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4  
A emergênciA de um comum e de umA 
ÉticA dA AmizAde com A deficiênciA: 

o lugAr dA poÉticA em outro 
pArAdigmA de incluSão1

Ao final de sua vida, Michel Foucault compreende a amizade 
como um novo código de comunicação entre duas pessoas do mesmo 
sexo, diante umas das outras, em uma relação que tiveram de in-
ventar e em que emerge uma nova ética. As alianças aí entretecidas, 
diz Foucault (1981, p.38), “traçam linhas de forças imprevistas”, 
assumem um caráter perturbador, pois, “o modo de vida homos-
sexual muito mais que o ato sexual mesmo”, implica um éthos que 
pode sacudir as instituições. Nesse sentido, ele considera que se os 
“códigos institucionais não podem validar estas relações das intensi-
dades múltiplas, [...], das formas que se modificam”, essas “relações 
instauram um curto-circuito e introduzem o amor onde deveria haver 
a lei, a regra ou o hábito” (Foucault, 1981, p.38, grifos meus). Tal 
curto-circuito ocorreria porque, em relações como essas, a exigência 
de uma nova ascese levaria cada um dos envolvidos a inventar “uma 
maneira de ser, ainda improvável” que, antes do que lhes mobilizar 
para que investissem na “liberação de desejos”, apelaria para que se 

 1 Uma versão de parte do capítulo foi publicada em formato de artigo na revista 
Childhood and Philosophy, v.12, n.24, em 2016. A outra parte do capítulo é iné-
dita e dá maior compreensão à versão publicada. 

Biopolitica_deficiencia_e_educacao_(MIOLO_14x21)_GRAF-v1.indd   103 23/04/2019   07:18:03



104  PEDRO ANGELO PAGNI

tornassem “infinitamente mais suscetíveis a prazeres” (Foucault, 
1981, p.39).

Diante do empobrecimento das relações interpessoais e da mi-
séria amorosa contemporâneos, essa ética da amizade seria tomada 
como campo de experimentação para a criação de outro tipo de in-
terpelação subjetiva e como indicativo de emergência de uma nova 
ética do comum, nos termos em que exploramos ao final do Capítulo 
anterior. Nas linhas diagonais do tecido social, o testemunho da ami-
zade proveniente da militância homossexual de Foucault contribuiu 
para chamar atenção para aquele empobrecimento relacional, indi-
cando não apenas o esfacelamento da teia afetiva na qual se sustenta, 
como também a possibilidade de um determinado tipo de relação, 
uma ascese e uma ética próprias como aquela propiciada pela cultura 
homossexual e pela amizade que aspira. Michel Foucault deu visibi-
lidade, dessa forma, a uma luta transversa aos processos de indivi-
dualização estatal e de homogeneização da população, encontrando 
nessa nova ética um sentido político de resistência no campo em 
que atua e de militância nas lutas locais com as quais se defrontou.2 
Contudo, salvo por duas entrevistas,3 sua morte parece ter impedido 

 2 Interessou mais a Foucault ao que tudo indica, porém, ao invés de exaltar esta 
militância, investigar na Antiguidade Grega e Romana algumas das configura-
ções da ética da amizade com a provável expectativa de contrastá-la com o atual 
esvaziamento das relações interpessoais nas instituições sociais. Ao menos foi o 
que demonstrou em sua análise dos epicuristas e do estoicismo no curso Herme-
nêutica do sujeito e dos cínicos no curso Coragem de Verdade, nos termos em que 
procurei interpretar em outra ocasião (Pagni, 2014).

 3 As duas entrevistas a que me refiro aqui são as seguintes. A primeira foi con-
cedida por Michel Foucault a R. de Ceccaty, J. Danet e J. le Bitoux, publicada 
no jornal Gai Pied, em abril de 1981, intitulada L’amitié comme mode de vie. A 
segunda foi concedida a G. Barbedette, publicada em 1982, com o título Triun-
fo social do prazer sexual: uma conversação com Michel Foucault. Em rápidas 
palavras, nesta última entrevista, Foucault (2004c) parte do diagnóstico do 
empobrecimento do mundo relacional pelas instituições e da busca no espaço 
vazio aí deixados da “possibilidade de criar novas possibilidades de relação”, 
encontrando na experiência homossexual uma forma de escapar a normali-
zação da sexualidade. Por sua vez, na primeira entrevista, Foucault (1981) 
nomeia essas possibilidades de relação de amizade. E, no caso deste indicativo, 
embora declare sua paixão pelos gregos e aí adote a estratégia de contrastar 
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que esse projeto se efetuasse e ter deixado aberta toda uma discussão 
sobre as relações entre estética e política que compreendem essa 
temática – posteriormente explorada no debate filosófico por seus 
contemporâneos.4

É dessa abertura propiciada pelo percurso do último Foucault 
e da tese elaborada por Francisco Ortega (1999) de que a incursão 
na temática da amizade foi para ele um modo de atualizar a estética 
da existência, que tomamos como ponto de partida neste Capítulo 
para discutir se as relações interpessoais com o/as denominado/as 
deficientes, emergentes em instituições como as escolas, após a ins-
tauração de políticas de inclusão, poderiam ser considerados como 
formas de produção de uma nova ascese ou de criação de um éthos 
próprio. Iniciada no Capítulo anterior a partir de algumas pesquisas, 
relatos e testemunho, indagamo-nos ainda desse ponto de vista se 
as relações dos atores da escola com os denominados deficientes 
teriam sido capazes de fazer emergir transversalmente ao espaço, ao 
tempo e ao currículo, uma particular ética da amizade, marcada por 
algumas características próprias, mas que possui potencial análogo 
para recriar modos de vida outros, distintos daqueles pensados por 
Foucault em sua militância.

Este Capítulo discute três questões. A primeira delas, interpela-
mo-nos se, em torno dessa ética da amizade e de sua consecução, não 
se poderia encontrar um solo mais fecundo para falar de uma inclu-
são que ultrapasse os registros exclusivamente jurídico ou político-
-estatal sobre os quais vem se atendo em países como o Brasil, assim 
como as suas bases de legitimação científica e tecnológicas. Caso 
haja uma resposta afirmativa a essa questão e a confiança possa ser 

o amor homoerótico na Antiguidade com as atuais relações homoafetivas, a 
amizade então denominada assume um caráter central na constituição de uma 
nova ascese. 

 4 Precisamente, tal discussão o insere em uma tradição mais ampla na qual as 
relações entre estética e política já vinham sendo objeto de reflexão, como no 
caso de algumas obras de Hanna Arendt (2010) e de Jürgen Habermas (1990), 
assumindo nesse debate uma posição singular, assim como, em solo francês, 
essa discussão pode ser verificada nas obras de Jacques Rancière (1996), Jean 
François Lyotard (1993), dentre outros.
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106  PEDRO ANGELO PAGNI

considerada uma condição da ética referida, perguntamo-nos como 
confiar no/a deficiente e no devir comum decorrente de sua amizade 
com os demais sujeitos em um mundo em que a desconfiança e o 
ódio do que representam se faz presente.

Por fim, analisamos se a confiança pode ser pensada como con-
dição e como um meio adequado para uma ética da amizade com 
os deficientes, especificamente, compreendendo esse meio como 
um limiar entre a retórica e a poética. Dessa forma, analisamos e 
discutimos o sentido ético e o significado político da confiança como 
condição e como meio para emergência de uma ética da amizade com 
os deficientes na escola, em vistas a ampliar o campo de visibilidade 
sobre essa forma de luta transversa e os efeitos dos modos de vida 
provocados por seu devir comum, indicadas no Capítulo anterior.

