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conSiderAçõeS finAiS

Do ponto de vista ontológico da deficiência como acidente, é 
possível considerar que os chamados deficientes provocam nos 
demais sujeitos algo que não é da ordem da consciência, mas da 
imprevisibilidade de seus modos de existência singulares e dos 
afetos que provocam, sem desejar muitas vezes produzi-los ou 
ter interesse em sua consecução. É o que ocorre em casos de de-
ficiência intelectual ou emocional ou, mesmo, outras deficiências 
mais agudas, que assim existem e se impõem como uma forma de 
existência. Embora isso não signifique que expressem a voz da 
natureza contra a cultura nem da fala (phoné) sobre a linguagem 
articulada (lógos) de modo a encontrar nesses sujeitos um oráculo, 
nessas formas de existência ainda parece ser possível encontrar, 
senão certa retidão moral preestabelecida, uma tortuosa ética cons-
truída a partir do enfrentamento de certos estigmas sociais e de um 
modo de ser decorrente mais de seus acidentes, de suas ambiguida-
des e da inevitável assunção de uma diferença do que de sua regula-
ridade, coerência e identidade.

Foi esse contorno que procuramos dar a esse modo de existência 
denominado de deficiente, considerando-o em sua positividade e 
potencialidade como uma forma de vida capaz de nos interpelar eti-
camente e, com isso, problematizar a atual configuração biopolítica 
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que se globalizou e, particularmente, forma-o, como se estrutura em 
um país como o Brasil.

Em um mundo em que o cálculo passou a ser o princípio de toda 
racionalidade, a cultura hegemônica o marco de todo assujeitado e o 
logos identitário a meta de qualquer sujeito, confiar nessas formas 
de existir deficientes significa ampliar as possibilidades de escolhas 
éticas, que nascem das relações com esses modos de vida e de um 
reconhecimento de seu devir, dados mais pela circulação dos afetos 
do que de uma pragmática da linguagem na comunicação. É dessa 
economia política dos afetos e do modo como os sujeitos deficientes 
afligem aos demais que procuramos tratar nesta pesquisa.

Consideramos que assim seria possível fazer que esses últimos 
pudessem se voltar sobre si mesmos, encontrando nesse desloca-
mento uma intensificação e potencialização de vida quase esquecida 
no tempo presente e, ao confiar no que dela emerge e na própria ca-
pacidade de governá-la, tentar melhor conduzi-la em relação aos dé-
ficits e aos excessos que a atravessam. Sob esse aspecto, no encontro 
com a deficiência do outro, deparar-nos-íamos com nossa e com um 
devir comum que, eticamente, enlaça a todos, como uma condição 
ontológica, senão humana, ao menos errante e inumana, em torno 
da qual uma séria de afetos procura supri-la, enriquecê-la, na relação 
com outrem, que traz em seu corpo a marca da diferença.

A amizade emergiria nessa relação e dessa sua ética decorrente 
da assimetria e da diferença manifesta entre os sujeitos, rompendo 
com a circunscrição a si como objeto de autorreflexão para se abrir 
ao outro e partilhar um devir comum. O convite instado nessa rela-
ção dos sujeitos deficientes com os demais para a consecução dessa 
ética não é somente para um exercício ou um trabalho de alteridade 
em relação ao outro, mas para um trabalho de perceber o outro de 
si e cuidar para que não seja violentado pelo imperativo de um eu 
normalizado, ajustado e coerente. Assim, em busca de um comum 
débil, frágil, deficiente que preside o devir humano, nesse trabalho 
ético da amizade, para além de todo ajustamento, o sujeito se depara 
com esse outro como uma força vital ou uma regulamentação defini-
da a partir da imanência da vida.
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Essa força, de um lado, o interpela o quanto pode ser mobili-
zada para que modos de existências acometidos por adversidades 
físicas, funcionais, genéticas e sociais superem-nas e apresentem-
-se como próximas aos demais seres humanos e, de outro lado, 
desenvolve uma capacidade de suportar tais adversidades e aprende 
a conviver com elas, de modo a criar modos de existência outros, 
não correspondentes e, poderia dizer, resilientes ou resistentes aos 
existentes. Tanto em uma via quanto em outra, o erro, a deficiência, 
a deformação decorrente dos acidentes e da plasticidade que lhe são 
características, caso se considere o ponto de vista de uma ontologia 
do acidente, parece servir como um modo de potencializar a vida e 
exigir dela uma improvisação existencial, concorrendo ora para o 
aprimoramento da atual configuração da biopolítica, ora para lhe 
resistir, criando uma linha de fuga a seu alcance.

