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RESUMO 

 

 

 

           Esta dissertação de Mestrado tem como objetivo de trabalho desvelar os 

poderes e saberes envolvidos na formação do conceito, que está em cena, da 

deficiência. Investigar a palavra deficiência, considerando-a como um objeto 

fossilizado, e seu uso na história pelos aparelhos ideológicos do estado como 

escola e cinema. Descrever e analisar como as pessoas relacionam-se com a 

palavra deficiência na contemporaneidade. Para tanto, toma como referencial 

teórico, entre outros, Michel Foucault, Vilém Flusser e George Canguilhem. Como 

conclusão esta dissertação de mestrado aponta que o conceito de deficiência 

como um valor negativo e sinônimo de déficit tem sua raiz nos saberes e poderes 

clínicos e judiciário e que alguns aparelhos ideológicos do estado, tais como a 

escola e o cinema, produzem e reforçam a deficiência como algo negativo. Sobre 

o modo como algumas pessoas se relacionam com o conceito de deficiência, a 

pesquisa aponta que cegos, cadeirantes, hidrocefálicos, surdos não se 

consideram e nem se autodeclaram pessoa com deficiência, muito embora essa 

marca, pessoa com deficiência, tenha sido colocada em cena pela escola. A 

dissertação aponta também que na contemporaneidade, alguns professores do 

estado de São Paulo, embora tragam consigo uma certa dúvida sobre o que é a 

deficiência e o que ela significa, ainda a consideram um estado negativo de vida e 

comportamento, uma especialidade a ser resolvida pela medicina. 

 

 

Palavras Chave: História da anormalidade, Arte degenerada, Educação inclusiva. 
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ABSTRACT: 

 

 

           This Master's thesis work aims to uncover the power and knowledge 

involved in the formation of the concept, which is on the scene of disability. 

Investigate the word disability, considering it as a fossilized object, and its use in 

history by the ideological apparatus of the state as school and cinema. Describe 

and analyze how people relate to the word disability in contemporary society. 

Therefore, its theoretical framework, among others, Michel Foucault, Flusser and 

George Canguilhem. To conclude this dissertation shows that the concept of 

disability as a negative value and synonymous deficit is rooted in knowledge and 

clinical and judicial powers and that some ideological apparatus of the state, such 

as school and film, produce and reinforce the disability as something negative. 

About how some people relate to the concept of disability, the research shows that 

the blind, wheelchair, hydrocephalus, and do not consider themselves deaf or 

disabled person would call themselves, although this brand, person with disabilities 

has been placed on the scene by the school. The paper also points out that in 

contemporary times, some teachers in the state of São Paulo, but bring with them 

a certain doubt about what disability is and what it means, still consider it a 

negative state of life and behavior, a specialty to be resolved by medicine. 

 

 

Keywords: History of the abnormality, Degenerate Art, Inclusive Education. 
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Introdução 

 

 

É preciso duvidar. Para começar, é 
preciso duvidar da dúvida; a dúvida 
precisa supor que um mundo inventado 
seja melhor do que o mundo recebido, 
suposição que obviamente se calca na 
consciência de que todo pensamento é 
um fingimento. 
 

Gustavo Bernardo 

 

O tema da deficiência: 

 

           Muito se tem discutido sobre o tema deficiência na contemporaneidade. 

Fala-se de inclusão das pessoas com deficiência, fala-se sobre acessibilidade, 

sobre sistema de cotas. Mas o que é a deficiência? O que significa dizer que 

pessoas são deficientes? Qual é o conceito de deficiência que está em cena 

quando ela é enunciada? As pessoas questionam o conceito da deficiência, ou o 

utilizam sem pensar? Como se formam os discursos sobre a deficiência? Não 

seriam esses discursos sobre a deficiência dispositivos que orientam um ponto de 

vista sobre a deficiência? E de onde surge este ponto de vista que vê em algumas 

pessoas a deficiência?  

           Essas perguntas me foram sucitadas ao longo da vida pelo fato de ouvir, 

em meu trabalho como docente, que alguns deficientes estariam presentes em 

minha sala de aula. Aquilo que me era apresentado como um aviso de cuidado e 

mesmo como de perigo, pelas famílias e por algumas escolas sempre 

acompanhado de um laudo médico como se fosse uma marca, que incluía a 

informação de que o outro, o meu aluno, seria incapaz, ou que traria consigo uma 

dificuldade de aprender, sendo essa dificuldade inerente a sua deficiência, nunca 

me convenceu. Eu sempre duvidei de que houvesse verdade no que me era dito. 

Não foi difícil despertar para algumas reflexões tais como estas: O que é ser uma 
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pessoa com deficiência? A deficiência existe? Todos falam sobre a deficiência, 

mas como as pessoas com deficiência se autodefinem, se autodescrevem?  

            A epígrafe escolhida é um fiel retrato do que, em meus pensamentos foi se 

formando como um questionamento sobre a deficiência. Eu duvidava das 

verdades que me eram apresentadas nos laudos médicos. Eu duvidava das 

verdades apresentadas pelos discursos de alguns “professores”, coordenadores e 

diretores de escola, eu duvidava de alguns pais que com certeza diziam que seus 

filhos tinham um problema por serem deficientes.  

           Hoje, envolvido com a pesquisa para responder algumas perguntas 

surgidas no passado, sigo sob a luz do pensamento de Flusser acreditando que, 

“a dúvida é um estado de espírito polivalente, pode significar o fim de uma fé, ou 

pode significar o começo de outra” (2011, p. 21). É duvidando que sigo meu 

caminho e seguindo-o duvido cada vez mais daquilo que encontro como resposta, 

porque acredito que essa será uma busca que tende a ser longa, considerando 

que a sociedade é dinâmica e as descobertas nunca são suficientes. Por isso, 

com a humildade que requer o meu objeto de análise e que hoje pode ajudar meu 

método, defino os capítulos deste trabalho: A história da deficiência: palavra, 

narrativa e mito, A deficiência enquanto discurso: uma análise crítica e A 

deficiência na contemporaneidade: vigilância, lei, cinema e vídeo clipe, uma 

questão de ponto de vista. 

 

 

Como nasceu a preocupação com o tema deficiência: 

 

           Durante minha vida, em nível profissional, sempre trabalhei como docente. 

Sempre atuei na área da educação. Em escolas do estado de São Paulo, na 

Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, desde o ensino fundamental ciclo I e II, 

até o ensino médio, na zona rural e na zona urbana das cidades de Mogi das 

Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis.  

           Na atualidade, desde o ano de 2008, leciono no ensino superior na 

Universidade Nove de Julho na cidade de São Paulo UNINOVE-SP, nos cursos de 
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Pedagogia, Letras, Tradutor Intérprete, Biologia e no curso de formação 

pedagógica/segunda licenciatura, denominado Pedagogia para licenciados. Como 

professor do ensino superior, atuo nos quatro campi da Universidade Nove de 

Julho: Vila Maria, Barra Funda, Vergueiro e Santo Amaro. Portanto, minha 

experiência com a educação passou por todos os níveis de ensino 

correspondentes a formação acadêmica do ser humano, desde o ensino 

fundamental ciclo I ao ensino superior para formação de “professores”, diretores 

de escola, coordenadores pedagógicos, supervisores de escola e bacharéis. No 

ensino fundamental ciclo I, lecionava as disciplinas de Língua Estrangeira 

Moderna Inglês, Saúde e Qualidade de Vida, e Hora da Leitura, como componente 

curricular da escola de tempo integral. No ensino fundamental ciclo II lecionei as 

disciplinas de Língua Estrangeira Moderna Inglês, Língua Portuguesa, Literatura 

Brasileira, Técnicas de Redação, Hora da Leitura e Códigos Linguagens e suas 

Tecnologias. No ensino superior, leciono disciplinas relacionas a educação 

inclusiva: Fundamentos e Prática de Libras, Comunicação Assistiva para Pessoas 

com Deficiência Auditiva e Políticas e Práticas de Inclusão. 

            Meu ingresso na educação se deu pela rede pública do estado de São 

Paulo no ano de 1998, como professor eventual, em uma escola pública chamada 

Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Doutor Washington Luís. Ao longo 

de minha trajetória na rede pública do estado de São Paulo, como professor 

categoria OFFA, eu desenvolvi vários projetos em várias escolas, sendo que 

muitas vezes, no mesmo ano letivo eu atuava em até seis escolas diferentes para 

poder completar minha carga horária de 40 horas semanais. Nessas idas e vindas, 

de uma escola para outra, embora cansativa, tinha tempo para ler sobre as 

propostas de educação inclusiva que começavam a ser publicadas. Entre essas 

publicações, as publicações da Professora Doutora Maria Teresa Eglér Mantoan, 

que na década de 90 já dedicava suas pesquisas e críticas a esse tema. Acredito 

ser relevante essas informações, porque foi indo e vindo de uma escola para 

outra, que tive contato com várias realidades ao mesmo tempo, o que me permitia 

comparar as diferentes formas, culturas, e anseios dos alunos. Muitas vezes eu 

saia do centro da cidade, de uma escola elitista, e seguia para a zona rural de 
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Mogi das Cruzes, para um bairro pobre; ou saia de um condomínio de classe 

média alta, onde havia segurança e guarita monitorada 24 horas e seguia para um 

bairro violento, de periferia. Essa miscelânea socioeconômica me colocava frente 

à realidade educacional da região em que eu morava e me fazia pensar sobre o 

que é a educação no Brasil, e o que é de verdade, uma proposta de educação 

inclusiva, frente a tantos desafios provenientes do multiculturalismo, das 

diferenças socioeconômicas e das identidades que se acumulam na formação do 

sujeito. Como exemplo dessas identidades acumuladas eu nunca me esqueço de 

uma conversa sobre um aluno, que aconteceu em umas das escolas em que 

trabalhei, conversa que aconteceu em uma reunião de conselho de classe. 

Durante o conselho, a diretora da escola se referiu ao aluno como sendo 

cadeirante, meio gay, negro e deficiente. Quantas marcas sobre ele. Marcas que 

foram historicamente construídas.  

           Retomando o assunto sobre meu ingresso na educação, meu início como 

professor se deu na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Doutor 

Washington Luis, escola da região central de Mogi das Cruzes, onde havia salas 

de aulas denominadas regulares e salas de aulas denominadas salas de recurso 

para deficientes auditivos. O meu contato com os alunos, considerados deficientes 

auditivos, ocorreu como professor de Língua Portuguesa na sala regular. 

Observava que os alunos surdos tiravam constantemente o aparelho auditivo, e 

que sempre se utilizavam, embora fosse proibido, da língua de sinais entre eles. 

Em 2007, um ano antes de ingressar como docente no ensino superior, trabalhei 

em outra escola de ensino fundamental e médio, Escola Estadual de Primeiro e 

Segundo Grau Pedro Malozze, na qual, também havia salas de recursos, porém 

nessa escola as salas de recursos eram para atender os alunos deficientes 

visuais, com os quais eu não tive contato diretamente, como professor. Mas tinha 

contato nos corredores da escola.  

           Durante os treze anos que atuei na rede pública estadual, passei por 

diversas escolas com realidades sociais diferentes e com perfis culturais 

diversificados. Toda essa experiência como docente me fez refletir sobre questões 

referentes à diversidade humana, sendo que entre a diversidade humana o 
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assunto que mais me incomodava, era à relação estabelecida entre a escola 

especial, as classes de recursos e o modo como alguns “professores” 

identificavam alguns de seus alunos, determinando-os como deficientes, 

especiais, problemáticos etc. 

           Nas salas de recursos, da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Dr. 

Washington Luís, estudavam os alunos surdos.  Nas salas de recursos, da Escola 

Estadual de Primeiro e Segundo Grau Pedro Malozze; estudavam os alunos 

cegos. Ambos passavam por um processo terapêutico-educacional, que acontecia 

nas salas de recursos em um período do dia, e freqüentavam, em período 

adverso, quando autorizados pelos médicos, às salas regulares. Esse fato 

configurava para esses alunos denominados deficientes uma dupla jornada 

escolar. Mesmo não existindo escolas de período integral na rede pública do 

estado de São Paulo, antes do ano de 2006, as pessoas com deficiência já 

estudavam em período integral, sendo que os alunos identificados como 

deficientes permaneciam na escola numa jornada de 6 a 8 horas por dia, ou seja, 

diferentemente dos outros alunos, considerados “normais”, os alunos com 

deficiência eram obrigados a enfrentarem uma dupla jornada educacional.   

           Para um melhor esclarecimento, salas de recurso são salas, nas quais 

“professores” especializados em deficiências múltiplas, psicólogos, fonoaudiólogos 

e fisioterapeutas atuavam de modo terapêutico em relação aos alunos 

denominados, clinicamente, como “especiais”. Esses alunos também eram 

chamados de excepcionais, portadores de necessidades especiais, deficientes 

auditivos; físicos; mentais, retardados, mongolóides etc. Essa forma de identificar 

alguns estudantes deixou marcas e criou representações sociais na vida dessas 

pessoas. 

           Na atualidade, trabalhando como docente de uma Universidade, e 

desenvolvendo algumas pesquisas sobre a deficiência, percebo que o modo como 

as crianças foram identificadas no passado pelas escolas que freqüentaram 

acabou sendo refletida na representação social trazida pelos alunos do ensino 

superior, que ao ingressarem na universidade trazem consigo uma série de 

preconceitos. É comum ouvir em sala de aula, na atualidade, afirmações de que 
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os deficientes são os retardados, os surdos, os cegos, àqueles cujo, o organismo 

não funciona direito, e por isso anormal, os problemáticos. O que se ouve durante 

as aulas do ensino superior sobre as pessoas com deficiência, eu considero a 

priori, como um reflexo da educação recebida na escola desde a infância. Muitos 

alunos, em grande maioria, ingressam no ensino superior nos cursos de 

licenciatura com a idéia de que os deficientes devem ter um local especializado 

para atendê-los educacionalmente e que a escola especial é a melhor opção para 

que isso aconteça. Para muitos dos alunos do ensino superior, os deficientes são 

aqueles, já mencionados: portadores de necessidades especiais, aluno especial, 

portador de deficiência etc, legado esse, penso, herdado da dicotomia: escola 

especial/escola normal e suas técnicas educacionais terapêuticas.  

           Essas colocações cheias de certezas de que na sociedade existem aqueles 

que conseguem e aqueles que não conseguem porque são pessoas com 

deficiência, foi me incomodando, também no ensino superior. De certa forma, eu 

já questionava a eficiência da escola especial em relação aos avanços 

educacionais, os quais ela acreditava provocar nos alunos que ela atendia. Se a 

escola especial, com suas salas especiais e salas de recursos eram boas, por que 

os alunos por ela atendidos, não estão sentados nos bancos das universidades? 

Esse pensamento me faz intuir que, a sociedade segrega algumas pessoas, não 

somente pelo espaço, mas também intelectualmente. É com Tomaz Tadeu da 

Silva, que hoje penso que “a identidade, tal qual como a diferença, é uma relação 

social, sujeita a vetores de forças e a uma relação de poder, não convive 

harmoniosamente lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são 

disputadas” (2009, p. 81).  

           Desde então, estando eu frente a esses desafios e questionamentos, 

atuando no ensino superior, tive a oportunidade de começar a desenvolver 

algumas pesquisas sobre o tema. Talvez tarde, mas foi como professor do ensino 

superior, que comecei a ter dinheiro para investir em leitura de qualidade, comprar 

meus livros e montar minha biblioteca pessoal, foi como professor do ensino 

superior que tive acesso a boas bibliotecas científicas, e comecei a publicar 

algumas críticas, pensamentos, e artigos científicos. Aos poucos, mas com muito 
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empenho fui me apropriando do pensamento de alguns teóricos, com os quais fui 

modificando meu pensamento e tendo mais dúvidas.  

           Hoje, frente às oportunidades que tenho, procuro dedicar meu tempo, a 

docência no ensino superior e a pesquisa, sendo que passo boa parte de meu 

tempo, tentando responder as seguintes perguntas: O que é a deficiência? Quem 

são as pessoas com deficiência? Como as pessoas, consideradas, com 

deficiência, se autodefinem? Logo, foi por meio dessa vivência educacional, e 

pelos encontros e desencontros com as várias culturas, as várias situações 

socioeconômicas, e com a diversidade humana que comecei a me preocupar o 

tema da deficiência, embora, sempre duvidando de sua real existência.   

 

 

Uma questão de Método: 

  

             Foi em um curso de Magistério do Ensino Superior na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo PUC-SP, que comecei a ler as publicações de 

Michel Foucault. O pensamento de Michel Foucault me induziu a um 

questionamento sobre o poder da palavra como formadora de um conceito, sobre 

a superficialidade das coisas e sobre a docilidade dos corpos. Foi lendo e 

continuando a ler, mais de uma vez, para compreender seus conceitos e o método 

como ele desenvolvia suas pesquisas, que Foucault começou a ter uma 

significância para a busca de respostas a minhas indagações. Algumas primeiras 

hipóteses sobre o tema “deficiência” eu fui formulando durante o processo de 

leitura de sua obra: o corpo docilizado dos “deficientes”, a “deficiência” como 

conceito estando ela para a sociedade no plano pré-conceitual, a “deficiência” 

como resultado do biopoder.  

           Após o termino de minha especialização em Magistério do Ensino Superior 

na PUC-SP, comecei repensar alguns conceitos, e senti a necessidade de buscar 

um programa de mestrado, preferencialmente interdisciplinar. Foi em 2010, que 

tive oportunidade, após essa busca, de ingressar no programa de Mestrado da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie UPM-SP. O programa é configurado por 
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uma proposta interdisciplinar, pela qual meu olhar, na busca de uma maior 

profundidade sobre o assunto “deficiência”, se voltou para estudos que 

compreendiam três áreas do conhecimento: “Educação, arte e história da cultura”. 

Foi por meio do meu ingresso no programa de mestrado da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie UPM-SP, que pude estruturar minha problemática de 

pesquisa e tentar resolvê-la. Durante minha trajetória, no cumprimento das 

disciplinas, comecei a ler além de Michel Foucault, também Vilém Flusser e 

Georges Canguilhem. Por meio dessas leituras iniciei o processo de 

fundamentação do meu trabalho. Sendo que em relação ao método para o 

desenvolvimento de minha pesquisa, tive forte influência de Michel Foucault. O 

grande desafio, a priori, era aplicar o pensamento desses três autores de modo 

que sustentassem minha pesquisa, mesmo porque, principalmente Vilém Flusser, 

não é um ensaísta lido, ou conhecido por muitos profissionais da educação. Mas 

acredito que o desafio foi vencido. Logo, o referencial teórico de minha pesquisa 

se baseia nesses três teóricos: Michel Foucault, Vilém Flusser e Georges 

Canguilhem. 

           Portanto, como dito acima, foi Michel Foucault quem me ofereceu a 

principal base metodológica para o desenvolvimento dessa pesquisa. Logo, a 

proposta metodológica de minha pesquisa baseou-se na arqueologia, e na 

genealogia, como delineado por Michel Foucault. Nesse aspecto, não elaborei 

uma análise do discurso sobre a deficiência, nem tão pouco, levantei dados 

estatísticos. O que fiz, como disse acima, foi utilizar-me da arqueologia e da 

genealogia para resolver a seguinte problemática: Como o conceito de deficiência 

se construiu ao longo da história, da antiguidade à contemporaneidade? Quais 

poderes e saberes estão envolvidos na construção do conceito de deficiência? 

Como os sujeitos que se enquadram no perfil, historicamente definido, de pessoa 

com deficiência, se autodefinem ou se relacionam com essa definição?  

           Na resolução dessa problemática, a arqueologia e a genealogia 

foucaultiana, foi o método pelo qual investiguei e analisei o assunto. Portanto, 

entendo como arqueologia, enquanto um procedimento de investigação: 
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A busca da definição do próprio discurso objeto enquanto práticas que 
obedecem a regras de um jogo de poder. Definindo o discurso objeto em sua 
especificidade e entendendo o jogo que regula sua existência enquanto uma 
verdade. Para isso procura descrever de modo sistemático o discurso objeto 
que analisa (FOUCAULT, 2009a, p.157-158). 
 

 

           Fazendo uso desse princípio metodológico, procurei analisar meu objeto, “a 

deficiência”, descrevendo-o sistematicamente, de modo que foram divididos em 

três categorias: Palavra, Discurso e Ponto de vista. Desse modo, a deficiência 

como palavra, foi considerada por mim, para fim de análise, como o fóssil que traz 

consigo todas as marcas da dicotomia social que determina uma relação de poder 

e saber entre a normalidade e a anormalidade. A deficiência, como uma palavra 

fóssil, traz em suas camadas fossilizadas, toda a história da segregação, da 

ideologia higienista, do ser híbrido da antiguidade, dos endemoniados da idade 

média, dos Freaks, e das monstruosidades humanas; toda a forma como a 

sociedade pós-industrial e capitalista se organizou após o século XIX. A palavra 

deficiência, considerada um fóssil, esconde aquilo que com o tempo nela se 

fossilizou.     

           O fóssil é entendido por mim como um material primeiro, que embora 

encoberto por camadas de “terra”, traz consigo os sinais de seu passado, sua 

origem e causa de fossilização. Nesse sentido o meu fóssil-objeto, a palavra 

deficiência, foi o marco inicial dessa pesquisa. Numa segunda etapa, a deficiência 

foi descrita e analisada como “discurso”. Penso, com Foucault, que partindo de um 

“fóssil” primeiro, é possível descobrir suas outras partes, para se chegar ao todo. 

Portanto, foi por meio da palavra que cheguei ao discurso. Desde então comecei a 

analisar sua colocação nos discursos, e na seqüência o poder dos discursos na 

construção da verdade sobre a deficiência. Por isso, palavra e discurso, foram 

analisados, nessa pesquisa, de modo sistemático e seqüencial, mesmo porque a 

palavra em si, como disse Padre Massa, “já é um discurso primeiro” (1888). Muito 

embora, a palavra como discurso primeiro, quando inserida em um discurso 

“secundário”, ela circula na sociedade, tornando possível a construção de 
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verdades. Conseqüentemente, é por meio do discurso da deficiência, que foi 

possível descrever e analisar quais poderes e saberes sustentam a deficiência 

como uma verdade social.  

           Tendo a palavra deficiência uma inserção no discurso, e sendo o discurso o 

meio pelo qual as verdades são “construídas”, acredito que é pela fossilização da 

palavra e sua utilização, intencional, nos discursos que se fixa o ponto de vista, 

preconceituoso sobre o tema. Por esse motivo a terceira categoria dessa pesquisa 

é a deficiência como ponto de vista. O ponto de vista como uma das categorias da 

deficiência é entendida por mim como uma conseqüência do discurso 

interiorizado, formador de um ponto de vista determinista. Portanto, Palavra, 

Discurso e Ponto de vista; são as categorias com as quais a deficiência foi 

descrita e analisada nessa pesquisa. Por meio dessa proposta, pode-se dizer que 

o ponto de vista sobre a pessoa com deficiência, e o modo como esse ponto de 

vista circula na contemporaneidade é um reflexo daquilo que se produziu 

etimologicamente enquanto palavra e discurso. Muito embora, o ponto de vista, 

enquanto categoria não deixa de ser uma analise e observação da palavra e do 

discurso na contemporaneidade.    

           Para entender melhor, minha proposta de partir de uma palavra, sendo ela 

considerada um fóssil, trago Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.16) ao dizer que com 

a arqueologia, “Foucault pretendia inaugurar uma nova forma de fazer a história 

do pensamento, que se concentrasse na investigação das regras de formação 

concebidas como condições de existência de diferentes campos do 

conhecimento”. Logo, tenho comigo, que se a palavra “deficiência” circula em 

diferentes discursos: educacional, legal-judiciário, capital-industrial, médico-clínico; 

se ela se apresenta em diferentes campos do conhecimento, sendo então matéria 

prima para várias áreas do saber, é porque possui uma importância bastante 

considerável. Por isso a investiguei.  

            Historicamente, Michel Foucault traz a idéia de fóssil pela primeira vez em 

sua publicação, em francês Les Mots Et Les Choses – Une Archéologie des 

Sciences Humaínes (1966). Em sua publicação, Foucault faz uma analise 

anacrônica entre a evolução da vida, desde sua raiz primeira e sua herança 
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genética, e o legado existente entre as palavras e os conceitos que a sustentam. É 

por esse caminho que segui essa investigação. Fui em busca da raiz da 

deficiência, de sua herança histórica, de seu código “secreto” para desvelar quais 

poderes e saberes formaram o conceito. Para Foucault, segundo minha leitura, o 

fóssil traz consigo as possibilidades para se descobrir seu passado e todo o jogo 

de saberes e poderes que possibilita sua existência, porque o fóssil, embora tenha 

passado por uma metamorfose através do tempo, petrificando-se, conserva em si, 

as informações de seu passado. Segundo Foucault: 

 

 

As formas vivas podem passar umas às outras, e as espécies atuais são sem 
dúvida o resultado de transformações antigas e todo o mundo vivo se dirige 
talvez para um ponto futuro, de sorte que não se poderia assegurar, a 
propósito de qualquer forma viva, que está definitivamente adquirida e 
estabilizada para sempre (2007, p.208). 
 

 

            No entanto, disse ainda a pouco que me utilizei, da arqueologia e da 

genealogia, como método de pesquisa. A genealogia, como explica Foucault 

(1979, p.15-19), ao utilizar-se do pensamento de Friedrich Nietzsche, procura 

estabelecer a relação entre conhecimento e poder como produtores de 

individualidade. Ou seja, foi por meio de todo processo arqueologicamente 

estudado: Palavra, Discurso e Ponto de vista, que pude chegar à formação do 

indivíduo deficiente, que é aquele que, na sociedade é constituído como pessoa 

com deficiência. Por meio da genealogia, fui em busca dos ascendentes e 

descendentes dessa individualidade, encontrando-me com sua raiz e suas 

ramificações. Uma espécie de tronco cultural que sustenta a existência do 

indivíduo “pessoa com deficiência”, com seus parentescos, desde sua origem. 

Desse modo, ao observar a deficiência como formadora de um indivíduo, segui 

descrevendo e analisando sua linhagem, sua estirpe, sua série de ascendentes, 

sua origem, sua fonte, sua derivação. Fui em busca de sua gênese para entender 

sua descendência. Segundo Tomaz Tadeu da Silva, genealogia é “uma das 

perspectivas de análise de Michel Foucault, na qual a preocupação com as regras 
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de formação discursiva dos diferentes campos de saber, característica de sua fase 

arqueológica, é deslocada, em favor de uma preocupação com as conexões entre 

conhecimento e poder” (2000, p. 63). 

           Penso que se, a arqueologia procura, a partir de um fóssil, descrever e 

analisar determinado objeto fossilizado, observando todo jogo de poder e saber 

que o envolve, a genealogia segue em busca do indivíduo que se formou através 

desse poder e saber, para descobrir como a trama do jogo discursivo o mantém 

vivo, e como esse indivíduo após, formado e vivo, permanece ascendendo, 

derivando, proliferando sua verdade. Portanto, penso que a arqueologia e a 

genealogia se completaram como método de análise dessa pesquisa, tendo 

constituído uma espécie de método arqueogenealógico.  

 

 

Ferramentas para a coleta das informações e seus usos na pesquisa:  

 

           Para que eu conseguisse resolver a problemática proposta nessa pesquisa, 

utilizei-me de duas ferramentas para coletar as informações: A primeira ferramenta 

consistiu na elaboração de redações dissertativas. A segunda ferramenta foi a 

aplicação de um questionário estruturado, composto de quinze perguntas.  

           As redações dissertativas tiveram como tema duas questões: O que é a 

deficiência? Quem é deficiente? As redações foram propostas a alunos de cursos 

de especialização na área da educação, ou alunos que estavam fazendo uma 

segunda licenciatura (Pedagogia para licenciados) e atuavam na rede pública ou 

particular de ensino do Estado de São Paulo. Todas as redações foram coletadas 

no período do mês de junho de 2010 a junho de 2011. Por meio das redações, foi 

possível desvelar e analisar a representação social da deficiência; identificar e 

analisar os poderes e os saberes implícitos no discurso dos “professores”; e 

verificar como a palavra deficiência se relaciona, nas redações, com outras 

palavras que circulam na sociedade tendo como significado um valor negativo: 

minorias, problema, etc.  
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           Os colaboradores que fizeram a redação, não necessitavam pertencer ao 

grupo denominado socialmente como pessoas com “deficiência”, embora algumas 

das redações tenham sido elaboradas por surdos e cadeirantes, por serem alunos 

do curso de pedagogia para licenciados. Ao todo foram coletadas 500 redações, 

das quais por amostragem, foram analisadas 10%. As redações analisadas foram 

escolhidas aleatoriamente, totalizando a quantidade de 50 redações. 

           O questionário semi-estruturado foi composto de 15 questões abertas e foi 

aplicado a 20 pessoas que se enquadravam no perfil de pessoas com 

“deficiência”, sendo cadeirantes, surdos, cegos, hidrocefálicos etc. Todas as 

pessoas com “deficiência” que participam dessa pesquisa, respondendo ao 

questionário, estão no mínimo, cursando ensino superior, ou já possuem ensino 

superior completo. Alguns dos participantes são mestres ou estão no mestrado.  

           As respostas do questionário foram analisadas com o intuito de verificar se 

a palavra deficiência seria usada ou não em uma de suas respostas, e sendo 

usada, com quais palavras ela seria associada. Ao analisar as respostas, pôde ser 

possível verificar, que os sujeitos da pesquisa não se autodefinem como pessoa 

com deficiência, ao falarem de si mesmos, não se utilizam da palavra deficiência 

como auto-referência. A palavra deficiência, só aparece na resposta do 

questionário, quando os sujeitos da pesquisa, falam sobre suas reminiscências do 

tempo de escola.  

           Embora o questionário tenha sido composto por 15 questões, como segue: 

1-Qual o seu olhar sobre a educação superior na atualidade? 2-O que é educar 

para a diversidade? 3-Como você se descreve profissionalmente? 4-Quais são 

seus maiores desafios profissionais e pessoais? 5-Como você se definiria 

pessoalmente? 6-Se você achar que algo tem que ser mudado. O que você 

mudaria na sociedade? 7-O que você considera um avanço e um atraso se 

tratando de políticas públicas relacionadas à educação no Brasil? 8-Qual sua 

concepção de educação inclusiva? O que as instituições devem priorizar para a 

efetivação de uma educação inclusiva? 9-Já ouviu falar do termo “escola 

multifacetada”? Quais suas considerações sobre isso? 10-O que você mais admira 

em um ser humano? 11-Qual sua relação com as mídias, e o cyber espaço? 12-
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Como as tecnologias auxiliam seu trabalho, e sua vida pessoal? 13-

Filosoficamente o que é a existência humana?  14-Um poema, uma frase, uma 

música; pode ser sua ou de alguém que tenha te sensibilizado durante a vida, e 

por quê? 15-Como foi sua trajetória escolar? O que lhe foi mais significativo nessa 

trajetória? Somente as perguntas de número 05 e 15, com suas respostas foram 

usadas para análise. As outras questões tinham o intuito de não deixar claro o que 

se pretendia analisar, porque a minha intenção era, a priori, verificar se a palavra 

deficiência apareceria como resposta em uma dessas duas questões.  

           Portanto, foi por meio desses dois instrumentos de pesquisa: dissertação e 

questionário; que foi possível chegar a uma resposta, em relação à problemática 

proposta nessa pesquisa. Muito embora, com a resposta conseguida, eu tenha a 

certeza de que, assim como disse João Cabral de Mello Neto em seu poema A 

lição de Pintura, “Quadro nenhum está acabado/ disse certo pintor/ se pode sem 

fim continuá-lo/ primeiro, ao além do outro quadro/ que, feito a partir de tal forma/ 

tem na tela, oculta, uma porta/ que dá a um corredor/ que leva a outra e a muitas 

outras” (2010, p.42). Portanto, acredito que o que fiz, foi conseguir uma breve 

resposta, abrir apenas uma singela porta, talvez a que estava mais próxima de 

mim - e por isso breve - de tantas outras que, mesmo oculta, ao ser percebida um 

dia, possa de modo infinito ser aberta. Por mim mesmo, ou por um outro alguém 

que se coloque a caminhar, nesse corredor que é a vida, mas que seja movido 

pela dúvida.  
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I 

A HISTÓRIA DA DEFICIÊNCIA: 

Palavra, Narrativa e Mito 

 

 

Todas as coisas do mundo 
não cabem numa idéia. 
Mas tudo cabe numa palavra, nesta 
palavra tudo. 
 

Arnaldo Antunes 

 

 

1 – A deficiência, uma questão de palavra: 

 

          A deficiência, a priori, é uma questão de palavra. ! ? ... 

           A palavra como elemento fundante de nosso intelecto foi explorada por 

vários estudiosos ao longo da história. Logo,uma breve explanação sobre o 

sentido da palavra deficiência pode nos auxiliar a entender o seu caráter 

conceitual.  

           Michel Foucault em As Palavras e as coisas postula que “o mundo é um 

entrelaçamento de marcas e palavras” (2007, p. 109). Michel Foucault não se 

refere a uma palavra específica, não se refere à palavra deficiência em sua obra. 

Foucault coloca a “palavra” como objeto de seu estudo e a entende como 

elemento fundante do universo sígnico da linguagem.  

           É por meio do pensamento de Foucault sobre o valor da “palavra” que 

acredito que a palavra deficiência possa funcionar, em alguns momentos da 

história, como uma marca. Uma marca que acaba agindo, em muitos momentos, 

como uma paranóia linguística. Márcia Tiburi entende paranóia como sendo, em 

sentido conceitual, “uma obediência ou, uma servidão a uma forma de pensar que 

não admite questionamento” (2011a, p.22).  

           Logo, a palavra deficiência, posta em circulação, pela grande maioria das 

pessoas age como uma verdade única e absoluta, inquestionável sobre a 
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condição humana. Essa paranóia simbólica, eu intuo, gera uma espécie de 

imperativo social, “ele é uma pessoa com deficiência”.  

           Entre imperativos e paranóia linguística, ainda pode-se pensar na palavra 

como algo ensimesmado, que representa a si mesma no universo sígnico. 

Foucault diz que a palavra está presa em sua rede e tecida na trama mesma que 

se desenvolve, não é efeito exterior ao pensamento mas o próprio pensamento [...] 

palavra é linguagem (2007). Portanto, se palavra é linguagem e linguagem é 

pensamento, o significado de determinada palavra, é a expressão daquilo que se 

pensa sobre determinado objeto. Por meio dessa forma de conceber a palavra, 

entendo-a como uma espécie de epistemologia do pensamento. Ou seja, é por 

meio da palavra e somente ela, que o pensamento se materializa, tornando-se 

epistemológico. 

            Vilém Flusser em seu ensaio sobre a linguagem Língua e Realidade diz 

que “a matéria prima do pensamento, consiste, em sua maioria, de palavras [...], a 

realidade também, e palavras em in statu nascendi” (2007, p. 40). Concordando 

com Flusser acredito que a palavra é o meio pelo qual a realidade se representa 

no universo cultural. Assim sendo, a palavra deficiência representa uma realidade 

sígnica, uma forma de se pensar culturalmente o outro. Logo, a palavra deficiência 

é o modo como o outro foi significado lingüisticamente; é o modo como, em 

determinada língua, o outro será pensado. Michel Foucault, diz que “todas as 

linguagens do mundo formam em conjunto, a imagem da verdade” (2007, p. 50).      

           Nesse cenário, no qual a imagem da verdade se apresenta como elemento 

fundante do pensamento humano, linguagem-palavra-pensamento-marca; podem 

ser consideradas sinônimas ou palavras entrelaçadas, tecidas, tramadas; e 

enquanto imagem da verdade pode ser uma espécie de vestígio de uma paranóia 

social. No entanto entende-se como paranóia um sistema fechado de 

pensamento, no qual se anula a dúvida a reflexão sobre determinado assunto. Em 

um sistema fechado as palavras circulam para sempre representarem a mesma 

coisa. Essa verdade inquestionável se fixa como modelo a ser seguido e atua 

como um dispositivo regulador. A paranóia pode ser comparada, segundo minha 
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analise, ao senso comum das coisas, porém um senso comum determinista que 

define e impõe.  

           Flusser diz que “a língua é a essência da sociedade [...] que a sociedade é 

a base da realidade, e que o homem é real somente como membro da sociedade” 

(2007, p. 50). Partindo desse pensamento de Flusser, pode-se entender que na 

realidade social dos homens as palavras possuem o poder de hierarquizar, e ao 

hierarquizarem, marcam por meio das palavras qualquer existência. Dentro dessa 

hierarquia proporcionada pela palavra, alguns homens participam da sociedade 

sendo pensados como pessoas com deficiência. E embora, alguns não se 

autodeclarem como pessoa com deficiência, ainda assim são significados 

socialmente dessa forma. Essa significação que se impõe a uma existência, com 

toda força, com todo peso, ignorando como o outro se autodefine, se autodeclara 

revela uma certa, como disse Tiburi, “visão especista, característica da cultura 

humana” (2011a, p.21). Por meio dessa “visão especista”, autocentrada, 

ensimesmada, a palavra deficiência funciona como uma força que de fora para 

dentro acaba penetrando em algumas pessoas. Essa forma de entender a palavra 

deficiência, como algo que de fora para dentro penetra algumas pessoas, faz dela 

um dos elementos do biopoder, que de modo exoendógeno se apropria de 

algumas pessoas pelo convencimento.  

           A exoendogenia se configura por um processo, pelo qual, estímulos 

externos são apreendidos e interiorizados, algo que parte do meio social “exo” e é 

internalizado tornando-se endógeno à pessoa. A exoendogenia pode ser 

considerado o modo como o biopoder atua.  

           Sob a luz do pensamento de Márcia Tiburi, entendo biopoder como “uma 

decisão que de fora do corpo, agindo sobre ele, eviscera-lhe a autonomia própria 

e constitutiva num gesto sempre simbólico ou fisicamente violento” (2011a, p.11).  

Portanto, o que se percebe é que, por meio da hierarquia que se estabelece no 

universo significo, ao estigmatizar pessoas como “pessoa com deficiência”, a 

pessoa acaba sendo penetrada pela palavra que a significa, e depois de fixada em 

sua existência, funciona sobre o sujeito feito uma segunda pele, que anula a 

primeira. Fazendo com que ele pertença a uma categoria.  
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           Logo, ao dizer que a deficiência é uma questão de palavra, trago, nessa 

pesquisa a “palavra” como uma categoria1 da deficiência. Essa forma de pensar a 

deficiência surge pelo fato de eu reconhecer que as palavras possuem a potência 

de marcar seus referentes por meio da produção de sentido, eviscerá-los. Muito se 

falou da pessoa com deficiência, e muito se fala na contemporaneidade sobre a 

pessoa com deficiência, embora não se perceba que a “pessoa com deficiência” 

não existe, é apenas uma questão de palavra. A pessoa com deficiência é uma 

projeção humana, uma significação, uma simbologia social. Em síntese, a 

deficiência é, a priori, uma palavra que encontrou seu referente. Isso significa que 

ao dizer que uma pessoa é deficiente, na verdade o que se deveria pensar sobre 

ela é que a pessoa, na verdade, foi significada por meio da palavra deficiência.  

            Entendendo que as pessoas são significadas, ou seja, elas são marcadas 

por determinados signos e símbolos, entende-se que o “conhecimento” consiste 

em significação, simbologia, conceito, nomeação e proposição. E embora não seja 

explicito a todos, o conhecimento é algo cultural. Michel Foucault já dizia que 

“conhecimento e linguagem estão estreitamente entrecruzados [...] e que a 

proposição é para a linguagem o que a representação é para o pensamento” 

(2007, p. 120-128). Quando proponho que um alguém, lingüisticamente é uma 

pessoa com deficiência, é pela palavra que o significa, que essa pessoa será 

conhecida. Dentro dessa trama “propositológica”, o conhecimento nada mais é do 

que aquilo que simbolicamente se determina se propõe sobre as coisas. O 

conhecer a pessoa como uma pessoa com deficiência, é resgatar uma proposição 

sobre ela. Proposição, que embora usada, muitas vezes não se sabe quem a 

propôs, quais foram às intenções dessa proposição, e por que razão se propôs 

dessa forma.    

           Ao falar da palavra deficiência como fruto de uma proposição lingüística, ou 

como uma projeção humana; quero apresentar um pouco da história de Helen 

Keller. Pretendo, com isso, ilustrar brevemente, porque entendo a deficiência 

                                                 
1 Flusser diz que “os filósofos definem categoria como as formas básicas do ser e do 
conhecimento (Cf. FLUSSER, 2007, p. 87).     
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como uma projeção humana. Helen Keller era filósofa2 e em uma de suas 

palestras, direcionada a uma turma de moças de uma faculdade situada em uma 

região fabril da Europa, recomendou que as moças estudassem economia 

industrial e se atentassem a vida que se enxameava em suas próprias portas; a 

vida dos trabalhadores das fabricas e a vida dos mineiros. A recomendação de 

Helen Keller, como conta em seu livro intitulado A História da Minha Vida, foi dada 

em decorrência de uma jovem estudante, que durante a palestra de Helen Keller, 

pediu a ela para ser iniciada em serviços filantrópicos voltados para os sem visão 

(2008, p. 432-433).  

           A resposta de Helen Keller mostra que enquanto ela, como filósofa, se 

preocupava, em suas palestras, com questões existenciais, propondo discussões 

sobre valores sociais, formação dos gêneros na sociedade, a posição do homem e 

da mulher na hierarquia social, os trabalhadores assalariados como uma nova 

forma de escravidão em torno do capital; muitas das pessoas que estavam em sua 

volta, na maioria das vezes estavam preocupadas e impressionadas com o fato de 

Helen Keller não utilizar a visão e a audição para se orientar.  

           Nesse cenário, Helen Keller era uma espécie de representação de um ser 

exótico, que ocupava um lugar, que a sociedade não havia pensado para ela, o de 

ser “filósofa”. Helen Keller se autodefinia filosofa, e apresentava em suas 

palestras, um discurso feminista. Helen Keller não se preocupava com o modo 

como experimentava o mundo, mas sabia que era olhada como alguém que 

pertencia a uma categoria. Ela dizia que “o modo de ajudar os cegos ou qualquer 

outra classe deficiente era entendendo, corrigindo, e removendo as incapacidades 

e desigualdades de toda a civilização” (KELLER, 2008, p. 433). No entanto, a 

sociedade, a priori, a identificava por meio da palavra deficiente. Helen Keller era 

considerada uma pessoa com deficiência de “mão dupla”: deficiente auditiva e 

deficiente visual. Portanto, Helen Keller era reduzida pela palavra, a pertencer a 

                                                 
2 Helen Keller, segundo Berger, era formada em filosofia pela Radcliffe College e 
conferencista. Escreveu mais de 14 livros, todos publicados. Recebeu vários títulos, 
dentre eles, pelas Universidades de Harvard, da Escócia, da Alemanha, da Índia, da 
África do Sul. No Brasil foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul. (Cf. 2008).    
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uma categoria. Ela pertencia à categoria de pessoas com “deficiência múltipla”, 

era estigmatizada por aqueles que diante dela se colocavam a ouvi-la.     

           Deste modo, se entendo a palavra deficiência como uma categoria é 

porque a palavra deficiência acaba sendo considerada intrínseca à pessoa 

humana que por ela é estigmatizada. A proposição da deficiência é algo que 

marca o ser humano que por ela é proposicionado. A exemplo dessa proposição e 

categorização pela palavra deficiência, assim como Helen Keller foi marcada 

durante sua vida, também na contemporaneidade parece haver um escondimento 

da potencialidade de alguns atletas brasileiros. A proposição de determinar o 

atleta como pessoa com deficiência, anula suas habilidades, suas vitórias, sua 

beleza, e muitas vezes seu mérito. Refiro-me a pouca atenção dispensada pelas 

mídias em relação aos atletas brasileiros que nas paraolimpíadas trouxeram, ao 

todo 47 medalhas, sendo 16 de ouro, 14 de prata e 17 de bronze3. A lista dos 

campeões é extensa, porém “pálida”. Mesmo com tantas medalhas, os atletas não 

ilustraram as capas de revistas do Brasil, e pela televisão, foram mostrados 

durante a competição por meio de pequenos flashes. Ao ganharem uma prova, 

muitas vezes, ao invés de serem tratados como exemplo de potência esportiva, 

foram e são tratados como exemplo de superação humana. Assim como Helen 

Keller, grande filosofa, “pálida”, do século XX; os atletas, embora medalhistas, e 

mesmo mostrando toda a sua eficiência, são categorizados como pessoa com 

deficiência, tornando-se também, uma imagem “pálida” na história do esporte 

brasileiro. Antes de serem significados como atletas, são simbolizados como 

pessoas com deficiência. Isso pode indicar que a palavra deficiência marca, e 

marca porque cria uma realidade sígnica em nossa sociedade, produz uma 

imagem, firma sua proposição como uma verdade e se dissemina, se alastra como 

uma espécie de paranóia, como, já citado anteriormente, como um sistema 

fechado do qual parece impossível fugir.  