Da inclusão jurídico-política a uma ética: o 
potencial “curto-circuito” da amizade com o 
deficiente na escola

No caso brasileiro, em que as políticas de inclusão provêm das 
políticas estatais é bastante comum elas serem percebidas mais como 
uma benfeitoria do Estado do que um legítimo direito da sociedade 
civil e das comunidades que desejam ser reconhecidas por sua di-
versidade étnico-racial ou cultural, por sua diferença de gênero ou 
de orientação sexual e por sua deficiência. Embora tenham sido um 
atendimento às demandas de parte dessas comunidades e da organi-
zação da sociedade civil, essa forma de governamentalidade estatal 
continua sendo mesclada com uma série de valores morais (relativos 
à piedade de alguns desses segmentos da população, em função de 
sua minoridade ou de sua incapacidade) ou para aspirar princípios 
jurídicos no sentido de garantir uma igualdade formal entre os 
segmentos da população (com o intuito de lhes conceder direitos 
para que, por vezes, sem ouvi-los ou, mesmo, atendo a um gesto de 
concessão superior que interdita sua efetiva participação). É como se 
os segmentos dessa população fossem permitidos participar do jogo, 
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mas como jogadores cujas aptidões e lances são vistos, respectiva-
mente, com desconfiança e, em função disso, com uma expectativa 
muito abaixo do esperado pelos demais. Sequer se cogita no âmbito 
dessas políticas ditas afirmativas a possibilidade de que uma atitude 
e uma estilística novas possam se exprimir em suas práticas e emer-
gir em sua ação, colocando em xeque as regras, a plástica e a arte 
próprias desse jogo. Tais políticas inclusivas, assim, garantem direi-
tos aos segmentos da população denominados de minoritários para 
que, uma vez acomodados no jogo, como demonstrado no primeiro 
e no segundo Capítulos, seu efetivo protagonismo das lutas na atual 
configuração biopolítica seja obscurecido em função desse risco 
que representam, seja secundarizado por um conjunto de práticas 
legitimadas em saberes e empreendida por tecnologias produzidas 
por um corpo de profissionais especializados, como assinalados no 
terceiro Capítulo deste livro.

Por sua vez, esse corpo de profissionais especializados parece 
se ocupar em produzir conhecimentos capazes de diagnosticar os 
segmentos da população identificados com as diversidades cul-
turais, diferenças e deficiências que indicam certo risco, tratando 
de alguns desses casos ou, mesmo, evitando-os preventivamente 
por meio de tecnologias que atuam individualmente sobre seus 
corpos. Esses procedimentos, em tese, tornariam tais segmentos 
da população capazes de responder aos atuais padrões de eficiência 
e de normalidades, que agrupam os indivíduos segundo critérios 
identitários diversos, e não mais unos, porém, aglutinados em tor-
no das demandas do mercado de consumo e de produção – nessa 
ordem. Nesse sentido, os saberes e tecnologias produzidas em 
programas de inclusão escolar parecem responder a esse esquema 
geral e a normas específicas relativas a cada deficiência, pautados 
em uma inclusão que adapta cada organismo vivo a certas destina-
ções relacionadas sua ocupação funcional no mercado de consumo 
ou de trabalho previamente estabelecida, em que raramente seus 
modos de existir no mundo, assim como sua expressividade, são 
considerados. Advindo de saberes articulados em torno de uma 
episteme eles são apenas objetos de estudo sobre o qual se fala a 
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respeito, classifica-se a partir de um diagnóstico e prognostica-se 
uma espécie de tratamento especial.

O que parece raro nesse processo é a subjetividade desses sujeitos 
denominados deficientes, suas experiências e suas falas quando pos-
síveis – ou, quando não, os relatos daqueles que lhes são próximos, 
tais como pais, familiares, amigos ou cuidadores, decorrentes de 
uma experiência com eles, tal como elucidamos no Capítulo ante-
rior. Isso ocorre porque tais relatos e experiências são colocados em 
xeque por um objetivismo, por uma estéril necessidade estatística 
para definir o que é médio – e, portanto, normal – e pela raciona-
lidade econômica da biopolítica neoliberal. Aliás, é justamente por 
esse suposto objetivismo, que uma série de tecnologias são testadas e 
validadas para otimizar o funcionamento dos corpos desses sujeitos, 
tratados como objetos, e adaptá-los a certa funcionalidade esperada 
socialmente, naturalizada como um fim indiscutível, para que certa 
concepção formal de inclusão ocorra.

Os efeitos dessa forma de inclusão podem corresponder aos 
esperados pelas políticas públicas ou, ao menos, facultam uma 
concorrência entre os especialistas para saber qual modelo de acessi-
bilidade do espaço físico, qual programa de adaptação de conteúdos 
curriculares, quais métodos de ensino, estratégias didáticas de disci-
plinamento e de avaliação são as mais adequadas para essas políticas 
estatais, que, no fundo, são capitaneadas pela livre iniciativa priva-
da. Dessa perspectiva hegemônica, o que escapa ao formalmente 
instituído pela lei, pelos saberes especializados e pelas tecnologias 
oficializadas ou reconhecidas como as melhores, para essa adaptação 
funcional desses indivíduos e para o controle biopolítico de suas 
vidas, designadas de deficientes, raramente são levadas em conta.

Por isso, gostaríamos de insistir a fala desses sujeitos ou os re-
latos daqueles que dele cuidam, raramente, são consideradas em 
pesquisas sobre a deficiência, salvo em alguns poucos estudos já 
mencionados anteriormente. Na realidade, raramente essas vozes 
ou os signos de sua expressão são escutados e percebidos como par-
te de uma rede mais densa e complexa que se forma a partir dessa 
pequena comunidade de elementos, de coadjuvantes e de jogadores 
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ignorados que aspiram ser também atores, protagonistas e terem 
vistos seus lances. Afinal, nesse jogo cuja invisibilidade por dispo-
sitivos formais visa somente não atrapalhar seu corrente funciona-
mento, as relações de dominação e as hierarquizações estabelecidas 
em instituições como a escola parece apenas tornar intacta a ordem 
existente e corresponder a uma perspectiva disciplina necessária, 
porém, anacrônica ao tempo presente.

Isso significa que pouco essa rede tem sido vista nessa instituição 
como parte de uma comunidade mais ampla que dela se diferencia, 
ao se apresentar um modo distinto de existência e ao ser guiada por 
outra norma – a vital ou da vida, nos termos em que Canghilhem 
(1997) a pensou. Provavelmente, também, essa pouca visibilidade 
ocorre em virtude da aparente desorganização política formal dessa 
rede que, embora possa se organizar e o faça politicamente do mes-
mo modo que outros movimentos sociais, mantém certa forma de 
auto-organização espontânea, inconsciente, paralela ou transversa 
aos jogos de poder institucionalizados, nos termos indicados no final 
do último Capítulo.

Já que não se pauta em uma consciência plena do fazer empreen-
dido pelos movimentos sociais organizados, de acordo com Fernand 
Deligny (2016), essa rede se entretece por certa inconsciência, ao 
mobilizar forças distintas e sentimentos comuns para uma ação que 
se inerva e se irradia em uma comunidade mais ampla, aglutinando 
deficientes, seus pais e cuidadores sem um plano aparente, com a 
imprevisibilidade das circunstâncias, a mobilidade dos sentimen-
tos e a expressividade de suas imagens. São essa expressividade 
das imagens, mobilidade dos sentimentos e imprevisibilidade das 
circunstâncias que estratificam essa rede, dão base às relações inter-
pessoais que nela se entretecem e propiciam uma amizade capaz de 
expandir-se da esfera privada em que nascem para a esfera pública. 
E, por sua vez, essas relações interpessoais e de amizade afrontam 
a moralidade dominante e as políticas de inclusão excludentes em 
função, sobretudo, da eticidade e da reflexividade que produzem 
nos partícipes dessa rede que, concomitantemente aos eventuais 
consensos sociais da comunidade, sugerem uma convivência com os 
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modos de existências que expressam e com a diferença radical que 
muitas vezes representam.5