No caso das amizades com o/as deficientes que ocorrem na 
escola – e que raramente são vistos dada sua horizontalidade (entre 
alunos) ou, mesmo, do que transversa a seus dispositivos–, esse 
exercício parece remeter a dois processos de subjetivação distintos. 
Didaticamente falando, um deles aparece como um dispositivo 
normalizador e regulador da vida, que faz circular uma ascética atlé-
tica, tal como demonstrado no Capítulo anterior, que aspira a um 
imperativo de autossuperação a ser aprendido com o/a deficiente e 
que, por assim dizer, ensina-nos a jamais desistir, encontrando nesse 
campo identitário o que parece haver de comum e capaz de instigar 
exercícios singulares, tendo como paradigma o modo de ser defi-
ciente. O outro que remete ao convívio com uma diferença radical 
– quem sabe, uma experiência limite se pensar na conjuntura biopo-
lítica atual –, já que o convívio com deficiência do/a deficiente se dá 
pelo aprendizado do que seria insuperável e das tensões que exprime 
em seus gestos, de modo a mostrar que em qualquer ascese ou, me-
lhor dizendo, no exercício de se voltar para si é possível vislumbrar 
que, mais que um limite, um limiar comum seria aberto.

Nesse caso, insistimos ao longo do livro que aí, mais do que a 
emergência de vidas infames, percebe-se um limiar característico 
de uma relação com aquilo que em nós remete a uma deficiência 
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comum e, mais do que isso, a uma convivência com aquilo que no 
deficiente se apresenta como um acidente. Desse limiar indicamos, 
no Capítulo 4, que seria possível produzir uma forma de amizade em 
que o comum se (re)constrói a partir da distensão da identidade do 
sujeito, remetendo-o a uma improvisação e implicando-o em uma 
recriação existencial que valeria à pena confiar. Nessa direção, po-
deria emergir um espaço e um tempo em que outra comunidade po-
deria ganhar publicamente visibilidade e afrontar aquele paradigma 
marcado pela ascética atlética, sugerido no Capítulo 3, com o intuito 
de esgarçá-la por meio do gesto proveniente dessa vida que excede 
os regulamentos então instituídos e as normas que a enquadram no 
presente. Este nos parece ser um dos propósitos da exploração do 
limiar retórico e poético da confiança, analisado no Capítulo 4, para 
a consecução de uma ética da amizade com a deficiência na escola, 
residindo aí um desafio político de resistência, ao expor uma tensão 
publicamente e dar visibilidade a um modo comum de vida ou a uma 
comunidade, até então invisível ou pouco visível nos jogos existentes 
de poder e de governamentalidade.

No âmbito escolar, ela nutre um sentido de “curto-circuito” das 
relações interpessoais análogos aos assinalados por Foucault, ao falar 
da ética da amizade proveniente da cultura homossexual. Isso por-
que ela coloca em xeque não apenas as políticas de inclusão, particu-
larmente, o que elas dizem estar atentas em relação à especialidade 
da deficiência, como também quase todos dispositivos da instituição 
escolar. As primeiras são interpeladas por essa ética da vida comum 
porque as políticas de inclusão, nos termos que anteriormente anali-
samos (Pagni, 2014c; 2018), buscam na especificidade da deficiência 
e no trabalho com os deficientes uma forma de enquadramento para 
seu melhor acompanhamento no tempo, no espaço, no currículo 
escolar. Raramente, os atores dessa instituição veem que, paralela-
mente a eles e ao instituído, ocorre uma relação interpessoal entre 
o deficiente e os demais alunos, ao ponto de termos alguns relatos 
que testemunham uma amizade para além da escola. Afinal, pro-
fessores, diretores, coordenadores e demais atores dessa instituição 
pouca atenção dão atenção a esses relatos, às formas de sociabilidade 
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e de amizade que emergem entre os estudantes, assim como o que 
delas se pensa, contribuindo tanto para os deficientes quanto para 
os demais.

Esse seria um dos campos para investigar como as práticas de 
inclusão construídas desse modo mais espontâneo – e por uma ética 
da amizade com a deficiência – intervêm no ambiente escolar por 
formas de ampliação e de resistência, apesar das políticas públicas 
de inclusão em curso. Por sua vez, pouca percepção se tem dos acon-
tecimentos decorrentes da presença do deficiente na escola que, em 
função das exigências garantidas judicialmente por tais políticas, 
além de formas de sociabilidade e éticas de amizade contrastantes 
com as instituídas, afrontam os sentidos homogeneizadores, padro-
nizadores e normalizadores da escola. Se essas funções disciplinado-
ras e moralizadoras que configuram a escola desde a modernidade 
são interpeladas por essa espécie de amizade com o/as deficientes 
entre seus atores e, particularmente, pela qualificação de um grupo 
dentre eles, a exposição de seus modos de existência nesse espaço e 
tempo, isto é, sua simples presença, radicaliza essa problematização 
no que se converteu essa instituição no presente. Isso ocorre porque 
sua presença contrasta e afronta a assunção de certo princípio de 
eficiência pelos processos de ensino e aprendizado na atualidade, 
do imperativo da autossuperação para alcançar o sucesso material 
a qualquer custo e da tese política de que seria preciso evitar toda 
deficiência para tornar inclusivos os sistemas educativos que confi-
guram a escola no tempo presente, ao menos no caso brasileiro.