           As pessoas, ao fazerem uso da palavra deficiência para marcar uma outra 

pessoa, parecem não perceber que, como disse Foucault, “as línguas estão com o 

mundo numa relação mais de analogia que de significação” (2007, p. 51). A 

                                                 
3 Cf. Quadro de medalhas UOL. 
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deficiência pode ser entendida então como uma relação de valor, que se formou 

em primeiro momento, no universo da linguagem. A deficiência é pura realidade 

sígnica, uma analogia entre coisa e símbolo.    

           Para entender essa realidade sígnica da qual eu falo, busco a palavra 

deficiência em seu in statu nascendi. Desse modo, atravessando a história, 

busquei, brevemente, sua etimologia: A palavra, deficiência, segundo Fernandes 

(1967), circula na sociedade como sinônimo de falta, relacionando-se diretamente 

com a idéia de déficit. Dessa forma, o deficiente seria aquele cuja falta lhe é 

inerente. Atrelando, o que Fernandes traz como significado de deficiência, a idéia 

de Foucault e Flusser, entende-se que o deficiente é aquele que, perante a 

sociedade, não possui as mesmas qualidades que os outros. Ao deficiente falta 

alguma coisa. Se pela linguagem a deficiência significa falta, a imagem da pessoa 

simbolizada pela palavra deficiência, num processo de analogia, será a imagem 

de um corpo, que traga consigo, alguma evidencia da falta. Essa falta poderá ser 

anatômica, fisiológica, ou comportamental. A proposição é então imposta ao corpo 

que for considerado deficitário. 

           Em alguns documentos governamentais, entre esses, o documento 

intitulado, Saberes e Práticas da Inclusão (MONTE, 2004, p.19); a palavra 

deficiência é empregada como sinônimo de diferente, não estabelecendo relação 

com a concepção de indivíduo defeituoso trazida etimologicamente pela palavra 

deficiente. No documento analisado, a palavra deficiente não aparece. Pré-

suponho, que há uma tentativa, das autoras, de desvincular a palavra deficiência 

da palavra deficiente, relacionando-a diretamente com a palavra diferente.  

           O documento a qual me refiro, trata-se de um documento elaborado em 

2004 pelo Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial do 

Governo Federal, sob a coordenação das professoras Francisca Roseneide 

Furtado Monte e a Professora Idê Borges dos Santos. O documento tem como 

objetivo, como explicitado em seu texto de apresentação:  

 

 

Debater e analisar aspectos da educação inclusiva, compartilhar dúvidas e 
inquietações acerca da prática pedagógica, socializar experiências 
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positivas e dificuldades encontradas na construção de uma educação 
infantil inclusiva e refletir sobre o papel da mediação social para a 
necessária transformação cultural no interior da escola (2004, p. 07). 

 

 

           O documento, Saberes e Práticas da Inclusão; é composto de nove 

fascículos, nos quais são abordados: processos de desenvolvimento, autismo, 

deficiência múltipla, deficiência física, surdocegueira/múltipla deficiência sensorial, 

surdez, deficiência visual, e superdotação. O documento foi distribuído com o 

intuito de qualificar e de ser estudado por “professores” nos programas de 

formação inicial e/ou continuada da educação infantil de todo o Brasil, conforme 

proposto em sua carta de apresentação. Logo, os “professores” da educação 

infantil, em território nacional, por meio desse documento, deveriam “discutir”, em 

seu processo de qualificação e estudos, a deficiência como palavra sinônima de 

diferença e de diversidade humana. Muito embora, o próprio documento traga em 

seu corpo, um fragmento da declaração de Salamanca (1994) com a qual a 

palavra deficiência é relacionada diretamente com o termo “pessoas com 

necessidades especiais”. A declaração de Salamanca citada no documento 

Saberes e Práticas da Inclusão, entende que “o termo necessidades educacionais 

especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades se 

originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagens” (2004, p. 

14). Entretanto, em quase todo o documento, as autoras se referem à deficiência 

como diferença. Isso representa, de certo modo, uma contradição de opiniões e 

conceitos, entre aquilo que se apresenta na declaração de Salamanca, e elas 

trazem em seu texto, e o que as autoras tentam passar enquanto proposta. 

Segundo Monte e Santos, em síntese, “a deficiência é uma diferença” (2004).  

           Essa forma de se pensar a deficiência como sinônimo de diferença, não 

muda muita coisa. Jacques Derrida (1995) em seus escritos A Escritura e a 

Diferença; traz o conceito de diferença como algo que se forma por meio de 

determinada qualidade e intensidade, não é uma diferença pela forma, mas pela 

existência. A diferença se dá segundo Derrida (1995), pelo sentido do que se é 

para o outro. Pensando no que Derrida propõe, e considerando algumas idéias de 
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Umberto Eco trazidas em A História da Beleza; e embora Umberto Eco não fale 

sobre deficiência, ou diferença, ele fala sobre a feiúra. Para Umberto Eco, “o feio é 

necessário a beleza” ( 2010, p. 148). Considerando a fala de Umberto Eco e de 

Jaques Derrida, penso que a diferença é necessária para a igualdade, para a 

identidade, e a deficiência é necessária para a afirmação da eficiência, assim 

como a feiúra é necessária para a beleza. Muito embora, a feiúra, a diferença e a 

deficiência sejam sempre uma marca impressa no outro.  

           Nesse aspecto, retomo, em síntese, o que falei anteriormente sobre Helen 

Keller. Ela não se autodefinia como pessoa com deficiência, mas sua existência 

era marcada pelo outro que assim a significava. As pessoas que circulavam Hellen 

Keller insistentemente tentavam fazê-la se autodefinir como uma pessoa com 

deficiência. Essa ação sobre a filósofa era uma constante em todos os lugares em 

que Hellen Keller palestrava. Ainda, em pleno século XXI, é possível ouvir e 

presenciar, Hellen Keller sendo citada e usada como referência de pessoa com 

deficiência que superou suas dificuldades, pouco se fala sobre sua obra, pouco se 

discuti sobre sua filosofia, e pouco se enxerga de sua potencialidade.   

           Helen Keller, do ponto de vista clínico, seria sempre a pessoa com 

deficiência auditiva e visual, do ponto de vista social uma espécie de vida “humana 

exótica”, sempre considerada pelo outro como diferente. Fernandes diz que a 

palavra diferente significa “diverso, desigual, distinto, dessemelhante, mudado, 

alterado, transformado, modificado, inexato, malquisto, indesejado” (1967, p. 274). 

Tendo como referência Fernandes, penso que as palavras, deficiente, diferente, 

diferença e deficiência são semanticamente sinônimas. Essa sinonímia aponta um 

certo fracasso em relação à tentativa de desvincular a palavra deficiência da 

palavra deficiente, recolocando-a como sinônimo de diferente. Como apontei, a 

diferença, também tem uma conotação negativa tanto quanto a palavra deficiente. 

Em nível semântico, dizer que algo é diferente é o mesmo que dizer que algo é 

deficiente. Logo, a significação de todas as palavras citadas acima, acaba 

convergindo para a significação de uma única imagem, sendo que beleza, 

potencialidade muitas vezes se tornam pálidas e se anulam para dar lugar a 

paranóia da deficiência: 
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           Como exemplo dessa sinonímia entre pessoa com deficiência, imagem do 

deficiente e o discurso da diferença, trago um pequeno trecho da literatura irônica 

de Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há uma boa forma 

de se exemplificar a diferença que se mostra pela deficiência. Na criação literária 

de Machado de Assis, Eugênia, uma das paixões de Brás Cubas, é rejeitada por 

ele, por ter uma perna mais curta que a outra. Eugênia é marcada no romance 

machadiano, como uma belíssima “flor da moita” diferente porque manca, 

deficiente porque “coxa” (KLOTZEL, 2000). Como dizia Brás Cubas sobre Eugênia 

“como pode, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma moça tão bonita, e 

coxa. Por que coxa, se bonita? Por que bonita, se coxa? Bonita, mas coxa!” 

(KLOTZEL, 2000). O que faltava para Eugênia, segundo Brás Cubas, era 

Quadro I – Palavras que convergem para a imagem de um corpo, que se 

comparado a um corpo padrão, possui uma falta: 

 

 

 

 

           

Quadro 1: Na seqüência Sarah Reinertsen, Fernando Fernandes e Kelly Knox. As 
imagens foram tiradas das revistas ESPN, Globo e Marie Clair Britânica.  

Deficiência Deficiente Diferente 
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harmonia. Sendo que sendo a moça coxa, não teria uma simetria perfeita, não 

teria elegância no andar. Como disse Umberto Eco, “belo, junto com gracioso, 

bonito, ou sublime, maravilhoso – é um adjetivo que ao ser usado indica, 

freqüentemente, algo que agrada” (2010, p. 08). Por isso Brás Cubas achava 

incompatível Eugênia ser bonita e coxa, ele não se agradava do manquitolar da 

moça, não era harmonioso, era deficiente e por isso diferente. Logo, assim como 

na literatura, a sociedade, em muitos momentos, estabelece uma relação 

uníssona entre diferença, deficiência e desarmonia. 

           Assim como Machado de Assis se refere a Eugênia como uma pessoa 

desarmônica, incompatível com felicidade e beleza; na contemporaneidade, pode 

se ver, mesmo que não seja de modo intencional, a apresentadora Marília 

Gabriela, trazer em seu programa no SBT resquícios machadianos. Ao entrevistar 

o modelo, atleta e ex-BBB Fernando Fernandes no programa de Frente com Gabi, 

no dia 28 de agosto de 2011, Marília Gabriela parecia não se conformar com a 

segurança e a forma como seu entrevistado se autodefinia. Fernando Fernandes, 

em síntese, revelou que tem consciência de sua vida, sabe como o processo de 

acessibilidade acontece na sociedade, e se diz satisfeito, realizado e feliz sendo 

cadeirante. Marília Gabriela, em contrapartida, parece não acreditar na realização 

de Fernando Fernandes, sendo ele um cadeirante. A impressão que se dá, é que 

a apresentadora, coloca a imagem da deficiência com todo seu valor negativo, a 

frente daquilo que Fernando Fernandes, a todo tempo tentava mostrar: para ele, 

ser um cadeirante não representa ter um problema, mas uma forma de viver e 

encarar a vida.  

            Enquanto algumas pessoas seguem entendendo a palavra deficiência 

como uma marca de tristeza, Sassaki (2008) entende a palavra deficiência como 

um meio de categorizar pessoas, dividindo-as em subcategorias: deficiência física, 

deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência múltipla. 

Sassaki não relaciona a palavra deficiência e suas subcategorias à diferença, mas 

a condição humana inerente a cada um. Para Sassaki, ao assumir essa condição 

humana de pessoa com deficiência, a pessoa se projeta socialmente, ganha 

visibilidade e exige alguns direitos para seu grupo. Inevitável não pensar, mas o 
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modo como Sassaki entende a deficiência, se assemelha ao conceito trazido por 

Francisco Fernandes ao explicar a palavra “grupo”. Para Fernandes, grupo 

funciona como sinônimo de “categoria” (1967, p. 142).  

           Por tudo que já foi delineado ate o presente momento sobre a palavra 

deficiência, trago nesse momento o modo como a palavra deficiência circula entre 

um grupo de “professores” do Estado de São Paulo. Para isso, recorro à análise, 

por amostragem, de 50 redações elaboradas por “professores” que atuam em 

várias cidades do estado de São Paulo. Essas redações foram coletadas em 

turmas que cursam Especialização em Educação em nível Lato Sensu e em 

turmas que cursam Pedagogia para licenciados, em uma universidade na Cidade 

de São Paulo. As redações foram coletadas no período de junho de 2010 a junho 

de 2011.  Os textos, dessas redações, depois de analisados, revelaram que a 

palavra deficiência circula entre alguns profissionais da educação, relacionando-se 

com algumas palavras que as definem como alguém que traz consigo um valor 

negativo. Ou como, um alguém, que traz consigo uma marca, entendida como 

intrínseca ao ser humano.  

           Se para Sassaki (2008), acima citado, a palavra deficiência, indica uma 

condição humana, para os “professores”, essa condição humana de que fala 

Sassaki condiciona a pessoa a se comportar ou a ser um problema, digna de 

assistencialismo, pertencedor a categoria da anormalidade, ser um anormal, ter 

uma patologia, precisar de tratamento específico, possuir uma falha, uma 

ausência. As redações indicam uma conexão da idéia deficiência com a idéia de 

negatividade. Michel Foucault diz que “a conexão das idéias implica não a relação 

de causa e efeito, mas somente a de um indício e de um signo à coisa significada. 

O fogo que se vê não é a causa da dor que sofro quando dele me aproximo, é o 

indicio dessa dor” (2007, p. 83). Assim como a imagem de uma pessoa significada 

com deficiência, não é a dor de quem dela se aproxima, mas o indicio de que, 

talvez naquela condição, cadeirante, surdo, cego etc, o eu que se aproxima, talvez 

não fosse feliz. Logo, deduz-se que o outro não é feliz, não pode se dizer feliz, não 

deve ser feliz. Isso porque aquele que significa o outro pela palavra deficiência, 

não consegue ver nessa forma de viver, a harmonia, a beleza. Para aquele que 
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exprime a proposição ser uma pessoa cadeirante, cega, surda, com Down, seria 

uma vida em dor.  Essas significações, que representam uma espécie de 

julgamento de valor, são trazidas no quadro abaixo:  

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Portanto, o modo como a palavra deficiência circula entre alguns 

“professores” do Estado de São Paulo, revela que há uma série de valores 

negativos relacionados a ela. Entretanto, esses valores negativos estão presentes, 

também, na etimologia da palavra deficiência. Segundo Cunha (1986), 

etimologicamente a palavra deficiência tem sua origem na palavra em latim 

Os deficientes precisam de cuidados 
especiais. A deficiência é um 
problema físico ou mental... 

 

A deficiência é um tipo de falha física, 
mental ou genética...  

 

Os deficientes são 
pessoas que não são 
normais como nós... 

A deficiência é a ausência 
de algo a falta de alguma 
coisa... 

A deficiência é uma 
patologia... 

A deficiência pode ser 
física, mental, auditiva ou 
visual... 

Os deficientes são os autistas, os paraplégicos, 
tetraplégicos, pessoas com deficiência no físico 
e no intelectual...  

Os deficientes são pessoas anormais... 

A deficiência pode 
estar na pessoa ou 
no lugar em que ela 
vive... 

São pessoas que não 
nascem normais... 

2 – Fragmentos de textos extraídos das redações elaboradas por alunos do curso de 
Especialização em Educação Lato Sensu e alunos do curso de segunda licenciatura, 
formação pedagógica em Pedagogia de uma Universidade na Cidade de São Paulo. 
As redações foram coletadas no período de junho de 2010 a junho de 2011.  Quadro: 
Elaboração própria. (Ver anexo A). 

Quadro II: Modo como a palavra deficiência circula entre alguns 

“professores” do Estado de São Paulo. 
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“deficere” que significa defeito e se relaciona com o conceito de imperfeição e 

deformidade. Deformidade do latim Deformatio/deformationis que significa 

manifestação sem feição definida e por isso estranha, é sinônimo de imperfeição. 

Imperfeição deriva-se do latim perfectus adicionado do prefixo im que significa 

negação, logo o imperfectus é aquele que nega o perfectus. 

           O antônimo de deficiência segundo Fernandes (2001) é indeficiente. 

Segundo o mesmo autor ser indeficiente significa: Bastante, suficiente, 

inextinguível, indestrutível, indefectível. Logo, a palavra deficiente, sendo ela o 

antônimo de indeficiente significa ser: pouco, insuficiente, extinguível, destrutível, 

e defectível. No entanto, cada uma dessas palavras se entrelaça com outras 

tantas palavras que possuem significações negativas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Partindo do pré-suposto, de que o mundo é um entrelaçamento de marcas 

e palavras, fazendo uso do pensamento foucaultiano, como mostrado nos quadros 

Quadro III: Relação da palavra deficiência com outras palavras que 

possuem outras significações de valor negativo.  

3: Quadro elaborado, tendo como referência, Fernandes (1967). 

Deficiência = pouco = insuficiente = extinguível = destrutível = defectível 

Minorias 

Que não tem poder, 

Incapaz.  

 
Que se pode fazer desaparecer, 

digno de Eugênia 

Sujeito à destruição 

Imperfeito 
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trazidos acima, e de que as palavras como disse Flusser (2007), são a realidade; 

me atrevo a afirmar que a palavra “deficiência” manifesta-se trazendo consigo a 

idéia de que o ser que por ela é significado ocupa na sociedade a posição de 

subjugado. Portanto a deficiência, a priori, é uma questão de palavra. Uma palavra 

que marca quando pronunciada, que penetra, que se fixa como uma verdade 

sobre o outro. A palavra deficiência, fazendo uso do pensamento de Márcia Tiburi, 

se torna uma verdade social porque “a pronuncia substitui o saber em uma 

sociedade de rituais vazios” (2011a, p. 34). Porque vazia, se torna à sociedade de 

reflexão, sobre aquilo que chama de conhecimento. Logo, o conhecimento, 

daquilo que se pensa sobre a pessoa com deficiência, se configura como um 

conhecimento superficial, vazio, uma proposição que eviscera, que anula a 

autonomia do outro. Por isso, intuo, sem o uso de interrogação, exclamação, ou 

reticências, como fiz ao iniciar esse capitulo, que a deficiência, a priori, é uma 

questão de palavra.     

 

 

1.1 – Um primeiro esboço sobre duas palavras: monstro e deficiente.  

 

           Após ter mostrado como a palavra deficiência, na contemporaneidade, 

circula na sociedade. Disponho-me a partir desse momento, a descrever, de modo 

sistemático, um breve histórico sobre a deficiência. Como já apresentado, comecei 

esse histórico falando sobre a palavra em si, para que se possa perceber o poder 

que a palavra deficiência possui ao simbolizar uma realidade.  

           Agora pretendo apresentar a proximidade, uma espécie de nexo conceitual, 

existente entre duas palavras: a palavra monstro e a palavra deficiência. Com isso 

espero apontar como essas duas palavras se relacionam no tempo e porque ao se 

relacionarem trazem consigo um mesmo significado.  Penso que existe uma 

polaridade formada por essas duas palavras, cujo sentido ressoa de forma 

uníssona. Embora estas palavras tenham sido usadas em tempos distantes, é 

impressionante o modo como se encontram na imaginação de boa parte da 

sociedade contemporânea, sendo consideradas como sinônimo de valor negativo. 
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Portanto, pode se dizer que as palavras e seus significados atravessam o tempo, 

e embora pareçam diferentes, esconde em si, a igualdade em sua etimologia. A 

gênese da palavra revela sua raiz que, embora se ramifique no tempo, conserva 

sua origem. As palavras conservam sua simbologia. Não é possível concordar 

com essa forma de pensar a deficiência, pois seu significado é o do desvalor. 

           Vilém Flusser diz que “o tecido da língua é como a vida humana” (2007, 

p.126). Partindo do pensamento de Flusser, entendo que a língua, assim como a 

vida humana, é dotada de passado, presente e futuro; sendo justamente por isso 

que a língua, em sua forma “verbo”, como classe que explica o tempo das 

orações, se apresente em três tempos verbais. As palavras vivem, e tem sua 

origem em um passado, circulam no presente e se metamorfoseiam seguindo para 

o futuro, embora sua raiz permaneça. Nesse cenário, a palavra deficiência tem 

sua gênese na palavra monstro, circula na contemporaneidade como deficiência e 

tende a se metamorfosear, no futuro, em diferença. Embora conserve seu sentido 

primeiro, o da falta, do estranho, do indesejado.  

           Márcia Tiburi diz que “o monstro não é diferente do humano, apenas sua 

exteriorização é uma espécie de projeção negativa. A imagem mais pura do nosso 

medo da morte violenta” (2011a, p. 52). Partindo do pensamento de Tiburi, vejo o 

monstro como um espelho que revela o lado humano, que a imagem humana se 

recusa a ver. O monstro é uma espécie de imagem em um espelho quebrado, a 

imagem contorcida daquilo que se deseja ser. A pessoa com deficiência; também 

passa a ser, metaforicamente falando, um espelho quebrado daquilo que não se 

quer ver. O que incomoda a sociedade que se reveste por uma paranóia, não é o 

fato de a pessoa estar em uma cadeira de rodas, ser surda, cega; entendo que o 

incomodo social, surgi a partir do momento que o outro considerado deficiente, 

consiga desenvolver, a exemplo dos atletas paraolímpicos, habilidades que 

algumas pessoas que se autodeclaram normais não conseguem.  

           Portanto, de um lado dos pólos, e de modo breve, se encontra o Monstro 

Grego, e de outro o deficiente contemporâneo, tendo a deficiência-diferença 

concebida como imagem do ser inumano. Essa significação, de se conceber o 

outro como um ser inumano, faz com que o estranho seja a marca de uma 
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existência. Entre essas duas palavras, o monstro e o deficiente, existem outras 

palavras que representam outras imagens, idéias, marcas, mas que se igualam ao 

monstro e ao deficiente por trazerem consigo uma mesma representação social. 

Conforme exemplificado abaixo, todas as palavras trazem consigo a 

representação, a significação paranóica do inumano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

            Essa representação não se sustenta cientificamente. Kappler diz que o 

pensamento mítico, o símbolo, tem de passar pela formalização verbal: “a palavra 

serve de intermediário, não entre a imaginação e a razão, mas entre a imaginação 

e sua epifania, sua manifestação [...] o imaginário, por meio do símbolo, se 

encarna” (1994, p. 266). Trago essa citação de Kappler pela profundidade de seu 

pensamento, e entendo com ele que a palavra tem o poder de se encarnar, de se 

Quadro IV: Entre o monstro grego e a pessoa com deficiência na 

contemporaneidade. Dois lados de uma mesma significação.  

4 – Quadro elaborado, tendo como referencia Fernandes (1976), Kappler (1994), 
Brandão (1995), Foucault (2001). Elaboração do autor. 
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tornar a coisa mesma a qual ela nomeia. Talvez, seja por esse poder atribuído a 

palavra, que a poética bíblica, em Gênesis, tenha dito: “O verbo se fez carne, e 

habitou entre nós” (Cap. I). Vilém Flusser em A história do Diabo, diz “como 

nasceu, escrito está” (2008, p. 31). 

           Partindo do poder da palavra como encarnação, ela se torna o próprio ser. 

É a realidade sígnica que prevalece sobre a realidade bruta. O inumano é uma 

realidade sígnica, um conceito que se sobrepõe à realidade bruta dos homens. O 

inumano foi encarnado e por isso considerado “verdadeiro” na história da 

sociedade. Para Fernandes, dizer que algo é inumano é dizer que esse algo é 

desumano, cruel, desapiedado (1967, p. 490). Esse conceito, trazido por 

Fernandes, foi atribuído tanto aos monstros como aos deficientes, quanto as 

pessoas com deficiência. Kelman relata que até os meados dos anos 30 do século 

XX, disseminou-se a idéia de que pessoas com deficiência tinham tendências 

criminosas e constituíam ameaça a civilização (2008, p. 89). 

           José Gil, embora não fale do inumano em si, traz a idéia de que o homem 

procura nos monstros uma imagem estável de si mesmo, e a monstruosidade o 

atrai como um ponto de fuga do seu devir-inumano: devir-animal, devir-vegetal ou 

mineral. Nele se confundem duas forças de vetores opostos: uma tendência à 

metamorfose e o horror, um certo pânico de se tornar o outro (2000, p. 176).  

           Partindo do pensamento de Gil, acredito que os monstros, os deficientes, e 

as pessoas com deficiência como duas palavras que polarizam a representação 

do inumano, representam o oposto do mito de Narciso. O monstro e a deficiência 

como palavras, culturalmente representadoras no conceito de inumano, traz 

consigo a imagem do antiverbo, da antinatureza, daquilo que não é desejado pelo 

homem, porque não é culturalmente considerado normal. Como disse Tiburi, 

“monstros podem ser pensados como dispositivos filosóficos que desacomodam a 

percepção” (2011a, p. 51). Desacomodam, porque faz pensar e repensar o 

conceito do que é humano, coloca em questionamento o que é a perfeição, o que 

é natureza. O mostro revela, que todas as “verdades” secularmente fixadas são 

pura cultura. O monstro faz as normas se desestruturarem. 
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1.2– A palavra deficiência e a cultura da anormalidade:  

 

           Antes de prosseguir, quero falar um pouco sobre a palavra deficiência 

como uma das representações sociais da anormalidade. Como dizia Canguilhem 

“uma norma, uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar. 

Normalizar é impor uma exigência a uma existência” (2009, p. 201) é inscrever no 

outro aquilo que se espera do outro por meio de uma regra pré-estabelecida. A 

norma, sempre é arbitrária.  

          O normal é aquele que se adequa a determinada regra e aprende com ela a 

se tornar um reflexo da própria norma. O homem na sociedade vive a sombra das 

normas, sendo desde criança normatizado e consequentemente normalizado. 

Aqueles que não se adequam a essas regras são considerados anormais, 

deficientes, pessoa com deficiência. Logo, em uma sociedade, na qual a regra diz 

que é normal ler com os olhos, todo aquele que ler com as mãos, será sinônimo 

de anormal; se a regra diz que o “bom” é falar por meio da articulação buco-facial, 

aquele que fala com as mãos será sinônimo de anormal; em uma sociedade 

acostumada com seu caminhar bípede, aquele que se utilizar, de uma cadeira de 

rodas para se locomover, será sinônimo de anormal. Nessa mesma lógica estão 

as crianças com Down, as pessoas com dislexia etc. O que é uma criança hiper-

ativa, senão um ser humano que pensa e sente o mundo de modo diferente, dá-se 

remédio para controlar seu ritmo na tentativa de se instaurar a normalidade por 

meio de uma espécie de ritual orto-corpus4.  

           Portanto é normal aquele que está inserido no universo do “orto” e desde 

cedo é disciplinado, sendo, inconscientemente um discípulo da norma. Uma 

existência normal, porque em seu estado de existência absorveu a normalidade 

como condição de vida. Deste modo, anormal é todo aquele que não se submete 

às regras que lhe são impostas pela cultura da norma.  

           Georges Canguilhem, explica o anormal, em seu ensaio filosófico O Normal 

e o Patológico, por meio da etimologia da palavra anomalia. Canguilhem diz que 

                                                 
4 Segundo Georges Canguilhem “orto” é o mesmo que norma (Cf. 2009, p. 206). 
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“anomalia vem do grego, anomalia, que significa desigualdade, aspereza; omalos 

designa, em grego, o que é uniforme, regular; de modo que anomalia é, 

etimologicamente, an-omalos, desigual, rugoso, irregular” (2009, p. 91).    

           Ainda segundo Canguilhem “anomalia já foi considerada uma palavra 

derivada de nomos ao invés de an-omalos. Nomos em grego é o mesmo que 

norma em latim e ambas as palavras significam lei e regra” (2009, p. 91). Logo, 

anomos significa contra a lei, e anormos significa aquele que está na direção 

contraria da regra natural das coisas. A palavra anormos deu origem a palavra 

anormal em Língua Portuguesa e se aplica a tudo que não se encaixa em uma 

norma preestabelecida. Sendo essa palavra, anormal, diretamente relacionada ao 

conceito de deficiência.  Muitas pessoas, ao pronunciarem a palavra deficiência, a 

relacionam, de imediato, como sinônimo de anormalidade. Logo, a palavra 

deficiência está intimamente ligada a cultura da norma, que faz existir a 

anormalidade humana. Muito embora essa anormalidade não passe de puro mito. 

Fazendo uso da literatura de Bartolomeu Campos de Queiróz, para pensar 

metaforicamente o mito da anormalidade/normalidade, uso uma de suas frases, de 

seu livro Vermelho Amargo: “a mesma palavra que me desvela me esconde, e 

toda palavra é espelho onde o refletido me interroga” (2011, p. 12).  

 

 

 

1.3 - O Mito como palavra: 

 

            Em primeiro momento falei sobre a palavra, depois sobre duas palavras 

especificas que engendram uma polaridade: monstro e deficiente. Depois, logo 

acima, falei sobre a cultura da norma que faz existir a deficiência como uma 

representação da anormalidade. No entanto terminei o tópico anterior com uma 

frase literária, por meio de uma narrativa de Queiróz. Com esse término, 

propositadamente literário, gostaria de colocar em cena que a narrativa - enquanto 

ela participa da história das palavras - também faz história, cria tempo, e propõe 

reflexão. A narrativa constrói mitos e verdades. Portanto, agora pretendo falar 
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sobre o mito. Concordo com Batlickova ao dizer que “o mito é o princípio do 

processo informativo” (2010, p. 114). A história da humanidade teve seu início por 

meio das informações, das hipóteses que elaborou sobre o universo e sua criação, 

a priori, de modo mítico. Essas informações que eram passadas de geração a 

geração de modo folclórico, trazia consigo a linguagem mitológica.   

           René Ménard diz que a mitologia primitiva é a língua poética de que se 

serviam os povos antigos para explicar os fenômenos naturais [...] e tudo quanto 

nos apresenta a natureza exterior era, aos olhos dos antigos, a forma visível de 

personalidades divinas (1991, p. 11). Partindo desse pensamento, acredito que o 

mito é fruto da narrativa, o mito é linguagem, e por isso palavra. Enquanto palavra 

o mito é verbo e se conjuga a todo tempo: passado, presente e futuro, como já dito 

no momento em que falei sobre Um primeiro esboço sobre duas palavras: monstro 

e deficiente. Por isso a palavra deficiência, embora tenha se metamorfoseada, 

permanece viva, independentemente do tempo histórico. A deficiência é a palavra 

narrada.  

           Jostein Gaarder em seu romance lítero-histórico O mundo de Sofia 

apresenta de modo bastante simples como o processo do pensamento mitológico 

se concebeu na humanidade. Gaarder narra em seu romance que “ao longo dos 

milênios, na antiguidade, o mundo era explicado pelas figuras mitológicas e essas 

figuras são o próprio mito” (1995, p. 35). Analisando figura e mito, na forma como 

Gaarder as aborda, pode-se entender que os mitos para os Gregos explicavam-se 

a si mesmos. O mito era um símbolo ensimesmado. O mito era, aquilo que Flusser 

(2008b) chamou de “pura entropia”.  

           Junito de Souza Brandão, em sua trilogia sobre a Grécia, intitulada 

Mitologia Grega (1986, p. 09), define o mito como um sýmbolon, considerando que 

“os mitos tem lugar de destaque no processo de formação da consciência coletiva 

das pessoas”. Logo, o mito como sýmbolon, pode ser concebido como uma 

verdade que se institui e se massifica, penetra porque convence. 

Numa explicação mais moderna do conceito de mito, Tadeu Tomaz Silva o 

define como “sinônimo de estereotipo, de alegoria, sendo que são por meio 

dessas formas simbólicas que o homem explica o mundo natural e social no qual 
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vive” (2000, p. 80). O professor da Universidade Federal do Amazonas, Júlio 

Cezar Machado de Paula (2011), fazendo referência à obra de Paul Ricoeur 

Tempo e Narrativa, diz que o Mithôs deve ser entendido como a criação de uma 

estrutura de sentido, sendo o cerne do processo da tessitura da narrativa, 

possibilitando significações. Portanto, ao meu ver, o mithôs como sýmbolon é o 

modo como o homem reconfigurou o mundo. 

           Analisando as proposições trazidas por Gaarder, Silva, Brandão e Paula; 

entendo que o mito é elemento fundante das representações sociais, 

independentemente do tempo no qual ele é imaginado. Marques diz que os mitos, 

essas narrativas geniais, fazem parte de nosso dia-a-dia, são como ar que 

respiramos (2001). Concordando com  Marques, vejo o mito como um sopro 

fundante da história narrada, elemento da criação e fruto da criatividade. 

 

 

1.4 – A narrativa mitológica, o Monstro da Grécia Antiga e o Deus Deficiente: 

 

          Como fruto das narrativas os monstros Gregos da antiguidade eram figuras 

mitológicas e, portanto frutos da imaginação. Fernandes (1967) entende narrativa 

como lenda, colocando-a como sinônimo de invenção. Assim pode-se entender o 

monstro grego como um objeto da criatividade humana, que se configura em 

imagens fantásticas, existindo na medida em que as palavras o criam. 

          Estanislau afirma que “as pessoas precisam criar mitos, sejam eles 

ficcionais ou reais, para se refletirem dentro de sua própria solidão, e às vezes 

acabam criando monstros para ocuparem os espaços vazios da imaginação” 

(2001, p. 60). Com Estanislau, entendo que os monstros, enquanto fruto da 

imaginação humana, funciona como um sistema de fuga da realidade. Como fala 

Tiburi “sistema e monstros são análogos” (2011a, p.50). Nesse sentido o monstro 

é um subterfúgio humano, uma forma de fuga da realidade com a qual o homem 

tenta se recriar. É criando narrativas nas quais heróis enfrentam monstros que o 

homem Grego se torna guerreiro. É por meio dos monstros que o homem 

explicava suas desgraças e fraquezas.  
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            Seja por meio de vitórias ou desgraças a imaginação que concebia as 

imagens dos monstros Gregos era cheia de polimorfismos e alegorias. Segundo 

Bulfinch (2006) gigantes, esfinges, pégaso, quimera, centauros, pigmeus, e grifos, 

combinavam membros de diferentes animais com partes humanas, sendo 

híbridos, e por isso, imprevisíveis em seus comportamentos. Os monstros, da 

antiguidade, cuspiam fogo e arrebatavam homens.  

           Entre toda simbologia que se construía por meio das narrativas mitológicas, 

o monstro enquanto personagem era aquele pelo qual o homem tentou explicar a 

antinatureza como personificação do mal. Segundo Foucault “o monstro é aquele 

que faz aparecer à diferença sendo está ainda sem lei e sem estrutura bem 

definida; o monstro é o fulcro da especificação” (2007, p. 217). Pensando no que 

Foucault diz: o monstro é aquele que desconstrói, pela sua antinatureza, o projeto 

do homem Grego de ser semelhante à ordem natural. O monstro é o reflexo da 

mortalidade e da pequenez humana. 

           A mortalidade do homem explicada pelos monstros aparece em inúmeras 

narrativas. Brandão, em suas pesquisas sobre a Grécia e Mitologia, conta que “os 

monstros femininos torturavam os homens sexualmente [...] e os monstros 

machos atormentavam as mulheres com atos opressores, violência e 

sufocamentos” (1986, p. 250). Portanto, os monstros eram aqueles que 

provocavam o homem e o levavam a dor, a condenação ou a morte. 

           Por conta das desgraças que os monstros anunciavam, a imagem do 

monstro instituía ao homem o cuidado de si, preconizava o discernimento. O 

homem Grego, na figura do viajante, deveria cuidar-se para não se aproximar do 

monstro, não se encontrar com ele em seu caminho. Esse pensamento se 

fundamenta em Estanislau ao afirmar que “as imagens de monstros devoradores, 

em todas as civilizações, simbolizam a necessidade de uma regeneração” (2001, 

p. 66). É preciso mudar para não se tornar um monstro ou ser devorado por ele. 

Nesse contexto, o monstro Grego era uma figura regeneradora, ao mesmo tempo, 

que degenerada em sua forma.  

           A regeneração que se impunha aos homens por meio da imagem dos 

monstros Gregos fazia desses seres figuras indesejadas. Os monstros traziam 
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consigo a imperfeição como inscrição em seu corpo. Os monstros eram 

degenerados. A forma como o monstro era narrado proliferava a imaginação dos 

gregos de assustadoras histórias de desgraças e prazeres desgraçantes, o 

monstro segundo Bulfinch (2006) era aquele que colocava em dúvida o destino do 

viajante. Foucault, diz que “o monstro é aquele que interroga” (2001, p. 78). 

           Porém, não é falando sobre o monstro e sua forma indesejada que se pode 

entendê-lo. Os monstros gregos representavam a forma contrária daquilo que 

mais se admirava entre os Gregos: as formas perfeitas. Os gregos da antiguidade, 

segundo Gombrich, gostavam das formas belas exibidas pela natureza, sendo que 

essa propensão para admirar o atraente converte-se na rejeição daquilo que é 

considerado menos sedutor (1993). Sobre a natureza, Rizolli diz que “ela é bela e 

beleza é ordem, harmonia e simetria” (2005, p. 22) para os Gregos. Por isso 

qualquer forma considerada feia, desordenada, desarmônica e assimétrica, como 

a do monstro, era digna de rejeição pelos homens da antiguidade. Nesse cenário 

cultural, é que os monstros são considerados seres disformes, e estão no plano da 

desordem e da desarmonia, representando uma antinatureza; não são humanos 

nem animais, são inumanos. 

           Dentro das narrativas mitológicas, o inumano entendido como sinônimo de 

um ser estranho é segregado pelos próprios Deuses do Olimpo. Nesse contexto, 

dada a cultura do belo, surge o mito de Hephaistos ou Hefesto. Como narra 

Brandão (1986, p. 124-138): Hefesto era filho de Zeus e Hera, porém fora expulso 

do Olimpo porque nascera com um defeito em suas pernas, era um Deus 

deformado, um inumano-estranho que gozava de azáfama. Hefesto, enquanto 

viveu no Olimpo era alvo de risos dos Deuses porque manquitolava pelos salões, 

era um Deus coxo, limitado pelo seu próprio físico. Portanto, a divindade que na 

Grécia era considerada deficiente e por isso disforme e feia trazia consigo uma 

marca que o diferenciava dos outros Deuses. Hefesto era estranho assim como os 

monstros, e por isso indesejado pelos Deuses sendo segregado do Olimpo.  

           Trago aqui, por meio do mito de Hefesto narrado por Brandão; 

assemelhando Hefesto a forma polimorfa dos monstros, a origem, não só do corpo 

considerado estranho, indesejado e inumano, mas o princípio de que, desde a 
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Grécia antiga, a diferença era submetida à segregação. Sendo a segregação 

promovida pelas próprias divindades, Hefesto é o símbolo, na narrativa mitológica, 

da subjugação pela deficiência.  

           Na Grécia, é o poder do mito, por meio das narrativas fantásticas e 

alegóricas, que permite um elo do homem com os fenômenos da natureza, sendo 

que o mito como foco de um processo linguístico representa o próprio pensamento 

do homem Grego. Por isso concordo com Batlickova ao dizer que “nossos projetos 

existenciais são realizações das virtualidades estabelecidas nos mitos” (2010, 

p.115). Pois sempre, desde a Grécia antiga, foi assim.  

           A narrativa de Hefesto, na qual a deformidade é uma forma de existência 

negada pelas próprias divindades do Olimpo, e sendo essa deformidade foco de 

risos culminando na segregação; traz a superfície, um princípio daquilo que se 

chamou de direito natural, de se poder rejeitar àquilo que representa uma 

antinatureza. Hefesto com sua deformidade e feiúra, foi segregado no germe de 

sua criação. Hefesto é segregado por não ser reconhecido como um semelhante, 

imagem de seu pai que era um Deus belo. Hefesto é símbolo de rejeição a 

diferença. 

 

         

1.5 – O Monstro na Cultura Romana e o Deus que gera um monstro: 

 

           No momento em que falei sobre a cultura Grega, evoquei a priori, os 

monstros em seu contexto mítico, para chegar ao Deus Hefesto e em sua anti-

semelhança em relação aos Deuses do Olimpo. Porém, ao falar da cultura 

mitológica Romana, inverterei essa ordem. Na mitologia Romana, falarei primeiro 

do Deus Hefesto que em Roma é chamado de Vulcano, para depois relatar a 

história de seu filho monstruoso Caco.  

           Na litero-história contada por Hacquard, “Vulcano é um dos mais antigos 

Deuses latinos, é a divindade do solo fecundante e do fogo devastador” (1996, p. 

152). Vulcano se apresenta mitologicamente como um ferreiro, e às vezes como o 

próprio fogo. Embora Vulcano e Hefesto sejam o mesmo Deus, no contexto 
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histórico entre Grécia e Roma a sua deformidade é narrada de forma diferente. Se 

na Grécia, como já dito anteriormente, Hefesto era coxo, em Roma, Hefesto 

adorado como Vulcano é corcunda, mas também já foi representado pela figura de 

um anão. Quem relata essas diversidades da aparência de Vulcano é René 

Ménard (1985, p. 149).  

           Em ambas as culturas, tanto na Grega quanto na Romana, a feiúra de 

Hefesto-Vulcano está associada a sua deformidade. Vulcano com sua aparência 

deformada, considerada feia, gera um filho: Caco. Caco é a personificação do 

monstro Grego gerado pelo defeituoso. Hacquard conta que “Caco era um gigante 

de três cabeças, meio homem meio sátiro que vomitava fogo, uma figura 

monstruosa” (1996, p.83). Porém, embora Caco seja uma figura monstruosa e 

descenda de um Deus deformado, a mãe de Caco era Vênus a Deusa do amor e 

da beleza.  

           Caco traz em sua alegoria, uma primeira idéia, usada séculos mais tarde 

para fundamentar aquilo que seria chamado de higienização dos corpos, assunto 

do qual falarei com mais profundidade no próximo capítulo sobre a deficiência 

enquanto discurso. Por enquanto, o relevante para essa pesquisa é perceber que 

nas narrativas da geração e nascimento de Caco pode-se entender que a 

deformidade quando misturada à beleza se sobressai causando uma 

degenerescência das formas consideradas culturalmente belas. Há por meio da 

mistura entre o belo e o feio uma deformidade essencial da imagem. Por isso, nas 

narrativas mitológicas, Caco herda de seu pai as deformidades sendo essas 

acentuadas por características monstruosas. Caco nasce sendo meio homem, 

meio animal: um híbrido.  

           Ainda a pouco falei que Caco era, meio homem e meio sátiro. Nessa 

mistura tipicamente mitológica cabe entender que sátiro ou fauno ou pãs ou 

silvanos eram aqueles, recorrendo a Borges, que “da cintura para baixo eram 

cabras; tendo o corpo, braços e rosto humanos e peludos com pequenos cornos 

na testa, orelhas pontiagudas e nariz encurvado (2007, p. 187).  

           Não é a forma, a priori, dos sátiros que me desperta interesse nessa 

pesquisa, mas a conduta desses seres. Os sátiros e, por conseguinte Caco, era 
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lascivo e beberrão. Dentro dessa forma de conceber a índole de um sátiro pode-se 

entender o porque da alegoria de Caco em sua história, como conta Hacquard, 

“estar envolvida com roubos e más feitorias” (1996, p. 83). O que me chama a 

atenção nessa alegoria mitológica é o fato do nascimento de uma figura 

monstruosa, feia, meio homem meio sátiro, ter sido descendida diretamente de um 

Deus deformado. A deformação, além de atingir a imagem de Caco, alcança, 

evolui, degenera, atingindo seu caráter, seu espírito que, possuído pelos modos 

de um sátiro: rouba, se embebeda, é lascivioso, mundano ao extremo.  

           Em muitos momentos essa relação entre comportamento mal e corpo 

degenerado se encontraram na história da sociedade fazendo do monstro uma 

figura desprezível sobre todas as formas. O próprio Foucault observa que “o 

monstro híbrido se revela pela sua conduta inesperada” (2001, p. 92). Foucault 

(2001) cita como exemplo a hermafrodita Anne Grandjean dotada de uma 

monstruosidade moral porque seu corpo era ao mesmo tempo de um ser feminino 

e masculino.  

            Assim como na hermafrodita, há em Caco uma mistura de reinos. Caco é 

filho de um Deus, um Deus que foi expulso do Olimpo, um Deus decaído. Ainda 

assim, filho de um Deus decaído. Caco traz consigo um pouco do divino: era um 

Deus e tinha poder sobre a natureza do fogo e viveu no Olimpo até ser expulso. 

