui alçado a essa condição, comecei 
não somente a ver em maior número pessoas com deficiência, que já 
estavam ali e não via, como também pessoas anônimas que, espon-
taneamente, manifestam-se dessa forma, solidariamente, forman-
do uma espécie de rede. Entretecida por gestos espontâneos, por 
discursos pouco elaborados e por sentimentos expressos, essa rede 
parece assegurar que, mesmo vivendo algo tão singular proveniente 
dessa relação com a deficiência, há mais alguém ao lado na medida 
em que viveu, vive ou, simplesmente, sensibiliza-se com os senti-
mentos emanados dessa experiência com a deficiência: mais alguém, 
por assim dizer, que partilha o mesmo que vivo e que sua simples 
presença faz que me sinta menos só, tendo com quem compartilhá-la 
e, supostamente, compreendê-la.

Mais do que uma mudança de olhar ocorrida com o nascimen-
to de minha filha, o que chama minha atenção é justamente isso 
para o que, mesmo que continuasse não observando o contingente 
de deficientes que nos cercam, quando andava com ela na rua, no 
supermercado, no avião, sempre alguém a olhava diferentemente, 
com certa admiração (e não apenas com o espanto de ser uma criança 
com trissomia) e se aproximava para dizer alguma coisa: em geral, 
para dizer a mim ou a minha esposa, que também tinham um filho 
ou uma filha, um irmão ou uma irmã, um parente, enfim, com 
qualquer deficiência, seja lá o que for que represente um acidente 
genotípico ou característica física fenotípica. É frequente esse tipo 
de aproximação por parte daqueles que parecem formar essa rede, 
e não apenas por aqueles que se mostram em todos os cantos, como 
também pelos que, mesmo ausentes, apresentam-se por intermédio 
de seus pais, tios, irmãos, amigos etc. Afinal, é como se essa ausência 
se fizesse presença, exprimindo em público os testemunhos de uma 
comunidade quase invisível aos olhos da comunidade real, que não 
obstante a inexistência de uma convivência privada traz à luz da vida 
pública uma intimidade que lhe é própria, que assume várias formas 
e que expressa modos de existências diversos.

Tenho testemunhado tais atitudes com certa frequência. Vou 
me ater, para ser breve, a dois episódios que parecem significativos 
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para (d)enunciá-las como essa rede se tornou visível para mim. O 
primeiro deles ocorreu em uma ida de minha filha ao mercado de 
frutas próximo a nossa casa. Ela estava comigo, sentada dentro de 
um carrinho de compras na época em que lá cabia, via as pessoas e as 
provocava algumas vezes a olhar para ela, enquanto em outras vezes 
cantarolava alguma música, emendando uma na outra. Ela estava 
muito alegre, pois acabara de sair de uma aula de natação e cantava 
a seus supostos ouvintes: funcionários que conhecia dada a frequên-
cia regular no local, compradores e, principalmente, compradoras 
conhecidas ou desconhecidas. Muitos passavam por ela e mexiam 
com elogios em relação a sua voz, a sua beleza etc. Uma senhora 
desconhecida passou por mim e comentou o quão alegre ela estava, 
mas que eu era um pai feliz por tê-la. Diante de tantos comentários 
que já tinha ouvido naqueles poucos minutos, chamou-me atenção 
este, que ficou ecoando em minha cabeça, até que novamente a 
reencontrei em outra gôndola. Ela se aproximou, com os olhos já 
mareados e teceu o seguinte comentário, segurando em meu ombro: 
“Você é um pai muito feliz! É o que ela te trouxe: felicidade. Digo 
isso, porque vejo transparecer em ti essa felicidade que carrega em 
seu rosto, em seu corpo. Sou capaz de reconhecê-la porque também 
eu tenho uma felicidade familiar. Meu filho tem 29 anos, 1,90 m de 
altura e calça 43. Aparentemente não tem nada, mas se abrir a boca 
se percebe suas limitações e que efetivamente não é tão normal como 
parece. No entanto, se não fosse assim, sua convivência no dia a dia, 
não seria tão boa e me faria tão feliz quanto me sinto.”

Vendo que também me emocionei com aquele gesto, ela se afas-
tou pouco a pouco. Quando me recobrei, já a vi no caixa, olhando 
para trás. Foi como se, com tal olhar, cuidasse para que estivesse 
bem e se despedisse, sem alarde, deixando à mostra uma parte de 
uma rede que se tece dessa forma. Uma rede entretecida por vínculos 
que em que para cada um compreende uma experiência singular, 
cada qual diferente entre si, mas, desafiadoramente, comum nessa 
diferença em que consiste tal relação com a deficiência e que aglutina 
aqueles que a partilham em torno do encontro tão potente e trans-
formador que propicia, porque mobiliza e intensifica a vida tanto 
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no que possui de alegre, exuberante e belo quanto de trágico, triste 
e sublime.