No que concerne à escola, essa rede a atravessa na medida em 
que aí se apresentam informal, causal e espontaneamente. Ela ul-
trapassa os dispositivos tecnológicos, a preocupação dos professores 
com programas de conteúdos curriculares, métodos de ensino e 
avaliações adaptadas, a ocupação dos especialistas com serviços de 
acompanhamento especial, dentre outros de fundamental importân-
cia. Isso porque ela é mobilizada por encontros que ocorrem graças 
àqueles dispositivos tecnológicos e exigências legais das políticas de 
inclusão, aleatoriamente entre os atores dessa instituição, indepen-
dentemente de serem ou não designados deficientes. É assim que es-
sa rede se entretece, alimentada por afetos e experiências mais do que 
por trocas racionais e linguísticas, constituindo relações intersubjeti-
vas que contrastam, às vezes afrontando, em outras confluindo com 
as exigências formais, objetivas e instituídas nessa instituição, seus 
dispositivos tecnológicos, sua regulamentação jurídica e sua norma 
moral. E, por sua vez, são em relações intersubjetivas como essas que 
a amizade emerge e, no caso em que se dá entre atores que possuem 
modos de vidas determinado por alguma deficiência, ela se apoia em 
uma dissimetria e na sorte de uma amizade entre diferentes para a 
qual a necessidade da confiança se apresenta como uma condição e 
como um meio para a consecução de uma ética própria.

Para essa ética, por assim dizer, a amizade com a deficiência, 
distintamente da identificação com outrem em função das seme-
lhanças projetadas por um dos atores ou das expectativas de cui-
dado esperado pelo outro, supõe uma diferenciação entre eles: um 
estranhamento provocado muitas vezes pela dessimetria de suas 
capacidades intelectuais, de sua força física ou por suas debilidades 
e deformações provocadas por acidentes aos quais esse outro foi 
submetido e com os quais aprendeu a conviver. Nesse sentido, este 
outro, designado de deficiente, seria um ser especial, pois, de acordo 

 5 Procuramos falar dessa rede invisível no final do Capítulo anterior sem usar a 
referência a Deligny (2016). 
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com Giorgio Agamben (2007, p.46), além de insubstancial, o ser es-
pecial “não tem lugar próprio, mas acontece a um sujeito, e está nele 
como um habitus ou modo de ser”.

Ordinariamente, esse modo de ser é visto a partir de suas qua-
lidades ou, se pode acrescer, defeitos, que caracterizam sua dife-
renciação dos demais, substancializando-o na medida em que se 
identifica a imagem que expõem acerca de si mesmo com o que esse 
ser supostamente é, identificando-o a um conjunto de pessoas e 
classificando-o conforme um gênero preestabelecido. O problema 
dessa compreensão ordinária, segundo a interpretação do filósofo 
italiano, é o de que ela ignora que o ser especial comunica a outrem, 
por intermédio da exposição de sua imagem e de sua performati-
vidade, não somente o que é, suas qualidades particulares, como 
também um desejo de se imaginar como algo ou alguém que não 
corresponde ao ser efetivo, analogamente à projeção em um espelho 
que faz que nos arrumemos para um olhar alheio, mesmo intuindo 
que aquela imagem lá projetada já não revele integralmente o que 
somos. Nesse caso, haveria certa defasagem, um hiato ou, mais 
precisamente, um intervalo entre a imagem projetada e o modo de 
existência do ser que a projeta, que seria impelido por esse desejo 
de ver naquela imagem uma representação mais desejável, para que 
possa ser amada por si mesmo, ao mesmo tempo que esse amor a si 
seria percebido por outrem. Isso porque esse outrem vê aí tanto a 
imagem que se apresenta e perfaz quanto esse intervalo entre uma 
imagem projetada e o que é esse ser especial que se apresenta, re-
conhecendo nele algo comum a si, a saber, uma intenção (intentio), 
isto é, uma tensão interna (intus tensio) responsável por impelir o 
ser para fora, comunicar-se e expressar-se. Afinal, diz Agamben 
(ibidem, p.48 – grifos meus):

A espécie não é, nesse sentido, nada mais que a tensão, que o 
amor com que cada ser deseja a si mesmo, deseja perseverar no 
próprio ser, comunicar a si mesmo. Na imagem, ser e desejar, exis-
tência e esforço coincidem perfeitamente. Amar outro ser significa: 
desejar a sua espécie, ou seja, o desejo com que ele deseja perseverar 
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no seu ser. O ser especial é, nesse sentido, o ser comum ou genérico, e 
isso é algo como a imagem ou o rosto da humanidade.

Nesses termos, o deficiente não seria especial por ser carente de 
cuidados ou cuja diferença mobilizaria certo sentimento de com-
paixão ou produziria a piedade em relação a esse outro apenas com 
o objetivo de afirmar-se e de mostrar-se virtuoso de acordo com a 
moral existente, tal como ele é tratado ordinariamente muitas vezes. 
Embora alguns valores e certa cultura nos induzam a vê-los dessa 
forma, da perspectiva proposta esse ser especial6 seria como qualquer 
um e, portanto, pertenceria a uma espécie mais ampla, a saber, a 
nossa espécie. Ao tratar esse ser como qualquer um, nos termos ante-
riormente esboçados, sua particularidade e singularidade se respon-
sabilizam por ampliar as margens do que é comum a nós para além 
da curva mediana da normalidade e nos auxilia a abrir espaço para o 
convívio com modos de existência distintos dos nossos, que povoam 
a comunidade de outros modos de existir sustentados em regimes de 

 6 Com essa definição emprestada de Giorgio Agamben (2007), a espécie se 
caracterizaria, ao invés da subdivisão do gênero, sua exposição, sendo que 
o ser, nela, desejando e sendo desejado, torna-se especial na medida em 
que se torna visível. E, nesse caso, dá visibilidade àquilo que não pode ser 
identificado como esta ou aquela qualidade que lhe é peculiar – tampouco 
por seu defeito ou deficiência, é possível acrescer –, mas por se apresentar 
como “qualquer um, a saber, um ser tal que é indiferente e genericamente 
cada uma de suas qualidades, que adere a elas sem deixar que nenhuma delas 
o identifique” (ibidem, p.47). Por isso, a diferença expressa ou comunicada 
pelo ser especial parece se apresentar como similar a um rosto, a um gesto 
ou a um acontecimento que, ao não se assemelhar a nenhum, “se assemelha 
a todos os outros” e se oferece a um uso comum que não pode se reduzir a um 
“objeto de propriedade pessoal”. Nessa direção, para Agamben (ibidem), o 
ser especial “comunica apenas a própria comunicabilidade”, que é inseparável 
do genérico e da possibilidade do amor, ainda que as formas usuais de comu-
nicação e os usos que aí se fazem da linguagem tente subtrair seus modos de 
ser a uma imagem e a um “eu” coerente e idêntico para transformá-lo em um 
espetáculo de diferenciação, às custas de sua separação da espécie, da perda da 
possibilidade da circulação do amor nesse registro comunicacional e, poderia 
acrescentar, da emergência amizade nesse aspecto da relação intersubjetiva que 
constitui o contexto interlocutório. 
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verdade diversos, nem sempre evidenciados pela maioria tampouco 
estabelecidos como “normais”.

Isso ocorre porque o especial se refere ao que esse ser mostra de 
comum a outrem e, ainda que este não queira reconhecê-lo como 
tal, força-o a vê-lo como próximo ou, por assim dizer, familiar a si 
mesmo. Graças ao fato de não ofuscar o hiato existente entre sua 
imagem e aquilo que é, tampouco de apagar o amor ou o desejo que 
procura preenchê-lo para se perpetuar e afirmar sua vida singular, 
esse modo de converter a visão ou essa força se apresenta como uma 
espécie de devir imanente a esse ser e, caso se queira, que se torna 
perceptível em sua ação. Ainda que essa ação produza de imediato 
um estranhamento suscitado nesse encontro propiciado pelas rela-
ções intersubjetivas, ele não é apreensível plenamente pela lógica 
identificante, pelos dispositivos classificatórios das categorias fixas e 
pela linguagem ostensiva utilizada pelos seres que nela se relacionam 
e se comunicam. Nessa comunicação, por assim dizer, o que torna 
esse estranhamento familiar é seu devir percebido por outrem na 
medida em que esse ser o expõe e o força a percebê-lo como próximo 
e comum também a si mesmo.