Retomando a fala de Tomaz Tadeu da Silva (2000), já citado no inicio desse texto 

quando eu explicava o mito; Silva diz que mito é estereotipo, alegoria e 

simbologia. Penso: Caco como o divino deformado ao mesmo tempo filho de um 

decaído e por isso, essencialmente mundano, é a simbologia daquilo que, ao meu 

ver, Kappler chamou de “à rubrica como mistura dos reinos, hibridação” (1994, p. 

163).  

           Essa mistura dos reinos traz a tona uma monstruosidade que atinge o 

plano espiritual, uma experiência metafísica do que não é permissivo embora 

aconteça por influencia de se ter laços com um Deus decaído. Portanto o monstro, 

que já não é mais apenas uma forma indesejada, agora é um ser que se concebe 

como criatura divina, embora mundano.  
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           O monstro, na mitologia Romana, é aquele que confunde as fronteiras da 

imaginação do que é ser um ser divino e mundano. É por essa confusão que 

Borges afirma que “a figura dos monstros sátiros influenciou a imagem medieval 

dos diabos” (2007, Ibid.). O que é um diabo senão um híbrido de face humana e 

essência maldita, satírica, maléfica. O que é um diabo senão aquele que, seduz o 

corpo para arruiná-lo espiritualmente. O que é o diabo senão um anjo decaído, um 

degenerado. O diabo representa aquilo que anos mais tarde a ciência vai chamar 

de ser bestial. Um bom exemplo desse nascimento bestial, diabólico, é trazido nas 

cenas do filme A profecia, na qual o filho do demônio nasce de uma cadela 

(Donner, 2006). Logo, a monstruosidade passa a ser uma hibridização entre 

corpo, belo e humano, e espírito, imundo e maldito. Na Antiguidade e na Idade 

Média acreditava-se que os nascimentos bestiais eram fruto da relação entre um 

homem e um animal ou entre uma mulher e um animal, marca de culto a Satã. Na 

contemporaneidade, essa crendice deu origem ao termo legal, considerado como 

um desvio do comportamento sexual. Segundo Dr. Wilmes Roberto Gonçalves 

Teixeira, em seu Vade Mecum da Medicina Legal, “bestialidade é o 

relacionamento sexual com animais” (2008, p. 409). Logo, é por meio dessa 

junção estranha, compreendida na contemporaneidade como absurda, que o 

monstro medieval será imaginado. O monstro da Idade média, do qual falarei 

adiante, é uma metamorfose do mostro sátiro, personificada pelo diabo. Um ser 

bestial, fruto de uma relação sexual proibida elaborada em louvor à Satã. Dado 

que o Diabo nada mais é do que um híbrido de dois reinos: divino decaído e 

mundano terreno.   

 

 

1.6 – A idade média e as possessões monstruosas:    

 

           A idade média é um período que me parece bastante interessante no que 

se refere às imagens monstruosas. Aquilo que se considerava mito passa a fazer 

parte de um sistema religioso, partindo de um conhecimento dogmático e 

habitando o cotidiano da religiosidade do homem medieval. Concordo com Flusser 
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(2002) quando ele considera a religiosidade como a capacidade do homem de 

captar a dimensão sacra do mundo. Fernandes entende sacro como algo 

“sagrado, santo, venerável” (1967, p. 715).  

           É por meio do pensamento flusseriano que acredito que há um legado, em 

qualquer tempo, das imagens, das representações sociais e dos mitos, mesmo 

que esses sejam metamorfoseados pela cultura. Flusser, embora não tenha se 

dedicado a pensar sobre os monstros, e embora tenha trazido a palavra mito para 

ser aplicada no contexto da linguagem, ainda assim utilizo-me de sua idéia sobre 

o mito. Segundo Flusser “o mito é aquilo que se estabelece in illo tempore isto é, 

sempre e sempre (1996, p. 193). Portanto pode-se entender o porque de tantos 

mitos pagãos terem sido cristianizados pela religiosidade cristã. 

           Mesmo, aqueles mitos pagãos, que permaneceram como figuras que 

causavam medo, faziam parte de um projeto de disseminação da cristandade. 

Courtine afirma que “a deformidade corporal tornou-se um dos sinais mais 

evidentes do pecado e o monstro um temível cúmplice do diabo ou um enviado 

miraculoso de Deus, funesto presságio de cólera” (2010, p. 489). A deformidade 

tornou-se uma “testemunha da onipotência dos céus e mensageiro da desgraça 

na terra” (COURTINE, 2010, p.489). A idade média, considerando a atribuição de 

Fernandes (1976) sobre o sacro, venerava o monstro como uma imagem na qual 

o pecado de si se reconhecia. O monstro, o defeito, já nascia condenado porque 

era a materialização do pecado, prova de bestialidade, a presença de uma coisa 

meio humana meio satânica na terra. 

            Kappler, diz que na “antiguidade era o mito que explicava o mundo, e na 

idade média é o mito e o conto que encaminham o homem ao encontro de 

algumas verdades” (1994, p. 06-08). Pensando no que Kappler diz, pode-se ter 

como base a própria narrativa bíblica que por meio de um conto poético explica o 

mundo. Por meio de uma narrativa criacionista o homem medieval, na bíblia, 

explica as pragas e a destruição do mundo, pela figura do monstro demoníaco. 

Assim como no filme A Profecia, é o ser bestial quem destrói os planos de 

felicidade do homem.  
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           Nos contos bíblicos em seus 73 livros surgem inúmeras alegorias onde 

Demônios e Maravilhas formam dois pólos do monstro. Os demônios são sempre 

apresentados em figuras masculinas e as maravilhas como figuras femininas. Se 

os Demônios assustam, as Maravilhas seduzem e podem levar o homem ao 

pecado afastando-o de Deus. Na Idade Média, como nos conta Gélis (2010) o 

corpo de Cristo está no centro da mensagem cristã, e o cristianismo é a única 

religião na qual Deus se inscreveu na história tomando forma humana como um 

Deus encarnado.  

           Nesse cenário místico, ao mesmo tempo em que o Cristo salva, o monstro 

é aquele que condiciona o homem ao medo e provoca sedução. É do monstro que 

o Cristo salvará o homem. Analisando a religiosidade do homem medieval, vejo 

um importante papel, na hierarquia social, atribuído ao monstro medieval. O 

monstro em si serve como meio para a valorização daquilo que na idade média 

funcionava como centro de sua constituição: o Cristo. O demônio, ou o monstro é 

aquele que feito um dispositivo, se apresenta como um anticristo. O anticristo é a 

representação de um antiprojeto da vida em harmonia. Como mostrado, no filme A 

Profecia, o anticristo enquanto um ser bestial é aquele que mesmo na imagem 

inocente de uma criança, traz consigo o poder da desgraça e da destruição. O 

anticristo pode ser considerado um “hermafrodita espiritual”, porque ele é ao 

mesmo tempo uma maravilha (enquanto imagem de uma criança) e um monstro 

(como ser bestial e destruidor). O anticristo é o híbrido espiritual.   

           Ao contrário do monstro, o Cristo é um homem que consegue encarnar um 

eu divino, e por essa razão acende ao céu, colocando-se em posição contrária ao 

mito de Vulcano e seu filho Caco, ao anticristo. Enquanto o mito de Caco 

descende de um Deus decaído, a imagem de Cristo é aquela que alcança os 

céus, o infinito, o lócus da perfeição. Enquanto o primeiro decai o segundo 

ascende.  

           O apóstolo Paulo ao escrever uma epístola a comunidade de Coríntios 

revela que “o primeiro homem vem da Terra e é terrestre; o segundo homem vem 

do céu. O homem feito da terra foi o modelo dos homens terrestres; o homem do 

céu é o modelo dos homens celestes” (1oCoríntios 15, 47-48). Paulo quando 
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escreve à comunidade de Coríntios, dentro de um contexto litero-bíblico, ele define 

os papeis do céu e da terra como meio para se demarcar fronteiras de 

pertencimento. Pertencer ao céu é ser semelhante ao Cristo, pertencer a terra é 

ser mundano e pecador, semelhante ao monstro, ao anticristo.  

           Essa relação, entre céu e terra e sua simbologia religiosa, fundamenta a 

idéia de um certo hibridismo que vai além das formas corporais, ou das imagens 

polimorfas. O hibridismo religioso acontece também, pela mistura dos reinos. Essa 

mistura dos reinos, ao pensar na ordem do monstruoso-maravilhoso, posto como 

o monstro feminino àquele que seduz, como já explicado anteriormente, pela 

figura da personagem de A Profecia, a poética bíblica constrói uma alegoria 

bastante intrigante, personificada na imagem da “serpente tentadora”.  

           Como apresentada por Le Goff “a serpente bíblica é intrigante porque sua 

forma é de serpente, ela se apresenta como um animal em sua própria natureza, 

um animal feminino e sedutor, porém dotado de astúcia e inteligência humana 

capaz de induzir o homem ao pecado” (1980, p. 229).  

           A serpente, nesse aspecto, tem um papel fundamental nas narrativas sobre 

a posse do corpo que aparecerão futuramente na Idade Média, ela é o próprio 

elemento terrestre, o demônio que engana tomando posse não do corpo do outro, 

mas de sua razão, levando o homem ao convencimento da desobediência e 

entregando-o a luxuria, induzindo-o ao inferno. Le Goff postula que “o velho 

inimigo do homem é a serpente da Gênese, sendo que o dragão apocalíptico é 

essa serpente metamorfoseada, ela é o Diabo é o Satanás” (1980, p.230). Penso, 

a serpente é a própria configuração, a alegoria do mal, um mal que engana porque 

é capaz de arrastar consigo os homens. A serpente é plástica, e segundo seu 

intuito, seduzir, destruir ou possuir ela se apresenta metamorfoseada: dragão, 

besta, serpente.   

           Pela religiosidade Cristã e seus contos bíblicos aos poucos o monstro vai 

se metamorfoseando em um ser que penetra, possui, aquele espírito maligno que 

mesmo sem forma, causa possessão. O monstro é um espírito maligno para os 

homens da Idade Média, é presságio de desgraça e doença. O monstro é a 

dominação do mal permitida por Deus. 
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           Na obra Malleus Maleficarum está escrito que “o Demônio é a permissão de 

Deus [...] e muito embora o Demônio tenha poder sobre os corpos e as mentes 

dos homens” (KRAMER; SPRENGER, 2007, p.08-09) ele só atua na vida do 

homem quando esse se afasta das coisas do céu, dos ensinamentos de Cristo. 

Por conta desse afastamento, o Demônio tem a permissão para agir nessa vida 

levando-a a desgraça plena.  

           No livro de Jó (Cap.01, 06-12) está escrito que em um certo dia se 

aproximou de Deus alguns anjos e Satã. Deus perguntou a Satã por onde ele 

andava. Satã respondeu que andava pela terra. Deus perguntou se andando pela 

terra Satã havia conhecido homem mais justo e integro que Jó. Satã disse que Jó 

só era justo e íntegro porque tinha de tudo. Então Deus colocou a prova as 

palavras de Satã permitindo que ele agisse na vida de Jó tirando tudo o que para 

Jó havia de bom. E Satã agiu na vida de Jó sob a permissão de Deus na tentativa 

de roubar-lhe a alma, levando Jó a perdição. Essa mesma afirmativa, em síntese, 

encontra-se em Malleus Maleficarum ao afirmar que “o demônio atua para a 

perdição das almas dos homens” (KRAMER; SPRENGER, 2007, p.11).  

           O conhecimento dogmático como pensamento dominante da idade média 

atribuía as formas humanas consideradas, pela cultura da época como 

deformadas, uma verossimilhança, daquele ser deformado, com o Diabo. Esse ser 

deformado por ter essa verossimilhança era capaz de lançar feitiços diabólicos 

sobre os homens de boa fé.  

           Vitor Hugo em seu romance O Corcunda de Notre-Dame apresenta a 

personagem Quasímodo, o tocador de sinos da catedral de Notre-Dame, corcunda 

e deformado. Quasímodo é narrado como um ser dotado de feiúra assustadora e 

monstruosa, sendo que os diálogos que o cercam são cheios de adjetivos 

pejorativos: macaco feio, tão malvado quanto feio, é o Diabo, vagabundo, lançador 

de feitiçaria (1973, p.52). Diante disso, o que se pode entender sobre esses 

adjetivos é que todos eles são direcionados a uma figura deformada. Essa 

deformidade corporal representa a eminência do pecado, e por ser uma figura 

pecadora é digna dos desprezos da sociedade medieval. O corcunda de Notre-

Dame, chamado por seu autor de Quasímodo, traz consigo a personificação do 
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pecador cristão. Gélis (2010, p.21) postula que o corpo do pecador é só 

desordem, aviltamento, pois ele não consegue controlar suas paixões. Essas 

atribuições trazidas por Gélis estão presentes na composição da personagem 

Quasímodo.  

            Envolvido pelo descontrole de sua paixão o monstro medieval é aquele 

que por meio de sua estranheza corporal não é capaz de provir um alto controle 

se seus atos, é irracional. Logo, era um monstro, para a Idade Média, como nos 

conta Kappler (1994) todo aquele a quem faltava algo de essencial: os andróginos, 

os seres privados de pés ou de mãos, os mudos sem boca, cegos sem olhar, os 

homens sem mobilidade, e aqueles que não podiam prover suas necessidades 

sozinhos, os paralíticos, e os hipertrofiados. 

A bíblia traz, segundo minha interpretação,  várias narrativas que condenam 

as formas de vida consideradas deformadas. Em Atos dos Apóstolos, um coxo, ao 

pedir esmolas é convidado a aceitar a salvação de Jesus Cristo, levantar e andar, 

tendo como milagre de sua vida a firmeza de seus pés e tornozelos. Ao aceitar a 

vida em Cristo, deixa de ser um inválido, e torna-se salvo como um homem sem 

deformidades (Cap.03: 01-10).  

Essas narrativas, constantes nas histórias bíblicas, abordam desde cegos, 

surdos-mudos, tanto quanto todas as espécies de seres humanos que estão em 

um estado, segundo o cristianismo da época, de inumanidade e abominação. 

Esses estados acontecem porque essas almas se entregaram ao monstro 

feminino, e vivem presos ao pecado denominado original. Em Apocalipse o 

monstro maravilhoso que seduz e que se personifica na figura do feminino, 

reaparece por meio da seguinte narrativa: A mulher usava um vestido com a cor 

de púrpura e escarlate, estava enfeitada de ouro e trazia em sua mão um cálice 

cheio de ouro e abominações, ela era a grande mãe das prostitutas e das 

abominações da Terra, ela estava embriagada com o sangue dos santos e das 

testemunhas de Jesus (Cap.17, 01-06).  

           Surge nessa pesquisa uma nova expressão até então não utilizada para 

representar a figura do monstro, a aberração da natureza. O conceito de 

aberração da natureza explorado por mim se baseia em uma publicação recente 
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de Cristina Fernandes Cattoi que diz em seu artigo que “a representação é uma 

forma de aprisionar a vida humana definindo-a por um conceito de anormalidade, 

excluindo parte da humanidade como pertencente à ordem das aberrações ou dos 

demônios” (2010, p. 53).  

           Cattoi em seu artigo acredita que os homens “criam monstros e vampiros 

para que ele possa afirmar o que não é humano, e afirmar o que não é normal” 

(2010, p. 53).  Para Cattoi “os monstros têm um corpo, mas os órgãos estão 

mortos, não têm serventia. Existem órgãos, mas não existe organismo” (2010, p. 

53). Segundo o pensamento de Cattoi, e toda superstição que fundamentava o 

pensamento medieval, pode-se intuir, do porque, na Idade Média, os surdos 

causarem tanta curiosidade. O surdo, na Idade Média eu intuo, era aquele que 

estando vivo, tinha em seu corpo um órgão morto, que não funcionava, um ouvido 

sem organismo. O surdo era um morto vivo, uma prova da bestialidade terrena, 

um endemoniado.  

           Essa forma de explicar o monstruoso, as aberrações, os demônios ou 

endemoniados exemplifica a relação na qual as deformidades humanas eram 

consideradas criaturas possuídas pelo monstro maravilhoso. Seus corpos estavam 

compactuados com o próprio demônio numa espécie de ritual de sedução. 

Acreditava-se que para acabar com os endemoniados, esses, cujos corpos 

estavam compactuados com o demônio, era preciso sair a sua caça e exterminá-

lo. Luiz Nazário em seu livro Da Natureza dos Monstros diz que “o monstro define-

se, em primeiro lugar, em oposição a humanidade, ele é o inimigo mortal dos 

homens, ao qual a humanidade só pode agir pelo extermínio” (1998, p. 11). Essa 

campanha pró-extermínio me faz entender a caça as bruxas, as torturas aos 

adoradores do demônio, e os infanticídios daqueles que nasciam deficientes, e 

séculos mais tarde o holocausto das pessoas com deficiência e dos judeus, a 

escravidão e o extermínio dos negros pela coroa inglesa, portuguesa e espanhola.      

           É obvio que havia outros monstros na Idade Média, mas como disse no 

início dessa pesquisa, não me interessa um aprofundamento nas tipologias dos 

monstros, ou em suas formas em totalidade, mas entender como uma linha tênue, 

quase que imperceptível liga os monstros às pessoas com deficiência entre os 
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períodos históricos. Assim, parece-me possível elaborar uma síntese resultante do 

pensamento até aqui delineado: A deformação da divindade, a feiúra, o hibridismo, 

a possessão e a alma imunda formaram uma sinonímia que resulta em uma 

imagem, o ser inumano. 

            Se a Idade Média e seus monstros reafirmam que o corpo monstruoso-

endemoniado desse período é um ser inumano, no período que o sucede, os 

inumanos serão aqueles cujo corpo estará submetido a várias experimentações, 

sendo essas, nos âmbitos da educação, arte e da ciência. 

 

 

1.7 – O Tempo das luzes, os Freaks, e os degenerados: 

 

           Na Idade Média, como fala Courtine “os humanos temiam os monstros, ou 

os veneravam” (2010, p. 489). Com isso, pode se dizer que a cristianização 

dessas representações monstruosas, no imaginário medieval, não modificou a 

herança antiga. Portanto, tanto a Antiguidade como a Idade Média, viveu a 

imagem de um monstro espectral, mitológico e religioso. Na Idade moderna essa 

percepção do monstro se modifica. O homem moderno, o homem do iluminismo, é 

racional e aos poucos vai racionalizando o monstro tornando-o um objeto da 

ciência. 

           O Iluminismo, como o tempo das luzes, com o qual o homem se coloca a 

questionar seus conhecimentos é o berço de uma nova forma de pensar. Michel 

Foucault em seu texto O que é a Crítica? A crítica e Aufklärung, diz que “o 

iluminismo é um período de racionalização e de poder” (1990, p.10). Entendo que 

as palavras de Foucault exprimem que o iluminismo é um período, no qual, o 

homem vai se desvencilhando dos dogmas da igreja. Esse homem, não mais 

somente dogmático, começa a racionalizar seu pensamento e a descobrir 

mistérios. Os mistérios, ou aquilo que a Idade Média pregou como algo inatingível, 

inquestionável, começa a esfarelar-se perante a razão humana. O homem coloca 

a prova aquilo que outrora a igreja lhe disse que era a única verdade, seu dogma. 
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           Falar de iluminismo é falar também do renascimento, da Idade Moderna. 

Dado que um está para a ciência, outro para a arte, e o último demarca o próprio 

tempo histórico. Concordo com Dunham ao dizer que “os êxitos do homem 

moderno provam, acima de qualquer dúvida, que é o conhecimento, e não a fé, 

que move as montanhas reais” (1966, p. 12).  

           Partindo da idéia de Dunham acredito que ele se refere ao poder da 

ciência, como uma cultura da Idade Moderna que tem como princípio modificar a 

natureza e desenvolver uma técnica cada vez mais apurada. O homem, no início 

da Idade Moderna, deixa de ser contemplativo-dogmático e passa a ser 

dominador, dono de si. Kant (1784) sobre o iluminismo postula, que esse período 

é o momento em que o homem sai da sua menoridade, deixa de sentir que ele é 

culpado. Sapere aude! Tem a coragem de se servir do seu próprio entendimento! 

           Esse homem capaz de se servir de si mesmo para ter uma posição 

racionalista em relação à natureza é um homem de ciência. Courtine diz que “a 

cultura clássica conta os progressos da racionalização e da medicalização [...] e 

os monstros escapam do universo do sagrado para cair na jurisdição da ciência” 

(2010, p. 487). Os monstros passam a ser observados pela ciência. Serão 

experimentados pela ciência, abertos, desconstituídos para serem descobertos. 

Os monstros serão considerados puro objeto da ciência.  

         Na Idade Moderna, para o homem do iluminismo, o monstro é um objeto de 

exploração. O monstro é um ser cientificado. Não pertence mais ao mito, nem 

habita o céu ou a terra como figura religiosa, não é mais entidade que se impõe 

pelo dogma. Não é um ser bestial fruto na relação entre o ser humano e o animal. 

Como o próprio Cortine fala, “o monstro pertence exclusivamente ao reino da 

medicina” (2010, p. 492).  

           Eis que, então, trago dois momentos para o monstro do Iluminismo. Em um 

primeiro momento o monstro é considerado, como narra Kappler, “criatura que se 

explica a si mesma, sendo inerente a essas criaturas ser o que são e estarem no 

lugar onde estão” (1994, p. 46). Em um segundo momento, esses mesmos 

monstros, como diz Courtine, “são alvos de apresentações públicas, de 

publicações científicas, de relatórios e de memórias, são objetos de dissecações” 
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(2010, p. 491). Não muito distante, na contemporaneidade, algumas pessoas com 

deficiência ainda passam pela mesma performance de experimentações que os 

seus antecessores. Mudou-se a técnica, mas não a intenção. As pessoas com 

deficiência são submetidas a cirurgias corretivas, e experimentações médicas, 

para se adequarem ao padrão estético, estipulado pela sociedade, como belo e 

harmonioso.  

           Ao pensar nas falas de Kappler e Courtine acredito que em ambos os 

momentos os monstros desse período são dissecados. Em primeiro momento, os 

monstros são dissecados pelo olhar daqueles que o enxergam como um meio de 

diversão são esses os Freaks. Esses monstros são motivos de riso e de 

admiração porque não trazem consigo, segundo a cultura da época, a imagem do 

humano em si. Esses monstros são considerados estranhos e por isso são 

expostos ao público pelos circos europeus.  

           Em segundo momento, os monstros são dissecados como objeto de 

estudo, para que se descubra o motivo de sua estranheza. E na 

contemporaneidade, as pessoas com deficiência, são cobaias de uma medicina 

corretiva. Assim, concordo com Courtine (2010, p.488) quando diz que a história 

dos monstros toma sentido num processo mais vasto que o engloba no 

desencadeamento do estranho. Pode se entender que os Freaks são para o 

grande público um fetiche misterioso e para a ciência um objeto a ser desvendado.  

           Foucault em sua aula de 22 de janeiro de 1975 no Collàge de France, uma 

das aulas que pertence a coletânea intitulada Os Anormais  (2001) fala que o 

monstro humano tem como contexto de referência a lei. Para Foucault o monstro é 

essencialmente uma noção jurídica, no sentido lato do termo, pois o que define o 

monstro é o fato de que ele constitui, em sua existência mesma e em sua forma, 

não apenas uma violação as leis da sociedade, mas uma violação as leis da 

natureza. Esse mesmo pensamento se aplica as pessoas com deficiência.  

           É nesse contexto de violações que os Freaks participam da sociedade, 

sendo foco de uma arte denominada, como relata Courtine “Freak Shows, ou, 

Teatro do Entra e Sai” (2009, p. 266). Nesse tipo de arte, os protagonistas entram 

e saem do palco expondo seu corpo, considerado estranho, exótico, polimorfo, 



69 

 

 

uma violação ao belo, para uma platéia atenta que aplaude as miscelâneas 

corporais. É essa miscelânea corporal que representa uma violação da natureza. 

Michel Foucault diz que “o monstro é de certo modo, a forma espontânea, a forma 

brutal, mas por conseguinte, a forma natural da antinatureza” (2001, p. 70).   

           Os Freaks dos circos, como protagonistas do Teatro do Entra e Sai, são o 

desfile de tudo o que a antinatureza pode permitir acontecer. Como arte, 

representam um gênero teatral cujos personagens possuem como plástica 

imagética à própria formação corporal. Os Freaks como protagonistas de uma arte 

representam o show de um corpo esteticamente recusado pela sociedade, por ser 

dotado de uma antinatureza, embora desperte a curiosidade. Logo, sãos os 

corpos estranhos desses artistas circenses que despertam a curiosidade do 

publico europeu. Segundo Courtine, “moça macaca microcephalus, crianças 

unidas pelo mesmo tronco, homem cão, homem elefante, criança microcéfala, e 

outras espécies teratológicas formam as cenas espetaculares que se exibiam nos 

circos de toda Europa (2009, p. 253-254). O espetáculo era formado de corpos 

postos em evidencia por serem dotados de estranhezas anatômicas.  

           Enquanto esses atores circenses exibem suas estranhezas ao grande 

público, outro grupo de seres humanos considerados estranhos é avaliado pelo 

seu modo de sentir o mundo e seu entorno. Os cegos e os surdos não vislumbram 

nos palcos circenses, pelo menos não há registros desse fato. Os cegos e os 

surdos são estranhos porque representam um grupo de seres humanos 

comparados ao homem primitivo.  

           Lulkin fazendo referencia ao documento redigido no Tratado de Millão em 

1880, como resultado de um congresso onde se decidiu sobre a melhor forma de 

se educar um surdo, mostra que o surdo era considerado um estranho, porque 

segundo a concepção da época, “o surdo, semelhante ao homem sem palavra dos 

tempos pré-históricos, mais para trás ainda já que ele não escuta, passa entre 

seus semelhantes, sem escutá-los, sem compreendê-los, tudo que é humano lhe 

permanece estranho (2005, p. 33).  

           Antes do tratado de Millão, por volta de 1751, Diderot em sua Carta sobre 

os Surdos e Mudos endereçada àqueles que Ouvem e que Falam, tentava explicar 
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e provar que os surdos não eram primitivos ou desprovidos de cognição, mas que 

tinham uma forma diferente de experimentar o mundo perceptualmente. Isso 

implicaria, como até a contemporaneidade implica, no entendimento de que as 

experiências humanas não são, em sua própria natureza, padronizadas. Diderot 

relata que “há gestos sublimes que toda eloqüência oratória nunca haverá de 

transmitir” (2006, p. 96). Logo, os gestos elaborados pelos surdos, para significar o 

mundo, segundo a visão de Diderot, eram mais sublimes que a língua oral.  

           Em um outro momento Diderot descreve que “se há um ser no mundo que 

senti ocularmente o prazer musical, esse seria o surdo-mudo de nascença” (2006, 

p. 98). Ao dizer isso em pleno século XVIII, as experiências de Diderot já 

afirmavam que o surdo tinha uma experiência visual e gestual em relação à sua 

linguagem natural, o que não permitia considerá-lo um ser primitivo.   

           As mesmas afirmações que Diderot faz sobre os surdos, ele tece também 

sobre os cegos. Em sua Carta sobre os Cegos endereçada àqueles que 

enxergam; de 1749, Diderot traz partes de um dialogo seu, com um cego. No 

diálogo o cego lhe fala que “os olhos são órgãos sobre o qual o ar produz o efeito 

de minha vareta em minha mão, [...] e o espelho é uma máquina que nos põe em 

relevo fora de nós mesmos (2006, p.18). Diderot, ao falar da educação dos cegos 

e dos surdos questiona o conceito, vigente da época e secularmente instituído, de 

que ser cego e surdo é estar condenado a uma forma de pensamento primitivo.  

           Segundo Lulkin o discurso biomédico e a pedagogia ortopédica que se 

instaura no século XVIII e XIX definiam os surdos da seguinte forma, “os surdos-

mudos são seres inferiores sobre todos os aspectos [...] tendo eles uma 

predisposição hereditária para ser assim [...] dado aos estudos biológicos à 

degenerescência hereditária como seu fator dominante” (2005, p. 02).  

           Se os Freaks estão no palco por serem dotados de um corpo estranho, os 

surdos e os cegos são objetos da ciência e participam do grupo daqueles que são 

catalogados pela biologia como: hereditariamente degenerados. Aqui, por esse 

viés de pensamento, concordo com Foucault ao dizer que “existem dois tipos de 

monstros” (2001, p. 77). O primeiro monstro, segundo Foucault (2001), se refere à 

história natural essencialmente centrada na distinção absoluta e insuperável das 
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espécies, gêneros e reinos; a esse tipo de monstro explicado por Foucault faço 

menção aos Freaks. O segundo tipo de monstro Foucault (2001) chama de 

incorrigível e se refere a um tipo de conhecimento que nasce lentamente no 

século XVIII e que germina em técnicas pedagógicas, técnicas de educação 

coletiva, de formação de aptidões; a esses monstros explicados por Foucault, faço 

menção aos surdos, cegos, deficientes mentais, e físicos.  

           Lembrando que, ao dizer “concordo com Foucault”, não digo, como ele não 

disse, que concordamos com essa idéia como se essa fosse uma verdade sobre a 

“deficiência”. A concordância se dá como meio de analise da forma como a 

sociedade se organizou e como a sociedade representou essas pessoas, e as 

vezes a representa em determinada época. Como exemplo, no inicio do século 

XX, segundo Kelman “para o aprimoramento da humanidade, publicações 

científicas pregavam a esterilização dos fracos mentais, fazendo uma higiene 

social” (2008, p.89) e aniquilando os degenerados. 

           É pelo conceito de degenerescência que os Freaks, cegos, surdos vão se 

encontrar na história. Todos os considerados estranhos, sejam em aparência ou 

em comportamento, são concebidos como antinaturais e hereditariamente 

degenerados. Courtine diz que “os monstros não obedecem a um 

desenvolvimento linear e continuo, e coloca em jogo um conjunto complexo e 

volátil de sensibilidades (2009, p.492-493). O monstro é aquele que provoca 

“terror, prazer subjugado, mágoa, curiosidade fascinante e, às vezes, até uma 

sombra precoce de compaixão – que excedem o simples desejo de ciência 

(COUTINE, 2009).  

           Nesse cenário de miscelâneas sentimentais acerca do estranho, do 

hereditariamente degenerado, constrói-se no final do século XIX, um discurso 

descritivo sobre determinado objeto da ciência, sendo esse objeto o monstro. 

Constrói-se também um ponto de vista. Dá-se inicio então a um discurso e um 

ponto de vista clínico, onde esses corpos e seus comportamentos, considerados 

estranhos, são submetidos a um escondimento. Os degenerados são levados a 

clínicas. Nasce então, a teoria das monstruosidades e das aberrações da 

natureza, dos ensaios teratológicos sobre os inválidos, dos hereditariamente 
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degenerados, nasce o discurso da deficiência e o ponto de vista que define quem 

serão os deficientes. Concordo com Courtine ao dizer que, “os monstros enquanto 

uma forma de se identificar às deformidades anatômicas; como deformados não 

tem história” (2010, p.493). Penso, não há uma história do monstro, mas uma 

história sobre o monstro. Portanto, o nascimento da clínica representa um novo 

capítulo da história sobre os monstros. Os monstros são agora criações do 

discurso e do ponto de vista clínico teratologizado. Os monstros são a 

personagem principal de um discurso que lhe dá vida, forma, e o sustenta como 

verdade.  

            Se do século XVI ao século XIX a imaginação sobre os monstros se dava 

por meio da admiração e da curiosidade, ao final do século XIX até a metade do 

século XX, a imaginação passa a ser uma representação social sobre o monstro, 

se torna um regime que faz do corpo um objeto de experimentações. É o discurso 

que rege e o olho que observa para descreverem seu objeto. Como resultado 

elabora-se um discurso sobre seu objeto. Um discurso que convence, que 

penetra, que tem uma aparência de verdade. Por esse motivo, a história 

mitológica dos monstros, a história dogmática e a história de um monstro narrado 

e olhado sobre viés da superstição termina nesse capitulo. No capítulo seguinte 

tratarei de uma história sobre o corpo do monstro entregue a ciência, submetido a 

experimentação, emudecido pelo ponto de vista clínico, criado e sustentado pelo 

discurso. E quando falo de discurso, me refiro a um regime que, fundamentado 

nos saberes e poderes da ciência clínica, e no estabelecimento da norma, fazem 

existir uma verdade sobre a monstruosidade humana, ancestral da deficiência. 

Com Theodore Zeldin, fico a pensar sobre essas verdades que a ciência cria e faz 

circular, entre essas, a verdade sobre a pessoa com deficiência. Segundo Zeldin: 

 

 

o conceito que as pessoas fazem de outras pessoas, bem como aquilo que se 
vê no espelho quando nele se olha, depende do que se sabe sobre o mundo, 
do que se acredita ser possível, das memórias que foram guardadas e se a 
lealdade, está comprometida com o passado, o presente ou o futuro [...] para 
se ter uma visão nova do mundo é preciso se ter uma visão do passado [...] 
nossa imaginação é habitada por fantasmas [...] o passado assombra, mas de 
quando em quando é possível mudar de opinião ( 2009, p. 07-25).  
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           O que foi delineado sobre os monstros até o presente momento, é uma 

tentativa, não de convencer, mas de expor a história mitológica, as narrativas 

sobre os monstros, numa tentativa de poder fazer, quem quer que leia, mudar de 

opinião, ou pelo menos provocar a dúvida em relação a esse tema. É óbvio que há 

muito mais a ser conhecido, a ser decifrado, a ser desvendado sobre os monstros, 

por isso todas essas páginas ilustram um breve histórico, mas creio que por meio 

da dúvida, se suscitada, muitas outras descobertas serão feitas; isso é um convite 

ao leitor. Portanto, termino esse capítulo do modo como o comecei. A deficiência é 

aquilo que vive a sombra do monstro, é a própria palavra, uma criação narrativa. A 

deficiência pode ser entendida como uma das formas contemporâneas da 

monstruosidade humana, como o mito encarnado pelo verbo. Um verbo, que 

enquanto palavra articulada  existe em todos os tempos. Por isso penso que, a 

deficiência é uma questão de palavra. Como diria Vilém Flusser, uma palavra “in 

statu nascendi5” (2008a, p.48) que encontrou seu meio de expansão através do 

discurso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Vilém Flusser, em a História do Diabo, usa o termo statu nascendi, para falar dos 
átomos que, segundo ele, são responsáveis pela evolução do cosmos (2008a). 
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II 

A DEFICIÊNCIA ENQUANTO DISCURSO: 

Uma análise crítica. 

 

 

A palavra problema pode ser uma 

insidiosa petição de princípio.  

 
Jorge Luis Borges  

 

 

1 – O que se entende como discurso: 

 

           Começo esse capítulo retomando a palavra deficiência e lembrando que a 

partir desse momento essa pesquisa irá procurar focar-se no discurso que 

sustenta a deficiência como uma verdade.  

           Ao falar sobre o discurso é com Michel Foucault que posso afirmar que 

“nem a literatura, nem a política, nem tão pouco a filosofia e as ciências 

articulavam o campo do discurso nos séculos XVII ou XVIII como o articularam no 

século XIX” (2009a, p. 25). Os discursos dos séculos XVII e XVIII eram 

“imperativos”, enquanto que no século XIX, o discurso passará a ser, cada vez 

mais, persuasivo. Entretanto é o discurso clínico do século XIX quem levará a 

deficiência, a ser entendida pela sociedade do século XX, como uma desgraça 

humana, prova da degenerescência do homem, da contaminação do sangue, da 

invalidez e da monstruosidade hereditária.  

           É pelo discurso clínico que a deficiência deixará de ser fruto da imaginação, 

para passar a ser uma representação social. Uma categoria de seres humanos 

que possuem um déficit. Essa forma de pensar a deficiência se dissemina de 

modo rápido no século XX, porque as experiências médicas vão afirmar que as 

raízes da deficiência humana estão calcadas na decadência da raça.  



75 

 

 

           Nesse cenário a monstruosidade humana é o modo como a sociedade vai 

chamar as pessoas com alguma diferença anatômica, fisiológica ou 

comportamental. No século XIX, as monstruosidades humanas ou a deficiência, 

numa leitura mais contemporânea dos fatos, é a imagem daquilo que a medicina 

vai considerar uma prova da decadência social.  

           Logo, intuo que é o discurso, bem elaborado, pensado, sob a ótica de um 

poder que penetra, pautado nos saberes e poderes médicos, quem vai convencer 

a sociedade desde o século XIX, que a deficiência é uma condição humana 

monstruosa, um sinal de degenerescência.  

           Theodore Zeldin, diz que “a mente é um refúgio de idéias que datam de 

muitos séculos diferentes, tal como as células do corpo têm idades diferentes, 

renovando-se ou enfraquecendo em ritmos variáveis” (2009, p. 07). É fazendo uso 

do pensamento de Zeldin que vejo a ciência médica, e seu discurso clínico 

envolvido em uma trama tênue, tecida pelos princípios da ciência e as crendices 

do passado dos monstros. Embora científico, o discurso clínico não deixa de fazer 

uso da história sobre os monstros.  

           Em relação ao que se entende como discurso, o Pe. Fernando Massa, em 

sua Grammatica Analytica da Língua Portugueza, publicada no final do século 

XIX, mesmo tempo em que o discurso clínico começa a ganhar notoriedade no 

meio científico, diz que cada palavra em si, em sua etimologia, já se concebe 

como um discurso primeiro. Padre Massa me faz pensar que tudo o que já foi 

delineado sobre a deficiência até o presente momento, do monstro da antiguidade 

aos Freaks, forma um aglutinamento de superstições. Na palavra deficiência, há 

um discurso oculto sobre tudo aquilo que, na história da humanidade, foi 

considerado uma forma estranha de vida.  

           Não é a toa que muitos dos desenhos, nos quais algumas personagens são 

apresentadas como diferentes, estranhas, indesejadas, a anatomia disforme, 

considerada pela clínica como vestígio da monstruosidade acompanha sua 

imagem. Um bom exemplo dessa imagem disforme, aparentemente inocente, do 

ser indesejado que traz consigo os princípios daquilo que a clínica definiu como 

anormal, pode ser percebido em algumas produções da Disney. Talvez essas 
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produções, que datam da década de 30 e 40 do século XX, tenham seguido a 

ordem que se instituiu ao final do século XIX. Segundo Courtine, “nenhum monstro 

poderia existir sem ser associado a uma imagem do disforme” (2010):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ao olhar para os desenhos de animação acima, pode se dizer que sempre 

houve, uma etimologia da palavra e uma etimologia da imagem, para que o 

conceito de anormal fosse apresentado a sociedade. Como disse Courtine, “o 

aparecimento de um monstro é, no universo dos fait divers da época, o evento que 

traz consigo as ilustrações” (2010, p. 496). Desse modo o anormal é apresentado, 

tanto para as crianças como para os adultos, como sendo um monstro, um ser 

disforme.  

           Para Padre. Massa, “a palavra etymologia traz em sua origem, oriunda de 

duas palavras gregas, o significado de discurso verdadeiro” (1888, p. 01). 

Relembrando a etimologia da palavra deficiência que é deficere, já apresentada no 

primeiro capítulo, cujo significado é defeito; pode-se entender que a palavra 

Figura I – Dunga e Dumbo, personagens da Walter Disney, com deficiência 

ou deformidade anatômica.   

                                               

Figura 1: As imagens foram tiradas dos filmes Branca de Neve e os sete anões (1937) e 
Dumbo (1941).  
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deficiência reaviva-se a cada instante, na medida em que é inserida em “novos” 

discursos, nos quais o conceito de defeito é retomado. O que Walter Disney, faz é 

transformar o discurso do defeito em um desenho que traz consigo o traço da 

deformidade. As monstruosidades, não tão humanas, se reavivam nas imagens 

dos desenhos infantis.  

             Nessas produções e em outras formas de se apresentar, o discurso clínico 

desde o inicio do século XX, impõe regras a vida humana e institucionaliza 

modelos de se viver em sociedade. Com seu discurso normalizador; dita uma 

norma, e implicitamente traz como idéia fundamental, uma ação terapêutica para 

normalizar todo aquele que fugir a sua regra. Por meio dessa ditadura estética e 

comportamental, aqueles que nela não se enquadrarem serão submetidos a uma 

terapia curativa.  

           A terapia como técnica normalizadora, tem poder sobre a sociedade, 

porque politicamente o Estado começa se organizar através dos saberes médicos. 

No inicio do século XX, a “psiquiatria propõe uma terapia para instituir uma 

espécie de normalidade mental” (FOUCAULT, 2006), a escola propõe uma 

ortologia, para normalizar as línguas, e a pedagogia propõe disciplinas para 

normalizar o comportamento.  

           Não só isso, desde o final do século XIX, como disse Michel Foucault, “as 

pessoas passam a confiar nos saberes clínicos, deixando a cargo dos médicos a 

definição de qual vida teria mais valor, se a dos ricos e poderosos ou a dos pobres 

e indigentes” (1980, p. 44). Por essa premissa, também fica a cargo dos saberes e 

poderes clínicos, que forma de vida pode viver, e onde as pessoas podem viver. 

Entretanto, para os considerados anormais, a liberdade de escolha, a autonomia e 

a vida em sociedade passa a ser algo negado. 

           Nesse contexto, no qual a vida é administrada pela clínica, 

metaforicamente, os médicos passam a ser o grande juiz da sociedade. São os 

médicos que determinarão, por meio de seu discurso, quem pode e quem deve 

viver ou morrer, quem pode e quem deve circular livremente nos espaços das 

cidades ou ficar recluso nos espaços clínico-hospitalares.  
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           A clínica representa, então, a ciência que funcionará como “um divisor de 

águas” na sociedade. Os laudos médicos, uma espécie de “identidade” da saúde e 

da doença humana, são certificados que definem a vida social. Isso significa que, 

se dado um laudo de loucura, o louco teria sua liberdade e circulação nos espaços 

sociais proibidos, sendo levados para clínicas médicas. No entanto, as clínicas 

médicas eram locais afastados na qual os loucos eram observados, e por meio 

dessa observação eram submetidos a uma terapia antiloucura.  

           A medicina e seus saberes que instituíam a terapia como meio de 

normalização, tinha como base, como retrata Cohen (1992), a teoria da evolução 

das Espécies de Darwin. Não somente isso, a clinica começa a se despontar 

como uma ciência, porque seguindo uma tendência do final do século XIX, se 

afirma como uma ciência positiva. É no pensamento de Augusto Comte (2002) 

que a clínica vai fundamentar suas experimentações. Comte, em seu Discurso 

preliminar sobre o Espírito Positivo, vai teorizar a história do pensamento social. 

Comte procura analisar a evolução do pensamento da sociedade em três fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEOLÓGICO 

 
Fictício 

 

 
METAFÍSICO 

 
Abstrato 

 

 
POSITIVO  

 
Real 

 

 

Quadro V – Teorização da evolução do pensamento social. 

5: Modo como o pensamento social evoluiu ao longo da história. Quadro elaborado, 
tendo como referência O Discurso preliminar sobre o Espírito Positivo, de Augusto 
Comte (2002).  
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           Aquilo que Augusto Comte (2002) teorizou como um terceiro estado do 

pensamento social, a qual ele chamou de positivo real6, é o estado com o qual a 

clínica médica, com seu “discurso”, vai fundamentar a sua prática e seu 

pensamento.  

           O pensamento positivo aplicado como um método científico, ao contrário do 

pensamento filosófico, é pura razão. Portanto, a ideologia que alimenta os saberes 

clínicos no século XIX, é a pura materialização de um conhecimento que não se 

preocupa com a origem do “problema”, mas atua sobre ele por meio de etapas 

que possam culminar em uma solução. É em nome de uma ciência positiva, de um 

discurso clínico positivo, que se instaura na sociedade, como explica Michel 

Foucault:    

 

 

Um sistema de observação da morbidade, da doença e da saúde em 
relação à sociedade. Um sistema de controle que se difere dos simples 
quadros matemáticos utilizados nos séculos anteriores ao século XIX. Esse 
sistema positivo constitui registros médicos em nível de estado, de 
diferentes fenômenos epidêmicos ou endêmicos a serem observados. A 
medicina e o médico são, portanto, o primeiro objeto da normalização 
social (1979, p. 83).   

