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Naquela noite foi difícil pegar no sono. Rafa pensava sobre todos os 
acontecimentos. Tudo que se referia ao “olhar”, “ver”, e “sentir”, tinha agora novo 
significado. Foi na escola depois de mais e mais aventuras com o primo. Rafa pôde 
mostrar como aqueles dias tinham sido proveitosos, além de divertidos.  Ao escrever 
uma redação de tema livre descreveu assim suas experiências: 

 
Os cinco sentidos 

 
Todos nós temos cinco sentidos, mas algumas pessoas são deficientes em 

alguns deles. Mas quem tem um sentido deficiente, tem os outros quatros muito mais 
eficientes que os nossos. Meu Primo, amigo Leandro, por exemplo, não enxerga com os 
olhos, mas vê com as mãos, com o nariz com a pele e com os ouvidos. Se for assim com 
quem não enxerga como a gente, com certeza é assim também com quem não anda, 
não fala ou não escuta como a gente. É bobagem deixar de brincar com quem possui 
uma deficiência. Se a própria pessoa que tem esse problema consegue se acostumar e 
viver normalmente, porque não podemos conseguir também?  

São pessoas especiais, que podem mostrar muitas coisas novas pra gente.   
          
                                                    Rafael 
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OBRA: “Aventura no escuro” 

Autor: Oliveira, Dirceu 

Ilustrador: Rogério Soud  

Local: São Paulo     Editora: Paulinas        Data: 1999  

 

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

 

1. Enunciador: narr. externo       /   2. Trama: cotidiana   /   3 Narrativa: realista    

4. Discurso: específico  /  5. diferença como módulo temático: deficiência visual  

6. situação inicial: equilíbrio  

 

 

B - CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

1. localização na constelação: Personagem secundário  

2. Universo constitucional: menino, criança cega 

3. sentimentos: alegria, curiosidade, bom humor, otimismo 

4. Ações: brincadeiras, peraltice, descobertas, passeio, realizações 

5. nome: sim, (Próprio) 

 
 

 
C - CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1. Diferença como: neutra 
   
2. Etiologia: indefinida  
 
3. Desfecho: aceitação ativa  

Quadro 12: Indicadores “Aventura no escuro” 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 11: Páginas ilustradas in: “O distraído sabido”. 
Ilustrador: Victor Tavares (1999) 
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O distraído sabido  

MACHADO, Ana Maria  

Não era sempre assim, mas de vez em quando acontecia. A mãe dizia: 
Pedrinho enquanto eu troco a fralda do seu irmão vá lá ao banheiro e pega o talco na 
prateleira. Pedrinho ia, na hora de buscar, esquecia, pegava o que estava na frente. 
Sempre coisa diferente. 

Ou então o pai falava: meu filho me ajude aqui nessa arrumação. – eu levo a 
mesa você traz a gaveta. O pai ia Pedrinho ficava demorava. Depois o pai ia ver 
Pedrinho nem tinha saído do lugar lendo o jornal que forrava a gaveta. 

Na escola às vezes dona Dulce perguntava: - E você Pedrinho o que acha?  
Ele não podia achar. Estava perdido. Estava em outra na dele distraído. Alguns amigos 
achavam graça. Pedrinho nem ligava, tinha amigos, gostava da escola, era feliz. Um dia 
os meninos resolveram sair, a um piquenique no grande parque da cidade. Andaram 
pelo meio das árvores. Para lá e para cá do riozinho. Todos eles, até o Pedrinho. 
Correndo, rindo e brincando. – quem sabe uma fruta com a letra c? Mas o Pedrinho às 
vezes se atrasava ou se adiantava. Ou parava, ficava olhando para cima ou para o chão. 
Os meninos jogavam? E com a letra j?  - jaca gritou o Pedrinho. – jaboti, jacaré, jaguar – 
diziam os outros. – agora o jogo é nome de bichos você se distraiu nem viu que mudou. 

Brincaram! Beberam!  Comeram! Barriga cheia pé na areia, quer dizer: vamos 
embora depois de comer. 

Mas qual era mesmo o caminho de volta? – é para direita. – É para esquerda. 
Discutiam. Não resolviam. Até Pedrinho Disse: eu tenho certeza é para trás. Uns 
queriam rir outros queriam ir.  – Como é que você sabe?  - é que eu gosto muito de olhar 
minha sombra. De manhã está de um lado. De tarde muda para outro. A gente veio de 
manhã e vai voltar de tarde. O jeito de a sombra dar certo é andar por esse caminho aí 
atrás.  De vez em quando, Pedrinho dizia: depois daquela árvore florida, é preciso virar 
um pouco, passar pelo formigueiro. De flor em flor, de ninho em ninho a criança foi 
achando o caminho. Em cada encruzilhada, Pedrinho resolvia: é pra lá. A gente subiu 
agora desce. Ou então: o rio era mais largo quando o passeio começou. Quer dizer que 
temos que ir para onde a água corre. Era mesmo, chegou todo mundo direitinho. E foram 
agradecer a Pedrinho. – mas logo você o distraído, reparou em tudo tão bem... Pedrinho 
sorria quieto, guardando seu segredo.   Mas para você eu conto: distraído coisa 
nenhuma, ele sempre vê cada uma... Em vez de prestar atenção a tudo o que está na 
cara, Pedrinho liga para coisas que ninguém repara.                                                     
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OBRA: O distraído sabido     

Autor: MACHADO, Ana Maria    

Ilustrador: Victor Tavares    

Local: São Paulo     Editora: salamandra         Data: 1999  

 

 

A – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA  

 

1. Enunciador: narr. externo       /   2. Trama: cotidiana   /   3 Narrativa: realista    

4. Discurso: específico  /  5. diferença como modulo temático: suposta def. mental   

6. situação inicial: equilíbrio  

 

 

B - CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS  

 

1. localização na constelação: protagonista   

2. Universo constitucional: menino, criança com deficiência mental  

3. sentimentos: alegria, curiosidade, felicidade 

4. Ações: brincadeiras, descobertas, passeio 

5. nome: sim, (Próprio). 

 
 

 
C - CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS FENÔMENOS CORRELACIONADOS  
 
 
1- Diferença como: Benéfica  

- gratificação social  
   
2. Etiologia: não mencionando  
 
 
3. Desfecho :   compensação  
Quadro 13: Indicadores “O distraído sabido” 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS – PRÉ-ANÁLISE  

 

Essa etapa refere-se aos resultados chamados quantitativos, sobre isso, 

Amaral esclarece: 

Refiro-me aos resultados chamados quantitativos, de tão polêmica existência em 
alguns meios, de tão proscrita existência em outros e de tão prescrita em outros 
ainda. 
O fato é que, em meu entender, tanto abrir mão deles, como considerá-los fins 
em si mesmos, são alternativas simplistas. A pretensão, portanto, é de incluí-los 
na medida exata (e aqui o reconhecimento da absoluta arbitrariedade de 
critérios) das necessidades da pesquisa e da pesquisadora. (AMARAL, 1992, p. 
310)  

    
 

Assim, entende-se que os resultados quantitativos se impõem como ponto de 

partida para discussões propostas pelo estudo.   