Dessa forma, o ser especial mostra o que possui em comum com a 
humanidade, mostrando em seu rosto certa tensão interna imanente 
à vida, que, uma vez posta para fora, revela um intervalo entre o que 
somos e a imagem que projetamos, assim como o amor que o conduz a 
ser de outro modo, graças ao seu devir, que denomino aqui deficiente.7

 7 Assim o denomino, particularmente, porque tal movimento decorre da dis-
torção percebida entre a imagem e o que somos nós e da mobilização do desejo 
para que nos tornemos idênticos a ela no sentido de que nos sirva como um 
guia para que ultrapassemos as nossas fraquezas, errâncias, deficiências, e bus-
quemos uma autossuperação do que reconhecemos como nossos déficits. Nem 
sempre, porém, essa atitude reativa à percepção de nossos déficits logra êxito, 
fazendo-nos obrigados a que as forças que impedem a superação das fraquezas, 
errâncias e deficiências também constituem aquilo que somos, revelando que 
não temos o pleno poder de governá-las e, particularmente, de superá-las. Este 
aspecto será discutido na última parte deste e ao longo do próximo capítulo, 
quando discutiremos a ontologia dessa chamada deficiência como uma condi-
ção do que é comum a todos os homens, para não dizer da espécie humana. 
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Nisto consiste um devir deficiente que, como uma variação do 
modo como o concebeu Agamben (2007), apresenta-se ontologica-
mente como um rosto, um acontecimento e um gesto que designam 
o comum nas relações dos demais seres com os especiais, sobretudo, 
quando tais seres corporificam essa marca da humanidade. A meu 
ver o comum existente nesse ser especial não é da ordem do reconhe-
cimento racional, tampouco do imperativo moral de que uma vez 
percebido os déficits devamos automaticamente superá-los, mas da 
ordem da percepção sensível e da ética que implica, além do desejo 
do sujeito, sua reflexividade em relação ao poder ao qual seus órgãos 
vitais e seu corpo estão submetidos de alguma forma, assim como a 
potencialidade e a possível gestão da força vital aí catalisada.

É essa reflexividade que assume uma configuração própria, 
porém, atinente também à espécie e, portanto, a uma das faces da 
humanidade anteriormente mencionada. Por seu turno, a corporifi-
cação do devir deficiente como modo de ser – que é responsável pelo 
sujeito receber essa designação de “deficiente” –, consiste em uma 
singularidade ou especialidade, traz em comum uma série de traços, 
de sentimentos e de imagens.

Alguns desses traços físicos ou psíquicos são julgados socialmen-
te, em sua condição ordinária, como negativos a um ideal de vida sã 
e a sua performatividade no mundo ou, mesmo, notados como inde-
sejáveis. Isso porque eles evidenciam sob essa ótica os limites, defor-
mações e disfunções decorrentes dos acidentes sofridos (genéticos, 
físicos, neuronais etc.) por esse sujeito, despertando sentimentos 
diversos como repugnância, pena ou, mesmo, medo. Talvez, essa se-
ja sua face mais inumana, para usar precisamente uma expressão de 
Jean François Lyotard (1998), que, potencialmente, os chamados 
“deficientes” invocam e que poderia ser voltada contra a desuma-
nidade e a inumanidade do próprio sistema biopolítico atual. Em 
outras palavras, isso significa confrontar o próprio estigma do que 
os deficientes representam socialmente, a repugnância e o temor 
que suscitam psiquicamente por sua presença tão estranha e, ao 
mesmo tempo, tão próxima, como exposto, por meio da invocação 
de uma reflexividade em si acerca do que há em comum com essa 
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face inumana de uma humanidade que, antes do que reconhecida 
como nossa, também circula em cada corpo, entretece-se no tecido e 
se aglutina no corpo social.

É por esse caminho que julgamos também ser possível invocar 
essa reflexividade na escola. Ela parece oportuna todas as vezes que 
essas representações aparecem tanto em seus dispositivos formais 
quanto nas redes que a atravessam informalmente, sobretudo, quan-
do repercutem nos corpos de seus atores, entretecem-se na forma das 
amizades que lhes são transversais e se configuram como uma ética 
capaz de promover a diferenciação de si mesmos.

Analogamente ao que escreveu Michel Foucault acerca da ami-
zade entre adultos do mesmo sexo, tais amizades parecem provocar 
um “curto-circuito” na lógica interna da escola e na cultura hege-
mônica que fazem circular na atual configuração da biopolítica neo-
liberal. Isso porque a ética da amizade com os deficientes, como um 
contraponto às políticas de inclusão, parece indicar uma eventual 
ruptura histórica ou, mesmo, um acontecimento pouco notado pelos 
atores dessa instituição, pelos campos de saber e como um fecundo 
terreno para sua reflexibilidade filosófica educacional. Não obs-
tante tal fecundidade, seria imprescindível que se pensasse em seu 
uso para combater a desconfiança em relação à potencialidade dos 
modos de existência desses sujeitos e ao devir comum que evocam, o 
que implicaria discutir a confiança nessa comunhão como a condição 
da ética da amizade com os deficientes e como um caminho de sua 
propagação no âmbito transversal da escola.

Combater a desconfiança, confiar no devir 
deficiente: condições éticas da amizade

Antes de analisar a confiança como condição e como um possí-
vel meio pelo qual a ética da amizade com os deficientes poderia se 
incrementar na escola, parece ser necessário assinalar que relações 
dissimétricas como aquela e, particularmente, o prejulgamento dos 
sujeitos que recebem essa dominação representam certo perigo, 
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despertam um temor e, em geral, são vistas socialmente com descon-
fiança. Desconfia-se, particularmente, do que se refere à proficui-
dade do sucesso dos deficientes como capital humano, nos termos 
em que apresentei brevemente ao retratar a situação da política de 
inclusão no Brasil e, no primeiro Capítulo, sua articulação com a 
biopolítica neoliberal.

Nesse cenário, tudo que é estranho, distinto e que difere etica-
mente de si parece ser objeto para o sujeito não apenas de descon-
fiança, como também de ódio, despertando uma reação fascista que 
parece decorrer da frieza dessa racionalidade e, particularmente, 
do empobrecimento das relações intersubjetivas que abarcam o 
tecido social. Se, por um lado, essas reações diante do deficiente 
emergem e deixam à mostra uma desumanidade ou uma inuma-
nidade do próprio sistema econômico – e não somente para os 
“deficientes” –, por outro, elas indicam que em tais sujeitos há 
uma vida vivida, incontrolável, excessiva e expressa pelo segmento 
da população assim denominado. Muitos, aliás, reconhecem social-
mente nessa figura denominada “deficiente” uma afronta de alguma 
forma tanto ao tecido social empobrecido quanto à racionalidade 
econômica empreendida no cenário biopolítico atual e, particular-
mente, sua distribuição na escola.

Tornar visível as relações de amizade com a deficiência nesse 
contexto pode ser, estrategicamente, um modo de promover um 
“curto-circuito” na lógica empreendida por esta instituição e, 
senão tornar mais rico, ao menos propiciar um tecido social mais 
entretecido por redes que evitem modos de existências fascistas. 
Para tanto, parece-me importante que se permita que os chamados 
deficientes, e não somente eles, exponham suas diferenças éticas e 
suas formas de resistência à vida excessivamente controlada, ainda 
que transversalmente ao currículo, aos dispositivos disciplinares e 
aos métodos de ensino escolares. Este é o nosso principal propó-
sito ao tentar elucidar, neste Capítulo, a necessidade de utilizar 
a Filosofia da Educação para combater o caráter negativo dessas 
figuras denominadas deficientes e indicar sua positividade, pro-
pondo a confiança no devir deficiente como uma das condições e 
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como um dos meios possíveis para a consecução de uma ética da 
amizade na escola.