 

 

           Partindo do que disse Foucault, logo acima, o discurso do século XIX é um 

saber que flui como um regime de verdade que penetra na sociedade e a controla. 

A medicina com suas experimentações e teorias, parecem querer funcionar como 

uma espécie de resgate, daquilo que no primeiro capitulo eu havia retratado como 

“o sonho sem fim dos hiperbóreos – viver eternamente e feliz em um lugar belo e 

sem sofrimento, longe da morte” (BULFINCH, 2006).  

            Ao falar dessa forma pretendo dizer que a medicina convence, porque 

oferece a sociedade um conhecimento que, de certo modo a afastaria da dor, do 

sofrimento e por conseqüência, da morte.  

                                                 
6 Positivo real, segundo Augusto Comte, é o estado no qual o homem com seu “Ponto de 
vista” se distância do pensamento teológico e metafísico e passa a ser racional um saber 
empírico (2002). 
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           Com a promessa de desvendar as doenças, fonte de desgraça, dor e óbito, 

o conhecimento médico passa a ser um conhecimento que nasce da 

experimentação, baseando-se no conhecimento da vida e da saúde, para exercer 

controle sobre elas. Desde então a medicina baseou seus discursos nos 

resultados de suas analises clínicas. E entre terapias e ações medicamentosas, “o 

discurso que sustenta a deficiência, vai ter sua origem por meio das certezas 

fisiológicas, que vai considerar patológico, tudo aquilo que não estiver encaixado 

em uma determinada norma” (CANGUILHEM, 2009). 

            Essa visão patológica sobre a deficiência se torna uma verdade porque 

segundo resultados de pesquisas médicas, a deformidade degenera a espécie 

humana. Segundo Canguilhem, para a clínica “os seres humanos serão normais 

na medida em que são como as coisas devem ser; será normal aquele que se 

encontrar ou se constituir dentro de uma média, de uma característica mensurável 

que o torna semelhante à maioria” (2009, p. 85).  

           Instaura-se, desde então, uma ordem social com a qual, o discurso clínico, 

na figura do médico, fundamentará seu poder. Isso significa que os monstros no 

discurso clínico serão apresentados, como um objeto da ciência. O monstro, 

antiga forma de se referir a pessoa com deficiência, é no século XX um objeto, 

que pertence exclusivamente a ciência médica. Por isso, a pedagogia, a 

sociologia, e mesmo a filosofia vão se render aos saberes clínicos para 

fundamentar suas certezas sobre a deficiência. 

           Como diz Courtine, a clínica vai promover um “desencantamento do 

estranho” (2010, p. 488). Ela fará daquele que considerar um estranho, seja uma 

bactéria que invada o corpo, um vírus que cause a contaminação de vários 

corpos, um protozoário que sendo um corpo unicelular habitará outro corpo, ou o 

próprio corpo quando considerado defeituoso, seu objeto de estudo e de 

experimentação. 

           Esse desencantamento ocorre porque a ciência vai se aproximar dos 

monstros e decifrá-los, experimentá-los, cortá-los e se preciso for invadí-los, 

decidir por eles. A exemplo dessa invasão, como relata Sérgio Andrés Lulkin, “os 

surdos sob a supervisão do Dr. Jean Itard, médico otológico, em 1822, ficavam 
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com as orelhas cobertas de bolhas, inchaços e cicatrizes” (2005, p. 36). O surdo 

visto como um estranho que possui um corpo morto em um corpo vivo era uma 

espécie de monstruosidade a ser desvendada. Mais tarde, segundo Lulkin, “o Dr. 

Blanchet institui como meio de pesquisa sobre a surdez um extravagante método, 

que se vale desde a abertura do crânio, colocação de perfuradores nas orelhas, 

cortes de bisturi no ouvido médio entre outros procedimentos empíricos” (2005, p. 

36). Essa questão da experimentação do corpo dos monstros, de um certo ódio 

sobre o corpo da monstruosidade, seja ela anatômica, fisiológica ou 

comportamental, segundo Michel Foucault, se apresenta como sendo “o próprio 

problema da ciência, porque o monstro interroga tanto o sistema médico quanto o 

sistema judiciário” (2001, p. 78). O monstro provoca dúvida. O monstro nunca se 

adequa a um parâmetro, a um padrão, a uma norma arbitrária, e por isso segundo 

a clínica, o monstro é a própria anormalidade encarnada que precisa ser 

pesquisada.  

           Nessa espécie de teatro do horror, os loucos, os esquizofrênicos, como 

vitimas desse empirismo que tenta corrigir as anormalidades, como mostrado por 

Szász (2010) no filme Ópium foram submetidos a lobotomia; procedimento 

cirúrgico que procurava seccionar as vias frontais do cérebro que se ligam ao 

tálamo para normalizar o comportamento dos esquizofrênicos. Abaixo, um 

exemplo desse procedimento psicocirúrgico: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II: Imagens de uma psicocirurgia de lobotomia. 

  

 

2: As imagens foram tiradas do documentário de Walter Freman Lobotomy (1972) 
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           Segundo Courtine, “os monstros não obedecem a um desenvolvimento 

linear e continuo, e por isso colocam em jogo um conjunto complexo e volátil de 

sensibilidades” (2010, p. 492). Ainda é Courtine quem vai dizer que, “no século 

XIX, o monstro estará na redoma do embriologista, local que se usa para se 

ensinar a norma” (2009, p. 260).   

          Nesse universo de especulações sobre a vida monstruosa, e como ela se 

desenvolve, numa tentativa de afastá-la dos normais, o discurso clínico é aquele 

que se autoriza a observar e a experimentar o corpo anormal em nome da ciência. 

As monstruosidades humanas possibilitarão a clínica elaborar seus laudos, como 

resultado de suas pesquisas.  

           É pelo laudo médico, trazido a público por meio do discurso clínico, que as 

pessoas com deficiência serão definidas como seres anômalos. Essa definição se 

dava por meio de prescrições que se impunham como única e verdadeira. 

Segundo Canguilhem (2009), a medicina define como no quadro abaixo, que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O monstro é um alienado: O alienado é aquele que não se enquadra, não 
tanto em relação aos outros homens, mas em 
relação à própria vida; não é tanto desviado, mas, 
sobretudo, diferente. 

O monstro é uma anomalia: Anomalia vem do Grego, anomalia, significa 
desigualdade, aspereza. Anomalia é um termo 
descritivo um conceito normativo um substantivo. 
A anomalia é um fato biológico e deve ser tratada 
como fato que a ciência natural deve explicar e 
não apreciar. 
As monstruosidades são anomalias muito 
complexas. São graves, e tornam impossível ou 
difícil à realização de uma ou de várias funções, 
ou produzem nos indivíduos por elas afetados, 
uma conformação viciosa muito diferente da que 
sua espécie geralmente apresenta. 

Quadro VI – Algumas das conclusões clínicas: 

6: Os pensamentos trazidos nesse quadro se baseiam nos estudos de Georges 
Canguilhem (2009). 
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           Como retratado no quadro acima, fica a cargo dos médicos, com seu 

discurso e laudos, como relata Foucault, “a incumbência de uma visibilidade que 

segue uma estrutura estatística” (1980, p.112). As pessoas com deficiência serão 

definidas como monstruosidades, se estiverem enquadrados no modelo acima 

citado.  

           Porém, se antes do século XIX, como fala Michel Foucault (1980) a 

medicina se valia da matemática, tábua e quadro, conforme já retratado, para 

analisar quantitativamente a doença por meio do conceito de hipo e hiper; no 

século XX, inicia-se um processo no qual o quadro é substituído pelo esquadro. 

Nesse sistema de esquadro, Canguilhem diz que “é normal, etimologicamente – já 

que norma significa esquadro – aquilo que não se inclina nem para a direita, nem 

para a esquerda, portanto o que se conserva em um justo meio termo, 

arbitrariamente definido” (2009, p. 85).   

           Como exemplo dessa aplicabilidade experimental estatística de esquadro, 

trago a seguinte explicação: Se em um grupo de pessoas, todas essas ao se 

submeterem à observação clínica, cujos resultados (peguemos a hipotética 

quantia de 50 pessoas) constatarem que em grande maioria (em 48 pessoas) a 

rapidez de pensamento para resolução de determinado problema ocorre 

semelhantemente, entre 30 a 50 minutos, dentro de uma variável possível, o 

resultado dessa maioria estabelece a norma do que seria considerado o tempo 

normal para se resolver um problema; nessa variável, as pessoas que resolveram 

o problema entre 31minutos, 49minutos, 40minutos serão normais, porque se 

encaixaram no esquadro que define a variável do que se considera, um 

comportamento mental normal para resolução de problemas.   

           Dentro dessa concepção, os resultados da minoria (2 pessoas) que 

levaram mais, ou menos  tempo, 1h20minutos ou 20minutos para resolver 

determinado problema, estarão fora da norma estabelecida, serão retardados 

mentais, ou superdotados mentais, esquizofrênicos, alienados, estarão na ordem 

dos anormais.  
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           Essa ordem estatística é também relacionada ao comportamento humano, 

não só na resolução de problemas, o que acaba sendo uma forma de se pontuar o 

Q.I.; mas também, por meio daquilo que Foucault chamou de “auto-regulação” 

(1979). Logo, o sistema de esquadro se revela como uma técnica, usada pela 

clinica para efetuar a “disciplinarização do comportamento” (FOUCAULT, 2009b).  

           Desse modo, a normalidade implica em semelhanças comportamentais ou 

estéticas, da ordem fisiológica, anatômica e intelectual. Segundo Foucault, em 

Isso não é um cachimbo, “a semelhança é aquilo que tem um padrão, um 

elemento original; pelo qual se ordena toda cópia. Assemelhar significa, se ter, 

uma referência primeira que prescreve e classifica” (1988, p. 60).  

           É pela medicina que se instaura, os primeiros indícios de uma política da 

identidade, pela qual “a semelhança, por meio das analogias definiram as 

essências” (FOUCAULT, 1980, p. 05). É por meio dessa forma de pensar que o 

discurso clínico irá penetrar na sociedade. 

           Acredito que é por essa política das semelhanças, que as escolas, fazendo 

uso do discurso clínico, desde o inicio do século XX, se preocuparam tanto com o 

comportamento humano, impondo-lhes uma semelhança no modo de se vestir – 

uniformizando - distribuindo merenda – fazendo todos os alunos comerem a 

mesma coisa - e dividindo a sala entre fracos e fortes. Isso significa que o discurso 

clínico também se infiltrou em outras instituições sociais, se tornando também um 

discurso pedagógico.  

           Portanto, o discurso clínico, é o meio pelo qual a medicina, instituiu suas 

verdades normativas, sendo essas adotadas como verdadeiras, também por 

outras instituições, a exemplo da pedagogia, da família e do cinema. Logo, ao falar 

sobre o discurso da deficiência, pode se dizer, que a deficiência é enquanto 

discurso, uma criação da medicina.  
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1.1 O discurso sobre a deficiência e a sociedade: 

 

           Embora o discurso sobre a deficiência seja uma criação da medicina, 

acredito ser importante dizer que, em nível de comportamento, no século XIX e 

inicio do século XX, aplica-se na sociedade, aquilo que no século XVIII, La Mattrie 

em o Homem Máquina, chamou de teoria geral do adestramento. Nessa teoria, 

como conta Michel Foucault, “o corpo analisável é o corpo manipulável [...] sobre o 

qual se aplicam limitações, proibições, ou obrigações [...] culminando numa 

relação de docilidade-utilidade a qual acaba sendo denominada de disciplinas” 

(2009b, p. 132-133).  O saber clínico com sua construção discursiva vai tentar 

disciplinar a vida, ordená-la. Logo, a vida em sociedade no século XX, se torna 

vulnerável ao discurso da disciplina.  

           Aplica-se à disciplina no ato de comer, na forma e na hora de defecar, na 

forma de cuidar do corpo, de se movimentar, na forma de pedagogicamente se 

definir as matérias a serem estudadas. A disciplina é o grande “ponteiro do 

relógio” que sistematiza o tempo e a vida no século XX. A disciplina é a síntese de 

um discurso normativo instituído pela clínica. É a institucionalização do discurso 

médico a favor do estado.    

           Na sociedade onde os saberes médico-clínicos são institucionalizados por 

meio de um discurso disciplinarizador, as interpretações biológicas são o meio 

com o qual se fundamentarão algumas verdades sobre o corpo humano e sua 

normalidade. Essas interpretações se fundamentam em grande maioria, como 

havia dito no tópico anterior, na Teoria da Evolução de Charles Darwin. Logo, a 

deficiência é uma verdade relativa e cultural. Sobre esse princípio de relativização, 

Canguilhem quando diz que “não há uma ciência biológica do normal, há uma 

ciência das situações e das condições biológicas consideradas normais, 

denominada fisiologia” (2009, p. 176).  

            Nesses termos pode se dizer que o normal é relativo, é arbitrário, se 

constrói culturalmente. Entretanto, mesmo que, discussões acadêmicas sejam 

feitas, e controvérsias sejam apontadas, não se pode negar que a teoria da 
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evolução atraia adeptos e seduzia. E na medida em que seduzia, o conceito de 

normalidade era entendido como uma existência impressa no bios humano.  

           No discurso clínico, o corpo passa a ser então, desde o final do século XIX, 

início do século XX, um campo de experimentações para se entender a espécie 

humana em sua totalidade, considerando sua fisiologia, anatomia, organização, 

hereditariedade, e morte.   

           Cada vez mais, o discurso clínico penetra na sociedade sendo considerado 

o conhecimento verdadeiro sobre a vida humana. Com a clínica, segundo Michel 

Foucault, “se instaura a soberania do olhar, o olho que vê que sabe e que decide, 

o olho que rege” (1980, p. 96). O controle que a clínica possui sobre as pessoas, 

goza de credibilidade e convence, rege a vida porque seu principal objeto de 

estudo é a própria vida humana, sendo que para a sociedade, a vida é um grande 

mistério.  

           Nesse cenário, a clínica estabelece por meio de seu discurso normativo, 

aquilo que se entende como verdadeiro sobre a vida. E ao instituir uma verdade, a 

clínica coloca em prática, consegue convencer a sociedade de que sua verdade é 

fonte de vida. Foucault ao falar da clínica, da figura do médico diz que “o médico, 

ao longo do tempo, se tornou o grande perito na arte de corrigir, e melhorar o 

corpo social, mantendo-o em um permanente estado de saúde” (1979, p. 203).  

           Ainda acima, usei a palavra “corrigir”. É exatamente a palavra corrigir que 

funciona como uma síntese do saber e do poder discursivo dos médicos. A clínica 

vai corrigir, como dizia Canguilhem, as “falhas do corpo, endireitá-las, pô-las de 

pé, normá-las, normatizá-las” (2009, p. 201). Não há porque desconsiderar que, 

toda promessa da clínica tenha sido, em grande parte alcançada, haja vista as 

cirurgias plásticas, as próteses de silicone e as próteses mecânicas, os 

medicamentos, as terapias comportamentais que no século XXI se firmam como 

uma possibilidade constante de manutenção da vida. Normalizar aquilo que se 

considerar um defeito, uma feiúra, um comportamento anormal, será o grande 

argumento do saber clínico.  

            Nesse contexto histórico, a mesma teoria que definiu o isolamento dos 

tuberculosos, leprosos no século XIX e XVIII porque esses eram considerados uns 
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anormais fisiológicos, começa a ser aplicado as proporções anatômicas e 

estéticas da sociedade. Aquele que não fosse diagnosticado normal seria 

considerado um estranho. 

           Os estranhos, por serem um ameaça a vida, e por estarem vivendo em um 

estado de dor “patológico”; deviam ser tratados como seres patológicos, ou seja, 

deviam ser segregados. Como fala Foucault (1980) deveriam ser, na medida em 

que considerados enfermos “afastados do convívio social; tirados dos centros 

urbanos, deviam ser afastados de suas famílias; para padecerem de seus males, 

em hospitais e clinicas”.  

           Dentro desse pensamento clínico, por meio do discurso que se instaura, se 

a maioria dos seres humanos ouvem, quem não ouve, os surdos, estariam na 

ordem dos anormais, sendo esses considerados monstruosidades humanas ou 

deficientes a serem corrigidos, o mesmo princípio se aplica aos cegos, 

cadeirantes, Down, dando início a um discurso e a uma prática de segregação. É 

por esse princípio de afastamento, que no início do século XX, o discurso médico 

convence inúmeras famílias de que a melhor forma para se tratar seus filhos 

deficientes, era deixando-os em clínicas médicas sobre cuidados especiais de 

médicos, psicólogos e enfermeiros.  

           Essa prática, segregadora, baseada no discurso clínico, alijou do convívio 

social milhares de pessoas em quase todo o mundo. O próprio Michel Foucault 

(1980) em O nascimento da Clínica denúncia que os saberes e poderes clínicos 

segregaram do convívio social, desde o século XIX todos os que estavam na 

ordem dos anormais, com a intenção de explorar os corpos e entender a saúde 

por meio de experimentações efetuadas no corpo dos anormais, que socialmente 

eram, dentro de um esquadramento, quase um inumano, porque anormal.    

           Canguilhem afirma que no século XIX “[...] o conceito de normal ou de 

fisiológico é reduzido a um conceito qualitativo e polivalente, estético e moral, mais 

ainda que científico” (2009, p. 22). Logo, o pensamento de Canguilhem, pode 

significar que, aquilo que no senso comum acreditava-se ser uma constatação da 

ciência: “os anormais são anormais” e “os deficientes são deficientes”, caracteriza-

se muito mais como uma arbitrariedade da ciência clínica, para instituir seu 
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provável desejo de higiene do corpo social, do que uma realidade biológica. Sendo 

que o que o discurso clínico disseminou como verdadeiro, era muito mais uma 

ação política, em prol de um padrão estético e comportamental, do que 

descobertas biológicas.    

           Entretanto, o discurso clínico terapêutico não se limitou aos espaços 

médico-hospitalares, conforme já falado, ele se infiltrou na pedagogia, na 

sociologia, na filosofia instituindo pré-conceitos que foram secularmente fixados. 

Esses pré-conceitos, embora tenham nascidos no século XIX, permanecem vivos 

até a contemporaneidade. Instituições de saúde, instituições educacionais e as 

famílias trazem, em grande parte, em seu discurso, uma visão clínica sobre 

aqueles que historicamente foram diagnosticados, como anormais. A população, 

no senso comum, traz consigo, em seu pensamento, feito legado em seu discurso, 

os saberes clínicos terapêuticos.  

           Se há uma verdade sobre a deficiência, intuo que essa se formou no seio 

do discurso normativo das ciências médicas conforme delineado até o presente 

momento. Portanto, a deficiência é um conceito, que embora tenha se vulgarizado, 

nasceu pelo discurso e pelas interpretações biológicas da medicina. Logo, o 

discurso contemporâneo da deficiência é retórico, e busca seu fundamento nas 

afirmações construídas pela clínica. Ele convence e penetra na sociedade, porque 

o médico ao construí-lo, se vale do argumento de que ele fala em nome da vida. 

Em nome da manutenção da vida, o discurso da deficiência nunca morre.   

 

 

1.2 – O discurso clínico e seu uso na educação:  

 

           Sabendo que a clínica definiu a deficiência como sinônimo de anomalia, e 

defendeu essa idéia em nome da manutenção da vida. Penso que, o discurso 

clínico e seu reavivamento, podem ser entendidos como um fenômeno intencional. 

Essa intencionalidade faz com que o projeto de higiene do corpo social, ou a 

limpeza dos corpos que possuem males, permaneça vivo.  
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           É pelo discurso que as idéias sobre a deficiência se reorganizam como 

dizia Flusser, “in illo tempore” (2008a). Portanto, é pelo discurso clínico que a 

deficiência, vista como um problema a ser resolvido, será redistribuído na 

sociedade, tendo como aliado as escolas, as famílias, os hospitais. O que se 

institui, é uma espécie de teia discursiva, pela qual o discurso clínico terapêutico, é 

redistribuído e controlado na sociedade. 

           Michel Foucault diz que “em toda sociedade a produção do discurso, é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos” 

(2009c, p. 08-09). Portanto, o discurso que sustenta a deficiência, representa a 

materialização de um poder, que embora perigoso, convence.  

           Esse poder trafega de modo atemporal, e se reaviva, materializando-se 

sem ser notado. Não é difícil, na contemporaneidade, identificar o discurso clínico, 

sendo proferido por pedagogos, sociólogos, ou antropólogos e pseudofilósofos. A 

deficiência como sinônimo de defeito e problema se mostra como uma verdade 

institucionalizada. A deficiência, ao circular como defeito, representa a 

materialização de um poder discursivo.   

           Michel Foucault diz que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o 

poder do qual o homem quer se apropriar” (2009c, p. 10). Com Foucault, entendo 

que discurso significa posse, controle da vida. E por meio desse princípio, a 

medicina, com seu discurso, apropriou-se da vida e da morte de seu objeto.  

           O discurso, assim entendido, é a apropriação da palavra para ser utilizada 

como meio de persuasão. O discurso é o próprio poder em sua forma mais 

invisível, porém brutal. Como disse Foucault, embora “o discurso penetre pelo 

convencimento, ainda assim ele é uma produção do poder” (1979, p. 08). 

           Essa forma de se produzir um discurso que controla porque convence, é 

aquilo que Foucault observou e descreveu como sendo um dos principais meios 

de articulação da “biopolítica” (2008). Isso me faz intuir, que o discurso da 

deficiência se reaviva, porque é um elemento biopolítico.   
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           Considerando a deficiência como uma construção da biopolítica, seu 

reavivamento se concebe em todas as instituições, nas quais a clínica faz circular 

sua ideologia. Nesse aspecto pode-se entender porque ainda, em plena a 

contemporaneidade, os discursos pedagógicos permanecem ancorados no 

discurso clínico, tratando algumas pessoas como se elas fossem incapazes.  

           Ao fazer essa afirmação recorro, ao resultado obtido por meio da aplicação 

de um questionário aberto que foi aplicado a 10 pessoas, entre essas: 3 

cadeirantes, 4 surdos, 1 cego, 1 baixa visão, 1 hidrocefálico. Sendo que todas as 

pessoas, que responderam o questionário; ou possuem ensino superior e pós-

graduação Lato Senso/Strictu Senso, ou estão cursando uma dessas 

modalidades.  

           Nesse momento, como meio para demonstrar a ação biopolítica, que tenta 

convencer ideologicamente o ser humano, dizendo que ele é uma pessoa com 

deficiência, trago apenas as respostas que foram dadas a pergunta de número 

quinze: Como foi a sua trajetória escolar e o que lhe foi mais significativo nessa 

trajetória? 

           As respostas abaixo, de cinco dos participantes do questionário, escolhidos 

aleatoriamente, mostram o modo como eles relembram o período em que estavam 

na escola. Revelam, também, como o discurso clínico se fazia presente no modo 

como os “professores” se referiam a eles enquanto seus alunos. Segundo os 

participantes da pesquisa, a escola sempre tentou fazê-los acreditar que eles 

eram a própria deficiência, uma diferença, um problema para a sociedade.  

           A exemplo do que trago abaixo, ao falar do tempo de escola, os 

participantes AH, FW, EP, LM e RO (Ver anexo B) relatam que se sentiam 

segregados, mal avaliados, violentados, pelo discurso que sobre eles se instituía:     

 

 

AH:Foi muito difícil, tanto na adaptação quanto na aprendizagem. Sempre 
fui vista como uma aluna com dificuldades de aprendizagem, a coitadinha, 
a deficiente auditiva. Ate hoje fico pensando: Porque nunca fui reprovada 
em nenhuma serie? Era para ter sido, pois a compaixão dos “professores” 
fez com que eu passasse por todos os anos escolares sem ter aprendido 
absolutamente nada. Foi no magistério que comecei a estudar, aprender 
para saber ensinar. E ainda, estudo e aprendo e ensino ate hoje. 
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FW: A minha trajetória escolar foi ruim, pois acredito que o ensino não foi 
de boa qualidade. O que foi mais significativo foi conseguir passar na 
Escola Técnica (Centro Paula Souza), ingressar na Universidade com bolsa 
de 50% de desconto, mesmo tendo um ensino fraco no Ensino Médio e 
Fundamental. Com os meus esforços e empenho consegui alcançar parte 
dos meus objetivos. 
 

 

EP: Estudei em várias escolas que possibilitou um campo ideal para 
experimentar conflitos de aceitação, ou seja, uma segregação sutil e ao 
mesmo tempo devastadora, para o convívio social e a formação do aluno 
surdo. Com o decorrer do tempo, fui buscando algumas respostas outras 
para melhor compreender a problemática que envolve a educação do 
surdo, todo esse processo de luta ajudou amadurecer e reconhecer a 
minha identidade, mas que tenho muito a desvendar. 
 

 

LM: a minha trajetória escolar foi um pouco difícil, pois a professora 
queria me colocar na sala de mudos e surdos, mas depois fui para 
outra sala onde aprendi a ler e escrever, e o mais significativo é que 
hoje estou cursando uma faculdade. Pensei que nunca iria entrar. 
 

 

RO: Foi difícil ingressar na rede pública pela falta de preparação tanto de 
profissionais quanto físicas, mas consegui terminar o ensino médio e 
atualmente curso a graduação que tanto sonhei num mundo 
completamente diferente (melhor preparado), rumo a inclusão. 

 

 

           Analisando as respostas, pode-se perceber que, embora a escola tenha, a 

exemplo do que disse EP, “promovido uma segregação sutil, porém devastadora”, 

ela não convenceu de que isso fosse uma verdade.Todos, na medida em que 

responderam a questão, disseram que estão estudando e conquistando aquilo que 

queriam. Porém, pode-se perceber que embora, estejam eles rumando a uma 

realização pessoal, a escola impunha a eles o discurso instituído pela clínica. A 

todo tempo relatam que eram definidos, pela escola como problema, deficientes, 
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ou não eram aceitos pela escola, a exemplo de RO que não conseguia ser 

matriculada. 

           Se o discurso clínico, embora os tenha atingido, sem que atrapalhasse 

suas buscas pessoais, ainda assim convenceu aqueles que trabalham com a 

educação, que a deficiência é uma condição humana, e como tal implica em 

déficits cognitivos, físicos e etc. Fica claro, pelas respostas que todos os 

participantes da pesquisa, quando em seu tempo de escola, foram hostilizados. 

Por meio dessa prática de segregação, o que se pode notar é a atuação de uma 

biopolítica que instaura na sociedade, a normalidade como princípio de verdade.                

           É pelo discurso normativo, aplicado pela escola sobre seus alunos que a 

medicina tem seu discurso reavivado. Esse discurso, a exemplo das respostas, 

materializa o conceito de que a deficiência é um defeito, uma marca de 

imperfeição, uma deformidade, uma premissa de invalidez.  

           A escola vê alguns de seus alunos como deficientes, e desse modo os 

concebe como algo essencialmente negativo. Por isso, a deficiência como defeito 

resultante de uma proposta biopolítica, é um discurso que nunca morre. E embora 

possa parecer bem pouca coisa, fazer uso do discurso clínico, dentro de uma 

instituição educacional, não o é, porque o discurso clínico segrega acreditando 

incluir. Porém, ainda pensando na escola como uma instituição que faz uso do 

discurso clínico, dando a ele uma roupagem pedagógica, fecho esse tópico com 

aquilo que disse Michel Foucault: “Todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e 

os poderes que eles trazem consigo” (2009c, p. 44). Nesse sentido a escola 

cumpre seu papel, reaviva o discurso clínico, e o imprime no outro. Por isso 

entendo que como em uma teia, o discurso clínico nunca “morre”.   

 

 

1.3- O discurso clínico e seu uso pela revista Nova Escola:   

 

           Como exemplo desse discurso que nunca morre o discurso clínico e sua 

vitória sobre a definição do que é a deficiência. Ou conforme já dito antes, da 
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materialização do pensamento terapêutico, que convence pelo discurso de que a 

deficiência é um déficit e como tal, precisa ser tratada. Trago um breve comentário 

sobre a revista Nova Escola.  

           Na atualidade, a revista Nova Escola, vem relatando uma série de 

experiências educacionais, e invocando, sem saber, o discurso clínico em suas 

reportagens. Ela promove, em suas páginas um discurso segregador na medida 

em que retoma a deficiência como algo ruim.  

           Sobe a luz do pensamento de Michel Foucault, acredito que ao retomar o 

conceito clinico sobre a deficiência, a revista Nova Escola em suas linhas, faz com 

que “a representação da semelhança se institua como forma de verdade” (1988). 

Em suas páginas, as crianças cadeirantes, surdas, cegas, Down, são semelhantes 

aquelas descritas como problema pela medicina. 

           Entre definições, propagandas, e um discurso preconceituoso, as matérias 

que se intitulam de cunho inclusivo, relatam o cotidiano escolar de alguns alunos, 

que a todo tempo são significados pelas reportagens, como alunos com 

deficiência. As mesmas palavras, o mesmo discurso apresentado pelos 

colaboradores dessa pesquisa, como meio da escola se referir a eles, aparece na 

revista Nova Escola.  

           O tempo, embora tenha passado, traz consigo os “fantasmas” de uma 

história que segrega acreditando incluir. A deficiência ainda continua sendo 

entendida como sinônimo de problema a ser resolvido.  

           A forma como essa significação atua, por meio do discurso da deficiência, 

em algumas reportagens da revista Nova Escola; faz entender que a deficiência 

apresentada como uma condição do humano, é a referência primeira de um aluno 

que não aprende, ou apresenta extremas dificuldades para aprender.  

           Essa forma de afirmar o outro, em grande escala, porque a revista é 

distribuída em território nacional, penso, elabora aquilo que Foucault chamou de 

“sistemas de exclusão, que atingem pelo discurso” (2009c, p.19). Aos poucos, o 

discurso vai excluindo aqueles que, de certa forma não são reconhecidos como 

membros da sociedade produtiva.    
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           Essa forma de se conceber a pessoa com deficiência atende diretamente 

as ansiedades, daquilo que em tópicos anteriores foi explanado, como uma 

proposta clínica. Nessa proposta, a deficiência desde o século XIX, é considerada 

um problema da medicina e por isso deve ser tratada de modo terapêutico. 

Quando a escola se depara com a diferença, com a diversidade humana, ou a 

nega, como mostrado pela resposta ao questionário, ou a exclui pelo discurso. As 

crianças, significadas como deficientes, são aquelas que, muitas vezes, mesmo 

estando no mesmo espaço que as outras crianças, não participam com as outras 

crianças de um mesmo processo educacional. Se não o espaço, o discurso a 

segrega.  

           É por meio dessa referência, que as potencialidades dos alunos com 

deficiência são vistas como mera superação de dificuldades, e as dificuldades dos 

alunos com deficiência como algo, cuja relação se faz íntima da condição de ser 

um deficiente. O discurso da deficiência passa a ser então, a realidade de um 

grupo de pessoas. Ele penetra. Produz seus efeitos. Fabrica um conceito 

negativo, concebe a deficiência como se ela fosse a própria pessoa.  

           Mais uma vez, fazendo uso do pensamento de Foucault, penso que as 

pessoas consideradas deficientes têm, pela revista Nova Escola, impresso em seu 

“corpo o estigma dos acontecimentos do passado” (1979, p. 22). Toda a história 

da narrativa dos monstros, as concepções clínicas sobre as monstruosidades 

humanas, estão escondidas no modo como imagem e texto, da revista Nova 

Escola, fala da inclusão. Nesse contexto jornalístico, que segrega e exclui pelo 

discurso, pode se dizer que “o corpo é uma superfície de inscrição dos 

acontecimentos, enquanto que a linguagem os marca e as idéias os dissolvem” 

(FOUCAULT, 1979, p. 22). Embora a revista Nova Escola queira informar, o que 

ela faz, segundo minha analise, é uma espécie de dissolvimento da autonomia e 

da singularidade de algumas crianças.  

           Em uma das capas da revista Nova Escola, edição de julho de 2009, a 

chamada para a reportagem sobre educação, é feita e posta em circulação do 

seguinte modo: Inclusão: Como ensinar os conteúdos do currículo para alunos 

com deficiência.  
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           Não quero provocar indigestão leitora nos fãs e seguidores da revista Nova 

Escola, mas não poderia deixar de fazer uma critica: Existe uma técnica para que 

os “alunos com deficiência” sejam educados? Não seriam eles, parte da 

diversidade humana, imprevisíveis em comportamento, subjetividade, como se 

crê, ser próprio do ser humano? Essa negação da individualidade, é que considero 

um dissolvimento.  

           Em agosto de 2011, a revista Nova Escola, volta a falar do tema, que vende 

muito bem, com a seguinte chamada: INCLUSÃO Respostas às maiores dúvidas 

de quem tem alunos com deficiência. A solução é dada por professoras que 

enfrentam os mesmos problemas. Inevitável não prestar a atenção no discurso 

que se apresenta. A revista Nova Escola, ao mesmo tempo em que se propõe a 

falar da deficiência numa proposta inclusiva, reaviva o discurso clínico, no qual a 

deficiência é vista como sinônimo de problema, uma anormalidade a ser 

enfrentada, e em alguns casos excluída. Não é a toa que, no tópico anterior, em 

resposta ao questionário, possa se perceber como a escola promovia uma “sutil 

segregação” como dito por EP. Essa mesma sutil segregação se encontra no texto 

da revista Nova Escola. 

           Embora acredite que, nem exista consciência, por parte da redação da 

revista Nova Escola, do modo como a palavra deficiência tenha sido significada 

em seu discurso, ainda assim seus efeitos são, em boa parte, de convencimento 

de que a deficiência é um problema.  

           A forma como a revista Nova Escola faz circular a palavra deficiência, por 

meio de seu discurso maldoso ao mesmo tempo ingênuo, é um bom exemplo do 

que, a pouco, pensei com Foucault como um processo de “conjuração dos 

poderes e perigos” (2009c). 

           Nesse contexto, o discurso da deficiência é a palavra em si mesma, 

potencializada pela posição na qual é colocada nas construções oracionais da 

reportagem da revista Nova Escola. Seu posicionamento é intencional. É pela 

posição da palavra deficiência nas formações oracionais, que o discurso da 

deficiência vai se reavivar como um problema a ser enfrentado. Não é à toa que 
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ao longo da história os discursos, bem estruturados, transformaram o pensamento 

dos homens e os conduziram sem deixar transparecer seus perigos.  

           Nesse cenário pode-se entender porque mesmo distante do século XIX, a 

revista Nova Escola reaviva no século XXI, o conceito clínico de que a deficiência 

é um problema social e existencial de ordem biológica e comportamental.  

           A mídia impressa, embora pareça bem pouca coisa o que ela diz, acaba 

contribuindo para que a deficiência seja concebida como algo negativo na 

sociedade. Os efeitos dessa atuação podem fazer com que algumas pessoas 

acreditem que o sujeito deficiente como sinônimo de incapaz, defeituoso, é uma 

realidade. Nesse sentido não posso deixar de pensar que a revista Nova Escola, 

traz em suas matérias, a exemplo de suas chamadas, o discurso clínico sendo ele 

associado a um discurso que parece atual, uma política de inclusão. Sobre esses 

aspectos, penso com Foucault que “os discursos terapêuticos e políticos não 

podem ser dissociados de uma prática, de um ritual que determina para os 

sujeitos, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis pré-estabelecidos” 

(2009c, p. 39).  

           O que se define, na reportagem, é o papel que cabe a cada um na 

sociedade, sendo que ao professor cabe o assistencialismo como sinônimo de 

bem fazer, a educação escolar como sinônimo de caridade, e a criança com 

deficiência cabe ser o pivô de um problema da contemporaneidade.  

           Logo, o que se percebe é que existe como disse Nídia Regina Limeira de 

Sá, que “há um suporte sociológico e histórico para as coisas serem como são, na 

verdade existe uma representação social da deficiência, construída a partir de 

determinantes diversos” (2005, p. 176).  

           Entre os suportes que definem os papeis estão todos os meios de 

comunicação de massa, desde a mídia impressa a TV, o cinema, e a escola. 

Sendo a mídia impressa, a exemplo da revista Nova Escola, lado a lado com a TV, 

dois desses determinantes mais virulentos, por possuírem o poder de penetrar na 

sociedade de modo fácil. 
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1.4 – Mauricio de Sousa, um discurso diferente, porém ainda pálido: 

 

           Em contrapartida, diferentemente da revista Nova Escola algumas 

publicações causam tensões, porque embora ainda tragam a palavra deficiência 

como marca de um saber clínico, procuram relacioná-la à diferença e a 

diversidade humana, e por meio dessa relação procuram apresentar em suas 

páginas as potencialidades dos cegos, cadeirantes, surdos, Down etc.  

           Nesse cenário, ao se falar em potência, se desconstrói, ou pelo menos se 

tenta desconstruir a idéia de que a deficiência é uma palavra que atua como 

sinônimo de imperfeição.  

           Aos poucos, a diversidade humana vai se colocando como formas 

diferenciadas de se perceber o mundo, como meios diversificados de se pensar e 

existir no mundo. Aos poucos, a deficiência vai sendo colocada no discurso como 

um valor positivo, como uma experiência que parte da singularidade de cada 

indivíduo.  

           Ser uma pessoa com deficiência, deixa de ser um “problema a ser 

resolvido” como apontado pela Revista Nova Escola, e passa a ser uma forma de 

existir a ser compreendida. Embora isso pareça uma proposta recente, Diderot em 

pleno século XVIII já tentava falar, por meio do seu discurso que os cegos e os 

surdos possuem formas diferentes de aprenderem o mundo (2006). 

           Diferentemente da revista Nova Escola, Mauricio de Sousa com suas novas 

personagens da Turma da Mônica, procura retratar o modo como a diversidade 

humana, vê o mundo, vive nele, e se desenvolve.  

           Nesse cenário a diversidade humana se revela como parte constituinte da 

sociedade, incluída e respeitada. As diferenças são trazidas como um elemento 

fundante do sistema social. Isso porque Mauricio de Souza de forma inteligente e 

sensível, fala da diferença humana com naturalidade.  

           Mauricio de Souza aproxima a sociedade da diversidade humana. Mostra 

que as habilidades humanas se desenvolvem de modo diferente, sendo que cada 

qual possui a sua singularidade na forma de experimentar e sentir o mundo. 



98 

 

 

           A exemplo do que falo, sobre o modo como Mauricio de Sousa procura 

discutir o assunto deficiência, mostrando-a como uma singularidade a ser 

compreendida, trago abaixo, alguns fragmentos das novas aventuras da Turma da 

Mônica7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Mauricio de Souza publicou também, segundo o mesmo gênero, A Turma da Mônica em 
um amiguinho diferente (2003), A Turma da Mônica em Almir um garoto muito especial 
(2003), A Turma da Mônica em A Acessibilidade (2006).   

Figura III – Capa da revista da Turma da Mônica, em edição especial, 

sobre as diferenças humanas. 

 

Figura 3: Revista Turma da Mônica, edição especial, publicada em 2009. 
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Figura IV – Na integra, contexto em que, Maurício de Souza, em sua 
história intitulada, Dorinha em Eu Reparei que você não reparou, na qual a 

personagem cega mostra suas habilidades sensoriais.   
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           Mas, se há um discurso sobre a deficiência que procura trazê-la como 

sinônimo de diferença, explorando as potencialidades dos seres humanos, porque 

o discurso, que sustenta a deficiência como problema ainda possui tamanha força 

perante a sociedade? Por que seu princípio de déficit, ou de diferença, mesmo 

quando esse explora sua potencialidade, por mais que o tempo passe, ainda 

 

 

 

4: A história apresentada acima, pertence ao gibi de numero 224 da Turma da 
Mônica, editado pela Editora Globo.  Disponível no site: Inclusãoguarulhos (2011). 
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permanece como uma sombra? Quando e como o discurso da deficiência, como 

sinônimo de déficit e problema, foi potencializado?  

           Intuo que, se ainda hoje, a clínica dissemina e convence por meio de seu 

discurso, tornando pálido uma outra forma de se falar sobre a deficiência, isso 

ocorre porque foi assim que a grande maioria da sociedade interiorizou o discurso 

da deficiência.  

           A exemplo da revista Nova Escola, e de outras várias instituições sociais, 

embora não se tenha consciência, esse tipo de discurso recupera aquilo que anos 

atrás o nazismo, adotou como verdade sobre a deficiência. Logo, algumas outras 

formas de se falar da deficiência, como a proposta por Mauricio de Souza, se 

torna pálido em detrimento do preconceito.  

           O que se vê como discurso verdadeiro sobre a deficiência é um discurso 

que sobrevive a sombra do discurso nazista. Sendo que o discurso nazista 

sobreviveu a sombra do discurso clínico. Portanto, entre sombras e sombras, o 

discurso da deficiência como sinônimo de problema, ainda se sobressai como 

verdade para muitas pessoas, e embora não pareça, a deficiência colocada como 

um problema, nada mais é do que o reavivamento, um fantasma do nazismo.   

 

 

1.5– A deficiência sob a égide do discurso nazista:  

 

           É por meio dessa abordagem, dizendo que a deficiência se fortaleceu 

enquanto verdade sob a égide do discurso nazista que intuo, a priori, que o 

discurso contemporâneo da deficiência, se entendido como um modo para se 

referir a uma outra pessoa sem maiores problemas, é perigoso. Esse perigo pode 

ser evidenciado, a exemplo do que fez a revista Nova Escola e a exemplo de 

como alguns profissionais da educação, como mostrado na resposta do 

questionário, tratavam alguns de seus alunos.  

           Perigoso porque o discurso da deficiência implica na evocação de 

conceitos e valores historicamente considerados negativos, como aqueles que 

foram formados pelo discurso clínico, de ver na pessoa com deficiência a 
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personificação da falha, da anormalidade, da coisa humana que não deveria 

existir, sinônimo de problema. 

            Nesses termos, se o discurso clínico se reaviva em tantos outros 

discursos, acredito ser importante entender como esse discurso foi fortalecido, 

possibilitando que atravessasse séculos para se fazer presente ainda na 

contemporaneidade. A resposta pode ser grosseira, porém coerente. O discurso 

clínico se fortaleceu, tendo como suporte a ideologia nazista e a prática da higiene 

dos corpos pensada por Hitler e sua equipe de médicos. Talvez por isso, é que, 

embora invisível, o discurso da deficiência, em qualquer tempo, permaneça tão 

brutal.   

           A exemplo dessa brutalidade invisível, que convence, o filme Arquitetura da 

Destruição, traz à tona um triste tema, a higiene da raça humana. A higiene da 

raça humana, como mostra o documentário, se fundamenta na organização do 

pensamento médico do inicio do século XX, na qual todo corpo deveria ser 

higienizado.  

           Segundo Vigarello, “ao instituir uma biopolítica de higiene do corpo, 

trabalhava-se a aparência para o bom uso do corpo” (2009). Embora essa prática 

de higiene do corpo tenha se iniciado por meio do habito do banho diário, da 

escovação dental e o cuidado com a não infestação de parasitas no cabelo e 

fungos na pele; ela foi aplicada na sociedade como um dos modos de se 

higienizar a raça humana, ou seja, limpá-la pela segregação ou pelo extermínio, 

sem que sua diversidade pudesse viver.  

           A proposta de higiene humana, ou numa forma mais real de se explicar o 

triste tema “o extermínio de alguns milhares de seres humanos em nome de uma 

raça pura e de uma estética do belo padronizada” sustentava-se pelo discurso 

clínico da eugenia. Nesse sentido, a palavra eugenia pode ser um bom exemplo 

de tudo o que uma palavra consegue esconder, se pensada como uma síntese 

discursiva.  

           Resgatando aquilo que Pe. Massa, já citado, pensou como um “discurso 

verdadeiro, enquanto discurso primeiro” (1888), a palavra eugenia pode ser 

pensada como o discurso primeiro da segregação humana e de um plano de 
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morte em série, uma forma de se falar, sem deixar transparecer, sobre os 

indesejados.  

            Implicitamente a palavra eugenia traz consigo, o peso de um projeto de 

morte, símbolo de limpeza racial e prática de segregação institucionalizada, um 

saber clínico e uma profunda admiração, deturpada, pela teoria da evolução de 

Darwin. Nesse projeto, conhecimento médico, força e inteligência militar se unem 

a favor da morte e da segregação de milhares de pessoas consideradas fora do 

padrão normal de vida.  