Segue-se, portanto o levantamento de alguns valores, em números absolutos 

e em porcentagens, com a finalidade de demarcar um mapeamento introdutório do 

universo pesquisado.  

As tabelas seguintes foram estabelecidas a partir da sistemática anteriormente 

definida, de exploração do material.  
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Tabela 1 - Caracterização da História 

A. CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA 11 Histórias  %  

A 1 . ENUNCIADOR 

Narrador externo  08 72,73 

Narrador interno  03 27,27 

A 2. TRAMA:   

Vida cotidiana  10 90,9 

Texto informativo                        01 9,09 

A 3. NARRATIVA  

Realista  08 72,72 

Hibrida  03 27,27 

A 4. DISCURSO SOBRE O TEMA:  

Específico  10 90,9 

Inespecífico  01 9,09 

A 5. DIFERENÇA POR:  

Deficiência  08 72,02 

Diferença 02 18,18 

Outros  01 9,09 

A 6. SITUAÇÃO INICIAL:  

Tensão /intrigra  02 27,27 

Equilíbrio  08 63,64 

Não pertinente  01 9,09 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 2 - Categorização de Personagens 

B - CATEGORIZAÇÃO DE PERSONAGENS  11 Histórias  % 

B 1 . LOCALIZAÇÃO NA CONSTELAÇÃO  

Protagonista  09 81,82 

Personagem secundário  02 18,18 

B 2. UNIVERSO CONSTITUCIONAL    

Criança  05 45,45 

Criança p/ jovem 01 9,09 

Jovem p/ adulto  01 9,09 

Jovem  01 9,09 

Animal filhote p/ jovem 02 18,18 

Outro universo constitucional  01 9,09 

B. 3 NOMEAÇÃO  

Sim: nome próprio/apelido 09 81,82 

Não  02 18,18 

B.4. TIPOS DE DEFICIÊNCIA.  

Física  02 18,18 

Mental  02 18,18 

Visual 04 36,36 

Outros  03 27,27 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 3 - Campos de Atribuições dos Fenômenos Correlacionados 

C. CAMPOS DE ATRIBUIÇÕES DOS 

FENÔMENOS CORRELACIONADOS   

11 % 

1. DIFERENÇA COMO; 

Maléfica  02 18,18 

Maléfica para benéfica  05 45,45 

Benéfica 02 18,18 

Neutra  02 18,18 

2 . ETIOLOGIA   

Indefinida  09 81,82 

Por eventos da natureza 01 9,09 

Por eventos sociais 01 9,09 

3. DESFECHO    

Aceitação ativa   04 36,36 

Compensação  05 45,45 

Indefinido  02 18,18 

Fonte: Elaborada pela autora. 
   

Além desses resultados de cunho quantitativo foram observados também, 

alguns dados que parecem relevantes, do ponto de vista numérico: 

Seis dos onze livros pesquisados foram publicados pela editora Paulinas.  Um 

dos fatores que pode ter contribuído para esse número é o fato da editora estar 

vinculada à Igreja Católica que, no ano de 2006, teve como tema fraternidade e 

deficiência, - “Levanta-te e vem para o meio” - no embalo da campanha da fraternidade a 

editora lançou a coleção “fazendo a diferença”, que é composta por livros infanto-juvenis 

editados em braile, entre outros a coleção traz “Dorina viu” e “Criança genial”, os outros 

livros em braile não envolve a temática da diferença/deficiência.  Outro fator que 
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favoreceu esse número foi o fato de que todas as publicações eleitas para constituição 

do corpus desse estudo na editora foram escritas por autores brasileiros, portanto, não 

houve exclusão de livros traduzidos. 

Outro dado interessante é o ano das publicações: apenas uma das histórias, 

foi publicada em 1997. A partir de 1999 pode-se observar a progressiva inclusão da 

temática na publicação ficcional no gênero infanto-juvenil.  Os anos de publicação das 

histórias evidenciam um aumento gradativo das publicações referentes ao tema, o que 

se pode sugerir é que pode estar relacionado à divulgação e a discussão acerca da 

inclusão que está se intensificando a partir da LDB de 1996.  Porém, essa pesquisa não 

pode afirmar esse dado, uma vez que não teve uma abordagem direta com os autores, 

apenas com suas obras.   

Assim, esgotadas as pontuações referidas aos resultados em números, o 

próximo passo é necessariamente a discussão desses resultados por meio da análise 

qualitativa – o que será tentado nas páginas seguintes, antecessoras indispensáveis em 

qualquer colocação que se pretenda, pelo menos parcialmente, conclusiva.  

 

3.4 ANÁLISE QUALITATIVA 

   

 Segundo Minayo (1998) a abordagem qualitativa de pesquisa é um 

movimento totalizador que reúne não só a condição original, como também, o movimento 

significativo do presente e a intencionalidade em direção ao projeto futuro. Compreende 

o objeto das ciências sociais como histórico, não existindo, senão, em determinado 

tempo e espaço, portanto, em sua essência possível de mutualidade. 

 Assim sendo não se acredita na neutralidade das pesquisas 

principalmente em se tratando dessas nascentes no universo das ciências sociais. 
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Conforme afirma Minayo, ”o objeto construído anuncia e denuncia o sujeito que o 

constrói“ (MINAYO, 1980, p. 250). 

Acredita-se na importância do rigor da categorização para esse estudo, mas, é 

indispensável traçar um caminho que possibilite ao mesmo tempo o rigor da objetividade 

quanto à subjetividade para a compreensão dos fatos, para tanto se optou pela análise 

de conteúdo, entendida na perspectiva de Bardin, como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Esse instrumento é 
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um vasto campo 
de aplicação, dentro das comunicações, desde mensagens lingüísticas, em 
forma de ícones, até comunicações em três dimensões, dessa forma não deveria 
falar em análise de conteúdo, mas análises de conteúdo, uma vez que como um 
método empírico, irá depender do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de 
interpretação que se pretende como objetivo, devendo ser reinventada a cada 
pesquisa. (BARDIN, 1997, p. 30-31) 

 

Considerando que todo ser humano é dialeticamente produtor e produto de 

sua história, enquanto pesquisadora imersa em valores inscritos em universo social, 

valores postos em um dado tempo e circunstância, por mais objetividade que se 

pretende conferir à pesquisa, encontra-se sujeito às mesmas influências que qualquer 

mortal.   