A desconfiança parece se justificar pelo temor, pelo desconforto 
ou pelo incômodo de que essa potência poderia se converter em ato 
e transformar os modos de existência, produzindo uma intensida-
de da vida e um movimento, onde somente existiria seu controle 
técnico-racional e uma suposta sensação de segurança gerada pela 
fixidez, pela identidade e pela normalização dos demais sujeitos. 
Tanto reconhecer esse outro como rosto da humanidade quanto o 
devir deficiente comum que tem em relação a si mesmo seria admitir 
uma vitalidade e uma mobilidade perturbadoras de certa formali-
zação das categorias do entendimento, da determinação dos juízos 
e da harmonização das faculdades. O que provavelmente, também, 
seria invocar a necessidade de outras formas de pensar, de julgar, de 
sentir e de exprimir que interpelariam a identidade dos sujeitos, sua 
segurança e a conformidade de suas ações à racionalidade econômica 
e aos princípios de eficiência consonantes com a biopolítica neoli-
beral ou, guardadas as proporções, daquilo que Maurizio Lazzarato 
(2014) denominou de “servidão maquínica”.8

O principal argumento para que tal cena de interpelação ou, 
simplesmente, interpelação seja vislumbrada de um ponto de vista 

 8 Inspirado em Michel Foucault e Félix Guattari, Maurício Lazzarato (2014) 
afirma haver dois tipos de subordinação, falando de um modo relativamente 
mais livre de suas palavras, aos dispositivos do biopoder e a configuração da 
biopolítica neoliberal no presente. A primeira compreende os tipos de assu-
jeitamento social que fazem que forma cada sujeito, em conformidade aos 
papéis e às funções socialmente designadas, se constitua por uma semiologia 
significante a qual ainda tem algum poder de decisão e deliberação, ainda que 
restrito. A segunda diz respeito a uma espécie de formação das disposições e 
atitudes dos sujeitos sobre a qual intervém toda uma semiologia a-significante 
na medida em que se subordinam às imagens da mídia televisiva e eletrônica, 
aos modos de existir que preconizam, instaurando a aquisição de hábitos, mui-
tas vezes naturalizados conscientemente, mas que os aproximam a máquinas 
que reagem segundo os fluxos de capital e que os enredam em uma dinâmica 
de endividamento sobre a qual a culpa de escapar desse registro maquínico e 
romper com essa lógica é o principal dispositivo. O primeiro tipo se refere a um 
tipo de controle da vida, por assim dizer, necessário para os modos de existência 
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político é o de que provocam nos demais sujeitos a romperem com 
a lógica do “homem endividado”, nos termos assinalados por Mau-
rizio Lazzarato (2013), e, com isso, geram uma interrupção no atual 
círculo do crédito-dívida. Afinal, nessa lógica e nos processos de 
subjetivação que constituem o círculo crédito-dívida, haveria a ex-
ploração da ação ética responsável pela constituição simultânea da 
comunidade e do indivíduo, particularmente, das forças presentes 
em sua genealogia, dentre as quais se destaca a confiança.

No âmbito dessa constituição ética, segundo Lazzarato (2013), 
as escolhas e as possibilidades não se dependeriam somente do 
entendimento, da cognição, do saber e do conhecimento, como tam-
bém de forças mais íntimas, marcadas pelo pathos e que poderiam 
ser resumidas no conceito de desejo. Ele justifica essa origem na 
medida em que considera a ação de qualquer um no mundo e seu 
êxito dependerem da energia despendida no ato que, por seu turno, 
está subjugada à “certeza íntima” ou “crença” de efetuá-lo ou a 
uma “crença-confiança” em fazê-lo, sendo esta qualidade ética uma 
confiança em si, nos outros e no mundo (ibidem, p.74). Isso porque 
entende que o ato dependeria nesse caso da intensidade da “crença-
-confiança” e esta, por sua vez, da mobilização das forças mais ínti-
mas para agir que extrapolam qualquer modulação exclusivamente 
racional, apelando ao desejo e fundamentalmente aos fluxos que o 
constituem em sua relação subjetiva e intersubjetiva no mundo.

Ao problematizar a confiança que se assimila ao hábito adquirido 
em uma relação com o mundo existente, Lazzarato (ibidem) indica 
uma condição mais profícua para seu sentido associado ao fiar em si 
e nos outros, não como uma fé cega, mas como uma espécie de cré-
dito obtido por sua ação no mundo. Diferentemente do decorrente 
do investimento em um capital humano que se apresenta com maior 
risco para obter mais lucro, como sugerido por Foucault (2008), 
ou no que se investe para endividar ao sujeito investido de modo a 

social, embora requeira uma hierarquização nem sempre compatível com as 
diferentes formas de vida que aí existem; enquanto o segundo está relacionada 
a sua extrapolação na medida em que inviabiliza o próprio aprimoramento da 
vida coletiva, em razão da reiteração de um individualismo estéril. 
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responsabilizá-lo pela gestão de si mesmo e por seu sucesso como 
uma empresa, nos termos apontados por Lazzarato (2013; 2014), 
esse crédito está relacionado a ter fé em alguém, independentemente 
do que restituirá como ganho pessoal ou como resultado destinado à 
ampliação do capital financeiro.

Nesse sentido, é acreditar que rompe tanto com a figura dos 
investimentos no capital humano empreendidos pela educação no 
âmbito da biopolítica neoliberal, já que o investimento de que se 
fala neste caso é no que ainda pode surpreender, no desconhecido, 
no que não se espera um retorno, e sim perdas (de tempo, de ganhos 
etc.), quanto com a figura do endividamento, porque escapa ao cál-
culo financeiro na medida em que assume a gestão de afetos e de uma 
aposta em outro de si cujo retorno não seria imediato nem visaria 
ao lucro, mas sim a intensificação da vida. É esse crédito obtido em 
razão da ação do deficiente junto aos demais sujeitos que valorizarei 
aqui com o intuito de oferecer às discussões sobre seu sentido ético e 
seu significado político no presente outra direção, quem sabe, outro 
olhar sobre a desconfiança e, principalmente, um redimensiona-
mento da confiança como condição e um dos meios da consecução 
desta particular ética da amizade.

Isso porque o crédito é obtido pela aposta no caráter errante e 
aventureiro da experiência com o deficiente, que inverte a lógica 
atual de que quem está nela de peito aberto deve se sentir culpado, 
endividado para se programar e se assegurar, sem pôr em risco a 
própria vida: sempre a postergando para sobreviver, sobrevivendo 
para não viver, quase admitindo que a própria vida não merece ser 
vivida. O crédito destina-se a alguém que se joga e se põe em risco.9 
Nessa direção, o crédito destina-se a quem assume eticamente o ca-
ráter errante de sua vida e aventura-se em uma ação em que o 
confiar em si, no mundo e nos outros faz falta. Justamente por isso, 

 9 Nesses termos, Foucault (2009) a concebeu em seu último curso ao alinhavar a 
parrésia cínica e sua coragem de verdade com a revolução como modo de exis-
tência e, posteriormente, Maurizio Lazzarato (2014) a retomou para mostrar 
as diferenças de sua posição em relação aos projetos de democracia de Alain 
Badiou e Jacques Rancière.
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de acordo com Lazzarato (2013, p.75), é necessário estabelecer um 
acordo tácito consigo, com o mundo e com os outros para agir fora 
das “máximas das rotinas” e do círculo crédito-dívida, pois agir é 
“um salto ao desconhecido” em que o conhecimento não auxiliaria a 
nos salvar de nossos atoleiros políticos, porque seriam de teor muito 
mais ético que cognitivo.