           Segundo Becker, o “Dr. Haffner chamou a prática de se limpar a raça 

humana pela morte, de extermínio selvagem de fabrica de extermínio, de 

extermínio científico e extermínio industrial” (2009, p. 419). A ideologia nazista e 

seu discurso higiênico são na verdade, se for considerado o que pensou Dr. 

Haffner, uma verdadeira industria da morte a favor da “fabricação” de vidas que 

seriam consideradas, em um futuro, modelos de perfeição.  

           Toda essa obsessão pela limpeza e pureza da raça humana, fez existir um 

verdadeiro maquinário em prol do terror. Entretanto, é por meio desse projeto de 

higiene dos corpos, que a ideologia nazista propõe uma estética do corpo, uma 

norma para seu funcionamento fisiológico, uma postura ereta perante os outros 

corpos, um manual de limpeza que engloba em um só ato a conquista de um 

corpo são.  

           A aplicabilidade desse pensamento serviu para que o corpo em si pudesse 

ser considerado uma imagem e semelhança da perfeição e da bondade, sendo 

esses dois traços considerados hereditários. Nesse cenário ideológico que se 

descortina, segundo Michel Foucault, ao falar da disciplina, acreditava-se que “um 

corpo disciplinado seria à base de um corpo eficiente” (2009b, p.147), um corpo 

limpo da feiúra comportamental, um corpo que demonstraria em seu movimento 

“limpo” aquilo que o homem nasceu para ser: perfeito.  

           Por meio desse pensamento, aos maus, quando não corrigíveis, ou seja, 

aqueles que são considerados anormais, como fala Dunham, desejava-se que 

esses fossem segregados, excluídos dado que “a segregação era uma lei natural 

da vida, sendo perfeitamente natural na natureza, sendo natural no mundo animal, 
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entre os animais” (1966, p. 80). Sobre essa forma de se conceber um certo 

discurso de verdade, os fracos deveriam perecer.  

           Esse pensamento, de que os fracos deveriam perecer, se dissemina e 

convence a população como uma verdade a ser seguida. Mais uma vez é o 

discurso clínico quem vai afirmar que a vida se revela na beleza, sendo 

considerado premissa de morte tudo aquilo que não se encaixar nos padrões do 

que é belo e perfeito. Portanto, o discurso da eugenia se fundamente na busca da 

perfeição humana, da raça pura, da beleza por excelência.  

           Becker, diz que “aqueles que não pertencem a categoria de belos e 

perfeitos deveriam sentir em suas vidas a dor, a carne e a alma deveriam sofrer de 

maneira permanente por meio das violências exercidas para se alterar as funções 

humanas” (2009, p. 420). Por meio desse princípio de tortura e morte, de 

experiências e abusos, Becker diz que “o corpo do outro, já não é mais um corpo 

[...] porque é submetido a privação de liberdade para viver num espaço reduzido, 

emagrece, tem sede, sofre as dores da carne [...] esse corpo é um laboratório da 

barbárie” (2009, p. 420-421). É pela barbárie que a eugenia se configura.  

           Embora Hitler tenha sido considerado o grande mentor da eugenia humana, 

na verdade, o que ele fez foi colocar em prática um pensamento clínico que a 

muito tempo vinha sendo discutido entre a classe médica. O que Hitler faz é por 

em prática uma teoria clínica de que ao limpar-se, o homem cuida do corpo e 

controla a saúde. Desse modo, a higienização humana, como mostrada no 

documentário Triumph des Willes, é uma ideologia nazista que se fundamenta em 

uma proposta clínica.  

           Como mostrado por Riefenstahl (1935), o documentário traz cenas nas 

quais soldados alemães se higienizam corporalmente para lutarem por uma nova 

Alemanha. A boa aparência e o bem cuidar do corpo e das vestes que 

ornamentariam o corpo, uma uniformização, acontecem ao som ritmado de 

tambores, que por meio de um compasso cadenciado coordenam o tempo dos 

soldados alemães que limpam seus corpos. O ritmo revela o adestramento, um 

ritual onde discurso e doutrina formam, aos poucos um pensamento higiênico. 
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           Aos poucos, como mostra o documentário, barba bem feita, cabelo 

penteado e cortado, o ato de escovar os dentes para deixá-los limpos e brancos 

prevenindo-os da contaminação pela cárie, roupa bem passada, enfileiramento e 

sincronia nos movimentos corporais; torna-se um comportamento uniforme 

retratando fidedignamente aquilo que Vigarello chamou de “aplicação das 

exigências sanitárias [...] tendo como prática a necessidade diária dos banhos 

públicos para a boa higiene pessoal” (2009, p. 380-388).  

           A campanha pró-higiene do corpo em nome de uma bela aparência, aos 

poucos conduz a sociedade ao holocausto. Essa condução acontece, porque 

Hitler conseguiu, como poucos, colocar em prática aquilo que na 

contemporaneidade se denomina vulgarmente como “lavagem cerebral”. Um dos 

exemplos dessa higiene que penetra no pensamento, formando um discurso 

coletivo por meio da “lavagem cerebral” pode ser conferido em um dos discursos 

trazidos no documentário de Riefenstahl. Em uma das cenas, milhares de 

soldados, 52.000 como retrata o documentário; enfileirados, com uma postura 

corporal ereta; bem vestidos e banhados, gritam a uma só voz: 

 

 

Um povo, um Füher, um Reich, uma Alemanha. Todos nós juntos no 
trabalho na turfa dos pântanos. Nas fornalhas. Nas minas. Na recuperação 
do mar do norte. Na plantação de arvores. Na construção de estradas, de 
vila a vila, de cidade a cidade. Fazendo novos campos para os 
trabalhadores rurais, florestas e campos, terra e pão para a Alemanha 
(Riefenstahl, 1935). 

 

 

           Por meio desse trecho de um discurso coletivo que reproduz o poder do 

discurso de Hitler, pode-se compreender como a “higiene” dos corpos, dos 

movimentos e do pensamento se tornou um projeto de terror e morte.  

           Nesse cenário, em nome de uma política da higiene dos corpos, os loucos 

eram considerados a prova viva de que não somente o corpo, mas a raça humana 

deveria ser higienizada. Os loucos não deveriam viver porque eram puro instinto 

animal. Não só os loucos, mas os cegos de nascença deveriam morrer, muito 

embora como denúncia Becker, “os campos de concentração fabricavam, no 
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inverno, muitos cegos, pelo fato dos prisioneiros terem que se expor ao branco da 

neve sem proteção para os olhos” (2009).  

           O nazismo e seu discurso higiênico, não só condenou os considerados 

doentes e anormais, mas fabricou a deficiência, seja ela de qualquer modo. 

Becker relata que “era possível ver a pele soltar-se da carne em placas inteiras, 

devida a falta de vitaminas na alimentação” (2009, p. 423). Os campos de 

concentração faziam da vida humana, uma imagem monstruosa. Era a própria 

morte que se anunciava em corpos semimortos, semivivos. Era a tortura, sendo 

revelada, em sua potência máxima. 

           Essa realidade da tortura, como diz Tiburi “abre para pensar o corpo desde 

o sofrimento máximo configurado na equação corpo natural/corpo cultural que 

define a condição da desumanização” (2004, p. 23). As pessoas torturadas pelo 

nazismo passavam por um processo de desumanização pela qual o homem se 

reduzia a nada. Talvez nem mais se reconhecesse como homem, nem mais se 

reconhecesse como coisa viva.  

           Os enfermos, considerados seres fracos e inferiores, e os loucos sendo que 

no período da primeira e segunda década do século XX, os loucos são todos 

aqueles que dotam de uma enfermidade sensorial, esses deveriam ser 

segregados e exterminados, deveriam ter seus corpos enfraquecidos pela tortura, 

e depois incinerados.  

           A exemplo dessa política da morte e da segregação, como relata Stiker, “na 

França, as crianças retardadas estavam no mais das vezes misturadas com os 

surdos-mudos e com os cegos, porque se acreditava que o retardamento 

acompanhava de fato uma deficiência sensorial” (2009, p. 355). Qualquer um que 

não se adaptasse as regras, era considerado um ser alucinado, um louco, era um 

anormal, e por isso era digno de tortura e morte. 

           Na Alemanha nazista, segundo Cohen, “os doentes sensoriais, são olhados 

como indivíduos inferiores a qualquer animal, uma peste que se propaga e que é 

alimentada pelo estado dando a ele muito mais prejuízos do que benefícios” 

(1992). Esses, alimentados pelo estado, exatamente são homens e mulheres que 

segundo Stiker são considerados pela medicina como “cretinos, idiotas, imbecis, 
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retardados” (2009, p. 354), e por serem assim considerados são “colocados nos 

hospícios ou hospitais” (STIKER, 2009, p. 354).  

            Desde então, entra em prática a cultura da segregação, sob a idéia do 

cuidado supervisionado do estado sob a tutela do saber médico. Por meio dessa 

prática de segregação, a ideologia da higiene dos corpos, começa a tirar da cena 

social toda forma de vida considerada estranha. As pessoas com deficiência 

passam a ser o alvo da teoria de que os fracos devem desaparecer da face da 

terra. Aquilo que até então seria um local de segregação, as clínicas, hospitais e 

asilos; não tarda a se tornar um campo de extermínio em massa.   

            Porém, é pelo discurso, mais uma vez que se instaura o que se pode e se 

deve fazer com a diferença humana, sendo que, como pensava Flusser, “poder e 

dever são conceitos ligados entre si” (2007, p. 121).  Portanto, pela prática que se 

inicia, com a internação de despejar os anormais em locais especializados, o 

estado começa a ditar o que o anormal deveria ou poderia fazer, qual tortura ou 

experimentação poderia ser submetido.  

           A sociedade se dividia então, sob a égide do discurso nazista; em pessoas 

consideradas normais e pessoas consideradas anormais. Por meio desse 

princípio, fortalece-se o mito de que os homens, na medida em que apresentam 

diferenças, são melhores ou piores, desencadeando uma história de horror que 

inclui a segregação em manicômio, clínicas, escolas especializadas e torturas nos 

campos de concentração, ou escondimento por parte das famílias.  

           O discurso da eugenia, em nome de uma higiene do corpo e do corpo 

social, dizendo-se a favor da manutenção da vida, fazia da morte seu maior trunfo. 

No filme Arquitetura da Destruição, em síntese, Cohen (1992) mostra como a 

escolha das palavras para compor o discurso da eugenia, conseguiu transformar a 

vida humana em objeto morto, sem valor, feito uma flor murcha.  

            Nesse cenário, o discurso da eugenia era sustentado, além da convicção 

de Hitler de que a limpeza do ser humano era necessária; por um grupo de 

médicos que, na tentativa de normalizar a vida humana, padronizá-la; cultuou um 

ritual de dor, tortura, suplício e morte da diferença. Como diz Stiker, “fica fácil 

entender como os corpos enfermos, quando vistos sob o olhar nazista, acabaram 
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nos fornos crematórios do nazismo” (2009, p. 370). Eles representavam o 

extermínio da possível decadência humana.   

           A ideologia higiênica, que se materializava pelo discurso nazista e se 

proliferava no inicio do século XX, trazia como princípio, segundo Cohen, que 

“tudo o que é inviável na natureza perece; porém os humanos aprovavam a 

existência de vidas inferiores e sua proliferação, construindo palacetes para os 

loucos sendo que eles nem se davam conta dessa beleza” (1992).  

           Para os nazistas, as vidas que se encontravam nos manicômios eram vidas 

inúteis, que nada produziam, sentiam, ou esperavam. Era apenas, um gasto 

desnecessário para o estado.  

           Na política de higiene do corpo social, na imposição de modos e 

“identidades” comportamentais, o ser humano identificado como pessoa com 

deficiência, independentemente do período histórico no qual esteja experienciando 

sua história, muitas vezes é desprovido inclusive de seu próprio nome, pois a 

marca da anormalidade sob a simbologia da deficiência que lhe é atribuída, 

apresenta-se como identificação, muitas vezes, única, quase um selo de 

identificação. Essa identificação o conduz a uma sobrevida e o condena a 

marginalização, a viver como um indigente.  

           Assim foi no tempo em que reinou a ideologia nazista, e assim, mesmo que 

de forma pálida, permanece. Mas por que permanece? Como esse discurso que 

gerou a segregação e extermínio de milhões de pessoas, ainda deixa rastros de 

sua perversidade na contemporaneidade? Por que essa ideologia de que as 

pessoas com deficiência são pessoas defeituosas ainda se faz presente? Talvez 

seja porque o discurso sobre a deficiência tenha penetrado na sociedade de modo 

vagaroso, aos poucos, seduzindo.  

           No entanto, acredito que posso dizer que o discurso nazista, após ter 

seduzido, fixou-se como verdade. Uma verdade que, na contemporaneidade, 

embora não mate a carne de quem ela atinge; ainda assim mata a alma, a 

autonomia a subjetividade.  
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1.6– Paul Schultze-Naumburg e uma arquitetura do discurso:  

 

           O discurso nazista convenceu, aos poucos, porque foi meticulosamente 

elaborado. O teórico Paul Schultze-Naumburg, que palestrava pela Europa em 

1932 disseminou de forma inteligente, uma verdade sobre a eugenia.  

           Para se fazer crer, utilizava-se de um bom discurso e de recursos 

tecnológicos para convencer as pessoas para quem palestrava, que a eugenia era 

um projeto de salvação para a humanidade (COHEN, 1992).  

           Para Paul Schultze-Naumburg, a higiene humana era o único meio para 

que a sociedade, toda ela, não rumasse para a degeneração. As pessoas eram 

incitadas a terem medo da degeneração humana, eram incitadas a acreditarem 

que a degeneração humana era uma verdade para a qual a sociedade estaria 

caminhando. A degeneração era uma espécie de assombração que captura 

inesperadamente aquele que contra ela não se posicionar.   

           Paul Schultze-Naumburg, seguidor de Hitler, utilizando-se de algumas 

obras modernistas, e do estilo de alguns artistas, dizia que as imagens das obras 

de arte moderna, cujas pinturas traziam faces decompostas em suas telas e 

corpos amorfos, eram, segundo ele, a revelação da degeneração humana.  

           As telas eram um esboço, segundo a ideologia nazista, daquilo que o 

homem se tornaria em um futuro próximo caso não se comprometesse a acabar 

com esse tipo de expressão. Paul Schultze-Naumburg, como mostra Cohen 

(1992), utiliza como meio de persuasão, imagem e discurso. Mexe com o 

imaginário social, cria uma nova representação sobre os anormais, e os define 

como raça decadente. A respeito do que acreditava, o teórico Schultze-Naumburg, 

consegue, argumentar, a seu favor, em nome do nazismo, que não só as pinturas, 

mas que formas vivas, humanas, eram degeneradas.  

           Para convencer de que isso era uma verdade, Paul Schultze-Naumburg 

comparava algumas obras modernistas a fotografias de pessoas com deficiência 

tiradas dos livros de medicina. A exemplo dessa prática trago um de seus Slides 

logo abaixo:  
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           Como explica Foucault, “degenerar é descrever a queda a partir de uma 

origem. O degenerado é na hierarquia das perfeições o atípico, que comporta tudo 

de negativo. Para a medicina, o desvio da vida é da ordem da vida, mas de uma 

ordem que conduz a morte” (1980, p. 171).  

           Partindo da definição do que é a degenerescência, Paul Schultze-

Naumburg conclui, por meio de seus estudos, que “a arte moderna era uma 

perversão artística, uma depravação intelectual dado que relacionava a 

degeneração humana com aquilo que outrora, na Antiguidade, foi considerado um 

espelho da saúde racial” (Cohen, 1992).  

           De forma mais ampla, o que Schultze-Naumburg passava, enquanto 

ideologia para elaborar uma “lavagem cerebral”, era a idéia de que a arte, como os 

modernistas a apresentavam, era o modo como as pessoas, em um futuro, 

seriam. E com esse discurso ele convencia.  

 

 

Quadro VII - Slide apresentado por Paul Schultze-Naumburg, em sua 

palestra pela Europa, em 1932. 

7: O slide foi tirado de uma das cenas do filme/documentário Arquitetura da destruição 
(1992). 
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1.7 – Da teoria discursiva à prática: 

 

            Já dizia Michel Foucault que “toda teoria é uma prática” (1979, p. 71). E 

essa premissa não foi diferente se tratando do discurso e da teoria nazista. Pela 

ideologia nazista todo discurso que trazia em si a teoria da higienização da raça 

humana era efetivamente colocado em prática.  

           Tão logo se teorizou que a forma de vida indefinida, a antinatureza que 

representavam as monstruosidades humanas, acontecia porque alguns homens 

contaminavam seu sangue misturando suas raças. Tão logo essa idéia se 

dissemina, a higiene dos corpos começa a ser a higiene do sangue por meio do 

extermínio (COHEN, 1992).   

           Sobre a teoria sanguínea, concordo com Dunham ao dizer que “de todos os 

misticismos que vitimaram a humanidade, o misticismo do sangue é talvez o mais 

fanático” (1966, p. 85). O misticismo do sangue alijou do convívio social algumas 

milhares de pessoas; separou famílias, e fundamentou inúmeras campanhas de 

esterilização em massa.  

           Na concepção da ideologia puramente higienista como dizia Hitler em seu 

discurso: “a degenerescência ocorre em primeiro momento pelo enfraquecimento 

da raça humana e pelo envenenamento do sangue” (1924, p. 109). Para Hitler o 

sangue é um veneno que deforma a carne, a degenera quando misturado.  

           Stiker, diz que “a degenerescência pertencia a uma concepção do homem 

enquanto espécie ameaçada pelo risco da decadência” (2009, p. 369). Nessa 

política da limpeza do sangue, as misturas sanguíneas indicavam morte, e 

aqueles que eram descendentes dessa mistura não deveriam ter outro fim senão a 

morte.  

            Portanto, todo esse fanatismo sobre o sangue e a hereditariedade, 

ancorado na concepção de degenerescência, “se baseia no chamado darwinismo 

social” (STIKER, 2009, p.369). Sendo essa teoria, algo que rapidamente se 

difunde na sociedade tendo como prática necessária o extermínio.  

           Paul Schultze-Naumburg, com base no Darwinismo Social, dizia que 

“vendo os quadros dos artistas modernistas, não se podia associa-los a nada além 
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da desgraça observada nos manicômios, local onde se reunia a degeneração da 

espécie humana” (COHEN, 1992).  

           Pelo discurso bem elaborado, e bem fundamentado, Paul Schultze-

Naumburg, significava a vida das pessoas com deficiência e a arte modernista 

como sinônimas de degeneração. Nasce, pelo discurso o conceito de arte 

degenerada e de degenerescência humana. 

           Nesse cenário, o discurso violento se impunha ao ser humano e seduzia as 

pessoas que não queriam ter como semelhante um degenerado. Aos poucos, o 

conceito de degeneração se infiltrava na massa e a convencia como uma verdade, 

sendo proferida nos hospitais, nas famílias, e nas escolas. A morte era algo 

inevitável. A morte havia sido institucionalizada.  

           Como o próprio Cohen (1992) relata em seu documentário, “os primeiros a 

serem incinerados nos fornos nazistas foram às pessoas com deficiência, 5000 mil 

exatamente, por serem considerados loucos; e como tal, era uma prova viva da 

degenerescência”. Da teoria para a prática, não demorou muito tempo, para que 

os degenerados fossem executados em massa.  

           Portanto, qualquer que fosse a “diferença” humana, esta seria, dentro do 

discurso nazista, alvo, daquilo que Foucault, chamou de “suplicio e morte” 

(2009b). Os nazistas pensavam que, “se na natureza os fracos morrem, porque 

esse princípio, não poderia ser aplicado a raça humana” (COHEN, 1992).  

           Por meio desse discurso que opera sobre a vida dos degenerados, se tem 

como verdade, como diz Duham, que “certos grupos de pessoas são de natureza 

tão diversa da do resto da humanidade que seu comportamento também é 

radicalmente diferente” (1966, p. 77) e por isso mal, e o mal deve desde sempre, 

como acreditavam já na idade média, ser aniquilado.   

           O que entra em cena, após o convencimento da sociedade de que alguns 

homens são degenerados, tendo como referencia o Darwinismo social, é a teoria 

da hereditariedade. Stiker diz que “a degenerescência da espécie, implica que se 

busquem nas suas raízes para que possa resolver tal problema, sendo que a 

hereditariedade é o conhecimento que geraria a solução” (2009, p. 367). Quando 

se sabe qual é a origem, é possível “cortar o mal pela raiz”. 
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           Logo, sendo os traços degenerados, traços compreendidos como 

hereditários, afirmava-se cientificamente, como relata Duham, que “alguns desses 

traços hereditários são maus, e que aqueles que possuem traços bons, estão em 

condições de dominar aqueles grupos cujos traços são maus” (1966, p. 77).    

           Partindo dessa premissa, são consideradas boas, todas as pessoas que 

aderiram em sua cultura o banho diário, os que possuíam um corpo disciplinado. 

São bons os belos de corpo e de mente. E por serem bons era concedido a eles, 

ter poder sobre a vida dos maus.  

           Institui-se, por meio dessa concepção, a ação da dominação dos normais 

sobre os anormais. Dos indeficientes sobre os considerados deficientes. Sendo 

que essa tutela era uma forma de se mostrar que os deficientes, por serem 

hereditariamente maus, sempre causaria “problemas” a sociedade, e por isso 

precisavam ser constantemente observados.  

           Não seria errado dizer, embora possa chocar, que o discurso da deficiência 

na sociedade contemporânea, discurso que ainda causa em algumas pessoas um 

sentimento de desprezo, compaixão, dor, pena, ou assistencialismo, tem suas 

raízes na ideologia nazista e no princípio da eugenia.  

           Isso porque, acreditar que a diversidade humana é uma forma de vida que 

traz consigo o traço hereditário da maldade, ou da feiúra, ou de uma vida que 

necessita de um cuidado assistencialista, é o mesmo que retomar a teoria do 

Darwinismo Social, a teoria do sangue contaminado, o desejo da higienização 

social.  

           Ao se proferir o discurso de que alguns devem participar ativamente da 

sociedade porque são normais, e outros, por serem considerados 

anormais/deficientes, devem ser atendidos em locais especializados, entre esses 

locais a escola especial, ou uma clínica especializada; ou ainda considerar as 

pessoas com deficiência um problema a ser resolvido, o que se reaviva, mesmo 

sem se perceber, é uma continuidade da ação dos bons sobre os maus. 

           Logo, como fala Stiker, “o sucesso da categoria de degenerado e da noção 

de degenerescência está ligado ao contexto ideológico” (2009, p. 368) que 
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penetrou e permanece até os dias de hoje, sob a forma do “cuidado” especial, sob 

a marca da diferença, que na realidade segrega mais do que inclui.  

           Nesse cenário, as questões que permeiam a ideologia higienista formam a 

base obscura que sustenta o pensamento contemporâneo que acredita ter o 

direito de excluir e segregar ou identificar o outro como um alguém que carrega 

consigo uma falta, e o faz por meio de um discurso que determina que algumas 

pessoas são “pessoas com deficiência”.           

           O que quero dizer é que todas essas quimeras do passado constroem e 

reconstroem uma mesma história de dor, de marca, de segregação. A pessoa com 

deficiência; na contemporaneidade, ainda é sinônimo daquele que atrapalha o 

projeto de vida dos normais e por isso, em muitos casos, é alvo de preconceito e 

hostilização.  

           Toda essa forma de se marcar algumas pessoas com um discurso da 

deficiência são reflexos do fortalecimento, a qual o homem foi submetido pelo 

discurso nazista, antes, durante e após o domínio nazista. Ainda hoje, na 

contemporaneidade, é possível perceber, mesmo que pálido, o eco do discurso 

nazista refletido no conceito da deficiência, sem que muitas vezes, a sociedade se 

dê conta disso.  

           O fato é que, na história sobre a deficiência, o discurso do déficit modificou 

a vida de muitas pessoas levando-as ao sofrimento, a tortura, a segregação, a 

morte. E tudo isso, toda essa história de dor, se concebeu porque um discurso 

bem elaborado convenceu de que os anormais, as pessoas com deficiência, como 

representação da degenerescência humana, precisavam deixar de existir.   

           Ainda hoje, ecos do passado se reavivam, na medida em que se prolifera a 

idéia da anormalidade/normalidade da deficiência/eficiência, como algo que não 

deveria existir, ou conviver em sociedade. E se o discurso tem tamanho poder, 

intuo que esse poder, se concebe porque o discurso funciona como um aparelho a 

favor de uma biopolítica.    
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1.8– O discurso como aparelho:  

 

            Se o discurso da deficiência é resultado de uma biopolítica, pensada e 

articulada pelos saberes e poderes da medicina, fortalecidos pela ideologia nazista 

sob a proposta de “higiene dos corpos”, como disse no tópico anterior. Creio ser 

necessário retomar a questão, na qual eu me propus a pensar o discurso como 

algo que atua e seduz pelo convencimento e por isso penetra e acaba sendo 

encarnado pelo seu referente.  

            A medicina, a partir do século XX, passa a ter um aliado para a validação 

de seu discurso higiênico, com poderes tanto persuasivos, quanto arbitrários: o 

judiciário. Logo, o discurso clínico, na figura do médico, a partir do século XX, 

representa aquilo que Foucault denominou como “poder médico-legal”, ou 

“jurídico-biológico” (2001, p. 70). No qual o discurso clínico, proferido pela figura 

do médico, é validado pelo poder judiciário em forma de lei.  

           Isso significa que algumas práticas oriundas do discurso, embora invasivas 

e brutais, ainda com toda a sua brutalidade, estarão dentro de uma legalidade. O 

que torna o ato de brutalidade encarado como uma não violência, dado que 

embora bruto e doloroso, não viola nenhuma lei. A brutalidade é institucionalizada. 

            Toda história de segregação, dor e extermínio, da pessoa com deficiência, 

foram amparados pelas leis que garantiam aos médicos o direito a 

experimentação dos corpos “patológicos”, e davam a impressão à população de 

que ao segregar, estavam fazendo a coisa certa.  

            Após a segunda guerra, as famílias levavam seus consangüíneos 

deficientes, para clínicas especializadas, crianças eram abortadas por serem 

diagnosticadas, já no ventre, como provável deficiente. O discurso sobre a 

deficiência produziu ações, criou conceito, segregou pessoas.  

           É por esse motivo que penso o discurso como um aparelho. E ao falar em 

discurso como aparelho, que “produz” sentido, o vejo antes de qualquer coisa, não 
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somente como um elemento linguístico que possui um referente, mas como um 

aparelho8 espectral que atua sendo manipulado a favor do biopoder.  

           Se, aparelho na definição de Vilém Flusser (2009), “é aquilo que serve para 

modificar a vida dos homens”, não vejo melhor comparação, mesmo que 

anacrônica, para se pensar o discurso sobre a deficiência. Por isso, levanto uma 

questão: A deficiência é verdadeira e nasce com o ser vivo, ou ela é uma verdade 

gerada pelo discurso? Foucault já dizia em Microfísica do Poder, que “as verdades 

circulam nos aparelhos de educação e de informação, e são produzidas e 

transmitidas por grandes aparelhos políticos ou econômicos como universidades, 

exército, escritura e meios de comunicação” (1979, p. 13). A exemplo dessa 

circulação, pode-se retomar tudo o que já foi trazido em tópicos anteriores: revista 

Nova Escola, história em quadrinhos, imagens, serviço militar, etc. Todos esses 

exemplos funcionam como instituidores de verdade.  

           Ainda sob a luz do pensamento de Michel Foucault, podemos pensar que 

“a verdade é deste mundo, ela é produzida nele graças a múltiplas coerções” 

(1979, p. 12) como o fez o discurso nazista, como faz a escola, etc. Por isso penso 

o discurso como uma produção ideológica, a materialização do poder, um 

aparelho que modifica a vida das pessoas. Logo é por meio desses aparelhos 

foucaultiano, que algumas ideologias penetram no senso comum, como aconteceu 

após o império do III Reich. Portanto a “deficiência” é concebida como uma marca 

de um corpo, uma forma de se identificar algumas pessoas que nascem com uma 

diferença estética anatômica ou fisiológica.  

           Essa ideia abre uma reflexão sobre a importância do discurso na formação 

e organização dos sujeitos, os discursos não são apenas uma forma de se impor 

poder à sociedade, como alguns o concebem ao falar de Hitler, por exemplo, mas 

o meio pelo qual as verdades discursivas penetram nos indivíduos tornando-os 

sujeitados a determinadas verdades. Em nome dessa verdade discursiva trava-se 

                                                 
8 Ao falar na palavra como aparelho, entendo aparelho segundo Vilém Flusser, em seu 
ensaio filosófico, Filosofia da Caixa Preta. Flusser, de modo anacrônico, traz a idéia de 
que a língua é um aparelho porque ela consiste de “uma programação linguística 
constituída de palavras e símbolos, que são permutadas segundo regras” (2009, p. 25). O 
próprio Flusser em Língua e Realidade (2008) vai dizer que língua não é real aparelho 
embora funcione como. 
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uma batalha ideológica nas quais, como fala Woodward, “os discursos e os 

sistemas de representação constroem  os lugares a partir dos quais os indivíduos 

podem se posicionar e a partir dos quais podem falar” (2009, p.17) de si, sobre si 

e sobre o outro. 

           Quem fala nesse discurso da “deficiência” não são aqueles que ocupam, 

por forças arbitrárias, a posição de diferentes-deficientes, mas aqueles que olham 

e apontam a “deficiência” como uma verdade. A pessoa com deficiência, ou o 

deficiente é o outro nas verdades pré-estabelecidas, muito embora um outro 

relacionado a uma matriz primeira, arbitrária e brutal.  

           Obscuramente o que se concebe, após o III Reich, é um pseudodiscurso de 

igualdade onde a desigualdade se fixa como agente principal, promovendo uma 

prática que se sustenta no fazer com que os “diferentes-deficientes” possam se 

apropriar de um bem cultural no qual o pertencer exige portar-se segundo 

identidades pré-estabelecidas que estão no grau da normalidade, eximindo a 

possibilidade das autonomias. 

           Se pela ideologia nazista exterminava-se o corpo considerado deficiente, 

ainda na contemporaneidade, destrói-se a autonomia. O discurso contemporâneo; 

a exemplo da revista Nova Escola, já comentada, condena o outro a ser 

estigmatizado, como se juntamente com a palavra deficiência, as pessoas fossem 

repletas de atributos negativos.  

           Como diz Courtine, o tempo acumula, independentemente da terminologia 

usada para identificar o objeto “deficiência”, “um retraço das aberrações antigas, 

seus começos hesitantes, os desenvolvimentos menos incertos, as superstições, 

os crimes hediondos, o desencadeamento do estranho” (2010, p. 487-488).  

           Isso me permite dizer que as verdades são antes de qualquer coisa, 

discurso elaborado e que o discurso é um aparelho capaz de controlar o próprio 

pensamento humano, a exemplo de Hitler. O discurso é um jogo de poder, um 

jogo enunciativo que funciona, segundo minha leitura, como no esquema abaixo: 
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Cinema 

 

TV Arte Visual Escola 

Meios (aparelhos) de Circulação do Jogo Enunciativo 

Aparelhos de Produção: Jogo Enunciativo fazendo uso do aparelho discurso 

Eu sou normal 

Eu tenho 

deficiência.  

Eu estou 

doente. 

Internet 

Poder Judiciário 

Síntese do jogo enunciativo que circula no 

senso comum 

Normal Anormal 

 
 

Doentes 

Deficientes 

Discurso de verdade 

Saber Clínico 

Patológico 

Sujeito 

Indivíduo que se 
desvia da norma 

Indivíduo que se 
encontra na 

norma 

 

SUJEITADO 

I: Fluxograma para exemplificar o que entendo como aparelhamento. A referência 

para elaboração desse quadro é o pensamento de Michel Foucault (1979), Louis 
Althusser (1970) e Georges Canguilhem (2009). Elaborado pelo autor. 

Fluxograma I - Síntese do Jogo Enunciativo, modo como o discurso penetra 

e convence e se esquematiza como aparelho. 
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           Ao trazer a proposta de pensar o discurso como aparelho, entendo que 

essa analogia é uma das formas de exemplificar o poder que o discurso, quando 

bem elaborado, possui. Entendo que, se os aparelhos modificam a vida dos 

homens, o discurso possui o poder de modificar a existência da vida de seus 

referentes. É pelo discurso da saúde e da doença, do dever e do poder que os 

preconceitos brotam, e a sociedade se divide em indeficientes e eficientes. 

           A auto-afirmação “Eu tenho deficiência”, como apresentado no fluxograma I 

ainda a pouco, é uma verdade que nasce pelo discurso. Portanto, a história da 

“deficiência” é marcada, perpassada por essa verdade discursiva. O discurso 

sobre a deficiência funciona então, como uma segunda pele que cola no sujeito 

penetrando sua existência e projetando sua imagem na sociedade. Essa segunda 

pele é uma produção do discurso enquanto aparelho porque não pertence ao 

indivíduo em si, mas a ele é fixado sem que dele possa fugir. Sendo que, assim 

como os aparelhos se modernizam, se tornam mais sofisticados, o discurso 

enquanto aparelho também passa pelo mesmo processo de modernização e 

sofisticação e por isso se tornam sempre atualizados.  

           Na contemporaneidade, o discurso da diferença, como um discurso mais 

sofisticado e modernizado, tenta substituir o discurso da deficiência, muito 

embora, isso não modifique muita coisa porque como diz Woodward, “a diferença 

é sustentada pela exclusão” (2009, p. 09). 

           Não é de se espantar que, ao procurar saber o que algumas pessoas 

pensam sobre o que é a deficiência ou quem são as pessoas com deficiência; as 

marcas da exclusão venham à tona logo de início em seus discursos. Ao analisar 

alguns fragmentos de redações coletadas de junho de 2010 a junho de 2011, em 

uma universidade na cidade de São Paulo, entre alunos do curso de pedagogia 

segunda licenciatura e alunos do curso de especialização em educação Lato 

Sensu. Foi possível detectar que a exclusão se manifesta de duas formas, ou 

pelas palavras usadas para definirem as pessoas como defeituosas, ou ela 

aparece como exemplo de uma prática social, mostrando que na medida em que a 

sociedade não reconhece a autonomia do outro ela se torna portadora de uma 

deficiência. Ainda que vendo a deficiência na pessoa ou fora dela, a deficiência 
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como produto do discurso enquanto aparelho, ainda estará presente na pessoa 

enquanto sociedade. E mesmo que, os discursos apresentados por meio das 

redações, também apresentem uma certa dúvida conceitual, que mistura os 

valores secularmente instituídos da clínica com os valores sócio-antropológicos, 

ainda, o que fica claro, são as marcas da exclusão. Para fundamentar o que acabo 

de dizer, trago dois fragmentos de duas das 500 redações elaboradas, escolhidas 

aleatoriamente. Por meio desses dois fragmentos pode-se perceber que nos 

discursos de P1 e P2 (Ver anexo A) a deficiência é entendida da seguinte forma:  

 

 

A deficiência é quando alguém possui algum tipo de problema, limitação 
mental, intelectual, físico, etc. que o diferencia de certa forma das demais 
pessoas consideradas normais. Pra mim, deficiência é a incapacidade do 
ser humano em aceitar as diferenças, é o preconceito, a intolerância, a falta 
de respeito com o próximo. Infelizmente a sociedade não consegue 
entender isso, que problemas físicos etc, não fazem uma pessoa ser 
melhor que a outra. (Grifos meus). 
 
 
 
 
A deficiência é quando temos algum tipo de falha física, mental ou 
genética. Existem pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência 
como deficiência visual, auditiva, mental, etc. e existem pessoas que com o 
decorrer da vida podem sofrer um acidente ou adquirir alguma doença 
muito grave, que pode deixar com seqüela, algum tipo de deficiência. Eu 
acredito que deficientes são aquelas pessoas preconceituosas, que julgam 
os seus semelhantes pela cor, pela opção sexual, pelo seu estatuo ou por 
sua condição física ou mental. Deficiência nada mais é como algum tipo de 
dificuldade que algumas pessoas encontram para algumas coisas. (Grifos 
Meus)    

 

 

           Ainda que a deficiência seja vista, pelos autores das redações em um 

segundo momento, como algo externo ao indivíduo, ela continua representando, 

se não uma falha no corpo do ser humano, uma falha, um defeito, no modo da 

sociedade agir. A deficiência permanece sendo considerada uma palavra que 

designa algo de valor negativo. Essa negatividade pode ser um produto do 
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discurso enquanto aparelho que ao produzir significado faz dele uma marca 

permanente. 

            Porém, algo chama a atenção nos discursos de P1 e P2. Vislumbra-se 

uma confusão conceitual, onde a duvida sobre a resposta do que é a deficiência, 

mistura uma visão herdada dos saberes clínicos com uma visão sócio-

antropológica. Há uma certa confusão na forma como, em seus discursos P1 e P2 

conceituam a deficiência. Ao mesmo tempo em que a deficiência é uma marca do 

corpo, ela é uma falha da sociedade. A confusão entre o que é a deficiência, que 

ora ofusca entre ser concebida como uma marca biológica, e em alguns 

momentos como uma incapacidade de aceitação da diferença do outro, pode 

representar uma triste realidade: As pessoas, ainda não tratam o tema, com a 

seriedade que deveriam, desconhecem sua origem e o encaram como uma 

técnica pedagógica, mesmo porque os sujeitos que elaboraram as redações são 

profissionais da educação e atuam em várias cidades do Estado de São Paulo, 

entre grande São Paulo e Interior. Isso revela marcas de uma incerteza sobre o 

que de fato é a deficiência. E por isso, pode-se entender que, embora algumas 

teorias tenham surgido sobre o assunto, ainda assim elas se misturam com as 

teorias apresentadas pelo discurso clínico.  

           A analise trazida acima pode ser considerada cartesiana, na qual se fecha 

uma dedução de que alguns “professores”, os que participaram da pesquisa, 

considerando as duas redações que os representam, não sabe o significado do 

que é a deficiência embora, cheios de verdades a expliquem em seus discursos. 

Porém há uma controvérsia, uma outra forma de analisar esses discursos. Essa 

outra forma de analisar é por meio da dúvida apresentada em relação ao conceito 

do que é a deficiência. Porque os discursos não revelam uma certeza sobre o que 

de fato é a deficiência, nos discursos de P1 e P2 a definição oscila. Ou seja, 

embora se tente explicar o que se entende por deficiência, o que se verifica é que 

as pessoas estão entre a definição dada pela clínica e seu modelo terapêutico de 

esquadro, e pela explicação dada pelos estudos sócio-antropológicos, que procura 

avaliar as pessoas pelo seu aspecto cultural, observando como o indivíduo se 

relaciona na e com a sociedade.  
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           Não vejo essa dúvida como um aspecto negativo, porque indica que em 

alguns discursos, a reprodução de um único modelo de verdade não se faz mais 

presente. As certezas clínicas começam a se desconstruírem, dando a 

possibilidade de uma nova compreensão do que é a deficiência. E embora 

permaneçam alguns restos dos valores do discurso clínico, de seus saberes e 

afirmações, ainda assim ela começa a se fragmentar.  

           Ao analisar a dúvida como um aspecto positivo, concordo com Vilém 

Flusser ao dizer que “a dúvida é um estado de espírito polivalente, que pode 

significar o fim de uma fé e o inicio de outra [...] a dúvida pode ser concebida como 

uma procura de uma certeza que começa por destruir a certeza que era 

considerada autêntica” (2011, p. 21-22). Melhor do que a reprodução de um 

modelo, em um período em que alguns paradigmas são quebrados, é a dúvida 

que se apresenta como elemento fundante do processo reflexivo. 

           Ainda assim, terei que comentar, por meio da contradição, os discursos de 

P1 e P2, porque nessa confusão sobre o conceito da deficiência, sobre a dúvida 

que aparece como um princípio de ruptura com os saberes secularmente 

instituídos pela clínica, aparecem, em primeiro momento nas redações, os valores 

negativos ensinados pela medicina, como meio para se tentar explicar o que é a 

deficiência. Se a deficiência continua sendo apresentada em alguns discursos 

como um valor negativo, não se pode negar que a deficiência é aquilo que 

pensam que ela é, ela é aquilo que o discurso, enquanto aparelho, faz ela ser. 

            Portanto, a verdade da “deficiência”, no discurso contemporâneo, por mais 

que se fale sobre igualdade entre as diferenças; e desse discurso participem 

ativamente os meios de circulação, ainda assim, como fala Tomaz Tadeu da Silva, 

não se eximem as marcas da presença do poder, “incluir/excluir (estes pertencem 

aqueles não); (nós e eles); classificar (bons e maus; desenvolvidos e primitivos; 

racionais e irracionais); normalizar (nós somos normais; eles são anormais)” 

(2009a, p. 81-82). O discurso como aparelho produz inclusão e exclusão. É um 

aparelho que desenvolve um sistema social, e acaba pendendo, mesmo que na 

dúvida, para um dos lados. 
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           Nesse cenário, pode-se entender que embora exista uma dúvida, e que 

nela há dois conceitos, em primeiro momento as respostas sobre o conceito de 

deficiência revela que o indivíduo é deficiente na medida em que apresenta 

algumas características consideradas problemáticas.  

           A exemplo desse sistema que inclui e exclui, trago abaixo, um gráfico que 

apresenta o resultado de uma análise elaborada em 50 redações, escolhidas 

aleatoriamente, das 500 coletadas. O gráfico tenta mostrar que cada palavra 

representa uma síntese do que se entende por deficiência nos discursos de 50 

profissionais da educação. Em nível de porcentagem pode-se perceber que 

algumas palavras e termos são mais freqüentes ao se explicar o conceito de 

deficiência, sendo esses termos e palavras, integrantes de um discurso: 
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18%

14%

Marca

Diferença

Limitação

Comprometimento físico ou mental

Imperfeição

A  falta

não funciona direito

Anormal

problema

Dificuldade

A deficiência é uma doença

Assistencialismo

Patologia

Os deficientes são pessoas especiais

Não aprendem

Grafico I - Palavras e termos integrantes no discurso da deficiência:

I: A fonte das informações desse quadro é uma amostragem de 10% das 500 redações 
coletadas entre junho de 2010 a junho de 2011, elaboradas por alunos do curso de 
especialização em Educação Lato Sensu, e alunos de Pedagogia – segunda licenciatura, de 
uma universidade em São Paulo. As redações foram escolhidas aleatoriamente. (Ver anexo A) 
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           Ainda que atual, o discurso dos “professores” sobre a deficiência, 

compreende a deficiência como uma marca negativa; que pode ser considerado 

como um resquício e índice da ideologia nazista sobre a higiene dos corpos.  

           Porém, como apontei no inicio desse tópico, penso o discurso como um 

aparelho, mas um aparelho “espectral”. E nesse sentido ele não se assemelha a 

outros tipos de aparelhos como, câmera fotográfica, DVD, ou um aparelho de 

barbear. O discurso não é um aparelho que se pode tatear, ou que se possa, em 

dado bruto9, percebê-lo, mesmo quando materializado. Ao falar isso, penso que é 

justamente por essa característica espectral que os discursos, muitas vezes, 

embora tragam consigo um significado estigmatizador, esse significado acaba 

passando despercebido por quem por ele é atingido e penetrado. 

           Espectro, segundo Fernandes é uma “imagem, uma sombra, um vulto” 

(1967, p. 356). Entretanto, ao falar que espectro é sinônimo de imagem, e que o 

discurso é um aparelho imagético, me sinto na obrigação de esclarecer com quem 

entendo o conceito de imagem. É sob a luz do pensamento clássico de Bragança 

de Miranda que entendo “as imagens como constituinte de uma espécie de filtro 

invisível que transmuta o real” (2008, p. 09). Partindo do pensamento de Miranda, 

penso que o discurso é um aparelho espectral porque, embora aparelho, enquanto 

espectral, ele é um filtro invisível, cuja função é transmutar o real. A exemplo 

dessa transmutação retomo o discurso de Paul Schultze-Naumburg que conseguiu 

em 1932, como já narrado, transmutar em degeneração, o que era arte modernista 

e diversidade humana.  

           É dessa forma que entendo como o discurso, enquanto aparelho, opera.  

Ele transmuta o dado bruto em um símbolo. E nesse processo, o discurso ao 

simbolizar seu referente, como dizia Flusser, “cria e recria a realidade” (2007). 