Assim sendo, convida-se os leitores, a buscar um determinado nível de 

compreensão, mediante o levantamento dos indicadores de análise, e outras questões 

que não escaparam ao olhar, conteúdos manifestos, mas também nos conteúdos 

latentes, nas linhas e nas entrelinhas. Nesse momento da história e das histórias, nas 

obras de arte e das letras, voltadas ao público infantil e juvenil. Com a certeza de que 

toda interpretação é sempre uma, dentre tantas possibilidades. 

 

* O Narrador  

Por que a alta incidência de narrador externo? Foi uma das primeiras 

indagações. 
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Uma possibilidade aponta para a dificuldade do autor em se colocar no lugar 

do  diferente, viver seu papel, sentir seus sentimentos, pensar seus pensamentos.    

A esse respeito vale assinalar que das três obras onde o narrador interno se 

faz presente, - Uma –“O Louco do meu bairro” - o narrador não é o personagem que 

apresenta a condição de deficiência. 

A outra.  – “O muro” - é certamente ficcional. O autor faz na capa do livro a 

seguinte declaração. 

Esta é a história de um menino que busca um caminho para sua vida com as 
limitações de uma cadeira de rodas, e de como ele encontra por meios de 
sentimentos maravilhosos que todos temos dentro de nós e por vezes não 
percebemos. Uma história que acredite, pode até ser bem parecida com a sua. 
Como você deve saber, todos temos as nossas “cadeiras de rodas” para 
enfrentar e superar.   (01) 

 
Diante desse depoimento pode ser inferido que o autor, ao se referir às 

“cadeiras de rodas” que todos têm que enfrentar se dispôs a tratar a temática tentando 

uma aproximação com a vivência do personagem com a proposta de favorecer a 

autoconfiança, a autodeterminação e a busca pela superação de si mesmo enquanto 

pessoa com deficiência.   

A terceira pode ser ficcional ou autobiográfico, o depoimento do autor é 

ambíguo, assim como a história. Veja o depoimento: “Andarilho que sou caminho pelas 

estradas da leitura. Trajeto sempre inusitado onde a linguagem é o veículo do tempo. 

Escrevi Benedito sob um desejo: que as diferenças e a tolerância sejam um convite ao 

amadurecimento da alma”.  (01) 

Assim como esses depoimentos outras histórias têm os narradores externos e 

os autores declaram nas capas dos livros terem tido algum convívio com uma ou mais 

pessoas com deficiência e escreve sobre isso manifestando o desejo de que sua obra 

traga algum benefício a essa população.  

História (03) fala da autora referindo a si mesma e ao ilustrador “Assim que 

nos conhecemos, percebemos que havia muitas coisas geniais que nossos irmãos 
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deficientes nos ensinaram e resolvemos juntar nossas idéias para tocar as pessoas”.   

História (10) o autor declara “sempre tive contato com crianças especiais , pois escrevi, 

dirigi e atuei em muitos espetáculos infantis. Quis  contar essa história para mostrar que 

as crianças especiais têm muito a dividir com a gente”. História (05) o autor traz na última 

capa “Uma história delicada que, por meio da fantasia, valoriza a diferença e desperta o 

respeito pelo jeito de ser de cada um”.  O autor da história (08) declara ”Sabe, por este 

livro tenho um carinho todo especial, pois menino lindo e sensível é o Juquinha! Você 

sabia que tem muitos meninos assim como ele? E foi justamente para você conhecê-lo 

que eu resolvi contar esta história”.   

Fica posto então o desejo dos autores, o que instigou ainda mais o desejo da 

pesquisadora, de compreender de que maneira isso foi feito. Se essas histórias 

favorecerão a formação de seus jovens leitores como pessoas livres de preconceitos em 

relação à pessoa com deficiência  ou, pelo contrário, reforçarão aquilo que se pretende 

combater. E aqui se lembra de Crochik (2006) ao tratar do desenvolvimento de 

preconceito: 

 
O que leva indivíduos desenvolver preconceitos ou não, é possibilidade de ter 
experiências e refletir sobre si mesmo e sobre os outros nas relações sociais, 
facilitadas ou dificultadas pelas diversas instâncias sociais, presentes no 
processo de socialização. A qualidade de ação dessas instâncias - famílias, 
escola, meios de comunicação de massa – se refere a como elas tratam com os 
táteis infantis e as fantasias a elas associadas no conhecimento de mundo. 
(CROCHIK, 2006, p. 19) 
 

 

Acredita-se na possibilidade de que a experiência que a criança tem com a 

pessoa com deficiência, seja ela em carne e osso ou por meio da leitura pode favorecer 

na eliminação ou na consolidação do preconceito.  

Estudos sobre a hipótese de contato afirmam que mero contato não basta 

para diminuir o preconceito; é necessário condições para que ele seja frutífero, caso 

essas condições não existam, o contato pode ser ineficaz para a redução do preconceito 

ou ainda apresentar efeitos negativos.  
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* Trama narrativa e discurso  

É possível que alta incidência de tramas voltadas à vida cotidiana, esteja 

relacionada à vocação didática da literatura infanto-juvenil: na concretude das ações e 

eventos familiares, a possibilidade maior de compreensão e assimilação de padrões e 

valores desejáveis. Ou seja, quanto mais próximo o universo ficcional do universo 

cotidiano, maior a probabilidade de identificação do leitor com os personagens, idéias ou 

circunstâncias.     

Outra possibilidade mais radical, mas possível, diante da complexidade de 

lidar com questões relacionadas à deficiência seria a de que esse contexto tenderia a 

diluir o impacto, que por definição, a diferença causa, ou seja, amenizaria o medo que a 

deficiência provoca em todos os mortais. Seria mesmo que inconsciente uma maneira do 

autor proteger seus leitores. Assim também justifica a alta incidência de narrativas 

realistas. 

Quanto à preponderância do discurso específico sobre o tema, nas obras 

pesquisadas, uma possibilidade de explicação é o próprio viés da pesquisa. Porém, não 

necessariamente para compor o corpus desse estudo, a história deveria trazer um 

discurso específico sobre o tema, o personagem poderia ser deficiente e vivenciar uma 

história, não abordando a questão da deficiência ou diferença, apenas uma história como 

outra qualquer. Diga-se de passagem, que esse é um ardente desejo da pesquisadora, 

pois, quando isso acontecer será possivelmente um momento da história e das histórias 

onde o preconceito não esteja tão presente e as pessoas com deficiência serão 

apresentadas ou representadas por outras vias que não seja a da deficiência como o 

cartão de visita.    
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* Situação Inicial  

Em relação à situação inicial, apontamos que o fato de ser preferencialmente 

de equilíbrio, remete à ambivalência de alguns autores, pois, tão forte quanto o desejo 

de apresentar a deficiência, como uma situação de total domínio, mostrando equilíbrio no 

início da história, logo que apresenta as questões referentes à deficiência ou à diferença, 

evidencia impacto, sofrimento, desorganização e, portanto, desequilíbrio e tensão. Esse 

conjunto de reações pode ocorrer em vários níveis e a partir dos diferentes elementos 

envolvidos na questão: família, profissionais, o próprio indivíduo, a comunidade - 

acionando ou não mecanismo de defesa. Exemplifica-se algumas possibilidades 

presentes nas histórias.       