Nesse sentido, a confiança seria um “poder generoso” que pode 
fazer que, ao crermos no mundo, encontremos aí novas e surpreen-
dentes fluxos de vida, capazes de mobilizar nossas forças vitais 
para dar-lhes fluidez, desde que nos fiemos em nossas disposições, 
energias e potencialidades para e na confluência dos outros para 
convertê-las em ato. Por isso, Lazzarato diz: “a confiança é a con-
dição de todo ato de criação, trate-se de criação artística, ética ou 
política” e o homem contemporâneo deve sentir-se à vontade nesse 
“mundo bárbaro” para agir, já que exerce suas ações não sobre “fatos 
brutos” (2013, p.79), senão sobre possibilidades que implicam suas 
escolhas e opções. Como ato de criação, os modos de ser deficientes 
e seu devir comum atuam no mundo no sentido de afrontar o mundo 
bárbaro por algo que advém de um estado corpóreo e de uma vida 
infame que muito se aproximam de uma barbárie e de uma inumani-
dade próxima à da produção artística.

A confiança e o desejo desenvolvem-se dessa forma em um “pre-
sente vivo”, para usar outra expressão de Lazzarato (2013, p.79), 
isto é, em uma “zona plástica” em que as diferenças individuais e 
as mudanças sociais por elas provocadas indicariam novas possibi-
lidades e, ao mesmo tempo, exigiriam um autoposicionamento dos 
sujeitos em relação a si mesmos. Seria necessário para tanto pres-
supor a confiança para esperar aquilo que ainda não chegou e que 
pode tornar possível o impossível. De acordo ainda com o filósofo 
italiano, diferentemente do medo, dos afetos e das paixões tristes 
produzidas pela administração atual da vida pelas finanças e pelo 
círculo crédito-dívida no qual se assenta a biopolítica neoliberal, a 
confiança do que pode advir daquela “zona plástica” e a esperança 
nessas suas possibilidades “determinam não tanto uma tomada 
de posição, uma decisão acerca das crenças vigentes, senão uma 
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autoavaliação de novas crenças, valores, modos de vida” capazes de 
potencializar a ação no mundo e, com isso, promover a afirmação da 
vida (2013, p.81).

Nessas possibilidades a confiança aparece, ao que tudo indica, 
como uma criação de modos de existência e esta, por sua vez, como 
condição de possibilidade da amizade com as formas de vida defi-
cientes, assim como a esperança em um devir comum que produz 
nas relações entretecidas com os demais sujeitos. Isso ocorre porque 
sobre o devir deficiente percebido, nas relações intersubjetivas, pode-
-se creditar não somente uma eventual transvaloração dos valores 
existentes, como também modos de existência éticos singulares e 
suas formas de organização comunitária, em rede, como capazes de 
agenciarem certa resistência ao círculo econômico ao qual estamos 
todos enredados e quanto aos dispositivos do biopoder instituídos. 
Dessa perspectiva parece ser possível vislumbrar outro olhar sobre 
os deficientes e confiar no devir comum que eventualmente produ-
zem na relação com os demais, graças aos efeitos interpeladores que 
proporcionam, assim como no que mobilizam em relação ao comum 
e a si mesmos.

Como diz Judith Butler (2014, p.68-9), “a capacidade do sujeito 
interpelado tanto para a autorreflexão quanto para o reconhecimen-
to social, [...] são essenciais para qualquer relato substantivo da vida 
ética” e, acrescentamos nós, ao comum ao qual sua expressividade 
ou narrativa se destinam. Ao se apresentarem nas relações inter-
subjetivas e comunicacionais, os sujeitos deficientes e o que even-
tualmente produzem nesse comum mobilizam em alguns de seus 
interlocutores, em razão do estranhamento que suscitam inicialmen-
te, um pensar crítico, um julgamento reflexivo, um sentimento (do) 
sublime e algumas dificuldades linguísticas em expressá-los, deslo-
cando por vezes os demais sujeitos de seu pensamento, julgamento, 
sentimento e linguagem em que se encontravam e que formavam sua 
identidade. Chegam, por vezes, ao ponto de exigirem dos sujeitos 
interpelados com os quais se relacionam e se comunicam, sem dize-
rem muitas vezes nada e se apresentarem somente como um signo 
à percepção alheia, dobrem-se sobre suas vidas e seus afetos para 
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compreendê-los e, quiçá, demandarem outros jogos de linguagem 
quando os significados e a linguagem ostensiva em circulação não 
permitem mostrar o que têm em comum com esse outro e o devir 
que o vinculam a si mesmos. Dessa forma, os chamados deficientes 
e o devir que produzem podem ser julgados positivamente ou, até 
mesmo, serem considerados desejáveis na medida em que revelam o 
esforço, a vontade e o desejo desses sujeitos em superarem sua ima-
gem negativa (advertidamente ou não), em contornarem os senti-
mentos desconfortáveis que suscitam e em vencerem a desconfiança 
que despertam socialmente.

No limite, eles se afirmariam como potências capazes de des-
colocar certo julgamento desfavorável e lutar por um lugar nesse 
mundo, seja para reiterar sua ordem e hierarquização prévias, seja 
para afrontá-las e resistir-lhes com vistas a sua transformação. 
Constituir-se-iam nessa direção como uma das novas figuras do reco-
nhecimento e da “justiça social”, para usar uma expressão de Martha 
Nussbaum (2007). Com a emergência dessa nova figura talvez seja 
possível vislumbrar nas relações intersubjetivas com os sujeitos defi-
cientes e no devir comum que eventualmente produzem não apenas 
uma valoração positiva, como fazem todas as ontologias que tentam 
ajustá-los pelo fato de terem um rosto humanizado, como também, 
ao menos para aqueles que consideram desejável certa abertura e vi-
vem a vida como diferença, um lugar como o de qualquer outro e um 
móvel capaz de intensificar os sentimentos, fazendo emergir dessa 
intensificação a criação de signos e, sobretudo, de existências outras.

É com aquele distinto modo de se relacionar com esse outro como 
qualquer um e com essa intensificação de vida utilizada como critério 
(erótico) para subjetivações outras que os modos de existir deficien-
tes poderiam emergir e serem vistos nas relações intersubjetivas, 
nutridos por uma ética da amizade entre diferentes, porém, não em 
princípio entre desiguais.

A igualdade presumida nessa amizade pode se dar por uma 
condição de igualdade do deficiente em relação aos demais, não 
garantida pela semelhança de suas capacidades físicas e intelectuais 
ou por algum estatuto jurídico ou mesmo dos mesmos sentimentos 
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e crenças defendidas por eles, mas por uma forma de dignidade 
expressa no testemunho de uma vida que merece ser vivida. Essa 
vida retrata seus distintos modos de existência e implica uma per-
formatividade no mundo para que sejam acolhidos como qualquer 
outra e em que o rosto da humanidade se apresenta, mesmo em sua 
inumanidade.

Por esse motivo, a amizade presumida nessa relação intersub-
jetiva com a deficiência pode ser em princípio assimétrica, mas a 
experiência comum que produz insta a diluir essa assimetria e, mais 
do que aprazível, torna desejável o convívio com modos de existir 
diversos. Algo que acontece, sobretudo, quando alguns sujeitos sen-
tem-se interpelados pela presença dos chamados deficientes e estes, 
por sua vez, ao experienciarem seu devir e o exprimirem como parte 
dessas formas singulares de existência, fazem que a vida aí pulsante 
em seus corpos persista e persevere, não se dobrando plenamente 
às expectativas, às normas e às regulamentações instituídas. Ao 
contrário, eles parecem resistir a seus dispositivos funcionais e criam 
possibilidades para que o mundo que habitam seja revisto por outro 
programa mais aberto e capaz de acolher suas diferenças, seguindo 
um programa aberto pela ética foucaultiana da amizade, assim como 
sua relação com a deficiência, esboçada até então neste Capítulo.