Com isso acredito ser possível dizer que o discurso da deficiência é pura 

transmutação, criação e recriação de realidade, fruto de uma biopolítica e atuação 

do biopoder; pura manipulação. O discurso da deficiência é, metaforicamente, um 

                                                 
9 O conceito de dado bruto é trazido, por mim, segundo Vilém Flusser, como sinônimo 
daquilo que está em seu estado de brutalidade, seu estado primeiro, antes de ser 
simbologizado ( 2007, p. 45). 
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brinquedo aparentemente inocente que esconde a voracidade de quem o 

manipula. 

             O discurso enquanto aparelho redistribui seus significados, e mesmo que 

apareça sob o aspecto de um outro significante, numa nova produção lexical, 

ainda preservará em seu novo “corpo lexical” seu significado antigo.  O que quero 

dizer é que embora se diga que as pessoas são deficientes, ou portadoras de 

necessidades especiais, ou pessoas com deficiência, ou diferentes, o que se diz é 

que as pessoas possuem um defeito e por isso não participam do estado normal 

da vida.  

           Portanto, o discurso da deficiência é uma espécie de produção intencional, 

embora invisioperceptual. Entretanto a verdade, o conceito da deficiência é a 

prova de uma materialidade que foi transmutada pelo aparelho discurso a se 

tornar pura simbologia de uma existência negativa, da antinatureza. Desse modo 

as representações que se escondem atrás das palavras que as expressam, dos 

discursos que as articulam, são as formas mais opressoras que conseguem fazer 

do outro uma “pessoa com deficiência”. O discurso enquanto aparelho espectral 

produz existências e estabelece a relação hierárquica entre os homens de modo 

que, sendo espectral o faz invisivelmente e por isso programa as significações. 

 

 

1.9– Programação, aparelhamento e educação: 

 

            Como disse ainda a pouco, embora todo ser humano faça uso do discurso 

enquanto aparelho, a exemplo dos resultados apresentados pelas redações, 

penso que nem todo ser humano o programa. A exemplo do uso programado do 

discurso, relembro os fragmentos das redações, já citadas acima, ou a forma 

como a revista Nova Escola significou a deficiência para mostrar como o reuso do 

discurso sobre a deficiência, pelos “professores” e pela mídia impressa, 

reproduzem o discurso da deficiência segundo as intenções de seu programador, 

relacionando-a a problema, defeito, anormalidade. Muito embora esse 
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programador tenha pensado esse “programa” conceitual no final do século XIX, e 

início do século XX.  

           Entretanto, é com Flusser novamente, que vou pensar essa relação entre o 

homem, o “aparelho-discurso”, sua programação e o papel da educação no 

processo de passar a diante determinados discursos programados. Vilém Flusser 

de um certo modo, ao dizer que “quem possui o aparelho não exerce poder, o 

poder é de quem programa o aparelho e de quem realiza o programa de 

determinado aparelho” (2009, p. 27), mostra como o homem é suscetível a 

determinadas pré-programações.  

           Nesse processo de programação do discurso enquanto aparelho, a palavra 

deficiência, foi criada e recriada algumas vezes na história. Foi programada, para 

causar efeitos, segundo as intenções de seu programador. Até então não há nada 

de novo nessa afirmação, tendo em vista tudo que até o presente momento já foi 

delineado. Porém, ao trazer alguns dos pensamentos flusserianos, me pego a 

pensar sobre os possíveis programadores da palavra deficiência. E é obvio que ao 

pensar sobre esse assunto, descortina sobre mim a figura do médico com seu 

saber clínico10 e do juiz com o seu poder legal.  

            Considerando os saberes e poderes médico-legais, intuo que aqueles que 

nascem já usando o discurso da deficiência de modo pré-programado, muitas 

vezes não exercem poder sobre ele, são submetidos a programação 

“historicamente constituída”, e não se dá conta, muitas vezes da intenção do 

programador. Instituições, personalidades e autoridades produzem seus discursos 

como se eles fossem dominados por eles, sendo que são eles, os discursos, quem 

os dominam. Essa dominação discursiva, onde uma outra voz fala em meu lugar 

sem que se perceba, é o que entendo com Tiburi como “ventriloquacidade” (2011, 

                                                 
10 Ao falar em clínica me refiro ao pensamento de Foucault. Segundo Michel Foucault, em 
síntese, “clínica é um espaço que se utiliza, de um conhecimento anatomoclínico, 
proveniente do pensamento médico [...] a clínica é uma prática de medicina classificatória 
que supõe uma determinada configuração da doença [...] a estrutura principal que a 
medicina classificatória se atribui é o espaço plano do perpétuo simultâneo. Tabua e 
quadro. Nesse espaço simultâneo em que as formas distribuídas no tempo se reúnem e 
se superpõem; o parentesco se estreita a ponto de se transformar em identidade” (1980, 
p. 02-03-05).  
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p. 36). Onde o boneco que, por meio de uma ilusão de ótica parece falar, fala pela 

voz de outra pessoa, seu manipulador. 

            Entretanto, se o discurso é um aparelho, metaforicamente, as palavras são 

sua engrenagem, as letras são suas peças. Cada letra se encaixa de modo que 

componha um símbolo. Flusser, sobre as letras, disse que elas “são imagens de 

uma cena cultural” (2010, p. 44). Logo, penso, se as letras são imagens de uma 

cena cultural e o discurso é um aparelho, a palavra enquanto fundamental 

engrenagem do aparelho, e sendo essa fundamental engrenagem formada por 

letras, pode-se deduzir que a deficiência é pura cultura. 

           Ao dizer que o discurso da deficiência é pura cultura, e que ele é aparelho-

engrenado por palavras, é possível pensar que ele é também, disseminador de 

ideologia11. Ou seja, toda palavra e todo discurso traz consigo um cosmos12 

ideológico. Acreditando nessa idéia me sinto no dever de explorar um dos locais 

onde esse aparelho é usado para promover ideologias. É na busca desse uso, que 

vejo um aparelhamento, no qual um aparelho se aglutina a outro aparelho. O que 

entendo como aparelhamento é o uso do aparelho-palavra por um outro aparelho, 

a escola13.  

           Tanto, Louis Althusser (1970) quanto Michel Foucault (1979), pensaram a 

escola como um dos principais “aparelhos ideológicos do estado14”. Na visão 

                                                 
11 Penso ideologia com Marx. “Para os marxistas, o termo ideologia significa todo sistema 
filosófico, religioso, ético, etc., considerado como espiritual, mas que na realidade é mera 
função de um processo ou estado puramente material, sobretudo econômico” (SANTOS, 
1963, p. 824). 
12 Vilém Flusser diz que “a matéria prima do nosso pensamento, consiste de palavras de 
palavras [...] sendo que quando percebemos palavras, percebemos uma realidade 
ordenada,um cosmos” (2007, p. 40-41).  
13 Segundo Tomaz Tadeu Silva, Aparelhos ideológicos de Estado Na análise de Louis 
Althusser, os “aparelhos ideológicos de Estado” distinguem se dos “aparelhos repressivos 
do Estado”. Enquanto estes (a polícia, o sistema judiciário, as instituições penais, o 
Exército) atuam através da força e da repressão, aqueles (a escola, a família, a Igreja, os 
meios de comunicação) atuam através da ideologia e do convencimento” (2000, p. 16). 
14 Segundo Althusser, “Na escola aprende-se a ler, escrever, contar. Aprende-se algumas 
técnicas e elementos, que podem ser rudimentares ou aprofundados, de cultura científica 
ou literária, diretamente utilizáveis nos diferentes lugares da produção (uma instrução 
para os operários, outra para os técnicos, uma terceira para os engenheiros, uma outra 
para os quadros superiores, etc.). Aprende-se na escola alguns saberes práticos (des 
„savoirs - faire‟). Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo em que se ensina esta técnica e 
este conhecimento a Escola ensina também as regras dos bons costumes. Isto é, o 
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desses dois teóricos a escola sendo aparelho deve produzir algo, e produz. A 

principal produção da escola é a ideologia, que se fixa por meio do discurso de 

convencimento (discurso produção do aparelho-palavra). O discurso de 

convencimento, produção do aparelho-palavra, penetra na sociedade como uma 

verdade, e nela fixa-se como indissolúvel se massificando. A escola massifica, 

torna popular determinadas ideologias para convencer a sociedade de suas 

verdades.  

           Portanto, conforme já foi mostrado, o modo como alguns “professores” 

significam a palavra deficiência para usá-la em seus discursos, é conseqüência de 

um aparelhamento. Nesse processo, programador mor (aquele que programa o 

aparelho), escola (aparelho ideológico do estado) e palavra (aparelho linguístico), 

fazem circular na sociedade o discurso da verdade do que se deve pensar sobre a 

deficiência. Para Foucault, “a verdade das coisas se liga a uma verdade do 

discurso que logo a obscurece e a perde” (1979, p. 19). O que fica, o que resta é a 

ventriloquacidade.  

           Trago essa idéia de aparelhamento, porque sendo o discurso um produto 

de um determinado aparelho ideológico, será ele também disseminador de sua 

produção cultural. Arrisco-me a dizer que nasce desse aparelhamento, uma 

cultura da dicotomia, na qual a sociedade aprende que alguns são 

deficientes/eficientes, anormais/normais, imperfeitos/perfeitos, maus/bons, 

feios/bonitos, malditos/belos, mulheres/homens, homossexuais/heterossexuais, 

negros/brancos, animais/seres-humanos, outros/nós, diferentes/idênticos, não-

eu/eu, etc.  

           Ser um “não-eu/pessoa com deficiência” ou um “eu/normal” na sociedade 

faz toda a “diferença”. Para me fazer entender trago novamente a questão do 

discurso como produto da língua humana. Entretanto, é sob a luz do pensamento 

                                                                                                                                                     
comportamento que todo o agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar 
que está destinado a ocupar: regras da moral, da consciência cívica e profissional. Isso 
significa exatamente regras de respeito pela divisão socialtécnica do trabalho, pelas 
regras da ordem estabelecida pela dominação de classe. Ensina também a bem falar, a 
redigir bem, o que significa exatamente (Para os futuros capitalistas, e para os seus 
servidores) a mandar bem, isto é, (solução ideal) a falar bem aos operários, etc” 
(ALTHUSSER, 1970, p. 21). 
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de Flusser que proponho uma reflexão sobre o que é língua: “a língua é o conjunto 

de todas as palavras percebidas [...] e o pensamento é o aspecto subjetivo da 

organização das palavras [...] sendo que as línguas são as formas nas quais as 

potencialidades se realizam” (2007, p. 41-45-131). Ou seja, a realidade é palavra, 

e as palavras criam realidade representativa15, e a realidade representativa se 

divide em aquilo que sou e aquilo que não sou pelo modo como é empregado no 

discurso.  

           No entanto, é pelo aparelhamento que se ensina a sociedade quem é e 

quem não é: quem é normal, quem não é; quem é belo, quem não é; quem é bom, 

quem não é; quem é eficiente, quem não é; quem é o dominante, quem é o 

dominado; quem é o majoritário, quem é o minoritário. E nessa série de 

denominações a palavra deficiência, pode ser percebida como uma síntese de 

todos os valores negativos presentes nas dicotomias sociais.  

           Tomaz Tadeu da Silva, diz que “as afirmações eu sou”, na verdade, é parte 

de uma extensa cadeia de negações, de expressões negativas, de identidade e 

diferenças. Segundo Silva, por trás da afirmação “eu sou brasileiro”, deve-se ler: 

não sou argentino, não sou chinês” (2009, p. 75).  

           Todo pensamento de Tomaz Tadeu da Silva me faz perceber que por meio 

das palavras deficiência, e do discurso “eu sou uma pessoa com deficiência”, 

conforme apresentado no ideograma do tópico anterior, pode-se perceber que a 

negação se constitui em dizer, implicitamente, que “eu não sou normal como 

vocês, eu não sou perfeito como vocês, eu não funciono como vocês dessa 

cultura majoritária”.    

           Desse modo, são posicionados na sociedade aqueles que são 

pertencentes a cultura majoritária e podem decidir o que querem fazer na 

sociedade representados pela posição do “eu”; e aqueles que são considerados 

de uma cultura minoritária e não podem tomar decisões, sendo  representados 

pela posição do “não-eu”.  

                                                 
15 Tomaz Tadeu da Silva fala que “a representação não aloja a presença do real, a 
representação é como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de 
sentido, a representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, e estreitamente 
ligado a relações de poder” (2009, p. 91).   
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           Por isso, me arrisco a dizer que, a palavra deficiência participa do “não-eu”. 

Ao pensar nesse posicionamento da palavra deficiência eu me baseio, novamente, 

no pensamento de Kathryn Woodward, segundo ela, “todas as práticas de 

significação (aparelho-palavra) que produzem significados (símbolos e discursos) 

envolvem relações de poder, incluindo o poder para definir quem é incluído e 

quem é excluído16” (2009, p. 18). (Entre parênteses, acréscimos meus).  

           Michel Foucault identifica que a sociedade cria “pares de representação de 

valores opostos, (maus/bons, feios/bonitos, malditos/belos, mulheres/homens, 

homossexuais/heterossexuais, negros/brancos, animais/seres-humanos, 

outros/nós, diferentes/idênticos, eles/eu, não-eu/eu, etc) instaura a diferença 

quantitativa (deficientes/eficientes, anormais/normais, imperfeitos/perfeitos) e 

estabelece um jogo de sinais-obstáculos que podem submeter o movimento das 

forças a uma relação de poder17” (2009a, p. 100). (Entre parênteses, acréscimos 

meus). Conseqüentemente, penso que, a palavra deficiência é antes de tudo uma 

representação simbólica do poder, sendo o aparelhamento um instrumento 

articulador desse poder.  

 

 

1.10 – O aparelhamento que fortalece a deficiência pelo efeito conta-gotas: 

 

           A partir desse momento usarei a palavra aparelhamento para designar os 

termos aparelho escola e aparelho palavra, que segundo minha analise se 

aglutinaram, para difundir determinada ideologia. O discurso, a palavra e a escola 

serão tratados desde então como aparelhamento. Entretanto, ao falar sobre 

aparelhamento, creio que, ele é um mecanismo que, por meio dos processos 

educacionais vão formar a sociedade. O aparelhamento convence e institui 

verdades porque penetra de modo vagaroso, como se fosse um conta-gotas que 

despeja uma gota de essência de pinho em num recipiente com oito litros d‟agua. 

A gota vai se misturando a água, e mesmo que deixe seu cheiro, ao se misturar 

                                                 
16 As inserções colocadas entre parênteses, são inferências do pesquisador.  
17 As inserções colocadas entre parênteses, são inferências do pesquisador. 
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não se percebe o que é água e o que é essência. A água se contamina pela 

essência.   

           Portanto, por tudo que até o presente momento já foi delineado sobre o 

conceito de “aparelhamento”, me permito trazer algumas reminiscências de minha 

trajetória escolar para exemplificar, como, de modo lento a “gota de pinho” se 

mistura a água. Claro que, penso gota como a ideologia dominante, e água no 

recipiente como a sala de aula, a escola, e seus métodos disciplinares. O 

aparelhamento esconde seus perigos, e por isso penetra de tal forma que se torna 

um só corpo. Quase uma comunhão teológica. É por meio de algumas 

reminiscências que tentarei mostrar como o aparelhamento, mesmo que numa 

ventriloquacidade, atua na formação do pensamento. 

           As reminiscências como pretendo mostrar, pode ser uma prova viva de 

como o aparelhamento age de forma invisioperceptual. Sendo que 

invisioperceptualmente a ideologia higiênica, a premissa clínica, e a deficiência 

como algo negativo são reavivados, como já disse anteriormente em outros 

tópicos, sem serem, a priori, percebidas. Elas penetram aos poucos, como dizia 

Canguilhem, feito um “conta-gotas calibrado para dividir, um grama de água 

destilada em 20 gotas” (2009, p. 2000). O que Canguilhem diz é que de modo 

“minúsculo”, algumas ideologias se propagam a dimensões extensas, atingindo 

massas, um grande volume de pessoas.  

           Logo, minhas reminiscências serão relatadas, para que se perceba como 

esse “conta-gotas” do aparelhamento dissemina a ideologia normalizadora sem se 

fazer perceber. O aparelhamento, então, pode ser entendido como um instrumento 

da ação do biopoder.  

           Ao pensar em aparelhamento e biopoder, penso ser relevante, essas 

reminiscências, porque se tratando esse primeiro momento de uma investigação 

sobre os discursos que se aglutinam, acredito que nada me foi mais significativo 

do que, na primeira série, aprender a relacionar minhas articulações sonoras a um 

desenho gráfico, ou seja, ser programado para me submeter ao aparelho-palavra 

e ser sujeitado a um sistema de representação, ser introduzido no jogo de poder 

do jogo enunciativo, onde tudo o que eu pensava ou falava ou escrevia era 
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avaliado. Portanto, cada palavra apreendida, cada sílaba, cada letra, era uma 

gota, do jogo do poder, que me penetrava. Era uma decisão de fora para dentro 

que me constituía como sujeito. Era um ritual que me engendrava na prática da 

ventriloquacidade.  

           Ao falar assim, pretendo mostrar como a ideologia penetra no pensar sem 

que o sujeito se dê conta, de imediato, desse penetrar. Ela penetra saciando 

nossos interesses pelo conhecimento, e cegando nossa percepção investigativa. E 

se consegue fazer isso, é porque, como dizia Foucault, “o poder se mantém e é 

aceito porque simplesmente ele não pesa só como uma força que diz não, como 

força negativa, mas porque ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma 

saber, produz discurso” (1979, p. 08). Maria Lucia de Amorim Soares vai além, 

segundo ela “a escola sitia o aluno numa carteira individual e costura sua boca” 

(2001, p. 24). Logo, o aparelhamento, fazendo uso de um discurso, faz, como 

disse Márcia Tiburi, que eu “seja capturado pelo que me olha e, sem garantia me 

perca de mim18” (2011d, p. 80). Confundo-me com o discurso sobre mim, e acabo 

sendo um “produto” do aparelhamento. Nesse contexto, o aparelhamento, 

segundo Soares, é um “processo de educação que torna o aluno apto para a sala 

de aula, mas não para a vida real” (2001, p. 24). 

           Em relação ao aparelhamento e a deficiência, a escola fazendo uso da 

ventriloquacidade, sujeita algumas pessoas a uma “verdade da deficiência” 

fazendo com que a deficiência se torne uma existência real. Ensina-se na escola 

ser ou não ser deficiente. Essa realidade da deficiência começa, por meio de uma 

seleção geográfica, por meio da alocação dos corpos, onde normais estudam e 

freqüentam e consomem como pessoas normais, onde as pessoas com 

deficiência estudam (vam) e frequentam (vam) e consomem ou não consomem 

como pessoas normais.    

           Sobre essa relação de alocação social, e divisão dos espaços geográficos, 

intuo que há, uma espécie de cartografia social, para se saber em quais espaços 

estão os normais e os anormais. Por isso se fez e ainda hoje se faz necessário, 

                                                 
18 Márcia Tiburi diz essa frase se referindo ao olho de vidro, modo como elabora uma 
critica a televisão, porém não vejo muita diferença entre a TV e a escola “quando essa se 
concebe de modo tecnicista”.  
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em nível de biopolítica, separar vidas. Alguns podem estudar nas escolas 

regulares, outros em escolas especiais, ou como se diz hoje nas escolas 

inclusivas.  

           A exemplo dessa idéia, algumas crianças, que moravam em minha rua 

quando eu era criança, não freqüentavam a mesma escola que eu freqüentava, 

porque antes de serem olhadas como crianças eram olhadas como crianças com 

deficiência. A palavra deficiência era a referência primeira para significá-las. Elas 

não podiam estar onde as demais crianças estavam, tinha seu rumo certo, a 

escola especial. Ainda hoje, nas escolas denominadas inclusivas, a criança 

considera com deficiência, corre o risco de, mesmo estando em uma escola 

inclusiva, ser depositada em um cantinho especial, sendo atendida por um 

professor auxiliar para não atrapalhar o andamento de toda a sala.  

           Muitas vezes, essas crianças se perdem da palavra “criança”, para ser 

apenas apontada pela palavra “deficiência” e na escola acabam sendo conhecidas 

como aquelas que “possuem problemas”, “especiais”, “deficientes”, se perdem até 

mesmo de seu nome quando se considera antes de mais nada a  deficiência.  

           Por isso, ao recordar sobre meu passado penso que foi por meio da escola, 

em primeiro momento, que tive acesso a cena cultural do que se pode ser na 

sociedade e como as palavras têm peso. Foi por meio da escola, também, que tive 

acesso ao universo das letras. Os sons que eu produzia eram representados na 

lousa como A, B, ba. Aos poucos os sons se transformavam em representações 

escritas, e as palavras surgiam em uma folha de papel. O que me guiava nessa 

trajetória escolar, além das aulas expositivas da professora era uma cartilha, 

Caminho Suave, que hoje a percebo com Michel Foucault como uma espécie de 

“tecnologia da representação19”, cujas páginas eram repletas de famílias felizes e 

crianças brancas sorridentes.  

           Na primeira série, passei pela etapa que quase todas as crianças passam, 

a qual se denomina alfabetização (exceto aquelas crianças que tem seu direito à 

educação de qualidade negada por questões históricas e pertencem ao “não-eu”). 

                                                 
19 Vejo a cartilha utilizada na escola como aquilo que Foucault denomina de “tecnologia 
da representação” com a qual o homem é conduzido a uma bem-sucedida mecânica 
natural” (2009a, p. 100). 
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Ser alfabetizado, segundo minha leitura é participar de um mundo letrado, é 

conhecer o valor da escrita e o peso das palavras. Mundo do qual, as crianças 

significadas pela palavra deficiência, em grande maioria não tiveram e ainda não 

tem acesso.  

           Recordando meu período de alfabetização, entendo, fazendo uso do 

pensamento de Flusser, que nesse processo, mais do que aprender a representar 

os sons por meio de desenhos gráficos, eu passava por um ritual de “orientação e 

alinhamento do meu pensamento” (2010, p. 20). O aparelhamento assim me 

orientava, me alinhava. É inevitável, hoje, não pensar que, fazia parte desse ritual, 

também aprender a classificar as pessoas que estavam a minha volta, tendo como 

referência aquelas que não estavam porque eram marcadas como crianças com 

deficiência.  

           O pensamento se alinhava e se orientava, também pela segregação que se 

descortinava, na medida em que eu estudava em uma escola normal, e alguns em 

uma escola especial, ou na medida em que, com as carteiras enfileiradas, fracos e 

fortes iam se organizando. 

           Em alguns momentos, quando eu errava algum resultado matemático, ou 

alguma lição, logo se ouvia por parte de alguns “professores”: “parece deficiente, 

desse modo, vai estudar na APAE”. Na medida em que tomava conhecimento de 

que uns estudavam na escola normal e outros na escola especial, também me era 

dito que os que estudavam na escola especial, eram aqueles que não aprendiam, 

por isso qualquer “erro” em sala nos fazia ser comparados com os alunos da 

escola especial. Ao comparar, estimula-se a sociedade a pensar em valor.   

           Nesse sentido, o aparelhamento fixava no pensamento de muitos, que ser 

uma pessoa com deficiência era o mesmo que ser alguém que não aprende, um 

retardado. Ao ouvir que aquelas crianças estudavam em uma escola especial, 

construía dentro de mim uma relação de diferença: ele é diferente de mim por isso 

não pode estar no mesmo lugar que eu estou.  

           Assim se concretizava uma política higienista, que Michelle Perrot, ao 

entrevistar Michel Foucault definiu tão bem: “a higiene social nasce em nome da 

limpeza, da saúde, por meio do controle da alocação de uns e de outros” (1979, p. 
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213). Portanto, alfabetizar era mais do que apreender o mundo das letras era 

separar pessoas como se fossem sílabas.  

           Embora as teorias educacionais proponham que a alfabetização, como 

explica Emília Ferreiro e Ana Teberosky, seja um processo no qual a criança 

adquire de modo sistemático a escrita, passando por determinadas fases (1999). 

Vilém Flusser (2010) sobre a escrita considera-a fundamental para o entendimento 

do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Segundo Vilém Flusser “só no gesto 

de escrever afirma-se a existência” (2010, p. 18). Sob a luz do pensamento de 

Flusser, penso que para existir deve-se pertencer a uma das “inscrições” 

programadas pelo aparelhamento, encaixando-se em uma das ideologias 

promovidas por ele.  

           Nesse cenário, o discurso pedagógico que se constrói para referir-se aos 

deficientes e à “deficiência”, na contemporaneidade, parte das velhas ideologias 

que formam, desde o século XIX, as identidades, sendo proferidos não por um 

“sujeito que pensa que conhece, e que o diz; ao contrário, é um conjunto em que 

podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação 

a si mesmo” (FOUCAULT, 1969, p.61).  

           Isso ocorre porque “a afirmação da identidade e a enunciação da diferença 

traduzem o desejo dos grupos sociais assimetricamente situados, de garantir o 

acesso privilegiado aos bens sociais” (SILVA, 2009a, p.81). O aparelhamento diz 

quem pode e quem não pode ter acesso aos bens sociais. O aparelhamento 

convence quem é eficiente e quem é inválido para participar ativamente do 

sistema econômico. O aparelhamento produz a uniformização dos saberes.  

           Porém ao falar nessa uniformização dos saberes, quero lembrar de como a 

língua é ensinada na escola. Porque ao se ensinar língua ensinasse o valor 

sintático das palavras e a formação do discurso. O aparelhamento uniformiza a 

construção discursiva ao dizer que o bem falar é constituído, como fala Flusser, de 

“sujeito e predicado” (2007).  Nessa formação do aprender a elaborar um discurso, 

o aparelhamento utiliza-se do ensinamento do substantivo, do adjetivo para fazer 

surgir a deficiência como uma condição ou uma qualidade.  
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           A palavra deficiência como termo constituinte de um discurso, 

inevitavelmente se colocará na ventriloquacidade como um substantivo ou 

adjetivo. Lingüisticamente, o valor de se ser ao mesmo tempo nome e qualidade, 

substância imaginada e estrutura derivada faz de seu referente algo definido pelo 

universo morfológico da linguagem.  

           Ao restringir o que se é, tendo como referência o universo morfológico da 

linguagem, ou seja, da regra que se impõe a palavra, uma prática de caráter 

unilateral, para se ensinar o valor das palavras é instaurada. Penso com Soares 

que “essas pessoas que ficam em práticas e planos restritos perdem o 

vocabulário, e se tornam cabeças veladas em procissão” (2001, p. 25). Muitas das 

vezes, o aparelhamento, transforma “professores” e alunos, sem que esses se 

dêem conta, em cabeças veladas numa procissão.  

           Ao se aprender, por meio do aparelhamento que, a palavra deficiência na 

construção “pessoa com deficiência”, é uma qualidade da pessoa, um adjetivo; 

ensina-se que, alguns possuem a qualidade de serem normais e outros a 

qualidade de seres deficientes. Dissemina-se então um discurso que difunde a 

noção de nós e eles. Para Silva “os pronomes nós e eles não são simples 

categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de „posição-de-sujeito‟ 

fortemente marcadas por relações de poder” (2009, p. 82). Embora cada qual, 

dentro dessa classificação, tenha em sua natureza uma característica singular, o 

verbete “deficiência”, pelo aparelhamento e seu efeito conta-gotas, representa um 

grupo de pessoas que se diminuem por meio do valor coletivo da palavra 

deficiência.  

           Ao aparecer como um adjetivo, a deficiência representa, não apenas uma 

pessoa, mas identifica um grupo de pessoas, um povo, gente que compartilha de 

um mesmo “problema” em sua existência. A pluralidade do ser humano 

cadeirante, surdo, cego, Down e etc. se anula, se “singulariza” dando a impressão 

que todos constituem um único tipo de sujeitos, os que têm uma deficiência. A 

singularização do que é plural “é uma forma de transformar o homem em gente „A 

gente‟ não sofre dúvidas existenciais quanto às normas de seu comportamento” 
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(FLUSSER, 2008, p.87). Essa “gente com deficiência”; pensando com Flusser, se 

enquadra, se encaixa, se submete, se inclui nessa categoria.  

           O termo, “a gente”, destitui a autonomia e, muitas vezes nega a 

subjetividade porque essa se perde no termo coletivo que a designa. Portanto o 

aparelhamento fortalece a deficiência como um estado da existência humana, 

como uma condição porque se utiliza, de pequenas gotas para fazê-lo.  São 

palavras que aos poucos vão penetrando e convencendo de que a pessoa com 

deficiência é um ser humano imperfeito, feio, ineficiente e por isso deficiente, 

especial e anormal. Sendo que todas essas palavras, como gotas que vão sendo 

absorvidas pelo convencimento, se firmam, aos poucos como uma verdade 

absoluta. É por seu efeito conta-gotas que o aparelhamento acaba conseguindo 

fazer existir na sociedade, um jogo de valores. Aos poucos, acredita-se que as 

pessoas se dividem em formas diferentes. Muito embora, nessa existência, se 

torne fixa a relação de muitos outros adjetivos que indicam a posição do sujeito na 

sociedade. No quadro abaixo trago um pequeno esboço dos adjetivos, que 

implicam o que é ser uma pessoa adjetivada pela deficiência: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiente/indeficiente 
Trabalhadores 

Imperfeitos/feios 

Quadro VIII – Adjetivos usados para dar valor social às pessoas: 

8: Quadro elaborado, tendo como referencia Fernandes (2001). Elaborado pelo autor.  

Adjetivos positivos Adjetivos negativos 

Perfeitos/belos 

Normais 

Ineficiente/deficiente 
Inválidos 

Especiais 

Esteticamente 

Produção/consumo 

Educação 

Normais/Indeficientes Deficientes/anormais Categorias 

Qualidades, e/ou 
“condição” humana. 
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           Muito embora, pareça simples o modo como o efeito conta-gotas do 

aparelhamento age, não o é. Esse sistema envolve uma série de modos e meios 

de se fazer penetrar pelo convencimento. Todavia, na medida em que se ensinam 

os significados das palavras, seja pela morfologia ou pela sutileza com a qual a 

escola “sugestiona ou predica”, essas orientam e alinham o pensamento, fixando 

referencia e promovendo inscrições-qualitativas, como as trazidas acima.  

            Era exatamente isso o que acontecia, a escola me ensinava a disciplinar 

meus desejos, inclusive os poéticos para me fazer obedecer a uma ortografia, 

uma ortoépia, e uma ortologia20. Foi na escola que aprendi a classificar, a 

categorizar, a relacionar imagens a uma referência gráfica. Foi a escola quem me 

apresentou o universo das palavras.  

           Foi a escola quem me colocou no universo da norma, e lá aprendi que as 

palavras constituíam um universo denominado “culto21”. Na medida em que eu 

experienciava as palavras, penso com Foucault, eu ocupava certa posição em 

relação ao conhecimento, eu adquiria uma posição na sociedade, eu adquiria um 

certo ponto de vista, uma certa função, eu aprendia no processo de orientação e 

alinhamento do meu pensamento “ver, em vez de ler, verificar, em vez de 

comentar” (FOUCAULT, 2009a, p. 16), eu silenciava minhas inquietações. Mas eu 

não percebia que, era por meio da escola que eu promovia inscrições identitárias. 

O aparelhamento cumpria sua função.  

           Hipoteticamente, acredito que posso dizer que as palavras têm “peso”. E o 

peso das palavras é histórico. Não é à toa que Foucault, ao falar sobre o indivíduo, 

dizia que “cada indivíduo se encontra preso numa série temporal, que define 

especificamente seu nível ou sua categoria” (2009b, p. 153).  É por pensar assim, 

concordando com Foucault, que acredito, que a palavra deficiência é um peso. O 

que chamo de peso, é o poder que as palavras possuem de marcar seus 

                                                 
20 Segundo Georges Canguilhem “ortologia é o mesmo que gramática, sendo que orto 
indica sempre um conceito normativo” (Cf. 2009, p. 206).  
21 “A Gramática normativa estabelece a norma culta, ou seja, o padrão lingüístico que 
socialmente é considerado modelar [...] As línguas que têm forma escrita, como é o caso 
do português, necessitam da Gramática normativa para que se garanta a existência de 
um padrão lingüístico uniforme” (CIPRO NETO; INFANTE, 1997, p.64).  
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referentes, dando a eles um valor negativo ou um valor positivo, de inscrever na 

história a “qualidade” do outro.  

           Em relação ao peso das palavras, posso adiantar que desde que conheci o 

Saci22; lendário personagem folclórico; passei a pensar nesse assunto como um 

problema. Foi na segunda série que algo me chamou a atenção. No dia do 

folclore, me lembro, a professora contou uma história de Monteiro Lobato, O Saci. 

Naquele momento, o “conta-gotas” canguilhiano, disseminava seu veneno de 

modo invisioperceptual. Houve todo um ritual para que a história do Saci fosse 

contada. A professora havia entrado na sala de aula com um livro grande, de capa 

dura, bonito, o livro estava nas mãos dela, e já entre aberto. Ela impostou a voz, e 

disse “Hoje iremos conhecer um dos maiores escritores brasileiros [...] e uma 

história de arrepiar”. Como contava a história o “Saci era um endiabrado moleque 

de uma perna só [...] Saci andava solto pelo mundo armando reinações de toda 

sorte [...] tudo que acontecia de ruim em casa era arte do saci [...] o Saci é preto 

que nem carvão [...] e o Saci fede enxofre” (LOBATO, 1994, p. 17-18-19-21). 

           Hoje, relembrando e relendo a história do Saci, percebo como as palavras 

formavam a imagem do saci no imaginário das crianças. Como cada detalhe da 

história derramava uma gota do conta-gotas canguilhiano construindo, segundo a 

atuação do aparelhamento alguns preconceitos. O Saci estava inscrito em uma 

série de classificações, que o posicionava como sujeito: negro, fedido, endiabrado, 

mal, aleijado. O Saci, dentro daquele ritual que o apresentava, fora a primeira 

pessoa com deficiência da qual eu ouvi falar, mas era perigoso e endiabrado. O 

Saci, não tinha casa, era moleque de rua ou do mato, afro descendente e por isso 

negro, um aleijado preto que fede enxofre.  

           Não quero aqui, fazer um julgamento da literatura de Monteiro Lobato, mas 

apenas confessar que essas palavras, desde a infância haviam me incomodado, e 

muito. O peso das palavras, as inscrições penetravam em minha consciência me 

causando incomodo, mas por certo causava satisfação em algumas pessoas que 

não estavam inscritas na imagem do Saci: os brancos, filhos de Deus (pela crença 

                                                 
22 Segundo Fernandes “A palavra Saci-cererê, Saci-pererê são sinônimo de diabo, 
demônio, capeta, coisa má (1967, p.715)”. 
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religiosa); e por isso perfeitos, normais, eficientes, os bons por excelência. As 

palavras deviam causar um certo desconforto, naqueles que se assemelhavam ao 

Saci: negros, umbandistas, pessoas sem perna. Talvez, eu não me faça entender, 

ao trazer Foucault nesse momento, mas, inevitavelmente, ao relembrar as 

palavras que compõem a história do Saci penso no que Foucault disse: “há uma 

ferida nesse corpo; uma identidade, naquilo que se percebia como obscuro 

impulso sem nome” (1988a, p. 170). Ao me posicionar nesse momento sobre 

aquilo que Foucault diz, e sobre a história do Saci, quero apenas dizer que 

acredito na ferida que brota, no corpo social, pelas palavras.   

           Ao falar sobre “ferida que brota das palavras”, não construo essa frase como 

um fazer poético, mas crítico, pensando no poder que o aparelhamento tem na 

construção de um sujeito, sendo o sujeito em si uma ferida aberta. Penso na forma 

como Fernandes explica ferida: ferida é “golpe, chaga, cutilada, dor, mágoa, pena, 

mortificação, agravo, injuria, afronta e insulto” (1967, p. 398). Nesse cenário 

linguístico; considero que qualquer identidade pode ser uma forma de ferida da 

sociedade. Uma ferida espectral que compõe o seu referente sem estar 

propriamente nele. Uma ação do biopoder, um projeto da biopolítica. A ferida 

marca profundamente aquele na qual é brotada.   

          Portanto, o peso das palavras “endiabrado”, “solto pelo mundo”, “aleijado”, 

“cheiro de enxofre”, fazia de Saci um alguém indesejado. Muitas crianças tinham 

medo do Saci. E assim, a literatura infanto-juvenil contribuía para a construção das 

representações sociais sobre algumas pessoas, entre essas, pessoas com 

deficiência, as pessoas negras e etc. Hoje, penso que as histórias que me foram 

contadas na escola, como parte do aparelhamento, contribuíram para a 

construção da representação social de todos que estavam naquela sala de aula. 

Todos aqueles que em sua diversidade não se viam representados nas histórias e 

cartilhas de alfabetização: índios, negros, pessoas com deficiência, filhos de mãe 

solteira, homossexuais etc. A palavra marcava cada um que a ouvia, feria, 

identificava, criava grupos, categorizava, firmava inscrição, e se reconhecendo 

nela ou não, cada um formava seu universo simbólico por meio dos valores que 

eram passados de modo invisioperceptual. 
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           Entretanto, acredito que as palavras, endiabrado, preto, aleijado 

funcionavam como um sistema de representação do que se devia pensar sobre 

determinado grupo social. E por isso entendo o aparelhamento, também como 

uma forma de se atribuir valor, porque desvalorizando uns e valorizando outros se 

dinamiza a ideologia da definição de grupos, se pode higienizar os corpos. Penso 

isso, porque na aula em que ouvi a história do Saci, com todas as marcas 

atribuídas a ele por meio de algumas palavras, não posso deixar de entendê-la 

como um ritual da palavra, na qual o que se celebrava era a representação 

negativa, do negro e do deficiente físico.  

           Tudo que precedeu a leitura da história do Saci compunha um ritual para 

alinhar e orientar o pensamento enchê-lo de verdade. A entrada da professora 

com um livro entre aberto, a impostação vocal no processo de leitura, a forma 

como reforçava os adjetivos da história, e o modo como a narrativa do Saci o fazia 

parecer uma verdade; tudo era um ritual no qual a palavra criava uma “realidade”. 

Não é à toa que Foucault já dizia, e eu concordo, que “todo sistema de ensino é 

uma ritualização da palavra” (2009a, p. 44), que fortalece a deficiência como uma 

condição negativa pelo seu efeito.  

 

 

1.11 – O discurso que poucos querem escutar: 

 

           Mesmo depois de ter falado sobre o aparelhamento e seu poder conta-

gotas de instituir verdades, desde sempre, até mesmo quando a ciência médica 

começou a ter notoriedade no século XIX; ou durante o fortalecimento, pelo 

nazismo, de que a deficiência é uma degenerescência, existiram algumas 

pessoas, cheias de subjetividade, que resistiram a essas imposições. Ainda hoje, 

mesmo como já mostrado anteriormente, quando falei sobre o modo como um 

grupo de pessoas se autodefine; ainda assim com tantos discursos que tentam 

imprimir uma marca, há pessoas que não se sujeitam a tal impressão. Elas são 

indivíduos que apresentam, assim como nas histórias em quadrinhos de Mauricio 

de Sousa, uma espécie de contra discurso. 
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           Essas pessoas não se reconhecem com deficiência, não se pronunciam 

como pessoa com deficiência quando falam sobre si, elas não se vêem 

deficientes. Ao analisar a resposta do questionário, de 5 colaboradores da 

pesquisa, foi possível entender que a palavra deficiência como meio de 

categorização ocorre de modo arbitrário. É uma imposição sobre determinada 

existência, uma espécie de bullying institucionalizado.  

           A palavra deficiência não circula, entre alguns daqueles que por ela são 

referenciados, como meio de autodescrição, ela é fruto do aparelhamento. O 

modo de pensar dos participantes da pesquisa vai ao encontro daquilo que Helen 

Keller (2008) e Gladis Perlin (2005), também pensam: “Não somos deficientes, 

porém somos categorizados como pessoas com deficiência”.  

           Entretanto, as respostas do questionário mostram que, embora as pessoas 

não se autodeclarem como pessoas com deficiência, alguns valores pejorativos 

são impostos a elas por serem consideradas pertencentes a essa categoria. São 

essas palavras, com valores pejorativos, em oposição ao modo como cada um se 

autodefine, que trago no esquema abaixo: 

 

 

 

 

Participantes AH FW EP LM RO 

 

Autodefinição 

Surda 
Normal 

Feliz/triste 
Batalhadora 

Insegura 
Medrosa 

 
Proativo 
Sociável 

Batalhador 
Realista 

 
Surdo 

Batalhador 
 

 
Tímida 

Observadora 
estudiosa 

 

 

persistente 

 
Trajetória 
escolar 

 

Difícil 

 

ruim 

 
Conflituosa 

Segregadora 
Devastadora 

 

Difícil 

 

Difícil 

 
Discurso da 

Escola 

Aluna com dificuldades 
de aprendizagem 

 
Coitadinha 

Deficiente auditiva 

 

 

diferente 

 

 

NR 

 

Surda-muda.        

 

Não era 
Aceita 
pelas 

escolas 

 

 

Quadro IX – Relação entre autodefinição, sentimento em relação à escola e 

a definição da escola sobre o sujeito. 

9: Quadro elaborado, tendo como referência o questionário aplicado a 10 pessoas, 
entre junho de 2010 a julho de 2011. Quadro: Elaboração própria.  
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           No quadro acima, se pode analisar que a palavra deficiência é arbitrária, e 

funciona como “uma ferida na pele”, de quem, por ela é referenciado. Isso, porque 

mesmo sem reconhecê-la como um meio de se autodefinir, ela impõe seu efeito. 

Penso esses efeitos como aquilo que Michel Foucault chamou de “técnica e tática” 

(1979, p.06), sendo essa técnica e tática usada para se produzir afirmações 

sociais.  

           Assim como já mostrado no primeiro capítulo, ao falar de Helen Keller e 

Gladis Perlin, e o modo como elas se autodefinem “filosofa” e “teóloga” como 

qualidades de sua pessoa, os participantes dessa pesquisa também se definem, 

segundo o modo como experimentam o mundo, sem que a palavra ou o discurso 

da deficiência componha sua autodescrição. Analisando um dos discursos de 

Helen Keller, em um de seus momentos de divagação filosófica, ela dizia que “se 

tivesse criado um homem, certamente teria colocado o cérebro e a alma na ponta 

de seus dedos” (2008, p. 427).  

           Ao dizer isso, Hellen Keller deseja para o outro o pensar e o existir no 

mundo pela experiência tátil. O que para muitos era um problema, para ela 

representava sua experiência mais sublime. Ela afirmava que “pensava e desejava 

com os dedos” (KELLER, 2011, p. 427). Nesse processo do pensar, segundo 

Hellen Keller, “os significados encontravam suas expressões constituindo aquilo 

que se pode chamar de discurso interior” (2011, p. 428). Nesse momento Hellen 

Keller fala da subjetividade, da qual era cheia. Acreditando em si, mais do que 

naquilo que a sociedade pensou para ela, Hellen Keller afirma, em um de seus 

discursos que:  

 

 

Muitas pessoas conhecem tão pouco do que está além de seu curto 
espectro de experiência, olham para dentro de si e não encontram nada, 
concluem que não há nada fora delas também [...] com um pequeno 
raciocínio engenhoso pode-se ver no mundo material simplesmente um 
espelho, uma imagem de sensações mentais permanentes; sendo que em 
cada esfera do autoconhecimento está a condição e o limite de nossa 
consciência [...] portanto, o homem olha para dentro de si mesmo e, com o 
tempo, encontra a medida e o significado do universo [...] e cada um de nós 
só pode saber muito pouco sobre o todo da sociedade [...] logo, os 
desafortunados não são apenas aqueles cuja “enfermidade” apela para 
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nossa solidariedade pelo seu visível e palpável terror – o cego, o surdo, o 
mudo, o manco, o torto, o e mente fraca, os moralmente doentes. Os 
desafortunados incluem um vasto número daqueles que são destituídos 
dos meios e confortos que promovem a vida correta e o 
autodesenvolvimento [...] por isso digo que a ignorância social está no 
fundo de nossas misérias, e se a função da educação é corrigir a 
ignorância, a educação social é, nessa hora, o tipo mais importante de 
educação [...] mas, não se pode negar que a ignorância lhe dá confiança e 
ela é destemida por falta de compreensão [...] o ser humano mais bem 
instruído é aquele que entende mais sobre a vida em que está situado; o 
cego, por mais pungente que seu sofrimento apele para nossos corações, 
não é uma pessoa isolada, separada, cujo problema possa ser resolvido 
por si mesmo, e sim um sintoma do desajuste social (2011, p. 428-429-430-
432-433-434-439).    