Você que não quer admitir, mas isso é desobediência.... Você saiu daqui de 
casa, foi morar com aquele homem. E eu sempre avisei que sangue de preto não 
é igual sangue de branco. Pronto foi no que deu nasceu um mulatinho aleijado. 
(01)  
 
 A coisa mais incrível jamais vista em toda história da civilização dos dragões. 
Aconteceu por alguns instantes, dona Dragonildes e todos da classe, ficaram no 
mais completo silêncio, todos com os olhos arregalados tamanha surpresa. Das 
ventas de Draguinho não foi fogo que se viu, mas sim um fortíssimo jato de 
ÁGUA... aquele silêncio no entanto duraria pouco tempo porque, logo em 
seguida, os alunos começaram a dar risada e zombar de Draguinho. (05) 
 
E o primo Leandro? Como pode reconhecer alguém pelo tato, pela voz, ou pelo 
cheiro? E como vive sem ver TV, sem ver filmes, sem ver vídeo games, sem ver 
livros ou gibis.... Sem ver??? (10)  
 
O lugar dele é na floresta dos livros de contos de fadas, juntos com os outros 
dragões – gritou o galo de crista em pé [...] Na Floresta do conto de fadas os 
dragões não entendiam pra que um dragão que só comia milho, voava baixinho, 
piava é não atacava ninguém. (06) 
 
 ... mas tinha uma coisa que me entristecia: Os meninos não o aceitavam .  
- Ele é louco demais pro meu gosto – falava Valdico.  
- Só é divertido fugir dele – reforçava o Vicente. 
- Eu não sei como começar a conversar com ele – dizia o Murilo. 

    

Pode ser que ao retratarem o sofrimento gerado, as obras retratem a 

realidade. Porém, pode-se dizer que esse retrato estará ou não impregnado de 

preconceito, dependendo apenas do tom que é matizado esse dado de realidade.  

* Personagens Universo Constitucional  
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Referente à modesta  participação   de  adultos, a hipótese  é   que   esse   não   seja   

um  fenômeno   ligado    à    temática    da    deficiência,  estando   mais    provavelmente 

 referido ao  gênero literário pesquisado.  

Quanto aos personagens diferentes ou deficientes ocupar na maioria das 

histórias o papel de protagonista, percebe-se como uma tendência, tanto do gênero 

pesquisado como dos outros meios de comunicação de massa em ressaltar a 

diferença/deficiência mais que o personagem.  Sendo o protagonista, volta-se a ele todos 

os holofotes, ficando mais fácil levantar bandeiras sobre a temática, propor formas de 

lidar com a pessoa com deficiência, fazer discursos politicamente corretos, enfim, 

mostrar a deficiência como figura e a pessoa como fundo. 

Vivemos na sociedade do espetáculo onde o ter vale mais que o ser, e a 

necessidade de dominação é eminente ao sistema social. Certos de que somos 

dialeticamente produtores, consumidores e disseminadores de cultura. Os autores como 

quaisquer mortais também o são. Estariam então, trazendo nas histórias, nas linhas e 

entrelinhas, um retrato ou reflexo da sociedade. Conforme já disse Chauí (1992)  A 

cultura está impregnada de seu próprio espetáculo, do fazer ver e do deixar se ver.  

A exemplo pode-se citar a novela “Páginas da Vida” de autoria de Manoel 

Carlos, exibida atualmente (2006) no horário nobre da rede Globo de televisão. Uma 

criança com síndrome de down é uma das personagens principais. Não basta a criança 

compor o elenco da novela, e o contato do público com a criança com deficiência ocorrer 

de maneira espontânea como acontece com qualquer outro personagem. Assim seria 

como se deve ser: a deficiência estaria ali e ponto. Mas o que podemos acompanhar é 

uma supere-xposição da criança, sobretudo da deficiência que ela apresenta. O enredo 

da personagem gira em torno da deficiência, como se ela fosse mais importante que a 

pessoa.  E principalmente daquilo que a criança com síndrome de down é capaz de fazer 
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e produzir, seria como mostrar para o público que o deficiente também tem um valor de 

mercado.   

Retomando o universo constitucional das histórias pesquisadas, tem-se a 

dizer  que quanto à modesta participação do universo animal é possível que, mais uma 

vez se esteja confrontando com a questão básica do processo identificatório, ou a 

possibilidade oposta, a contra-identificação. Se por um lado apresenta personagens o 

mais próximo possível ao universo da criança será uma forma de chegar até elas. Pode 

ser que os autores sintam mais à vontade para abordar a questão da diferença com 

animal, sobretudo com aquele que não existe no mundo real. O dragão como a própria 

história (06) traz, só existe nos contos de fadas e quando sua diferença começou a 

incomodar o galinheiro, é para a floresta dos contos de fadas que o dragão deveria 

voltar. Simples coincidência ou manifestação de desejos internos; o fato é que as duas 

histórias que abordam o universo animal, o personagem que apresenta a diferença é o 

dragão, embora a história (06) aborde a questão da diferença em diversos animais o 

personagem diferente principal é um dragão. Pode-se pensar também, de maneira mais 

pessimista, na possibilidade de associação do dragão e a pessoa com deficiência como 

sinônima, ou seja, ambos representam para o universo infantil, o monstro, o terror, o 

medo e a ameaça já que nos contos de fadas, os dragões geralmente têm essa 

conotação e a deficiência, desde a antigüidade, traz consigo esse triste estereótipo.        

 

*Nomeação 

De maneira otimista percebe-se que em mais de noventa por cento das 

histórias os personagens tem nome próprio ou apelido carinhoso, sem relação nenhuma 

com a deficiência. Esse dado remete respeito à identidade e individualidade aos 

personagens com deficiência.    



 

 

 

 

 

107 

Embora em termos numéricos a quantidade de personagens sem nome não 

seja significativa, é importante ressaltar que essas possibilidades podem sugerir a 

hipótese de ocorrência de uma generalização indevida. 

Esse   movimento   presente   no  corpus   por   meio   da   não   nomeação 

dos personagens diferentes. Pode ser a concretização do movimento mais sutil, da 

expansão da diferença para a totalidade do ser.  Goffman diz que “tendemos a inferir 

uma série de imperfeições a partir da imperfeição original e, ao mesmo tempo, a imputar 

ao interessado alguns atributos desejáveis, mas não desejados”.   (GOFFMAN, 1998, p. 