Nesse caso, a experiência parece ser mais próxima do sentimento 
do sublime, esteticamente falando, nos termos em que o descreveu 
Lyotard (1997), mas o de uma sublimidade contemporânea que mo-
vimenta e, em torno desse sentimento comum, parece fazer emergir 
um campo de mobilização no sentido de tornar essa comunidade 
menos visível, menos envergonhada, mais pública, como uma espé-
cie de sujeitos que exprimem o que são e que falam, colocando em 
circulação mais do que um regime de verdade, um modo de ser e de 
se existir no mundo. Se este parece ser um dos efeitos ou o desdobra-
mento das redes que constituem, já parcialmente retratadas na lite-
ratura, na filmografia e, inclusive, o que lhe produz são os vínculos, 
os afetos, os sentimentos, enfim, toda uma dimensão estética que, 
sem serem prescritivas nem darem receitas morais, fazem-nos pen-
sar na relação que temos como pais com nossos filhos, educadores 
com seus alunos, redimensionando a carga de terem ou não algum 
tipo de deficiência.

Elas nos fazem pensar naquilo que somos e nos faz perceber a 
emergência daquela rede (ia falar de proteção, como aquelas que se 
coloca sob o trapézio) de cuidados, sem que se saiba ao certo o fim 
que terá, e que começamos a ver apenas seu esboço, seu quadricula-
do e suas amarras. Talvez, já se veja em seu tecido uma comunidade 
que se constitui dessa forma, ao mobilizar em torno de um modo 
até um pouco ruidoso e em busca de se tornar visível, saindo de seu 
estado de invisibilidade e ganhando a cena pública.

Por sua vez, uma comunidade que somente tem conseguido ope-
rar essa transformação na direção exposta em razão de suas alianças 
e amizades ou philias que têm, eticamente, mobilizado os sujeitos 
que a constituem, inclusive, a lutarem politicamente por conquistas 
nos campos jurídicos e políticos, como uma espécie de alternativa às 
políticas públicas e às ações estatais. É o que se verifica – e este é o 
segundo testemunho que gostaria de prestar – em várias associações 
de pais e de deficientes por todo mundo e, por exemplo, que pode 
ser vislumbrado em uma comunidade virtual. Neste caso, o que se 
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observa é uma comunidade ruidosa, onde se vê os vários encontros 
em que a experiência comum reúne, promovendo acontecimentos 
discursivos de ordens diversas.

Os protagonistas dessa comunidade são os pais, às vezes, as 
próprias pessoas com síndrome de Down. Nela se vê de tudo: de 
pessoas que perguntam sobre situações de saúde de seus filhos ou 
filhas, até pedidos para a formação de correntes para crianças ou 
jovens que passam por cirurgias, estão doentes, passando por apoios 
a concursos fotográficos, dentre outros, não tão dignificantes. O que 
efetivamente é digno é a forma de partilha de experiências que, mes-
mo virtualmente, comovem os participantes quando, por exemplo, 
alguém ou alguma das crianças ou jovens falece, fazendo que boa 
parte se sinta como se alguém de sua família, dessa comunidade e da 
philia que a compreende, tivesse falecido, entregando-se a todo um 
trabalho de luto. Afinal, poderia ser qualquer um de nós ou de nos-
sos filhos, daquilo que temos em comum... pensam alguns membros 
como eu. Ou então quando se publica algum tipo de injustiça come-
tida publicamente a pais, a crianças ou a jovens dessa comunidade, 
como publicado certa vez por uma mãe que, ao comprar roupas 
para sua filha deficiente, teria ouvido da vendedora da loja que seria 
“uma pena gastar dinheiro com alguém assim”.

O episódio que, além de indignar a comunidade, gerou recomen-
dações de denunciar a loja no Ministério Público, até de protestos 
em frente ao estabelecimento, além de muitas ligações telefônicas 
e e-mails para o local, mobilizando essa comunidade a exercer seu 
papel, exprimir-se, saindo do meio virtual para o real, com medidas e 
ações efetivas. Embora não saiba qual foi o fim dessas manifestações, 
o que se viu foi que esses meios e essa comunidade da qual também 
faço parte tem se tornado cada vez mais ruidosa, visível, sendo de-
safiada a exprimir o que cada qual pensa, como vive e eticamente se 
diferencia, não mais singularmente, mas como uma comunidade. 
Talvez, ainda falte, além de proteger cada um de seus membros e 
de se fazer presente para que não nos sintamos tão isolados nessa 
luta diária, exercitar a fala daqueles de quem cuidamos, nossos fi-
lhos, deixá-los se exprimir de modo mais livre e, quem sabe, por si 
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mesmos. Quem sabe, nessa direção se pudesse ver emergir daí uma 
poética que, diante da impossibilidade de os conceitos darem conta 
do que somos, comunica ou exprime em gestos ou em palavras o 
que de nós difere, o diferente do que somos, suscitado nessa relação 
com outrem. Assim, além daquela rede agora visível, nutrida por 
certa partilha ou senso estético, há também uma poética da diferen-
ça, responsável por exprimir na relação com aquilo que nos causa 
estranhamento, a deficiência de outra pessoa, como outro do que 
somos ou, melhor seria, do que consideramos ser, colocando-nos 
em movimento.
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