 

 

           Ao se pronunciar, Hellen Keller, faz entender que, o cego, não é um estado 

de vida, mas um sintoma de que a sociedade se desajusta, na medida em que 

tenta ajustar todos para viverem dentro de uma norma determinada. Não há 

padrão para a vida, não há uma norma que seja intrínseca a vida, às normas são 

sociais. Gladis Perlin disse em uma de suas pesquisas que: 

 

 

Para me iniciar na escrita de minha visão do sujeito surdo, tive de lutar para 
desaprender grande parte das suposições que me ensinaram a acreditara 
respeito do ser surdo. Particularmente os conceitos referentes a surdez no 
campo da audiologia e da medicina. O uso de minha pessoa significa ver o 
surdo do olhar de dentro, o que implica usar óculos diferentes dos ouvintes. 
Isso em diversas ocasiões foi de modo duro, chegando a contestar teorias 
e escritas ou faladas por sujeitos ouvintes, pelo simples fato de olhar as 
coisas com os “óculos surdos” me permitem ver [...] o surdo tem diferença e 
não deficiência [...] o discurso surdo inverte a ordem ouvintista e tem o 
peso da resistência, rompe e contesta as práticas historicamente impostas 
(2005, p. 51-52-56).  

 

 

           Porém o discurso de Gladis Perlin e de Hellen Keller, como o discurso de 

AH, FW, EP, LM, RO são, quando expostos, um discurso que poucos querem 

escutar. Representam um contra discurso que, muitas vezes não ganha 

visibilidade, porque contesta as verdades secularmente institucionalizadas sobre o 

que a deficiência representa para a sociedade.  
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            Um outro exemplo de contra discurso é o recente livro de Nick Vujicic. Nick 

Vujicic em seu livro Uma vida sem limites, revela que ao nascer sem braços e sem 

pernas, passou durante toda uma vida sendo rotulado por médicos como sendo 

um deficiente, muito embora nunca acreditasse nisso (2011). Vujicic venceu, em 

sua vida, após ter enfrentado inúmeros obstáculos impostos pela sociedade.  

           Em seu livro Nick Vujicic se define como feliz confiante, e lindo. Em uma de 

suas fotos, trazidas em seu livro Nick Vujicic diz: “quando criança a minha bem 

aventurada ignorância era uma benção, eu não sabia que era diferente, não me 

achava diferente” (2011, p. 256). Em um outro momento Vujicic revela que, “a sua 

brincadeira favorita era batalha naval, e que às vezes usava braços, mas no fim 

ficou evidente que conseguia realizar a maior parte de suas tarefas com mais 

eficiência por conta própria, sem a ajuda de próteses” (2011, p. 257). Já adulto 

Vujicic se formou em bacharelado com diplomação em Comercio e Planejamento 

Financeiro, e em Contabilidade, e quando não está trabalhando, aos finais de 

semana, surfa.     

           Nick Vujicic, não se autodeclara pessoa com deficiência. Porém, assim 

como Hellen Keller, Gladis Perlin, o contra-discurso de Nick Vujicic pode 

representar, uma espécie de falência do aparelhamento. Eles burlam aquilo que 

se considerava correto dizer sobre o outro, rompe com o jogo do poder, porque 

produz um antipoder, refaz o jogo enunciativo por meio de um novo ponto de vista, 

não reaviva o saber clínico, nem se deixa intimidar pelo fortalecimento que a 

deficiência teve no período nazista.  

            O contra-discurso é um “não declarado” que denuncia a violência que se 

tenta impor por meio da palavra a algumas pessoas. O contra discurso, é aquele 

que, mesmo pálido, e mesmo sendo ouvido por poucos, ainda assim provoca uma 

mudança  no olhar de alguns. O contra-discurso é um grito, que atravessa séculos 

na tentativa de dizer que “toda moeda tem dois lados”, “toda história tem duas 

versões”, “todo ser humano tem uma forma singular de ver, sentir e experimentar 

o mundo e nele interferir”. O contra discurso é aquele que tenta modificar o ponto 

de vista, mas que ainda é pálido, embora exista.  
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III 

A DEFICIÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE: 

Vigilância, lei, cinema e vídeo clipe, uma questão de ponto de vista. 

 

 

Os sentidos nos abrem o mundo. Entre 
eles, o da visão costuma ser 
considerado, pelo menos no ocidente, 
como o mais poderoso de todos. A 
visão é o principio da técnica.  
 

Josep Maria Esquirol 
 

 

 

1 – Um ponto de vista, a escola e a vigilância: 

 

            Nesse capítulo falarei sobre algumas questões contemporâneas da 

deficiência. Para tanto, retomo a pergunta feita por mim na introdução dessa 

pesquisa: Existe um ponto de vista determinado historicamente sobre a 

deficiência? Há uma norma construída institucionalmente que acaba orientando 

aquilo que se vê e se interpreta sobre a deficiência?  

           Num primeiro momento, minha intenção é responder a estas perguntas. 

Trago comigo, de imediato, a hipótese de que existe, sim, um direcionamento 

daquilo que o olho captura como verdadeiro sobre a deficiência, sendo esse 

direcionamento o que considero como sendo um ponto de vista. Muito embora 

esse ponto de vista possa ser entendido de duas formas: A primeira, 

resumidamente, é o ponto de vista que nasce do olho que observa, regula e 

descreve, a segunda forma se configura pela certeza como marca do preconceito 

materializado pela imagem. 

           Falo sobre ponto de vista porque é por meio do ponto em si que se começa 

e se termina um discurso é por ele que se determina o traço, o desenho, se define 

o encontro. O ponto de vista é então, compreendido, como uma espécie de 

absolutismo instaurado pela vigilância e pela ordem normativa.            
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           Partindo dessa hipótese, de que existem duas formas de se entender o que 

se acredita sobre a deficiência, fazendo existir um ponto de vista, creio ser 

importante explicitar que a “vigilância” institucionalizada, pode ser considerada 

uma tecnologia que se fundamenta na paranóia. A vigilância passa a ser o olho do 

poder que regula.  

           A idéia de vigilância que eu trago para esse estudo é baseada em Michel 

Foucault. Para Foucault o olho vigilante funciona como uma espécie de tecnologia 

que submete o homem a um determinado saber e poder disciplinador (2009b, 

p.211). Essa tecnologia de poder vigilante e disciplinador Foucault chamou de 

panóptica (2009b). Portanto o primeiro ponto de vista é o qual, com Foucault, 

entendo como fruto de um olho panoptizado.  

            Tomaz Tadeu da Silva diz que o panóptico é um dispositivo penitenciário 

concebido pelo filósofo inglês Jeremy Bentham (SILVA, 2000a, p.87). O dispositivo 

concebido por Bentham é um edifício circular, no qual os prisioneiros ficavam 

permanentemente expostos a vigilância a partir de uma torre central, sendo que 

embora vigiados não pode verificar a presença dos vigilantes. Os prisioneiros 

tinham uma visão da torre panóptica, porém o olho do vigilante ficava obscurecido 

pela torre. Conseqüentemente, por meio da edificação panóptica os prisioneiros 

nunca sabiam se estavam sendo vigiados ou não, embora o poder da vigilância 

atuasse sobre eles (2009b). Nessa arquitetura da vigilância o olho é substituído 

por “janelas”.     

           A incerteza da vigilância gerava, segundo minha analise, um poder auto-

regulador sobre os prisioneiros que, ficavam vulneráveis a um “olho” misterioso, 

que nunca se revelava. Por meio dessa não revelação o panóptico exercia uma 

força espectral sobre os prisioneiros, assim como a força do discurso, porque era 

um “olho” invisível. Nessa ação do escondimento entende-se como olho vigilante, 

um poder disciplinador que penetra e regula o outro sem ser percebido.  

           Em Vigiar e Punir (2009a, p.52) Foucault traz alguns modelos de edificação 

panóptica, entre essas, destaco a edificação da prisão de Stateville nos Estados 

Unidos. Por meio desse modelo de observatório panóptico, aqueles que por ele 

são vigiados se submetem a um olho que aprisiona. Essa estrutura simboliza uma 
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forma de poder que disciplina porque consegue propiciar, como já mencionado um 

escondimento do olho do vigilante.  

           Portanto, o primeiro conceito de olho vigilante, dessa pesquisa, é o “olhar 

vigilante” que regula o comportamento, delimita movimento, impõe normas, institui 

regime por meio de um discurso fechado e por isso institui um ponto de vista. 

Como dizia Silva referindo-se a Foucault, o olho vigilante funciona como um 

“regime escópico” (2000, p. 96). Regime porque determina o que o outro pode ou 

não fazer, escópico porque permite uma visão de 360o, e está posicionado de 

modo que exerça uma certa vantagem sobre aqueles que estão sendo olhados.  

           O outro conceito de ponto de vista que trago para essa pesquisa é aquele 

que vê quando olha, a imagem que já se imprimiu em sua visão. Um ponto de 

vista que, metaforicamente pode ser considerado míope, e por isso passa a 

significar a própria imagem que ofusca sua retina como o próprio objeto olhado. 

Esse ponto de vista é a impressão de um olho contaminado pelo aparelhamento, 

ou o ponto de vista que se apresenta pós-ação do aparelhamento.  

           Ainda, ao falar sobre esses dois conceitos de ponto de vista, creio que o 

primeiro é um dos recursos do aparelhamento para programar e fazer funcionar, 

na sociedade, a ventriloquacidade. O segundo é o ponto de vista de quem, ao 

contrário daqueles que elaboram um contra-discurso, contaminam-se pelas 

verdades do aparelhamento e passam a fazer dessa verdade sua visão absoluta. 

Ambos os pontos de vistas se relacionam entre si, embora sejam e possam ser 

estudados e explorados de modo separados.  

 

 

1.1- O cinema, a escola e a vigilância: 

 

           A relação que estabeleço entre o panóptico das prisões e o ponto de vista 

da educação em relação à deficiência se estabelece segundo minha análise, por 

meio de sua finalidade. Ambas, tanto a edificação panóptica pensada por Jeremy 

Bentham, como a educação disciplinar, proposta pela escola especial desde o 

inicio do século XX, tem como finalidade à regulação e normalização dos sujeitos: 
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O olho atento do professor para disciplinar e corrigir o corpo considerado 

defeituoso e deficitário.  

           A escola em si seja a normal-regular ou aquela que por algum tempo se 

denominou como especial, é uma instituição que funciona como um aparelho que 

atua para tornar possível a normalização dos seres humanos. Entretanto, esse 

aparelho, do qual já denominei no capitulo anterior, como um aparelhamento, 

possui um poderoso dispositivo de atuação, nas figuras do professor, do 

coordenador, do diretor, do supervisor, do dirigente, do secretário e do ministro de 

educação. Essas figuras, que participam do fazer educação são cada qual um 

dispositivo, meio que aglutinado, que se apresentará na pessoa do professor, pois 

é ele quem estará atuando na sala de aula. Por isso falarei, dando prioridade, da 

figura do professor, pois de certa forma, seja para burlar as normas ou disseminá-

las, seja para render-se ao aparelhamento ou propor aulas reflexivas, será a figura 

do professor, quem se encarregará de conduzir a sala de aula e o fazer 

educacional no cotidiano.    

           Agamben em seus estudos, fazendo referência a Foucault, diz que 

dispositivo é tudo o que tem de uma maneira ou de outra, a capacidade de 

capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de modelar, de controlar e de 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos 

(2009). Durante muito tempo, a figura do professor, funcionou como esse conceito 

de dispositivo. Entendendo o professor como dispositivo; como a figura 

institucional que atua e instaura o regime normativo, é ele, quem atua para 

instaurar as decisões de uma hierarquia. Desse modo, penso que muitas vezes a 

escola doutrina, normaliza, condiciona e penetra ideologicamente silenciando 

algumas pessoas.  

           Nessa prática de instauração de um estado de “sítio”, de vigilância 

constante sobre o aluno, a figura do professor, que esconde a atuação de um 

poder biopolítico disciplinador, desenvolve uma espécie de controle panóptico 

sobre os alunos. Sendo que, os diretores de escola desenvolvem, muitas vezes, 

esse mesmo papel em relação aos “professores”, e os supervisores de ensino em 
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relação aos diretores e “professores”, desencadeando um panoptismo 

institucionalizado. 

           Como exemplo desse modelo panoptizado de sala de aula, trago algumas 

fotografias de escolas, e suas respectivas salas de aula, para que se possa 

compreender a posição na qual o aluno é sujeitado a ficar: Corpo sentado, olhar 

baixo ou direcionado para o quadro negro, cada qual em seu espaço como no 

exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V – Modo como as escolas organizam e posicionam  seus alunos e 
“professores”. 
           

      

5: A esquerda superior, sala de aula da escola de Port-Mahon em 1818, a direita, 
escola para rapazes Caetano de Campos 1901.  A esquerda inferior, escola para 
mulheres Ns. Sr. Do Bom Retiro 1950 e a direita, sala de aula de uma escola da rede 
pública do Estado de São Paulo em 2009. A primeira figura, da esquerda para a 
direita, foi tirada do livro Vigiar e Punir. A segunda se encontra no site da USP. As 
figuras, da esquerda para a direita inferior, foram tiradas, a primeira do site da 
SIMPRO, e a segunda do jornal Estadão. 
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           Apesar do tempo, como mostram as figuras, a posição e organização das 

salas de aula permaneceram a mesma. As quatro figuras retratam, segundo minha 

leitura, a idéia proposta por Maria Lúcia de Amorim Soares, em seu livro Girasóis 

e Heliantos onde os alunos se submetem a permanecerem em seus devidos 

lugares e se colocarem na posição de observador. Desse modo, instaura-se uma 

norma, a qual Foucault chama de processo de docilização dos corpos (2009a). 

Nada de tão diferente daquilo que se propunha nos acampamentos militares na 

Alemanha nazista e no presídio do Carandiru em São Paulo, logo após sua 

inauguração. A docilização dos corpos de escolares, militares e infratores 

utilizavam-se de uma mesma técnica, na qual o líder que vigia, seja ele Hitler, um 

carcereiro ou um professor, ficam parados frente aos corpos docilizados, como se 

fosse uma torre de controle.   

            Portanto, a ordem e a disciplina são um legado secularmente instaurado 

na educação. É por meio da disciplina, como fala Foucault fazendo referencia a La 

Salle, que o mestre ensinará aos escolares a postura que estes devem manter ao 

escrever, e a corrigirá seja por sinal seja de outra maneira, quando dela se 

afastarem (2009a, p. 147). O olho vigilante, então, é aquele que se revela 

disciplinador de corpos e instaura um ponto de vista que se fundamenta na norma.  

           Nesse cenário de uma escola disciplinarizadora, panóptica, os deficientes 

são aqueles que não se encaixam em um programa quadrado, eles colocam em 

questão: o tempo, a ordem, a disciplina. Os classificados como deficientes, por 

meio de seu comportamento, questionam, sem a intenção de fazê-lo, a 

padronização comportamental adotada pela sociedade normativa.  

           Como diz Canguilhem, as normas humanas não estão vinculadas às 

possibilidades de agir de um organismo, de modo que respeite sua natureza 

singular, mas a determinadas criações culturais que se impõem e são adotadas 

socialmente como modos normais de viver (2009, p. 232). Assim foi no século XIX, 

assim foi na ideologia nazista e assim o é até a contemporaneidade. Logo, na 

educação dos deficientes, denominada educação especial, a tentativa de se 

disciplinar os sujeitos deficientes, de fazê-los adaptados a essa cultura da norma, 
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recorre ao argumento de que esses não são normais e por isso, necessitam de um 

saber especializado para se normalizarem.  

           O professor Marcos Mazzota, sobre a presença de especialistas com uma 

formação na área clínica, em um processo de educação denominado especial, diz 

que essa presença revela uma tendência de configuração terapêutica 

(preventiva/corretiva) e não pedagógico ou especificamente escolar (2005, p.74). 

Portanto o caráter terapêutico da educação especial tem como um de seus 

objetivos instituir a ordem sobre seus alunos, normalizá-los mais que instruí-los. 

Com Flusser, penso que a ordem é inimiga da vida, é a própria morte, ordenar 

vida significa matá-la (2008, p. 41). Mata-se, em primeiro momento, a autonomia 

como princípio de aprendizagem, e faz nascer a deficiência como um ponto de 

vista da escola especial.   

           Por essa metáfora da morte, pode-se entender que todo aquele que não 

segue, não se encaixa nas regras institucionalizadas, todo aquele que ficar para 

trás, será um retardado. A sociedade cria retardados porque a escola assim 

denomina alguns seres humanos. São denominados retardados aqueles que não 

terminam a lição no mesmo tempo que a maioria, são retardados aqueles que não 

se locomovem como a maioria, são retardados todos que, numa visão quadrada, 

não se normatizam. Nesse cenário, os cegos são retardados porque não lêem 

como a maioria das pessoas, os surdos são retardados porque não sentem a 

vibração do ar como se essa se traduzisse em som; os cadeirantes são retardados 

por se movimentam por meio de uma cadeira de rodas, as crianças com Down são 

retardadas porque sua anatomia faz com que sua coordenação motora fina se 

desenvolva em um tempo diferente. São retardados todos aqueles que não fazem 

do relógio e da norma seu meio de vida. Dessa forma o retardamento é uma 

questão de ponto de vista. 

            Talvez seja por esse motivo que na educação especial, a normalização e 

regulação dos sujeitos denominados deficientes, acontecem por meio de uma 

vigilância que esconde em si, uma estrutura de saber e poder clínico terapêutico. 

Entendo, como panóptica a estrutura educacional, porque o olho que vigia e 

promove todo processo educacional especializado, é o olho contaminado pelo 
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discurso clínico terapêutico que se esconde atrás da figura do pedagogo 

especialista.  

           Para entender melhor essa afirmação, de que os saberes e poderes 

clínicos se escondem em algumas práticas pedagógicas, na figura do educador 

especialista, é preciso compreender que o conceito de saber clínico não se 

restringe aos médicos e aos ambientes hospitalares. A verdade do saber clínico se 

baseia, como diz Canguilhem, em instituir a norma. Logo, é normal 

etimologicamente, já que norma significa esquadro, aquilo que não se inclina nem 

para a direita nem para a esquerda, portanto o que se conserva em um justo meio 

termo (2009, p. 85). Não é a toa que, muitas das práticas educacionais, em seus 

processos de avaliação, buscam tirar uma média do aluno. O olho que avalia é o 

olho da medida, que retoma um ponto de vista mediano, estatístico e 

normalizador.  

           Por meio dos estudos de Canguilhem pode-se entender o porque de todo 

aquele que se encontra abaixo ou acima de uma média, estatisticamente instituída 

pelos saberes da medicina, passa a ser biologicamente interpretado como 

anormal. A condição humana quando classificada como hiper ou hipo23 é, para o 

discurso da medicina, e conseqüentemente da educação especial, como 

parâmetro de anormalidade. Essa classificação, de caráter diagnóstico, é que 

define o lócus de uma educação denominada especial.  

           Concordando com Mazzota acredito que a utilização de um diagnóstico 

classificatório para fins de encaminhamento e colocação escolar tem se 

constituído como tarefa complexa no campo da educação especial, com 

implicações éticas, ideológicas, e até pedagógicas que acabam por comprometer 

sua validade (2005, p.74). O espaço escolar se confunde como um espaço 

hospitalar, ao invés de educar, trata uma suposta anormalidade, sendo que a 

muito tempo essa confusão de fronteiras, entre e o educar e o tratar, se confunde 

na educação especial. Nesse cenário, o ponto de vista da figura do professor que 

“educa” de modo especial, esconde a atuação do discurso clínico. 

                                                 
23

 Modo como se orientam os clínicos para definirem os fenômenos patológicos nos 

organismos vivos. Semanticamente o patológico é designado a partir do normal não como 
“a” ou “dis”, mas como hiper ou hipo (CANGUILHEM, 2009, p.12). 
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           O panoptismo ocorre, mediante a dúvida de quem, vigiado pelo olho do 

professor, não sabe ao certo se quem atua é um pedagogo ou um clínico sobre a 

pele de um pedagogo. Na teatralização da educação especial, a ventriloquacidade 

se dá pela boca do professor que se movimenta para deixar falar a clínica, de 

onde, muitas vezes a atenção se volta, muito mais, para laudos e terapias do que 

pelo processo de ensino e aprendizagem. Trata-se, ainda hoje, segundo o que se 

entende pela escola especial, de uma moléstia do corpo e do retardo da mente, 

mas na verdade elas estão sendo construídas pela atuação panoptizada do 

professor.     

            Ao mesmo tempo em que nasce a escola especial como salvação para os 

anormais, o Brasil, se vê um país com muitas teorias clínicas sobre a educação 

dos anormais. Se na Europa, com base em uma estatística da normalidade, 

surgem algumas publicações, como a tese de doutorado de Henry Wallon, 1925, 

intitulada A criança turbulenta: Estudo sobre os retardamentos e as anomalias do 

desenvolvimento motor e mental, no Brasil já em 1900, como retrata Marcos 

Mazzota (2005), o Dr. Carlos Eiras apresenta, no Congresso Brasileiro de 

Medicina e Cirurgia realizado no Rio de Janeiro, sua monografia intitulada Da 

educação e Tratamento Médico-pedagógico dos idiotas. Nessas produções é o 

olhar clinico e seu discurso que institui e avalia o outro por meio daquilo que se 

denomina hiper ou hipo. 

            Com esse mesmo ponto de vista, quinze anos mais tarde, 

aproximadamente, o professor Clementino Quaglio, de São Paulo, publica A 

Educação da Criança Anormal da Inteligência no Brasil. No Rio de Janeiro, no 

mesmo período, Basílio Guimarães publica Tratamento e Educação das Crianças 

Anormais da inteligência e a Educação da Infância Anormal e das Crianças 

Mentalmente Atrasadas na América Latina. Na década de 20, no século XX, o 

professor Norberto de Souza Pinto, da cidade de Campinas, publica seu livro 

intitulado Infância Retardatária (Mazzota, 2005). Os retardados, dentro desse 

ponto de vista normativo e clínico são aqueles, cujo prefixo hipo denomina sua 

classificação.  
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           As publicações brasileiras trazem em seu conteúdo um ponto de vista 

médico, que institui um primeiro esboço sobre uma pedagogia fundadora da 

educação especial. Uma pedagogia que institui uma prática normalizadora aos 

classificados pela ordem médica como: idiotas, hipo, retardados, anormais.    

           Para Canguilhem, normalizar é impor uma exigência, uma norma, uma 

ordem a uma existência (2009, p.201). Portanto, na figura do professor da 

educação especial se esconde o poder e o saber médico, um diagnóstico clínico, 

que atua no corpo do sujeito deficiente para vigiá-lo/observá-lo, corrigí-lo, 

normalizá-lo. Canguilhem, completa suas considerações sobre o que é normalizar 

explicando que uma norma é uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de 

pé, endireitar (2009, p.201).  

           Parece-me que, desde o seu princípio, a educação especial se prestou a 

essa finalidade: reparar. Com Gilberta Jannuzzi digo que as vertentes 

pedagógicas preponderantes a educação especial se instauraram por meio de um 

olhar médico-pedagógico e psicopedagógico (2006, p.04) e nunca de modo 

didático educacional e embora na atualidade a proposta seja de uma educação 

inclusiva ainda assim se instaura o cantinho especial como meio de se educar as 

pessoas com deficiência. Muitos estagiários relatam que na atualidade, embora as 

escolas se modelem por meio de uma proposta inclusiva, ainda, há uma prática 

segregadora que instaura na sala de aula um cantinho especial, no qual crianças 

são cuidadas pelo professor auxiliar, sendo excluídas das demais atividades da 

sala comum. O que ocorre é uma segregação velada, uma marca do preconceito 

que se materializa de modo sutil ao mesmo tempo que voraz.  

           Logo, as práticas corretivas na qual a educação especial se fundamentou, 

denominada como pedagogia especializada, esconde, assim como o panóptico 

escondia o vigilante, o “discurso” clínico ortopédico e terapêutico, secularmente 

instituído pelos saberes médicos. Portanto, entendo que a educação especial é 

uma espécie de clínica panoptizada na qual o discurso do pedagogo especializado 

esconde o poder e o saber do “olhar” médico científico. Há uma hierarquia 

panoptizada para que esse poder atue:   
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           Na prática, o olhar médico clínico, se esconde por traz de uma estrutura 

legal que rege a docência de modo que essa se comporte clinicamente. A relação 

professor aluno se confunde, sem que se saiba ao certo o seu papel. Nessa 

confusão, é possível verificar muitas vezes, pedagogos fazendo atividades 

fisioterápicas sem se dar conta que o fazem, pedagogos fazendo atividades de 

fonoaudiologia sem saber que o fazem, etc. Desse modo os saberes e poderes 

médicos e clínicos estão no centro de um sistema de verdade. Os “professores”, 

em grande maioria em sua prática docente cotidiana, e principalmente aqueles 

que não possuem um ponto de vista inclusivo e multifacetado, trazem o discurso 

clínico para a educação porque estão ofuscados pela sombra-legal e perpassados 

pelo conhecimento clínico.                                                

           Em resposta ao questionário dessa pesquisa, algumas das vinte pessoas 

que colaboraram, passaram a infância e a adolescência em uma escola especial. 

Essas pessoas relatam que as práticas educacionais que as envolviam eram 

repletas de terapias e condicionamentos. Era uma rotina de tratamentos 

Conceitos secularmente definidos pelos médicos e pela 
clínica. Hiper, hipo, a, dis, def. 

Questões legais de regência da atuação do professor na escola especial ou da educação 
especial na escola regular. (pedagogiza o ponto de vista clínico) 

Visão que alguns “professores” possuem do aluno.  

deficiente especial 

anormal 

Quadro X – Determinações clínicas que atuam de modo panoptizado através 

da figura de alguns “professores”: 

10: Quadro elaborado, tendo como referência Canguilhem (2009), Foucault (2009b) e 
Mazzota (2005). Elaboração do autor. 
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especializados que as colocavam em uma posição de submissão. Segundo os 

colaboradores dessa pesquisa, o medo, a ansiedade, as frustrações, qualquer 

reação, sempre eram olhadas como algo inerente a deficiência.  

            Ao falar sobre infância, retomo, porque se torna inevitável não retornar, às 

minhas reminiscências de quando trabalhei nas escolas estaduais. Em uma das 

escolas pelas quais passei, logo que cheguei na sala da direção para ter em mãos 

o diário de classe, a lista de alunos e o planejamento, recebi a informação de que 

eu teria um aluno com problema. Após a palavra problema, alguns outros tantos 

adjetivos desqualificavam a criança que era considerada deficiente mental, hiper-

ativo, nervoso e portador de déficit de atenção.  

           O ponto de vista desqualificador colocado sobre a criança com a qual 

trabalhei, também se faz presente nas lembranças dos participantes dessa 

pesquisa. Segundo suas respostas, a escola exercia sobre eles um poder vigilante 

que julgava, classificava e definia a deficiência como causa e efeito de qualquer 

comportamento considerado anormal. Como relatado por AP, AH, TC, o choro, o 

nervoso, o cansaço, as brigas, as dificuldades em matemática ou no 

desenvolvimento da habilidade da leitura e escrita, tudo o que pertence ao 

universo da criança em desenvolvimento, em relação a elas era avaliado, pelos 

“professores” especialistas, fonoaudiólogos e psicólogos como inerente a 

deficiência que constituía a pessoa humana.  

           Do ponto de vista dos participantes da pesquisa, como relatado por todos, 

as ações educativas eram sempre acompanhadas de um discurso que trazia em 

sua estrutura as palavras: Coitado, atraso, não consegue, ajuda, terapia, e 

dificuldade. Nesse cenário, o “olho” clínico panoptizado, na pessoa do professor 

especialista, atuava e via na pessoa com deficiência um alguém anormal que, 

necessita de uma pedagogia corretiva, terapêutica e normalizadora como já 

explanado anteriormente. 

           A própria palavra deficiência sob o ponto de vista médico-pedagógico ou 

psicopedagógico representa, segundo Jannuzzi, o suporte de um sistema de 

normas e valores, de interpretação simbólica do todo, do olhar que a sociedade 

tem de sua ordem normativa (2006, p.04).  
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            A educação especial e seu lugar prático que é a escola passam a ser, 

então, um meio, onde segundo Canguilhem24 se ensina a ensinar, onde se 

instituem experimentalmente métodos pedagógicos segundo determinadas 

prescrições provenientes dos saberes clínicos (2009, p.200). A escola se torna o 

local onde flui o “olhar” prescritivo, onde se germinam as classificações por meio 

de interpretações de cunho biológico. Tomaz Tadeu da Silva em seu artigo A 

produção social da identidade e da diferença, alerta que as interpretações 

biológicas são, antes de serem biológicas, interpretações (2009, p.86) e desse 

modo devem ser entendidas. 

           Portanto, não é a forma arquitetônica que se iguala, entre o panóptico e a 

escola inclusiva, mas o poder interpretativo exercido sobre o outro, por meio de 

um olho que sempre vigia e aprisiona, tendo como intuito a classificação, a 

disciplinarização e a ordenação/normalização dos sujeitos interpretados como 

“anormais”.  

           Essa prática, de classificação dos anormais, como define Skliar, fez da 

educação especial um subproduto da educação, cujos componentes ideológicos, 

políticos, teóricos, são no geral, de natureza discriminatória (2005, p.11). 

Retomando o conceito de dispositivo de Agamben, já trazido nesse texto, a fala de 

Skliar representa essa ação do dispositivo, escola/educação-especial/inclusão, 

sobre os sujeitos. Pode-se, compreendendo a ação desse dispositivo, se ter uma 

maior apropriação de uma outra fala de Skliar ao dizer que a educação especial, 

embora ele se refira especificamente aos surdos, não fracassou, ela apenas 

conseguiu os resultados previstos em função dos mecanismos e das relações de 

poderes e de saberes as quais se propunha (2005, p.19). 

           Acredito ser importante ressaltar que as práticas clínicas se baseiam em 

experimentações. São as experimentações que levarão aos resultados, sendo que 

esses resultados podem ser entendidos por meio de uma variável que define o 

quanto o organismo danificado está se corrigindo. Porém, a de se entender que 

                                                 
24 Canguilhem não se refere propriamente aos processos educacionais da escola 
especial, porém valo-me de seus estudos, que trazem a escola como instituição 
normalizadora, para aplicar a educação especial.    
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essa prática corretiva adotada pela clínica; a existência de um ponto de vista 

corretivo não é recente. 

           Como conta Foucault (2009a), o Doutor Nicolas Andry de Boisregrad em 

1749, em seu livro “Orthopédie, ou l'Art de prévenir et de corriger dans les enfants 

les difformités du corps”, já descrevia uma possível correção das deformidades 

humanas por meio de terapias corporais reparadoras. Logo, o “discurso” reparador 

que se coloca perante as pessoas consideradas deficientes, é um legado antigo 

da ciência médica, e secularmente instituído no espaço da educação especial. 

Nesse aspecto, o problema começa a existir quando o prefixo “orto” passa a ser 

aplicado como um princípio pedagógico na escola especial e na educação 

inclusiva. Tenta-se de qualquer modo que a criança tetraplégica, disléxica etc. 

desenvolva a ortografia, pela ortocorreção física, levando a um aglutinamento, 

desnecessário da prática ortofuncional.  

           Partindo desse modo de se conceber a educação pode-se entender que o 

“ponto de vista” que se propõe para educar os deficientes, parte de uma visão 

ortoterapeutica. Lulkin comenta que a ciência biomédica, ortopédica, vai se 

preocupar com seu projeto de curar as moléstias do corpo e reabilitar o indivíduo 

deficiente (2005, p. 35). Parece-me que essa será a tentativa da escola de 

educação especial: surdos oralizados, crianças com síndrome de down sendo 

exaustivamente submetidas ao desenvolvimento da coordenação motora fina para 

escrever de forma padrão, cirurgias corretivas para recuperação de focos de luz 

para uma possível acuidade visual dos cegos etc. AA, pseudônimo com o qual irei 

me referir a uma das colaboradoras da pesquisa que tem baixa visão, relata que 

foi submetida a quatro cirurgias corretivas para recuperar a visão, o que não 

aconteceu. AA relata também que sempre teve problemas no ambiente escolar, 

porque era cobrada por ser diferente.  

           No filme O seu nome é Jonas, há o retrato daquilo que a educação especial 

para surdos, chamou de terapia da palavra, numa tentativa de normalizar o surdo 

colocando-o como normal no universo linguístico e cultural dos ouvintes, 

obrigando-o, mesmo que com boa intenção a oralizar. Não há nada de errado em 

um surdo oralizar, da mesma forma que não há nada de errado em um ouvinte 
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sinalizar, mas há um problema, quando se anula a potencialidade natural do ser 

humano, para impor a ele uma norma cultural de uma cultura considerada 

majoritária. As pessoas, em sua autonomia, deveriam poder se manifestar 

livremente para serem percebidas segundo sua potência linguística. Abaixo uma 

aula na qual se praticava a terapia da palavra, em uma escola especial:     

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Em um saber escolar onde se considera normal oralizar, andar em pé, ler 

com os olhos, entender o mundo sígnico por meio da simbologia das letras e na 

cultura sonora, fazer do dia um tempo de 24h, ser surdo e conceber uma língua 

materna por meio da imagem, ser amputado ou ter paralisia e se locomover por 

meio de uma cadeira de rodas ou com o suporte de uma muleta ou perna 

mecânica, ser cego ou ter baixa visão e ler com a ponta dos dedos, não valorizar 

as letras como símbolo social, ou não valorizar o tempo (crianças consideradas 

deficientes mentais, disléxicos, autistas e Síndrome de Down) parece ser algo 

anormal, perante o “ponto de vista” pedagógico-terapêutico/normativo.  

           Esse ponto de vista que institui a anormalidade como marca cria uma 

dicotomia educacional. Mazzota (2005, p.79) traz um exemplo dessa educação 

bifurcada, dicotômica para os normais e para os anormais: 

     

Figura VI - Cenas em que Jonas é apresentado, em uma escola para 
surdos, ao aluno Daniel, seu colega de classe, por meio de uma técnica 

denominada: Terapia da palavra. 

6: Cenas tiradas do filme O seu nome é Jonas 
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           Para Mazzota (2005, p.80) esse modelo dicotômico, representa em termos 

políticos um investimento educacional que se consolida da seguinte forma. Para a 

educação comum, os investimentos são feitos via poder público e para a escola 

especial, os investimentos são feitos, via de regra, em instituições da iniciativa 

privada de caráter assistencialista.  

           Por meio dessas representações assistencialistas e dicotomizadas da 

educação, pode-se entender que, o conceito de “ponto de vista” trazido aqui é 

“aquele que define” por meio da educação especial, o que o outro será na 

sociedade em que vive. Como exemplo do ponto de vista da educação que define 

o outro por meio de seus princípios de normalização, trago uma seqüência do 

filme indiano Taare Zameen Par onde a atuação normativo dos “professores”, a 

Educando Especial 
 

(portador de deficiência) 

 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Vinculação 

Necessária 

 
Educando normal 

 
EDUCAÇÃO COMUM 

Vinculação 

Necessária 

Quadro XI – Modo como se concebe os dois modelos de educação 

11: Quadro elaborado pelo prof. Marcos Mazzota (2005). 
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todo instante tenta vigiar e punir a singularidade de um aluno disléxico, com o 

intuído de corrigí-lo, e consequentemente normalizá-lo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

          

Figura VII - Escola de educação comum - aula de Educação Física e 

Gramática: 
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           Como já dito no inicio desse capítulo, o que estou chamando aqui de “ponto 

de vista” funciona como uma “tecnologia de vigilância que submete o homem a um 

determinado poder coercitivo” (FOUCAULT, 2009c, p.211). O ponto de vista define 

o outro porque está no centro de um dispositivo de poder em que o outro é sempre 

um objeto a ser manipulado.  

            Nesse contexto a criança surda, cega, cadeirante, amputada, disléxica etc. 

nesse cenário de normalização, questiona todos os valores da instauração de uma 

determinada ordem por meio de sua singularidade. A criança “deficiente” faz 

desmoronar a estrutura panóptica, ela põe em dúvida os dispositivos de poder.  

 

      

7:Fotos tiradas do filme Taare Zameen Par. 
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           Ishaan, personagem principal do filme “Taare Zameen Par”, usado nessa 

pesquisa para representar a negação que a escola e seu ponto de vista normativo 

faz as singularidades do ser humano, é o exemplo daquilo que Canguilhem diz, 

uma norma não existe, apenas desempenha seu papel que é de desvalorizar a 

existência para permitir a correção dessa mesma existência (2009, p.44).  

           As crianças como Ishaan, questionam o “ponto de vista” disciplinarizador, o 

questionamento das normas em si, elas confrontam as regras normativas, 

desestabilizam a ordem. Nesse processo em que o “Ponto de vista” clínico 

terapêutico, nos quais os saberes médicos definem como o outro será olhado, as 

pessoas com deficiência são vistas, ainda na contemporaneidade, e mesmo na 

escola dita inclusiva, ainda pelo legado deixado pela escola especial. Trago 

abaixo, tendo Sassaki (2003a) como referência um quadro de termos e 

significados e seus respectivos valores em relação a pessoa com deficiência: 

 

 

ÉPOCA TERMOS E 

SIGNIFICADOS 

VALOR DA PESSOA 

Durante décadas o ponto de 
vista do século XX via em 
algumas pessoas a imagem do 
“Invalido”.  

Inválidos: significava 
“indivíduos sem valor”. 

Aquele que tinha deficiência era 
tido como socialmente inútil, um 
peso morto para a sociedade, um 
fardo para a família, alguém sem 
valor profissional.    

De 1920 a 1960: 

O ponto de vista via em algumas 
pessoas a imagem dos 

“incapacitados”. 

 

Incapacitados: significava, de 

início, “indivíduos sem capacidade” 
e, mais tarde, evoluiu e passou a 

significar “indivíduos com 
capacidade residual”. 

Considerava-se que a deficiência 
eliminava ou reduzia a capacidade 
da pessoa em todos os aspectos: 
físico, psicológico, social, 
profissional. 

Após 1960: 

O ponto de vista via a 
imagem do defeituoso, do 

deficiente e dos 
excepcionais. 

Os defeituosos: O termo 
significava “indivíduos com 
deformidade” (principalmente 
física).Os deficientes: Este termo 

significava indivíduos com 
deficiência: física, intelectual, 
auditiva, visual ou múltipla. sem 
deficiência fazem.  

A sociedade passou a 
utilizar estes três termos, 

que focalizam as 
deficiências em si. 

No século XXI: O ponto de vista 
vê a imagem de algumas 
pessoas como pessoa com 
deficiência. 

Em discussão Pessoa com deficiência; 
Pessoa diferente, parte da 

diversidade humana. 
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           Portanto, o ponto de vista da educação especial é um ponto de vista 

panoptizado em sua funcionalidade, porque esconde na pessoa do educador os 

saberes e poderes, secularmente instituídos da ciência médica e da postura 

clínica terapêutica. A função desse ponto de vista é vigiar e punir, numa tentativa 

de normalizar aquilo que se considera, naturalmente fora da norma.  

 

 

2 – O ponto de vista da lei: 

 

           Por tudo que já foi delineado sobre a deficiência até o presente momento, 

penso ser necessário falar sobre o ponto de vista da lei. No entanto, a priori, intuo 

que se algumas mudanças estão ocorrendo, a exemplo do que foi mostrado no 

segundo capítulo por meio das dúvidas apresentadas pelos “professores” que 

elaboraram as redações, essas mudanças rompem com as certezas clínicas, e 

representam o resultado de uma modificação do ponto de vista legal.  

            A deficiência passa a ser olhada pelo direito como uma condição humana, 

e sob essa ótica, age sobre a sociedade ditando a ela; quais são os direitos e os 

deveres da pessoa com deficiência. Sobre as monstruosidades humanas, que na 

atualidade se desvincula da marca hereditária que o corpo monstruoso trazia 

consigo, ou como um corpo deficiente; não há termos legais que fale qual é o 

limite dessa transformação. Talvez uma discussão bioética, mas nada que impeça 

o direito do ser humano de modificar sua imagem. Portanto, a partir desse 

momento, abordarei somente as questões legais, sobre a deficiência.  

           Nesse cenário de mudanças conceituais sobre as monstruosidades 

humanas e a pessoa com deficiência, intuo que as modificações legais 

representam o poder que se impõe ao ponto de vista da sociedade. São as leis 

quem constrói ou desconstrói a normalidade, a anormalidade, a deficiência. Ou 

pelo menos a lei direciona o caminho para o pensar. Para entender esse processo 

de modificação do ponto de vista da sociedade pela lei, trago algumas 

considerações legais, do século XIX ao século XXI. 
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2.1-O surdo, entre o anormal e o normal, uma questão do ponto de vista 

legal:  

 

           Ao longo do tempo, a ciência clínica visualizou e experimentou, varias 

tentativas de cura do que numa visão sócio-antropológica é incurável; ser surdo. 

Surdo, não como adjetivo, mas como meio de representação do eu interior de um 

ser humano que se manifesta lingüisticamente por meio das línguas de sinais, 

entre elas a LIBRAS. Tais documentos se pautaram nas concepções clínicas que 

se construíram em torno do indivíduo considerado como um deficiente auditivo, 

portanto, havia um respaldo científico sustentando o conceito de que o surdo era, 

em sua natureza uma pessoa que possuía uma anormalidade.   

           Embora os surdos tenham sofrido as pressões sociais, por meio de 

documentos legais, entre esses o do Congresso de Milão em 1880, para que o 

uso da língua de sinais fosse proibido, fazendo dele um anormal. A LIBRAS 

venceu o tempo e se mostrou legítima enquanto língua humana, permanecendo 

viva na sociedade, e se posicionando como elemento fundante do 

desenvolvimento cognitivo do surdo brasileiro; desta forma a resistência e a 

permanência da LIBRAS sobre o tempo desmistifica as concepções das teorias 

clínicas que diziam que as línguas de sinais, eram apenas uma linguagem e não 

alcançavam o plano simbólico de uma língua. Desse modo o surdo, em termos 

científicos e legais, era considerado um deficiente da linguagem, com 

anormalidades cognitivas.   

           Entretanto, os surdos, resistiram a determinadas imposições e a natureza 

linguística do surdo se sobrepôs a arbitrariedade social ouvinte que tentou 

extinguir sua língua de sinais. Isso se deu porque sendo a LIBRAS uma língua 

natural e legítima superou as forças impostas pela cultura ouvinte e suas 

concepções clínicas. A Libras representa uma forma de resistência, as imposições 

legais que atuavam sobre o surdo, permitindo que a clínica agisse sobre ele. O 

fato é que por meio das teorias clínicas que se estenderam à educação, os surdos 

foram submetidos a um silêncio mental, que os colocava numa situação de menor 

valia entre os demais da sociedade-ouvinte. Criava-se pela lei em vigor, e pelas 
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imposições clínicas, uma deficiência que não existia. O ponto de vista da lei fazia 

nascer a deficiência auditiva como uma condição humana degenerada e 

patológica.  

            A escola pautada em documentos oficiais, cujas diretrizes sustentava-se 

“numa concepção clínico-patológica de surdez, dava a educação uma conotação 

terapêutica, cujo objetivo do currículo era a de dar ao sujeito a audição e a fala” 

(Cf. SME, 2007, p.15) numa tentativa de reabilitação. O ponto de vista legal, se 

impunha à escola, à família à sociedade de modo geral. Por meio desse ponto de 

vista, na tentativa de reabilitação do deficiente auditivo, numa busca de classificar 

o mal da surdez; as teorias clínicas e em conseqüência a escola, adjetivavam o 

surdo como afásico, surdo-mudo, mudinho, como deficiente sensorial, e muitas 

vezes como deficiente mental.  