15).   

   

* Tipos de Deficiência  

Aqui é bem possível que se esteja diante da deficiência entendida, 

fundamentalmente, em conexão com o aspecto de desvantagem (handicap) e, portanto 

do aspecto mais significativo do ponto de vista da leitura sócio cultural. Retorna-se a 

definição da OMS: 

DESVANTAGEM (HANDICAP): no domínio da saúde, desvantagem (handicap) 
representa um impedimento sofrido por um dado indivíduo resultante de uma 
deficiência ou de uma incapacidade, que lhe limita ou lhe impede o desempenho 
de uma atividade considerada normal para esse indivíduo, tendo em atenção à 
idade, sexo e os fatores sócioculturais.     (OMS, 1989, p. 35-37) 

 

Tendo em vista a preponderância dos outros tipos de deficiências que não a 

mental, a deficiência física, somada à deficiência visual corresponde a mais da metade 

das histórias, como contraponto apenas dois casos de deficiência mental, curiosamente 

a deficiência auditiva não apareceu no corpus. 

Não estariam esses dados remetendo aos padrões sócioculturais, que 

valorizam, ao extremo, competência, capacidade, habilidade e atuação? Um mundo 

onde o fazer tem um poder hegemônico? Um mundo onde o ter (tanto bens como 

capacidades) sobreponha o ser? As respostas a essas indagações acenam como um 
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sim, se for considerada a deficiência em nível mais severo.  A deficiência mental tão 

pouco representada nas histórias pesquisadas é a que mais limita a pessoa do ponto de 

vista produtivo e social, tendo em vista que, é grande a limitação para aprendizagem, 

para o convívio social e, portanto, para produção, enquanto que as deficiências 

sensoriais e físicas, mesmo que, em relação aos que apresentam um nível mais severo, 

desenvolvem-se técnicas que possibilitam  acesso à informação e a comunicação, bem 

como formas de aprendizagem e conseqüentemente de rendimento e produção. 

   

* Campos de Atribuições  

Os resultados obtidos apontaram, para alta pontuação das categorias maléfica 

e maléfica para benéfica, bem como inversamente a baixa pontuação para categoria 

neutra. 

Como já vem sido exaustivamente explorado, ao que tudo indica a 

neutralidade não é algo inerente a qualquer evento que fuja ao esperado, ao usual ao 

normal. Muito pelo contrário, a presença da diferença mobiliza forças emocionais de 

grande magnitude. 

Sejam movidos pelo medo, pela atração, pela repulsa, pela piedade, as 

emoções estão presentes e disso já se sabe há muito!    

Antes de explorar a categoria mais freqüente no corpus - a deficiência como 

maléfica para benéfica – retoma-se o significado do modelo maléfico e benéfico da 

deficiência, proposto por Amaral (1992).    

Em relação ao modelo maléfico, foi constatado nas seguintes modalidades de 

significação da deficiência: 

A) Resistência  

B) Instrumento de humilhação  
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C) Experiência de horror  

 

Percebe-se aqui não uma oscilação entre a vitimização e vilanização da 

pessoa com deficiência.    

O modelo benéfico foi constatado nas seguintes modalidades de significação 

 da deficiência. 

 

A) Experiência de gratificação social  

B) Oportunidade de superação de si mesma  

 

Percebe-se uma heroificação da pessoa com deficiência. 

Retomado o molde dos dois modelos fica mais fácil explicar a alta incidência 

do modelo maléfica para benéfica, é como se as histórias mostrassem o sofrimento, a 

luta, e a superação da pessoa com deficiência.  E isso talvez evidencie o desejo interno 

dos autores de passar uma mensagem de otimismo em relação à pessoa com 

deficiência, tão forte isso é apresentado que remete à idéia de compensação que será 

explorada mais adiante.    

 

* Etiologia 

Em primeiro lugar gostaria de relatar humildemente a dificuldade de enquadrar 

as possibilidades no molde pré-estabelecido, criado por Amaral em 1992, e replicado 

nesse estudo. Em relação ao resultado de mais de oitenta por cento das histórias 

pertencerem ao grupo de etiologia não definida, uma possibilidade aponta mais uma vez 

que a arte imita a vida, mesmo quando essa intenção não seja manifesta. Na vida real é 

grande a porcentagem de casos de deficiência cuja etiologia não é identificável. Outra 
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possibilidade aponta para a opção do autor em não entrar no mérito da questão e assim 

a etiologia da deficiência não é que tenha sido indefinida, acredita-se que o termo mais 

correto seria não declarada, se é por não saber, ou por opção não declarar, não incluir 

no enredo da história, essa pesquisa não tem condição de responder.      

 

* Desfecho  

A compensação foi a categoria mais freqüente no desfecho das histórias. 

Compensação parece uma palavra por si esclarecedora, ainda assim recorreu-se ao 

dicionário a fim de buscar o que ele dispõe a respeito. A resposta não foge ao contexto 

aqui representado: recompensa - Saraiva (2000). Exatamente o que foi percebido no 

desfecho das histórias como se cada personagem fosse de alguma maneira 

recompensado pela diferença ou deficiência que apresenta, geralmente a situação 

envolve o uso da diferença ou deficiência para trazer o benefício:  

Seguem os desfechos que incorporam a idéia de compensação: 

A mãe de Denise acredita que a dificuldade pode trazer felicidade! Sua filha não 
anda nem corre, mas dança na cadeira de roda. (....) Com as mãozinhas 
pequenas a cabeça bem redondinha e os olhos puxados, ele é sempre alegre e 
não cresce jamais! Ela é especial, ou melhor excepcional. (...) Todas elas juntas, 
deixam o mundo mais humano e fazem a gente pensar que crianças diferentes 
também tem o direito de ser contente! São especiais por isso geniais!    (03) 
 
Num esforço colossal, Drosh conseguiu sair com Draguinho do chão. Agora sim 
sobrevoando a aldeia, Draguino podia dirigir seu potente jato de água na direção 
das chamas. Cada habitante de Dragz fosse lá o que estivesse fazendo parou 
para assistir àquela cena inusitada: dois jovens dragões voando um nas costa do 
outro, apagando, valentes, o terrível fogo que se alastrava e consumia a aldeia. 
(05) 
  