Para que essa sensibilidade à diferença e aquele programa se 
produzam em instituições como a escola, neste caso, é necessário 
confiar no devir deficiente como uma condição para que a ética da 
amizade com os atores que o corporificam se apresentem como signo 
de uma experiência com um acontecimento singular desconhecido 
e, particularmente, que necessitaria ser desvendada, reconhecendo 
aí a emergência de uma nova ética, antes do que somente uma nova 
figura do reconhecimento. Por sua vez, ao serem por elas interpelados, 
os demais sujeitos que não têm incorporado esse devir poderiam vis-
lumbrá-lo em sua potencialidade produtiva de modos de existência 
outros para si mesmos, para ampliar os espaços de seu acolhimento 
de suas diferenças nas relações intersubjetivas do tecido social e para 
auxiliar a recriar outras formas de organização no mundo, capazes 
de propiciar a perseverança em uma vida comum, mesmo diferente. 
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A confiança seria, dessa forma, uma condição para a amizade com a 
deficiência e estaria implicada, desse ponto de vista, com uma per-
cepção aguda dessa diferença radical e com seus efeitos para o devir 
dos próprios atores interpelados por ela, especialmente, no que se 
refere ao modo como se relacionam com seus próprios déficits, com 
as tecnologias utilizadas para saná-los, superá-los ou contorná-los e 
com o devir que pode torná-los comum ao rosto da humanidade que 
se lhe apresenta, mas raramente são vistos, ainda que sejam persis-
tentemente mostrados.

Todavia, para além da confiança decorrente desses efeitos cons-
cientes nos sujeitos com quem eventualmente se tornam amigos, 
estes últimos também creditam aos deficientes uma fé de que ja-
mais deixariam de lhes ser leal ou de lhes fazer qualquer maldade, 
justamente porque agiriam fora da lógica da troca de equivalentes 
em que a amizade se constituiu preponderantemente no presente 
e de sua formulação utilitarista. Isso porque, embora nem sempre 
essa expectativa se efetue nas amizades com os deficientes – já que, 
como qualquer outra, também estariam subjugadas a uma raciona-
lidade econômica –, esses sujeitos buscam encontrar um respiro ou 
acontecimento que os façam esperar que uma comunidade outra 
advenha, recobrando a intensidade ética da vida e reformando a 
densidade do tecido social, respectivamente, agenciadas e empo-
brecidas no presente. No signo dessa esperança ou do eventual 
entusiasmo despertado por esse encontro com um acontecimento 
como esse parece nascer essa confiança nos deficientes – nos termos 
que ensaiamos no Capítulo anterior com alguns casos, relatos e 
estudos. Essa confiança ultrapassa seu registro meramente cons-
ciente no devir comum suscitado na relação com os deficientes e, 
mesmo em sua simples comunicação a outrem por meio de uma 
linguagem ostensiva ou de gêneros que circulem em torno de qual-
quer cognocentrismo.

Resguardada essa circunscrição, parece ser possível compreen-
der a confiança não apenas como condição, como também como 
meio de uma comunicação – sem comunicação, talvez, como sugere 
Lyotard (1998) – ou de uma pragmática particular concernente à 
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ética da amizade com os deficientes, que mais se aproxima da po-
-ética do que da retórica, como veremos a seguir.

A confiança entre um limiar retórico e poético: 
meios para uma ética da amizade e seus 
diferendos

Mais do que uma condição para a ética da amizade na escola, 
a confiança apresenta-se como um sentimento e por uma crença 
na potencialização desse outro de si, em vistas a afirmação de uma 
existência e de uma vida mais intensa, por meio do desvio do olhar 
dos atores dessa instituição para um devir comum ao dos deficientes. 
Isso não ocorre sem alguma violência ética, para usar uma expressão 
de Judith Butler (2015), assim como por meios emergentes dessa 
relação com a deficiência para produzir esse deslocamento do olhar 
e para que seus modos de existência possam se apresentar e ser efeti-
vamente enxergados pelos atores dessa instituição.

Por essa razão, antes do que uma condição natural, a confiança 
comparece aí como uma construção social e política da subjetivi-
dade, utilizando para sua emergência toda uma pragmática (de si e 
do outro) própria na circulação da comunicação em uma instituição 
como a escola e que rompe as cadeias do uso da linguagem adotada 
preponderantemente em seus tempos e espaços formais. Ou para 
tornar mais radical essa discussão e seguirmos as indicações de 
Maurizio Lazzarato (2014, p.148-50), seria preciso para isso escapar 
a “performatividade absoluta”, ultrapassar seu “fechamento na lín-
gua” e invertê-la no sentido de considerá-la como parte da expressão 
de uma forma de vida e de uma verdade parrésica, por assim dizer. 
Se o performativo “codifica enunciação, enunciados e seus efeitos”, 
ao institucionalizar os lugares e status dos locutores e ouvintes, 
assim como o “espaço público de seus atos”, segundo o filósofo 
italiano, dessa perspectiva se poderia entendê-lo não como somente 
encerrado à língua e descolado dos modos de ser (éthos), mas como 
uma expressão ontológica destes, que teria por condição facultar a 
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qualquer um exprimir-se, não se restringindo a uma linguagem ou 
a um de seus jogos específicos, nem as precondições de que aquele 
que o enuncia seria um expert ou não, um cidadão normalizado ou 
deficiente. Assim, qualquer enunciador poderia ter crédito de escu-
ta, sem que isso significasse por sua vez uma abertura da audição, do 
olhar ou de qualquer outro sentido por dívida ou, mais precisamen-
te, por culpa, mas por reconhecer aí nesse devir outro, deficiente, 
a possibilidade de se transformar e de recobrar a vida por outros 
sentidos possíveis.

Como condição da amizade, a confiança seria produzida por 
um sentimento de sinceridade percebida naquilo que, apesar dos 
limites, fragilidades e déficits, mostram os chamados deficientes em 
suas relações intersubjetivas e performativas. Isso implicaria admitir 
que a confiança seria resultante dessa percepção, aludindo a uma 
dimensão estética da relação de amizade e, por assim dizer, de um 
sentimento comum, capaz de promover um vínculo entre ambos. 
Esse sentimento parece provocar ou comunicar algo incomunicável, 
uma espécie de sofrimento produzido pela ausência de adaptação 
à norma, assim como da disfunção ou da deformação corpórea dos 
deficientes, e de sua partilha com os demais sujeitos, produtora de 
um sentimento (do) sublime, para usar uma expressão kantiana 
apropriada por Lyotard (1993), e de um desarranjo das faculdades 
em torno do qual esse vínculo de amizade ocorre. Uma vez ocorrido 
o vínculo do deficiente com os demais sujeitos, estes últimos são 
instados a se julgarem reflexivamente, na medida em que se depa-
ram com o devir deficiente provocado pela presença desse outro, e 
perceberem que o que mostram ser, performativamente, nem sem-
pre representa aquilo que são. Assim, os demais sujeitos podem se 
revolver e se transformar em uma relação de amizade como essa ao 
ser interpelados por um devir comum a ambos, em torno do qual o 
vínculo ocorre, e que deslocam seu olhar para seus próprios déficits, 
limites e fragilidades, em vistas a expô-los com mais franqueza, em 
uma busca constante para sua (trans)formação ética.

Este último movimento não ocorre somente porque os deficien-
tes afetam os demais sujeitos, afligindo-os e, ao mobilizarem-no por 
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uma partilha, fazem que confiem inadvertidamente nesse outro. 
Isso porque, mesmo diante da dificuldade de se narrarem ou de se 
expressarem conscientemente por signos apreensíveis pelos demais 
sujeitos, os deficientes se dirigem a alguém nessa sua relação, apre-
sentando uma dimensão retórica de sua performatividade que não 
é redutível a sua narrativa. Em performatividades como essa, se se-
guirmos Judith Butler (2015, p.85), o sujeito “presume esse alguém 
e busca recrutá-lo”, agindo sobre ele, já que seu relato é “invaria-
velmente interlocutório, espectral, carregado, persuasivo e tático”. 
Nesse sentido, buscar-se-ia comunicar uma verdade, somente se 
pudesse pragmaticamente fazê-lo, exercendo “uma dimensão rela-
cional da linguagem” (ibidem, p.86).