Ao invés de evitar a deficiência de todos e programar a eficiên-
cia, parece ser estrategicamente importante mapear os déficits e as 
deformações causadas por acidentes não para superá-los, mas para 
acolhê-los em sua insuperabilidade e para potencializar a convivên-
cia com esses limites constitutivos de si mesmos. Nesse trabalho 
ético consigo mesmo, produzido na relação com a deficiência, seus 
atores podem buscar uma linha de fuga não somente para compen-
sar esses seus déficits ou para neutralizar os efeitos dos acidentes 
que lhes acometem, visando suas outras potencialidades, como 
também para fazer daquilo que é neles insuperável uma potência 
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passiva, que configura o que são e suas formas de existir. Não se 
trata, com isso, por meio desse processo de subjetivação, de apazi-
guar as tensões constitutivas dessa relação consigo para chegar a um 
éthos estável, guiado pela consciência e exprimível pela linguagem, 
mas de torná-las visíveis, expondo publicamente seus modos de 
existência em devir e partilhando com outrem suas formas de ex-
pressividade possíveis.

Justamente porque o que move tais processos de subjetivação 
mencionados independem parcialmente dessa consciência e dessa 
linguagem, eles podem encontrar brechas em relação ao que lhes 
subjuga, ao mobilizar forças e imagens responsáveis tanto pela 
criação de formas de vidas outros quanto por sua potencialização e 
afirmação no mundo, distinguindo dos existentes e, consequente-
mente, singularizando-se no que diz respeito ao modo como se apre-
sentam no mundo. Por sua vez, as formas singulares de existência 
mencionadas também encontram uma multiplicidade de estilos de 
existência no mundo em que atuam e nas relações interpessoais que 
o compreendem. Embora sejam distintas das suas, tais formas sin-
gulares partilham com algumas das experiências que as produziram 
e vislumbram horizontes comuns, em torno dos quais se aliam, em 
uma estratégia ensaiada, que tem o auxílio do consciente e de certa 
racionalidade, mas não o protagonismo deles, nem um fim defini-
tivo ou télos almejado em nome de universais. Nesses rearranjos, 
encontros e desencontros, busca-se um comum em que as diferenças 
qualitativas poderiam ser vistas e aceitas, tendo o dissenso como 
seu motor primordial, restando acordos vitais em torno dos quais os 
lugares do jogo se alternam, em virtude do agonismo entre modos de 
vida que aspiram uma maior abertura na/da comunidade e, porque 
não dizer, maior liberdade.

Para essa comunidade em construção, a confiança se constitui 
um dos esteios de uma ética da amizade com a deficiência. Isso por-
que confiar em outrem é não apenas dividir responsabilidades, tare-
fas sociais ou funcionais, mas é esperar que, na singularidade de sua 
existência e na diferença que foge a toda e qualquer representação, o 
não esperado advenha na relação e um gesto nela possa surpreender 
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de modo a provocar um estranhamento tal capaz de os atores com ela 
envolvidos se dobrarem sobre si mesmos. No caso em apreço, como 
apresentado neste ensaio, a presença do/a deficiente poderia provo-
car em outrem o dobrar-se sobre si mesmo e sua própria deficiência, 
esse parece ser o foco principal desse processo de subjetivação, qual 
seja, o do intransponível que ninguém parece vislumbrar, fazendo 
que esse aspecto insuperável de sua existência seja acolhido como 
parte de si e transformado de ato em potência. Mas esse movimento 
só ocorre se, nessa relação, houver confiança entre os atores, não no 
sentido de que ambos se tornam transparentes uns aos outros, no 
sentido de se darem a conhecer ou a reconhecer, mas no de que se 
mostram por uma imagem que muitas vezes destoa do que são e que 
se configura tanto para um quanto para outro, indicando o que deles 
difere e uma busca sem fim para se revelarem a si mesmos.

É o que procuramos ensaiar neste livro, ao introduzirmos algu-
mas crônicas literárias e casos ao longo de sua escrita e compreenden-
do resultados de outra pesquisa desenvolvida concomitantemente a 
esta, mostrando que não se trata apenas de um exercício operado 
com conceitos, tal como esperado pela filosofia. Afinal, é preciso in-
troduzir gêneros que permitam pensar o diferendo existente na rela-
ção desses corpos denominados deficientes com os nossos e decifrar 
sua expressividade, compreender a radicalidade de sua ontologia e o 
que radicalmente suscitam em nós, com vistas a indicar outro para-
digma de inclusão. Uma inclusão que não estaria nas políticas esta-
tais nem na formalização de dispositivos e de tecnologias adaptativas 
de biopoder para a escola, mas, sim, em uma reeducação do olhar dos 
atores da escola, sobretudo, professores, diretores, coordenadores, 
dentre outros. E uma inclusão que não precisaria ser criada, pois já 
estaria em curso, bastando que fosse vista, na relação de amizade que 
se vê emergir, informalmente, entre os próprios estudantes, após dez 
anos de política de inclusão instituída no Brasil.
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