Um dia a mamãe galinha apareceu muito nervosa gritando. - A raposa está 
rondando o galinheiro! Todos estão apavorados. Então a dragonice dentro dele 
veio à tona. Abriu as asas colocou a mãe galinha nas costas e voou para o 
galinheiro. Quando os dois chegaram lá faltava um pouquinho para a raposa 
pegar três galinhas... Aí ele soltou um fogo tão forte pela boca, mas tão forte que 
a raposa virou churrasquinho! Aí todas as galinhas todos os galos fizeram uma 
roda em volta dele e cantaram: O dragão é um bom camarada ninguém pode 
negar! Depois disso voltou a morar no galinheiro. E passar férias lá na floresta 
dos contos de fadas junto com seus amigos dragões... Que por sinal já estão 
aprendendo a falar piu piu e dormir no galinheiro...  (06)  
 
Eu fico Feliz por pertencer a esta turma, mas faço questão de continuar correndo 
atrás de vocês: não esperamos segunda ordem: - guar- di – nhá! guar-di-nhá! E 
saímos em disparada pela rua. Tem um detalhe: o guardinha louco foi meu 
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primeiro namorado. Mas isso  fica para uma outra história. (9)  
    
Mas qual era mesmo o caminho de volta? È para direita é para esquerda 
discutiam não resolviam. Até Pedrinho disse: eu tenho certeza é para trás. Uns 
queriam rir outros queriam ir. De flor em flor de ninho em ninho a criança foi 
achando o caminho. Em cada encruzilhada, Pedrinho resolvia: é pra lá. A gente 
subiu agora desce. Ou então o rio era mais largo quando o passeio começou. 
Quer dizer que temos que ir para onde a água corre.  Era mesmo chegou todo 
mundo direitinho. E foram agradecer o Pedrinho. Mas logo o distraído reparou 
tudo tão bem. (11)  

 

Como podemos ver compensar um dado aspecto significa quase que 

neutralizar, ou sobrepor à estranheza provocada por ele.  

Quanto à categoria que assume o segundo posto aceitação ativa. Gostaria de 

antemão esclarecer que segundo Amaral (1992) aceitação ativa é: “acolhida da 

deficiência e sua transcendência – ambas graduais – como um aspecto especial da 

pessoa que oferece basicamente também oportunidade de experiência, crescimento e 

auto realização: viver, amar, divertir-se, produzir”... (AMARAL, 1992, p. 346). 

O caminho para aceitação ativa passa pela acolhida da diferença, que por sua 

vez pressupõe o reconhecimento do fato, seu dimensionamento e conseqüentemente a 

aceitação das implicações correspondentes. A partir daí se faz a transcendência, a 

superação de limites impostos por dadas condições, seja essa superação ligada a 

fatores de dependência do outro ou de dependência de certos aspectos de si mesmo, e, 

sobretudo das barreiras impostas pela sociedade.    

Evidenciam-se os trechos das histórias que ilustram os desfechos 

correspondentes à aceitação ativa:  

Além do muro, claro, havia perigos. Uma bolada me derrubou da cadeira. 
Roubaram minha pipa, quando eu voltava para casa. Atravessar a rua é um 
verdadeiro inferno. Subir caçadas também. Mas ninguém me disse que seria 
fácil, e me recuso a viver a mercê das facilidades e das comodidades de meu 
quarto ou de minha casa. A liberdade, mesmo que sob certas condições, é doce 
demais para ser ignorada. A vida é um eterno desafio e não teria graça se fosse 
de outro jeito. (02)  
 
Quando ela cresceu, tornou-se uma professora fundou uma biblioteca para 
ensinar as pessoas porque ler é muito bom. E também para fazer livros para 
cegos! E hoje tem gente que pergunta: - Você conhece Dorina Nowill? Aquela 
mulher que viu? Ela viu muito mais do que você, eu, do que todos nós juntos. 
“Dorina viu” as pessoas lendo em Braille, por todo Brasil! (7). 
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Mas o que Juquinha mais adora, é quando a chuva cai lá fora!  
Então Juquinha não perde tempo e corre para o quintal! Abre os braços bem 
abertos: Isso é que é legal!De tanto tocar em tudo, também quer ser tocado, e 
isso a chuva faz bem, deixando-o todo ensopado. Mas tomar banho de chuva a 
mãe acha que é coisa de menino arteiro, e lá vai Juquinha pro quarto Abraçar 
seu travesseiro.    (8) 
 
Brincar não foi nada problemático: Deu para jogar dominó, dama, até para 
montar quebra cabeça. não há diferença na imaginação dos dois e viver 
aventuras com miniaturas dos heróis da TV que todos reconheciam com as 
mãos, mas ninguém tão rápido como Leandro – foi para lá de divertido. Ouviram 
música e histórias narradas em disco fitas e CD... Ah. E os livros em braile do 
primo? com os dedos ele ia traduzindo os pontinhos em voz alta. Até prometeu 
ensinar a linguagem de braile, para que os dois pudessem trocar carta 
futuramente. (10)  

 

O fato dessa categoria ocupar o segundo posto parece bastante relevante, por 

outro lado menos da metade das histórias  é pouco,  pensando na  aceitação ativa como 

um possibilidade inclusão social plena.    

De maneira positiva vale apontar a ausência dos desfechos que poderiam 

contemplar as categorias: - Cura, morte (real ou simbólica), gueto, exotismo, isolamento 

individual. Tais desfechos poderiam remeter a idéia de exclusão, segregação, e leitura 

maniqueísta da deficiência. Podemos inferir que esse resultado esteja associado aos 

movimentos da inclusão, que vem se fortalecendo a partir da LDB/96. Retomando o  que  

documento do MEC afirma: 

Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço 
comum da vida em sociedade.  Sociedade essa que deve estar orientada por 
relações de acolhimento à diversidade humana e de aceitação das diferenças 
individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de 
desenvolvimento, com qualidade em todas as dimensões da vida. (Ministério da 
Educação, Conselho Nacional de Educação. 2001, p. 8). 

 
 

É importante ressaltar que as determinações referentes aos direitos da pessoa 

com deficiência, garantidas por lei é algo muito distante de ser contemplado 

integralmente na prática. Embora, por meio das buscas, movimentos e paulatinas 

batalhas, houve algumas conquistas, como também há muito a ser conquistado, tanto do 

ponto de vista real e material, como de barreiras arquitetônicas, possibilidades de acesso 

e locomoção, e muitas outras dificuldades palpáveis, como principalmente nas relações 

pessoais. Sobretudo nos preconceitos, estereótipos e estigmas. Essas são as principais 
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colocações que emergiram da tentativa de compreensão dos dados colhidos, dos 

resultados obtidos, das questões suscitadas.    