Acrescentaria somente que, em parte dos casos, em que os defi-
cientes não podem fazer esse uso retórico do que relata de si e do que 
expressa linguisticamente, ele assume um caráter menos assertivo, 
mais apelativo nessa relação com a linguagem, deixando aberto aos 
demais sujeitos um campo maior de projeção de si, de articulação 
linguística e de sua defasagem com o inarticulado. Mais precisa-
mente, os deficientes produzem um gesto retórico provocativo para 
que os demais sujeitos desenvolvam uma atitude necessária para se 
julgarem reflexivamente, sem o pressuposto do autoconhecimento 
do que supostamente são e da identidade previamente assumida 
nessa condição. Diferentemente disso, tal atitude ocorre para se ocu-
parem de si mesmos, graças a essa relação com outrem, à confiança 
depositada neste último como agente mobilizador do sentido de uma 
fragilidade, de limites e de déficits comuns e de um vínculo amistoso 
construído como um campo ético no qual essa diferença radical re-
verbera, apela e (trans)forma a si.

Além de se apresentarem como uma espécie de espelho para que 
os demais sujeitos se voltem para si, os deficientes apresentam-se 
também como janelas, nos termos em que anteriormente menciona-
mos e que Judith Butler (2015) metaforizou, à luz da qual se pode ter 
um olhar para além dos muros da identidade que nos encontramos. 
Ao mesmo tempo que o efeito performativo desse ato retórico pro-
duz essa transformação e abertura para os demais sujeitos, por sua 
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vez, aos deficientes ele faculta um acolhimento por produzir fluxos 
potencializadores dessa ação transformativa e gerarem uma espécie 
de dívida, cujo pagamento não o terá como beneficiário. Afinal, 
uma parte significativa das ações dos deficientes jamais poderá ser 
quitada, dado que agem para além da lógica econômica e de uma 
economia afetiva que almejam somente o pagamento ou a quitação 
de um gesto que, distintamente, destina-se somente à satisfação 
de um desejo e à intensificação da vida como modo de desfrutá-la, 
tornando-a esporadicamente senão mais feliz, ao menos mais vivida.

Por isso, como ressaltado anteriormente essa nova figura se 
apresenta em dissonância com a lógica do “homem endividado” ao 
qual estamos presos no presente, assim como a satisfação do desejo 
e intensificação de vida almejadas, parecem ser o elo dessa ruptura 
e do sentido desse devir deficiente como uma linha de fuga e como 
um modo de resistência à atual configuração da biopolítica. Embora 
o desejo almejado tenha também o crivo de outrem e do mundo no 
processo de relatar-se como afirma Judith Butler (2015) e Maurizio 
Lazzarato (2014), não se pode ignorar que tanto sua profusão inde-
terminada por qualquer deficiente quanto a intensidade que provo-
cam, graças à circulação dos fluxos, emergindo daí afetos e, como 
reportado, uma retórica bastante singular. Se, como sugere a crítica 
de Lazzarato (ibidem) a Judith Butler, buscarmos transcender a 
restrição da performatividade à língua e a uma saída emancipatória, 
parece necessário ultrapassar nesse jogo de expressividade e de relato 
de si até então mencionado essa sua dimensão retórica, delineando aí 
um limiar.

Não se trata apenas de singularidade, como também de um di-
ferendo10 que demarca a fronteira dessa retórica com uma poética. 

 10 O diferendo (différend) foi um conceito criado para explicitar, como afirma 
Lyotard (1983, p.9, tradução nossa), não um litígio, mas “um caso de conflito, 
ao menos entre duas partes” (un cas de conflit entre au moins deux parties) no 
qual os gêneros discursivos que estão em disputa não podem ser julgados em 
razão da ausência de uma regra comum que pudesse se aplicar a cada um deles. 
Se um desses gêneros é julgado segundo as regras do outro, em razão de uma in-
terferência sem razão de ser ou de arbitrariedade, o resultado desse julgamento 
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A organização discursiva protagonizada pelo deficiente pode buscar 
um efeito retórico para o convencimento alheio, todavia, este muitas 
vezes não ocorre nessa direção pela ausência de uma articulação de 
sua narrativa, por vezes, ou mesmo por uma linguagem própria (co-
mo a língua de sinais dos surdos). Ao contrário, ela parece ocorrer 
por meio de uma comoção dos demais sujeitos, anterior a qualquer 
pretensão retórica na medida em que se dá por meio das imagens 
que procuram expressar, dos desejos de perpetuá-las e dos gestos 
que manifestam, oferecendo-se como signos a sua interpretação, 
mesmo que, nem sempre, sejam coerentes ou compreensíveis, de-
marcando um limiar entre a retórica e a poética. Independentemente 
das disputas entre esses instrumentos de expressividade, gêneros 
da linguagem ou de sua pragmática na comunicação, o que importa 
é que tanto essa poética quanto essa retórica singular – para evitar 
polêmicas desnecessárias –, funcionam como meios de expressão 
(discursiva ou não) de um modo de existir e de ser deficientes. Esses 
meios auxiliam ao deficiente como partícipe deste mundo, como 
qualquer um, a invocar um devir comum nos demais sujeitos e, por 
isso, geram eticamente uma espécie de crédito para com esse outro 
de si mesmo que neles faz despertar e, conjuntamente com o caráter 
relacional da narrativa com si mesmos, despertam uma confiança em 
si decorrente da ação de outrem.

implica o prejuízo de uma das partes. Nesse sentido, o diferendo é “o estado 
instável da linguagem e o instante onde todas as coisas que poderiam se expri-
mir não podem fazê-lo” (le différend est l’état instable du langage et l’instant où 
toute chose qui pourrait s’exprimer ne peut pas le faire), implicando “o silêncio 
como um proposição negativa, mas que, em princípio, indaga também sobre 
proposições possíveis” (le silence comme une proposition négative, mais qui, en 
principe, demande aussi des propositions possibles) (ibidem, p.25-6, tradução nos-
sa). O sentimento seria um signo desse estado, e ele deveria buscar encontrar 
“as novas regras de formação e da enunciação de proposições capazes de ex-
primir o diferendo”, exprimindo esse sentimento para que não se converta em 
um litígio, ainda que seja para que o sinal de alerta não seja inútil. Esta procura 
deveria ser objetiva “de uma literatura, de uma filosofia e, por que não, de uma 
política” que “explicitam os diferendos e traduzem seus idiomas” (explicitent les 
différends e trouvent leurs idiomes) (ibidem, p.26, tradução nossa).
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Essa ação se desenvolve não para convencer os demais sujeitos 
para que reconheça os deficientes como alguém que merece crédito, 
justamente porque fazem se conhecerem e se tornarem autocons-
cientes de suas falhas. Tampouco se dá somente por um dispositivo 
da consciência destes últimos ou, melhor seria dizer, do cálculo 
racional de que aqueles denominados deficientes poderiam ser-lhes 
úteis neste aspecto e servir de exemplo para que autossuperem suas 
deficiências, programando sua eficiência. Não parece ser possível 
admitir também que esse movimento seja similar ao de um trabalho 
de alteridade em que os demais sujeitos se colocam no lugar dos de-
ficientes para que suponham, imaginem ou elaborem melhor como 
vivem a fim de compreendê-los e de tornar mais familiar seus modos 
de vida e, assim, realizar sobre si um exercício de autocompreensão. 
Neste caso, não se trata de um espelho no qual veem somente a 
própria imagem, como já frisado, mas uma janela em que os demais 
sujeitos podem ver no deficiente um modo de existência próprio, 
que se recriou a partir dos acidentes que acometeram sua vida e que o 
lançaram a uma “improvisação existencial” sem precedentes, como 
veremos no próximo capítulo.
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