Antes das considerações finais, apresentar-se-ão algumas considerações a 

respeito das representações plásticas dos personagens, reafirmando que não se trata de 

uma análise iconográfica, pois, além de não ser a proposta do estudo, não teria respaldo 

metodológico nem teórico para tanto. São apenas colocações ou indagações referentes 

às representações ou apresentações dos personagens por meio dos desenhos. Então 

veja a seguir: 

História 01- “Benedito” 

A história tem o nome do personagem principal, O menino adolescente para 

jovem com deficiência física, mais especificamente uma paraplegia, as imagens retratam 

bem o quadro, ilustração com desenhos bem definidos e expressões marcantes, 

apresentados fisicamente e expressamente tal como cada personagem é retratado na 

história. Todas as ilustrações são feitas em lápis preto, sem dúvida, técnica bonita e 

muito bem aplicada, porém sem cores, com um ar triste e sombrio, condizente com a 

trama. 

 

História 02 – “O muro”  

A história conta a vida de um menino de sete anos paraplégico, os desenhos 

não são muito coloridos, o personagem principal que não tem nome, aparece em duas 

figuras na cadeira de rodas com expressões referentes ao momento da história, outra 

imagem dele é referente ao momento da história em que ele vive o conflito de 

pensamento sobre como seria o mundo lá fora, a imagem representa o menino 

pensando perdido no espaço entre os planetas, apresenta-o com um semblante sereno 

contrário ao seu sentimento manifestado no texto. Modestamente a história é muito mais 

interessante, muito mais atraente que as ilustrações.     
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História 03 – “Criança Genial”  

A história é contada por prosas e versos abordando questões referentes às 

diferenças e deficiências, os desenhos são atraentes, pintados com aquarela, cheios de 

cores alegres, parecendo ter vida.  Transmite até certa leveza ao texto que é carregado 

de expressões que supervalorizam a pessoa com deficiência, o que não deixa de ser 

uma forma de preconceito: excepcional, especial, genial. E aqui cabe a pergunta: a 

serviço de quê, se não da reificação da diferença?    

 

A história 07 – “Dorina viu” 

Tem a mesma autora e o mesmo ilustrador da história 03.  A técnica que o 

ilustrador usa é a mesma nas duas histórias, os desenhos são bonitos, bem definidos, 

coloridos, que valorizam muito o texto que é livre de preconceitos e estereótipos em 

relação à deficiência.  A história conta um pouco da vida da senhora, Dorina Nowil 

(Presidente da fundação Dorina Nowil para cegos) e um dos desenhos traz seu retrato,  

transmitindo alegria e satisfação em sua expressão. 

 

História 04 – “Anjinho”  

Os desenhos são  bem definidos, coloridos, atraentes e as imagens, por si só, 

contam toda a história. São muitas e ocupam todas as páginas do livro, a escrita do texto 

é feita sobre os desenhos que não só conta a história como esclarece a situação de 

horror que o anjinho vivencia que só no final do livro fica evidente que é devido à miopia 

que o personagem apresenta; ele percebia as imagens distorcidas, os desenhos 

apresentam a situação real e a ilustração distorcida  em todas as páginas. 

História 05 - “Draguinho diferente de todos, parecido com ninguém”  
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Os desenhos são bem definidos, ocupando as páginas inteiras, são 

expressivos, representa os personagens bem caricatos, Drica a mocinha da história é cor 

de rosa, enquanto os outros dragões  são verdes,  Drosch é forte e tem cara de mau, 

Draginha é pequeno tem fisionomia  triste é frágil. Ou  seja,  a representação plástica dos 

personagens é fiel ao texto, é uma história que pode ser compreendida por intermédio 

das ilustrações. 

 

História 06 – “O dragão que era galinha d´angola”  

O personagem diferente é apresentado bem característico ao enredo da  

história, um dragão de cor verde como é geralmente representado nos contos de fadas, 

mas  com pintinhas pelo corpo como uma galinha de angola, a serviço, apenas de 

favorecer a ambivalência presente na história, porque até o ponto que se sabe conviver 

ou viver com um  grupo de etiologia diferente  pode  influenciar nos costumes não na 

genética, o que pode sugerir que o diferente deva mudar a aparência para ser aceito na 

sociedade.  

 

História 08 – “O menino que via com as mãos”  

O ilustrador trabalha com alguns desenhos surreais, o menino tomando 

alguma coisa com uma girafa no zoológico dois canudos saindo do mesmo copo, um 

para o menino outro para girafa, abraçando as nuvens, sendo regado por elas por meio 

de um regador. Tudo isso ilustrado um texto simples, com frases curtas e diretas 

indicando como o deficiente visual percebe o mundo.  Tem a possibilidade  do pequeno 

leitor,  unir as idéias, e associar que o deficiente visual também pode por meio do tato 

praticar esses atos impossíveis ou inviáveis a qualquer mortal.   
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História 09 – “O Louco do meu bairro”  

As ilustrações são bem coloridas. Retrata a historia com fidelidade. A historia 

é extravagante assim como as ilustrações, o personagem com deficiência é apresentado 

com vestimentas e aparência inusitada.       

 

História 10- “Aventura no escuro”  

Os desenhos têm poucas cores e traços bem definidos, a representação 

plástica da personagem não tem caracterização estereotipada da pessoa com deficiência 

visual, apenas algumas característica ou posições das personagens no decorrer das 

senas mapeia o quadro das duas crianças. 

 

História 11 - “O distraído sabido”  

As ilustrações dessa história também apresentam algumas imagens surreais. 

Porém as imagens estão relacionadas ao texto, o que não apresenta possibilidade de 

distorção da idéia por parte dos pequenos leitores.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS     

 

Embora com a nítida certeza de não ter explorado exaustivamente, todo o 

potencial contido no corpus desta pesquisa (o que seria tecnicamente e humanamente 

impossível), foi possível captar algumas tendências que passo a compartilhar com o 

leitor. 

Diante da necessidade de alinhavar as principais idéias oriundas desta 

pesquisa, fica clara a impossibilidade desta ser conclusiva, ficando a certeza de poder 

apenas compartilhar algumas sensações, dúvidas e esperanças. Acreditando que fruto 

da mentalidade da época, as histórias infanto-juvenis são, simultaneamente, o retrato de 

um tempo e de um espaço sociocultural. 

Assim confirma-se a hipótese desse trabalho que nesse momento histórico, 

em que se pensa em inclusão escolar e social da pessoa com deficiência, como ideal de 

cidadania, a literatura infanto-juvenil, sendo um produto cultural presente na vida das 

crianças, pode contribuir tanto para diminuir como para solidificar o preconceito em 

relação à deficiência.          

Os dados obtidos na exploração do material, na pré-análise e a análise 

qualitativa, revelaram pelo menos três tendências: Histórias livres de preconceito, 

histórias denunciadoras e imunes a preconceitos  e histórias denunciadoras, mas 

simultaneamente, perpetuadoras de preconceitos estereótipos ou estigmas, ainda 

que sem intenção. 

No grupo das histórias livres de preconceito não há espaço para negação nem 

supervalorização da deficiência, ela existe, está ali e ponto, as emoções não são 

acompanhadas de valoração ética nem escamoteamento dos fatos.  O desfecho inclui a 

interação, a solidariedade a determinação e o viver e estar juntos.  Podemos exemplificar 

esse grupo com a história: “Dorina viu”. 
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No grupo das histórias denunciadoras e imunes ao preconceito: “O muro”, 

“Aventura no escuro”, são exemplos preciosos: Em ambas, algumas atitudes 

preconceituosas são denunciadas: pena, protecionismo, repulsa, rejeição e outras. 

Mas não há espaço para a perpetuação do preconceito, apenas a denúncia: 

os enredos evidenciam a pessoa com deficiência em plena atividade, sem camuflar ou 

negar a deficiência, apenas vivendo, convivendo com algumas limitações impostas seja 

pela própria deficiência seja pela sociedade, sem se deixar  abater. 

Os desfechos podem ser entendidos, em sua forma mais construtiva, como 

inclusão social da pessoa com deficiência. 

Gostaria de esclarecer que a história “Aventura no Escuro”, traz um conceito 

indevido que pode soa como estereótipo da pessoa com deficiência visual, “quem tem 

um sentido deficiente tem os outros quatro mais eficientes que os nossos” (10). Essa 

afirmação não procede, segundo a literatura pertinente, a pessoa que não tem um dos 

sentidos aprende a usar e aperfeiçoar os outros que dispõe. Apesar desse deslize ou 

desconhecimento do autor, não influência no enredo e no desfecho da história, que 

denuncia o preconceito sem se aliar a ele.   

O grupo das histórias que denunciam o preconceito e simultaneamente 

perpetua (mesmo sem intenção disso). São ambíguos e ambivalentes podendo se 

constituir com elementos (implícitos ou explícitos) geradores e cristalização do 

preconceito que desde a antiguidade acompanha essa população. Os exemplos desse 

grupo são: “Benedito”, “Draguinho diferente de todos parecido com ninguém”, “O dragão 

que era galinha d´angola”. 

História, 01, “Benedito”, apresenta o adolescente para jovem com deficiência 

física (paraplegia) como um personagem rancoroso, vingativo e violento. Esses 

elementos tais como estão apresentados na história, poderão replantar, no universo 

social, aquilo que já foi plantado em algum momento da história e das histórias, o 
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estereótipo que a pessoa com deficiência é má, é vilão, ou vítima. Sobretudo, 

perpetuando essa imagem ao público infantil e juvenil a quem a história é direcionado. 

Historia 05, “Draguinho diferente de todos parecido com ninguém”: o desfecho 

aponta para a heroificação da vítima, e há uma proposta exacerbada de recompensar a 

diferença, sobretudo nos trechos onde apresenta vários animais diferentes ou 

deficientes. 

Historia 06, “O dragão que era galinha d’angola” remete a idéia de formação 

de gueto, de segregação e exclusão do diferente ou deficiente. 

 Essas histórias denunciam o preconceito, mas, simultaneamente, os 

sucumbem a outros. 

“Anjinho” é uma história que não apresenta o discurso específico sobre a 

deficiência ou diferença, a história em si não remete de maneira positiva nem negativa 

ao preconceito. As considerações que agora serão apresentadas foram extraídas muito 

mais nas entrelinhas que nas linhas.  Começando pelo nome da história e o seu 

personagem principal (que apresenta a deficiência), não é humano, é um anjo, estaria 

essa idéia associada a um conceito ultrapassado da pessoa com deficiência? Na 

antiguidade essa população era considerada anjo ou demônio. No final da história ele 

ganha um beijo da mãe e pensa como é bom ter uma mãe que é um anjo. Não seria 

esse um estereótipo plantado no universo social, que remete ao título de pessoas 

santificadas, a quem tem filhos com deficiência e até mesmo a quem com eles se 

dispõem a trabalhar. Implicitamente também a história remete a idéia da pessoa com  

deficiência como uma pessoa frágil e incapaz de sobreviver sem ajuda dos outros, já que 

toda a situação de horror, desespero e fragilidade  que o personagem viveu estava 

associada à deficiência que ele apresenta. 

Essas são algumas leituras possíveis dessas obras, uma entre tantas. Mas foi 

extremamente válida a tentativa de conhecimento das atitudes que circundam a questão 
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da diferença/ deficiência, quer seja com maior ênfase constituída individualmente em 

função dos mecanismos psicológicos de defesa quer seja com maior ênfase construída 

socialmente, mediada pelas representações coletivas quer seja construídas na inserção 

desses conjuntos de fenômenos. 

As obras literárias, como qualquer produção humana, trazem consigo a marca 

de seu criador, que por sua vez traz a marca de seu grupo de referência que, por sua 

vez traz a marca de sua cultura... 

Cultura de uma sociedade que supervaloriza o espetáculo, o ver e o ser visto, 

movida pelo poder do capital, por meio de estatísticas, porcentagens e números como 

única maneira de pensar o ser.       

Em meio a condições sociais tão adversas, a superação dessas contradições 

sociais é algo necessário e imprescindível, para o combate de todas as formas de 

preconceito. Mas, enquanto isso não acontece deve-se pelo menos, tentar atenuar o 

preconceito existente. 

Esse estudo pode vir a subsidiar o trabalho de professores, bibliotecários e 

pais, no sentido de propor uma leitura crítica das obras por parte de seus jovens leitores. 

E a leitura crítica pode fazer a diferença entre diminuir ou reforçar o 

preconceito. Se nesse momento histórico as crianças forem preparadas para serem 

leitores críticos. A educação estará contribuindo para emancipação desses jovens 

leitores, se a escola é um lugar que se ensina e aprende, lá também deve ser o lugar 

onde se propicia espaço para que a criança se constitua como um cidadão crítico e 

participativo, capaz de viver uma história, fazer parte dela e modificá-la. 

Não se pretende com isso apagar a importância e o brilhantismo dessas 

obras, tampouco desmerecer a proposta de seus autores de favorecer a inclusão da 

pessoa com deficiência, mas apontar que existem determinadas condições para que ela 

ocorra e, sem o reconhecimento desses limites,  corre-se o risco de reforçar aquilo que 
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esta tentando  combater. E a verdadeira inclusão escolar e social da pessoa com 

deficiência tornar-se algo cada vez mais distante. 

É importante ressaltar que esse estudo não representa o universo total de 

histórias referentes ao tema, editado nessa última década, é uma amostra representativa 

de três editoras de grande porte, localizadas na cidade de São Paulo, o que não invalida 

seu resultado, mas se sugere uma pesquisa englobando um número maior de editoras. 

Com esta pesquisa foi possível extrair um pouco desse veio inesgotável, 

desse rico material, dessa fonte de encantamento que pode ser simultaneamente, fonte 

de prazer, reflexão e crítica.  
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