           A concepção de surdo incapaz, um verdadeiro imaginário em relação ao 

surdo se criou por meio de concepções absurdas e grotescas. Um desses 

absurdos registrados historicamente em ralação ao surdo, data no final do século 

XIX. Nesse período, o imaginário sobre os surdos se consolidava da seguinte 

forma, por meio de alguns aspectos legais:  

 

 

Todo mundo sabe que os surdos-mudos são seres inferiores sob todos os 
aspectos. Não se trata de estabelecer uma comparação entre os criminosos e 
os surdos-mudos, mas, com efeito, a degenerescência hereditária é o fator 
dominante” (Grémion apud. Lulkin, 2005, p. 33-34) (Grifos meus). 
 
 
 

           Essa concepção de inferioridade imposta ao surdo deu aos ouvintes o 

poder de decisão para falar em nome dos surdos e definir em nível oficial o que 

era relevante na educação dos surdos. Em síntese, em 1872, em Veneza decidiu-

se que o meio humano para comunicação do pensamento era a língua oral; em 

1880 em Milão25, definiu-se que a oralidade deveria imperar sobre a gestualidade, 

pois essa era indubitavelmente superior. Logo, a lei, a regra, a norma faz do surdo 

um alguém que vive sob um ponto de vista que o vê como um ser humano não tão 

                                                 
25(Lulkin, 2005, 33/49) (Skliar, 2005, p.16-17). 
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humano, sem direito de escolha, sem autonomia, nulo de subjetividade. Sob essa 

convicção, “na prática escolar, a primeira medida educativa para coibir o uso da 

Língua de sinais foi obrigar os alunos surdos a sentarem sobre suas mãos. (...) 

Criaram-se sistemas reabilitadores altamente refinados na regulação e controle do 

corpo do surdos” (LULKIN, 2005, p. 38). Essa prática tinha a seu favor o ponto de 

vista da lei, que rezava a normalização do surdo por meio da correção de seu 

corpo. 

           Há pessoas, que ainda hoje, na contemporaneidade, acreditam e “sugerem 

que o problema da surdez não é o acesso a oralidade, mas que ela afeta a 

faculdade mental dos surdos para a linguagem” (SKLIAR, 2005, p.17). Por esses 

motivos acredito que o silêncio imposto aos surdos por meio dos documentos, 

resoluções e leis, não era e não é a ausência da oralidade, mas sim, um silêncio 

mais profundo, o silêncio da alma. O ponto de vista legal materializado pelo seu 

discurso impunha um silêncio cultural ao surdo. Um silêncio que cala o indivíduo 

no seu íntimo e impõe a ele uma personificação arbitrária, não do que ele é 

realmente, mas do que o fizeram acreditar ser.  

           Esse tipo de imposição deve “ser entendido como uma das causas 

fundamentais na produção do holocausto lingüístico, cognitivo e cultural que viveu 

o surdo” (SKLIAR, 2005, p.16). Em meio a esse crescente holocausto, as famílias 

ouvintes, onde surdos nasciam, impulsionadas por uma visão, também clínica e 

legal, acreditavam, e muitas ainda acreditam, numa possível recuperação dos 

surdos, numa cura de sua deficiência auditiva. Dessa forma “as idéias, nos últimos 

cem anos, é um claro testemunho do sentido comum segundo os surdos se 

adaptam com naturalidade a um modelo de medicalização da surdez”, (SKLIAR, 

2005, p.07).  

           Se em relação, ao ser humano surdo o que se construiu historicamente 

foram visões pautadas em concepções clínicas; sendo essas empossadas pelo 

ponto de vista da lei, em relação ao corpo humano e o espaço ao seu redor, canal 

de articulação da LIBRAS, os documentos oficiais teceram uma idéia de 

desconexão entre pensamento linguagem e língua que utilizasse o corpo como 

meio, como canal de desdobramento de uma língua. As regras, as normas, uma 
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espécie de lei da linguagem negava a natureza linguística dos sinais. Se as leis se 

propunham a instituir uma educação por meio da docilização dos corpos como 

apresentado por Foucault (2009b), os surdos seriam aqueles que contestariam a 

norma.    

           Nesses aspectos, nas salas de aulas, numa concepção de dominação do 

corpo, “o modelo mais conhecido era a distribuição convencional com carteiras 

dispostas de modo enfileirado, e a mesa do professor sendo posicionada à frente 

da sala, em destaque, para que ele ocupe este lugar” (SCARPATO, 2006, p.74). 

Nesse modelo de escola, a lei instituía um ponto de vista panoptizado do professor 

sobre a educação, e os surdos fugiam da normalidade imposta pelo ponto de vista 

panoptizado. Sobre essa proposta legal de se organizar a escola, penso que, nas 

carteiras estão seres humanos e ao posicioná-los assim, “se concebe a idéia de 

estarem disciplinados” (Ibid.). Em pleno século XXI, as escolas, em grande maioria 

ainda se organizam desse modo. 

           Talvez por isso, pela concepção de corpo adotada pelas políticas em 

escolas ouvintistas, a sociedade tenha certa dificuldade de perceber o corpo e o 

desenvolvimento espacial sensorial visual como canal de uma língua legítima. 

Porque reconhecê-la é mais que aceitar uma língua, é quebrar o imaginário 

histórico sobre como o corpo pode se movimentar nos espaços. Não só o corpo, 

mas as construções sobre a língua utilizada pelos ouvintes brasileiros, como a 

Língua Portuguesa, que se apresenta nos PCNs, como sendo a “única língua 

nacional” (PCNs/LP, 1998, p.29). O que de fato em termos práticos, já não o era 

em 1998, a considerar as inúmeras línguas, legitimamente naturais e nacionais 

faladas e sinalizadas por comunidades indígenas26 e pelos surdos brasileiros.  

            Sobre aspectos laborais, pensava-se muitas vezes para o surdo em nível 

de currículo, uma escola de formação técnica ou auxiliar, formadoras de surdos 

que exerciam atividades de prestação de serviços. Dentre essas profissões pré-

determinadas ao surdo encontravam-se “afiador de ferramentas, alfaiate, artesão, 

barbeiro, bibliotecário, cartazista, confeiteiro, costureiro, fotógrafo, maquilador, 

                                                 
26 “Os índios Urubus-Kapor do Brasil, utilizam uma língua de sinais para a comunicação, 
mesmo sendo em maioria ouvintes” (Ferreira-Brito 1994 apud Skliar, 2005, p.23). 
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pedreiro, tipógrafo” (THOMA, 2005, p.130). O surdo era submetido a ser o que a 

ele era atribuído como verdade. 

           Por essas e inúmeras outras razões, penso que o ponto de vista legal é 

quem instituiu “a educação especial como um subproduto da educação” (SKLIAR, 

2005, p.11). Não só fez do surdo uma pessoa com deficiência, mas direcionou o 

ponto de vista da sociedade a ver no surdo um anormal.  Isso porque, a educação 

especial foi o espaço onde o surdo participou pelos documentos oficiais, pelas leis 

“de um modo estático nas políticas e nas práticas pedagógicas” (Ibid.).  

           O fato é que o imaginário existente sobre o surdo na sociedade atual em 

nível de senso comum, é produto de valores documentados e institucionalizados 

durante anos. Talvez por isso “evita-se toda uma possível denúncia acerca do 

fracasso da instituição escola, das políticas educacionais e da responsabilidade do 

estado no momento em que instituiu as leis que regulamentavam o convívio, do 

surdo em sociedade. O que fracassou na educação dos surdos, na sua formação 

profissional, em sua vida, não foi seu próprio desempenho, mas foram as 

representações ouvintistas, o ponto de vista que se instalava socialmente acerca 

do sujeito surdo” (Ibid., p.18). Por isso, não se pode conceber o surdo como um 

indivíduo fadado ao fracasso escolar, um fracassado na vida como legalmente ele 

foi olhado. O fracasso de alguns surdos é proveniente do fracasso das políticas 

públicas que permitiu a institucionalização, do ponto de vista clínico que foi 

resgatado pelo ponto de vista legal sobre o surdo. 

           Cabe admitir que “a educação dos surdos não fracassou, ela apenas 

conseguiu os resultados previstos em função dos mecanismos e das relações de 

poderes e saberes atuais” (Ibid., p.19) ela obteve o resultado esperado pelo ponto 

de vista da lei, de fazer do surdo uma pessoa com deficiência auditiva. Portanto, a 

deficiência auditiva como sinônimo de falta de linguagem, ou como uma 

anormalidade, nasce dos saberes clínicos, endossados pelo ponto de vista da lei.      

            Dois séculos depois do congresso de Milão, com algumas mudanças, 

ocorridas no século XX; em 2002, primeira década do século XXI, a lei modifica 

seu ponto de vista, e segue modificando o ponto de vista da sociedade 

gradativamente. Na contemporaneidade, ser surdo é ser normal. Foi por meio do 
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ponto de vista legal que o surdo foi condenado a deficiência, e pelo ponto de vista 

da lei é que o surdo é absolvido da deficiência. O que quero dizer com as 

abordagens feitas acima, é que a lei federal 10.436 de 24 de abril de 2002, 

representa um marco na educação brasileira, e modifica o ponto de vista da lei 

sobre o surdo. A lei 10.436 não reconhece apenas por decreto a normalidade do 

surdo, mas a legitimidade de uma língua de sinais brasileira, dando a ela a 

importância que possui na cultura do surdo. O ponto de vista legal reconhece a 

história do surdo, sua cultura lingüística e social.  

           Por meio da lei 10.436, a Língua Brasileira de sinais é reconhecida como a 

língua oficial dos surdos brasileiros, sendo que, com esse reconhecimento o surdo 

tem seus direitos lingüísticos garantidos, anulando a deficiência sensorial e 

admitindo a diferença cultural lingüística. O surdo, por meio do ponto de vista 

legal, deixa de ser um deficiente da linguagem e passa a ser um ser humano 

normal que possui uma língua própria. Essa lei põe fim à “intenção de que 

crianças surdas sejam, em um hipotético futuro, adultos ouvintes” (Skliar, 2005, 

p.21). Segundo a lei 10.436 Art. 1o: “É reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros 

recursos de expressão a ela associada”. Se a LIBRAS era considerada uma 

linguagem estranha, de natureza animal, hoje, com a mudança do ponto de vista 

legal, a LIBRAS é uma das línguas oficiais do Brasil. 

           No aspecto da lei o surdo tem o direito legitimado de ser respeitado em sua 

língua materna, de ser olhado como normal. Cabe a sociedade entender que o 

verbo expressar refere-se ao poder que um individuo tem de “exprimir; declarar; 

falar” (Bueno, 1980, p.470). Por isso a LIBRAS não é só um mero código 

lingüístico pelo qual ouvintes e surdos se comunicam. A LIBRAS é uma língua 

legítima, pela qual, os surdos concluem seu pensamento, tendo em nível nacional 

seu direito legitimado para garantir a respeitabilidade ao surdo. Logo, o que era 

olhado como estranho em termos legais, na atualidade passa a ser olhado como 

normal.  

           Ainda no Art. 1o – Parágrafo único: “(...) o sistema lingüístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico 
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de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil27”. Se tratando de língua “não há uma cultura sobrepondo-se a outra, mas 

uma dinâmica fundamental emergente entre os homens, a troca, a diversidade 

como elemento essencial para constituição da singularidade” (Silva, 2002, p.27). 

Nesse sentido, fica óbvio, em nível de lei a autonomia e o respeito à pessoa surda 

em seus direitos lingüísticos, opondo-se as idéias clinicas que imperaram nos 

séculos XIX e XX, e que infelizmente ainda derramam seus resquícios, uma 

pequena remela no ponto de vista, nos dias atuais. A lei também dispõe, no artigo 

2o, que:  

 

 

Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o 
uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de 
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 
Brasil.  

 

 

           Nesse sentido, não entendo que a LIBRAS deverá ser apenas um privilégio 

dos surdos, mas como segunda língua deverá ser ensinada também aos ouvintes 

e enquanto língua materna deverá ser respeitado e reconhecido o direito do surdo, 

em todas as formas e em todos os lugares, como expressão do pensamento. 

Aquilo que pelo ponto de vista da lei era negado, passa a ser ensinado. O Art. 3o 

da lei 10.436 que dispõe sobre a relação entre saúde e o surdo diz, que “as 

instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 

assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos 

portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor”. 

Acredito que o tratamento adequado ao qual se refere o art. 3o, não se remete a 

uma concepção clínica da surdez na busca de uma cura, como alguns ainda 

                                                 
27 Acreditamos que a palavra chave desse parágrafo, ao qual os envolvidos na educação 
deverão se atentar para uma ampla reflexão é o uso da palavra “oriundo”. A significação 
da palavra; “oriundo”, nos permite refletir que a transmissão de idéias e fatos, construtores 
da cultura; devem partir dos surdos, ma que essa não deve se manter somente entre eles, 
mas romper as barreiras sociais e constituírem a diversidade cultural brasileira, 
compondo-a. 
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insistem em acreditar; mas o de respeitar a LIBRAS como inerente ao indivíduo 

surdo. Nesse sentido, ao surdo, será dada a assistência a saúde segundo suas 

necessidades médicas, como a qualquer outro ser humano, respeitando sua 

“natureza lingüística28”, para que possa ser informado sobre suas possíveis 

doenças ao longo da vida.   

           Nesse aspecto a lei não fala de tratamento ao surdo para a surdez, mas se 

refere a qualidade do atendimento dos profissionais da saúde em relação aos 

seres humanos surdos; nessa relação estará a troca de informações sobre seu 

estado clínico. Para exemplificar o que digo, trago dois relatos de pacientes 

surdos, “Tive dengue e o médico não explicou. Sei que tive porquê aqui na escola 

a professora falou que dengue dá febre, dor, mas eu não sabia que doença era. 

(S17)” (Chaveiro; Barbosa, 2005).  

 

 

Tive apendicite (...). Meu esposo também é surdo, (...). No primeiro hospital 
que fui deram-me remédio e falaram que podia voltar para casa que não era 
nada sério. A dor só aumentava, procuramos outro hospital, não conseguiram 
nos entender, aplicaram uma injeção (...). Já não suportava de tanta dor, foi 
quando chegou em casa nossos amigos, um casal de surdos, eles tinham 
carro, fomos buscar uma sobrinha minha, ouvinte, para ir junto ao hospital, só 
assim recebi atendimento. Fui operada, o apêndice supurou. Fiquei internada 

                                                 
28 Essa leitura do art. 3o se constrói com base nas seguintes referências: “Os deficientes 
auditivos têm o direito de serem tratados com respeito, dignidade; devendo haver, 
sobretudo, nesses locais, qualidade no atendimento. Nesse caso, a comunicação deve 
fluir para que esses sujeitos se façam entender diante de seus problemas e de suas 
doenças. Com isso, percebemos a necessidade de os profissionais da área de saúde 
adquirirem aptidão para se comunicar com o deficiente auditivo...” (Cruz, 2007, p. 192) “O 
bloqueio de comunicação entre surdos e profissionais da saúde instaura-se como um dos 
grandes obstáculos da comunidade surda, quando procura serviços de saúde. O indivíduo 
surdo precisa ser assistido de forma global, respeitadas as suas crenças, seus valores e 
diferenças. (...) Na sociedade atual preconiza-se a convivência com as diferenças. Várias 
medidas são adotadas nas instâncias Federal, Estaduais e Municipais, asseguradas pela 
Constituição Brasileira, tentando garantir a inclusão das pessoas com surdez no cotidiano 
familiar, coletivo e institucional. Aos profissionais da saúde torna-se indispensável buscar 
novos paradigmas que facilitem promover uma assistência à saúde de qualidade e 
humanizada. A relação profissional da saúde e cliente surdo precisa ser melhorada, 
porque para os surdos o atendimento digno é atingido quando são compreendidos em 
suas necessidades, efetivando assim a inclusão na saúde. (...) Responder às dificuldades 
dos surdos quando procuram atendimento à saúde é dever de todos profissionais 
comprometidos em colaborar na construção de uma sociedade inclusiva. (Chaveiro; 
Barbosa, 2005). 
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9 dias, ninguém pôde ficar comigo, estava sozinha, os profissionais do 
hospital não sabiam conversar comigo, passei mal, chorei, tudo sozinha. (S3) 
(Ibid.).  

 

 

           Essas informações são relevantes aos profissionais da educação, as 

famílias, a sociedade em si, porque nelas estão explícitas a importância da 

LIBRAS no atendimento hospitalar, e a importância da mudança do ponto de vista. 

Considero que, por meio dessa leitura, ficará claro que o art. 3o não faz referência 

ao tratamento da surdez, mas as necessidades humanas básicas do surdo no que 

se refere a seu atendimento a saúde. Sobre a educação, são os educadores os 

responsáveis pela construção de cidadãos conscientes em nível de deveres e 

direitos. O Art. 4o  da lei 10.436, refere-se diretamente a adequação do currículo 

do ensino médio e superior; o que já vem ocorrendo em inúmeras universidades. 

Segundo a lei:  

 

 

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 
formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 
níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 
como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 
conforme legislação vigente.  
 
 
 
 

           Isso significa que qualquer instituição de ensino, que negar a importância 

da LIBRAS como constituinte curricular nos cursos de formação estarão em déficit 

com a lei, negando aos profissionais das áreas citadas acima, de estarem 

capacitados para atuarem numa sociedade multicultural, bilíngüe. Logo, daqui a 

algum tempo, anormal e deficiente será aquele brasileiro que não souber LIBRAS.  

           Esse reconhecimento, em nível legal, não é fruto de mera burocracia, mas 

sim resultado de lutas de seres humanos que buscaram seus direitos lingüísticos 

para firmarem sua identidade lingüística na sociedade. Identidade lingüística deve 

ser entendida, como um direito além do direito enquanto regras sociais, mas em 
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um direito que nasce com o homem, humano, um direito fruto do respeito aos 

diferentes modos de se conceber o mundo e de se refletir sobre ele. A lei 10.436 

representa esse direito, o direito de ser surdo.  Deste modo permite que na 

sociedade existam „espelhos-homens29‟ surdos, cuja língua se construa na mesma 

modalidade, a visual-gestual, sendo os surdos olhados como normais. A 

importância desses espelhos-homens surdos, reconhecidamente respeitados pela 

sua identidade lingüística, a partir de 2002, se dá porque “as palavras refletem a 

arena de forças políticas presentes nas relações interpessoais” (Silva, 2002, p.25). 

Sobre isso ao fazer uma auto-reflexão, o que muitas vezes preocupa, não é de 

fato a oficialização da LIBRAS enquanto língua nacional, mas a relação de poder 

que está implícita nos ouvintes, no processo interpessoal de sua cultura e que 

com o novo ponto de vista legal, começa a se desfragmentar.   

           Por esses motivos o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como 

língua (não como simples linguagem) e como primeira língua dos surdos 

brasileiros, não é somente a aprovação do ensino de uma „nova‟ modalidade de 

língua, mas o reconhecimento da cidadania, da identidade, da subjetividade, do 

realizar-se da pessoa humana surda em manifestar e refletir, segundo sua 

natureza sensório-motora, sua cultura. É um novo ponto de vista que anula a 

deficiência do surdo. 

            Como já disse, o Brasil é hoje reconhecidamente um país bilíngüe, no qual 

deve-se enfatizar que a relação das diferenças entre as línguas oficiais se faz 

inerente às redes sociais, que são dinâmicas justamente por terem um caráter 

heterogêneo, e por esse aspecto deve-se compreender que “conhecer várias 

línguas não representa uma ameaça, mas abre um leque de manifestações 

lingüísticas dependentes de diferentes contextos”, (Quadros, 2008, 28) o que 

enriquecerá a sociedade, pelas múltiplas culturas que se apresentarão. 

           A lei traz em sua essência todas essas concepções, ou procura atender 

essas especificidades e representa uma síntese desses valores do surdo. Numa 

tentativa de modificar o ponto de vista social sobre o surdo. Nesse aspecto, 

                                                 
29 Tivemos como referência para essa concepção de homem: (Glad apud Prioste et al, 
2006, p.60). Que apresenta o homem como um individuo que se estabelece por meio de 
espelhos homens sociais. 
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fazendo uma leitura pautada nas concepções pedagógicas atuais, pautada no 

direito do ser humano de ser o que ele é em sua essência, acreditamos que a lei 

10.436, não é um marco no direito do surdo de aprender por meio da LIBRAS, 

mas sim o reconhecimento das lutas dos indivíduos surdos, pelos seus direitos 

culturais, inerentes ao individuo, ao cidadão brasileiro surdo. A lei é um dizer não a 

oralização mecânica, e dizer sim ao “silêncio”, essência de sua palavra.  

           Para que a sociedade se reconheça em um novo parâmetro, os cursos de 

formação que estão diretamente relacionados à construção dos valores e do 

pensamento social sobre o surdo, incluirão a LIBRAS em sua grade curricular. Em 

referência aos aspectos legais o decreto de número 5.626 que regulamenta a lei 

10.436, no capitulo II, artigo 3o, dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção da 

disciplina de LIBRAS nos cursos de formação de “professores”, tanto no ensino 

médio como nos cursos de nível superior. Nos termos do decreto:  

 
 
 

 “Art. 3o  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de “professores” para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o  Todos os cursos de 
licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível 
médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação 
Especial são considerados cursos de formação de “professores” e 
profissionais da educação para o exercício do magistério. § 2o  A Libras 
constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 
educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto.” 

 
 
 
           Por meio da lei, acredito que o respeito à cultura do surdo germinará, tanto 

nos aspectos linguísticos como nos aspectos científicos; dada a abertura para que 

se discuta a cultura do surdo e sua língua materna em nível superior, sendo que 

por meio dessa obrigatoriedade, abre-se também a universidade a um novo 

universo de conhecimentos. Esses conhecimentos referentes aos direitos do ser 

humano surdo é que gerará, segundo minha análise, o respeito ao silêncio do 

surdo, que grita por meio dos movimentos, desenhando no espaço suas idéias e 
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recriando sua própria história. Deste modo, a fala do surdo, reconhecidamente se 

propagará em nível social e científico por meio de sua construção cinésica, porque 

o ponto de vista da lei sobre o surdo se modificou. Logo, a deficiência auditiva, 

conceito atribuído clinicamente ao surdo, pelo ponto de vista da lei se fez verdade 

e pelo ponto de vista da lei se desconstrói. Portanto, a deficiência do surdo nada 

mais é do que uma criação legal de séculos atrás.  

 

 

2.2 – O ponto de vista legal e aqueles que ainda são vistos como pessoa 

com deficiência: 

 

            Não pretendo trazer aqui as leis em si, mas apenas mostrar, por meio de 

alguns fragmentos legais, ou documentos institucionais, como a lei, enquanto 

norma social, institui um ponto de vista. Na contemporaneidade, há um ponto de 

vista legal sobre a deficiência, que regulamenta e normaliza, propõe e impõe 

direitos e deveres de igualdade a todos. Na atualidade é normal ser uma pessoa 

com deficiência. Normal, porque o próprio termo que se usa para normalizar ou 

anormalizar determinada existência, serão os termos legais. Foucault fala que “o 

monstro humano tem como contexto de referência a lei” (2002, p.69). Sendo ele 

aquele que a infringe. A lei sempre foi na história dos monstros humanos, da 

pessoa com deficiência e da anormalidade a sua sombra. É por meio da lei que se 

determina quem é ou não anormal na sociedade. A exemplo do que foi mostrado 

acima, a lei funciona como um dispositivo regulador que indica as regras de 

comportamento de uma sociedade. Porem, a partir desse momento, não irei me 

referir mais as leis naturais, mas as leis arbitrárias, que se impõem ao homem e a 

sociedade, para regulá-los.   

            É por conta de algumas modificações legais que há na sociedade 

contemporânea, uma necessidade de explicar o que é a deficiência. Sendo que 

essas explicações ocorrem, muitas vezes, por meio de diversas organizações 

sociais através de um “tira dúvidas”, que circula com a intenção de atualizar a 

sociedade e situá-la numa nova realidade social que se denomina inclusiva. O 
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problema, se é que existe um problema, é que esses manuais trazem em seu 

conteúdo um ponto de vista arcaico e muitas vezes pejorativo sobre a pessoa com 

deficiência. Em muitos manuais estão presentes aquilo que Tomaz Tadeu da Silva 

chama de dicotomias sociais. Essas dicotomias, segundo Silva, “representam a 

produção polarizada do dominante tolerante e do dominado tolerado ou a da 

identidade hegemônica, mas benevolente e da identidade subalterna, mas 

respeitada” (2009, p.98). Pautados em recolocações conceituais do passado o que 

se encontra como representação da “deficiência” na atualidade é uma espécie de 

pré-conceito, disseminado durante anos. É por meio do pré-conceitual que o 

mundo discute a “deficiência”. Embora o surdo não seja mais uma pessoa com 

deficiência pelo ponto de vista legal, ainda os cegos, os cadeirantes etc, são vistos 

dessa forma.   

           Foucault ao abordar o assunto Formação dos Conceitos em seu livro A 

Arqueologia do Saber, diz que o pré-conceitual assim descrito, em lugar de 

delinear um horizonte que viria do fundo da história e se manteria através dela, é, 

pelo contrário, no nível mais superficial” (2009b, p.69). Entendo que Foucault ao 

falar do pré-conceitual como nível mais superficial de conhecimento, exprime que 

no senso comum as verdades são absorvidas pela sociedade sem prévio 

questionamento. Embora o pré-conceito seja uma construção cultural que se 

acumula, por meio de um determinado conhecimento, seja esse científico ou não, 

que se populariza, ainda assim, muitos dos sentimentos e das representações 

sociais sobre determinado “conceito” não são questionados. O que circula como 

representação sobre a “deficiência” nada mais é do que um conhecimento 

superficial sobre o assunto, um pré-conceito e não um conceito em si. Logo, no 

senso comum as representações sobre a “deficiência” circulam colocando o 

deficiente, ainda na contemporaneidade como um estranho. As pessoas não são, 

se pensarmos no poder de se imprimir identidades, “deficientes”, elas estão 

deficientes pela cultura que as coloca nessa determinação identitária. Elas são 

assim constituídas, também pelo ponto de vista legal. 

           Logo, o plano pré-conceitual da “deficiência” como uma marca biológica 

imposta pelos saberes clínicos, ao ser endossada pela lei, é aquilo que é permitido 
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ser visível e habita a superficialidade do conhecimento: senso comum. Para 

explicar o conceito de “deficiência” se busca, na biologia, a certeza, para se 

afirmar que a “deficiência” é algo constatável e corporal, embora essa afirmação 

permaneça na ignorância. Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, em seu artigo 24, onde discorre sobre a educação inclusiva, diz 

que:  

 

 
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à 
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida, com os seguintes objetivos: a. O pleno desenvolvimento do 
potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do forta-
lecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais 
e pela diversidade humana; b. O máximo desenvolvimento possível da 
personalidade, dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, 
assim como de suas habilidades físicas e intelectuais [...] As pessoas com 
deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e 
gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem; [...] Para tanto, os Estados Partes 
assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com 
deficiência.  

 

 

            Embora o referido documento traga uma série de direitos da pessoa com 

deficiência em todos os níveis de ensino, ainda circula na sociedade alguns 

valores negativos secularmente instituídos sobre a deficiência. Ainda que se 

garanta o direito dos cadeirantes, cegos, crianças com Down, etc. ainda assim 

elas estão estigmatizadas pelo ponto de vista legal a serem olhadas como uma 

pessoa com deficiência. O ponto de vista da lei ainda derrama seu poder, e faz da 

sociedade uma sociedade míope em relação a algumas pessoas. Logo, por tudo 

que já foi delineado até o presente momento sobre a deficiência, nesse momento 

posso dizer que, a lei tem seu ponto de vista, imprime seu ponto de vista, e 

embora algumas coisas tenham mudado, ainda assim é por meio da lei, que 

alguns continuaram sendo olhados como uma pessoa com deficiência.   
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3 – O ponto de vista do cinema e a projeção do monstro aglutinado:  

 

            Ao falar sobre a educação e a lei, procurei mostrar como seu “ponto de 

vista” se dá em relação à pessoa com deficiência, como elas fazem com que a 

“anormalidade” se torne evidente perante a sociedade. Como já mostrado, a 

educação especial tratou em seu processo de normalização, de corrigir o que a 

medicina acreditava estar irregular e desordenado, e por isso anormal. Os 

anormais, em qualquer período histórico, estiveram, segundo a sociedade e suas 

normas, na ordem do feio. É sobre o anormal como sinônimo de feiúra que 

pretendo falar agora. Umberto Eco sobre a anormalidade, diz que essa se 

relaciona, dentro de um contexto estético, diretamente com a feiúra (2007). 

Porém, deficiência e feiúra se relacionam porque os marcados como anormais há 

muito tempo não pertencem à sociedade, considerada produtiva. As pessoas com 

deficiência ao serem consideradas inválidas, não consomem, pelo contrário 

participam da economia capitalista por meio de um assistencialismo financeiro. 

Toda essa maneira de olhar o outro como um inválido, gerou na sociedade um 

ponto de vista de compaixão, de dó, de pena; um ponto de vista assistencialista 

sobre a pessoa considerada com deficiência.  

           Segundo Umberto Eco o que se é e o que se pode ser não é determinado 

pela individualidade, mas pela força do dinheiro; sendo feio, mas tendo dinheiro, o 

poder do dinheiro anula a feiúra na medida que se adquire aquilo que se deseja 

(2007, p. 12). Portanto, o ponto de vista que determina a deficiência como 

sinônimo de feiúra é um ponto de vista que se instaura pela suposta falta de 

capital por parte das pessoas com deficiência.  

           Nesse cenário é a falta de capital que faz a deficiência ser sinônimo de não 

produção. Se a realização humana, desde o século XIX, começa a se desenvolver 

pelo consumo, quem não possui meios para consumir, não se realiza. No entanto, 

nesse momento, ao falar em um sistema, no qual o ser humano é aquilo que 

possui, penso no cinema.  

           O cinema como uma “arte” que fascina, que produz imagem, que muda e 

interfere no ponto de vista da sociedade, ao mesmo tempo em que se apresenta 
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como uma forma de entretenimento popular no início do século XX, é o meio pelo 

qual os olhos atentos, direcionados para uma tela consideravelmente grande, 

verão aquilo que a projeção mostrar.  

           Os homens com o advento do cinema não olharão o mundo por um ângulo 

de 360o. O cinema fará com que todas as imagens, que lhes causarão agrado, e 

impressões sejam vistas por meio de uma retidão do olhar, apresentando como 

verdade um ponto de vista maquiado. É em linha reta que os olhos, direcionados 

para a tela do cinema, verão as imagens de um mundo, que é pura criação, 

passar.  

           É pelo cinema que começo a discutir o conceito de feio, de monstruosidade 

em suas faces, e de deficiência. O cinema, segundo minha análise, é a grande 

arte que traz consigo o ponto de vista clínico, o ponto de vista do capital, o ponto 

de vista do Darwinismo social nas suas personagens monstruosas. A deficiência 

no cinema toma dois rumos, um que desvincula as monstruosidades humanas dos 

monstros, e outro que desvincula a deficiência das monstruosidades humanas. 

Porém, na tentativa de afastar, uma imagem de outra, as aglutina.  

           O cinema recria o monstro, o denúncia, o tira das clínicas médicas, onde 

findaram os artistas de circo denominados Freaks, e os coloca na grande tela. O 

cinema recoloca, o monstro no imaginário social. O monstro do cinema é aquele 

que tem como sua oposição, o belo. Os filmes que retratam o ideal familiar, o 

papel da identidade feminina, o papel da identidade masculina, trarão seu monstro 

para se opor ao belo comportamento, ao belo corpo, ao belo caráter. O monstro 

assombra, ameaça e causa sofrimento, seduz.  

           Nesse sentido o cinema, mesmo sendo entendido por alguns como uma 

espécie de arte, representa um dispositivo ideológico. Segundo Bernardet “o 

cinema procura, com seu poder ideológico, homogeneizar os públicos; as 

diferenciações religiosas, políticas nacionais [...] homogeneizar comportamentos, 

de idade, de sexo, de ideologia, de estética, de ética” (1985, p. 32). O cinema 

fascina porque convence.  

            Pode se dizer que o cinema maquila corpos, deixando-os belos ou 

monstruosos e apresentando-os como opostos. O cinema contribui para que a 
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cultura da rejeição se fortaleça. Portanto o feio, no cinema é culturalmente 

negado, ainda que ser feio, como dito por Umberto Eco, seja uma condição 

relativa (2007, p. 15). 

            Os monstros do cinema, a exemplo de Frankenstein, podem representar o 

declínio do humano-perfeito, o projeto que deu errado, a discrepância percebida 

por Foucault posta em imagem. O próprio Umberto Eco diz que o feio é entendido, 

ao longo da história, como sinal e sintoma da degenerescência humana (2007, 

p.15). Logo, os monstros do cinema representam a própria encarnação da feiúra.    

            O cinema, com todos os seus meios de produção da imagem que se 

projetará para o grande público, faz com que a degenerescência humana salte das 

telas e ganhe movimento, na medida em que expõe os monstros para a 

sociedade. O cinema mostra o monstro, o eterniza, o recria. 

            A exemplo do monstro “mostrado” pelo cinema, trago o filme de Tod 

Browning, Freaks, lançado em 1932. O filme Freaks, como descrito em sua contra 

capa, começa com um apresentador de circo prevenindo o público:  

 

 

Vocês verão monstros de verdade, que vivem e respiram como a gente...”. 
Cleópatra, uma bela trapezista, é amada pelo anão Hans. Ao saber da 
fortuna que Hans herdou, ela e o amante, Hércules, arquitetam um plano 
para se apossarem da herança. Fingindo corresponder seu amor casa-se 
com Hans e tenta envenená-lo. Mas seu plano criminoso é descoberto 
pelos monstros, cuja vingança será implacável!   
 
 
 

            A grande surpresa do filme Freaks, é o fato de Tod Browning, diretor e 

criador do filme, ter convidado os “velhos” atores do circo, para protagonizarem o 

filme. O elenco de Freaks é um resgate daqueles que estavam escondidos em 

sanatórios e clínicas médicas, submetidos a observação.  

           Os atores são eles mesmos no filme e revivem o cotidiano de seu trabalho 

antes de estarem segregados nas clínicas médicas. Enquanto a medicina 

procurava promover um escondimento das monstruosidades humanas, Tod 

Browning os coloca em evidência por meio do cinema. Abaixo, alguns dos 

cartazes de lançamento e algumas cenas de Freaks: 
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Figura VIII – Cartazes do filme Freaks 

      

 
 

      

 

8: Na seqüência cartazes tirados dos extras do filme Freaks e do sítio Movie posters. 
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            O filme Freaks, mistura a vida real, ao trazer os atores do circo do Entra e 

sai, com a imagem do corpo monstruoso criado pela tecnologia cinematográfica. A 

vida real começa a se transformar em ficção. Os Freaks deixam, aos poucos, de 

serem eles mesmos, para ser aquilo que Flusser denominou como “imagem 

técnica” (2008b). Décadas depois, o cinema reconstrói a monstruosidade com 

seus recursos de maquilagem, de luz e de imagem técnica. Embora como uma 

obra de ficção é pelo cinema que o monstro vai permanecer vivo.  

           Paralelamente a teoria clínica, a ideologia nazista, e todo o 

desenvolvimento da educação especial, o cinema passa a ser a salvação do 

Figura IX – Cenas de Freaks 

     
 

    
 

 
9: Cenas tiradas do filme Freaks 
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monstro, porque recria sua imagem, não deixando que ela desapareça da cena 

histórica. Muito embora sua imagem seja uma espécie de artes plásticas 

contemporânea, que constrói a monstruosidade corporal por meio de próteses de 

silicone e maquiagem sobre maquiagem. 

            Por meio dessa plástica maquiladora que metamorfoseia os corpos dos 

atores e as transforma em imagens monstruosas, a arte cinematográfica traz a 

superfície de sua tela à imagem de um monstro aglutinado. A idéia de 

aglutinamento tem como base, e faço uma relação anacrônica, com o pensamento 

de Flusser, ao falar que existem línguas aglutinantes que são produtos de um 

pensamento aglutinante, como o mandarim e o japonês. No pensamento de 

Flusser as línguas aglutinantes não permitem a elaboração de um pensamento 

linear, ela aglutina idéia sobre idéia, signo sobre signo, e símbolo sobre símbolo 

(2009a). O monstro aglutinante é aquele que, considerando o pensamento de 

Flusser, aglutina simbologias sociais na composição de sua imagem monstruosa.    

           O monstro do cinema fascina porque, além de aglutinar vários símbolos e 

significações sobre a monstruosidade ele, como diz Bernardet, “tem a potência de 

transformar a fantasia em imagem em movimento e realizar a reprodução da vida 

que é dinâmica, as imagens no cinema são quase reais” (1985, p. 126). 

           A imagem do deficiente-monstruoso projetado pelo cinema traz, no peso de 

sua maquiagem, nos traços de seu rosto, no comportamento de sua personagem, 

implicitamente a ideologia do ponto de vista médico-legal, secularmente instituído. 

O que assusta nos filmes de terror, hipoteticamente, não é tanto a imagem 

monstruosa das personagens, mas todos os valores ideológicos que nela estão 

aglutinados. É pelo cinema que a imagem do monstro, aos poucos, vai se 

desvinculando da imagem da pessoa com deficiência, tornando pálido uma 

relação histórica: corpo monstruoso, corpo deficiente.   

           Um dos principais valores ideológicos que revelam o ponto de vista médico-

legal, no monstro cinematográfico, é a opacidade ou a freqüência de uma 

materialização, em imagem, do que se considera hipo ou hiper no universo 

patológico. Ou seja, os monstros são deformados e trazem em si o princípio da 

doença e a eminência da morte. Canguilhem explica que “doente” é um “conceito 
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geral de não-valor que compreende todos os valores negativos possíveis” (2009, 

p. 83). A imagem do monstro cinematográfico é uma somatização de todo 

antivalor social que possa existir.  

           O produto final do cinema, a imagem do monstro em movimento, não 

explicita, para a platéia todos os saberes e poderes que estão envolvidos em sua 

fabricação aglutinada de simbologias e significações. No monstro do cinema estão 

aglutinados, não somente maquiagem e comportamento, mas uma ideologia 

capitalista e industrial. 

           Para explicar o que acabo de dizer sobre os valores aglutinados e dentre 

esses o ponto de vista médico-legal, trago Foucault. Em síntese, no seu livro Os 

Anormais (2001), Foucault traz a idéia de que existem dois tipos de monstro: o 

monstro que infringe a natureza e o monstro que infringe a lei.  

           Para Foucault, o monstro que infringe a natureza, do qual já falei no 

primeiro capitulo, os Freaks, os seres bestiais, as monstruosidades teratológicas, 

e os deficientes, são aqueles que biologicamente são interpretados pela medicina 

como híbridos, e coloca em questionamento a vida como projeto de perfeição.   

           Já o monstro moral: os assassinos, estupradores, ladrões que infringem a 

lei são aqueles que questionam as regras de comportamento de uma sociedade. 

Portanto, enquanto o monstro natural é o deformado corporal; o monstro moral é o 

que deforma a ordem, que mostra a deficiência e a fragilidade das normas legais 

perante as normas humanas. Na imagem dessas duas figuras monstruosas, o 

monstro natural e o monstro moral, o ponto de vista médico-legal é aquele que 

torna “híbrido” em um único ser esses dois conceitos de monstro.  

           O cinema na criação e fabricação da imagem do monstro traz para compô-

lo, aquilo que a medicina legal denominou como fisiognomonia. Segundo Umberto 

Eco “fisiognomonia é uma pseudociência que associava os traços do rosto e os 

traços do corpo humano com algumas características e disposições morais de um 

comportamento criminoso” (2007, p. 257). Césare Lombroso em sua obra O 

homem delinqüente, de 1876, faz um estudo, cujos resultados definem o ponto de 

vista que vai relacionar as várias fisionomias humanas com os vários 
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comportamentos criminosos do monstro moral. Como no exemplo abaixo, 

Lombroso explica o princípio da fisiognomonia humana: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Se no passado, os monstros e as monstruosidades humanas eram 

classificados ou definidos, segundo os valores de sua época. O cinema tornou 

possível a aglutinação de vários monstros e monstruosidades em uma única 

imagem. Esse aglutinamento da fisiognomonia e das monstruosidades natural e 

moral se tornaram possíveis porque, entendo com Flusser (2008), que o cinema 

produz uma imagem técnica. Segundo Flusser (2009) (2008b), uma imagem 

técnica é aquela que possui a capacidade de materializar alguns conceitos 

Quadro XII – Principio da fisiognomonia humana 

                    

               
 

 

 

 

Escassez de pêlo. Crânio pequeno Fronte fugidia. 

Seios frontais muito desenvolvidos Desenvolvimento enorme das mandíbulas. 

Orelhas volumosas 

Modo como Lombroso olha as fisionomias criminosas 

12: O quadro foi elaborado tendo como referência Umberto Eco 2007. 
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existentes no mundo, principalmente os conceitos que fundamentaram a 

elaboração dos aparelhos que lhe dão forma: câmera fotográfica, filmadora, 

computador etc. Nesse aspecto, a fotografia, ao contrário de registrar de modo 

automático suas impressões do mundo físico, ela transcodifica algumas das 

teorias científicas em imagem. A esse respeito Flusser (2009) disse que a imagem 

técnica “transforma conceitos em cenas”. Porém, o modo como a simbologia 

imagética (a imagem) é produzida por essas máquinas já estão, de algum modo, 

pré-escritas em seus programas de funcionamento. Programas, como já 

mencionado anteriormente no segundo capítulo, são procedimentos (ritual) pré-

determinados que determinam representações. Esses procedimentos 

desempenham a função de um sistema e toda a sua produção é colocada de 

modo simplificado, de “modo superficial” (FLUSSER, 2008b), após a 

transcodificação de conceitos em imagens, à disposição de um número grande de 

usuários, preferencialmente leigos. A fotografia é um exemplo dessa 

transcodificação ao alcance do usuário leigo.  

            Portanto, o cinema nada mais é do que uma seqüência de fotografias que 

se projetam em uma tela, dando a impressão de imagem em movimento. Se as 

fotografias segundo Flusser (2009), transformam  “conceitos em cena”, a imagem 

do monstro do cinema, traz consigo, em sua fotografia, os vários conceitos sobre o 

monstro, aglutinando-os em uma só cena. A imagem técnica do cinema possibilita 

por meio de sua tecnologia a produção e a criação de uma nova hibridização entre 

imagens e conceitos. O cinema ao criar a imagem do monstro, coloca em uma só 

personagem os vários aspectos monstruosos: o mostro assassino, o monstro 

bestial, o monstro natural, o monstro moral, o monstro sexual etc.  

           Nas cenas cinematográficas os monstros são mostrados em sua potência 

máxima, para um público que não conhece a história dos monstros, e por isso 

leigos. Logo, a imagem técnica reprograma o monstro, forma um novo conceito de 

monstro, o transforma em sinônimo de horror, o afasta de sua “humanidade”, o 

desvincula da imagem da pessoa com deficiência. Pelo cinema os Freaks se 

desvinculam de sua imagem humana, deixam de ser associados às pessoas com 

deficiência, para compor o monstro que é “pura imagem técnica”. O monstro 
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desaparece da sociedade para viver como uma produção da imagem técnica. O 

ser híbrido que agora entra em cena, é misto de tudo que se pode conceber como 

monstruoso na história. Como exemplo da aplicabilidade de um “hibridismo” 

possibilitado pela transcodificação no cinema, trago a personagem do filme Sexta 

Feira 13, Jason Voorhees, e analiso suas características híbridas que aglutinam 

em sua imagem técnica os vários monstros ate aqui delineados: 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

        
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A imagem de Jason é um exemplo da condensação, da aglutinação dos 

monstros natural e moral que a imagem técnica do cinema permitiu criar. Portanto, 

Quadro XIII – O monstro aglutinado do cinema. Modo como algumas 
fisiognomonias são aglutinadas na imagem do monstro cinematográfico, 

posto em cena: 

   

 13: As referencias para elaboração desse quadro se encontram em: Umberto Eco 
(2007), Michel Foucault (2009b) e (2001), Vilém Flusser (2009) e (2008b), Césare 
Lombroso (1876). 

A Sífilis 1853 

Espécie teratológica que apresenta escassez de 
pelo em seu corpo. Deformado. Aquele que 

infringe a lei da natureza. Um feio. 

Ser bestial, um danado, 
uma espécie de demônio 
encarnado, um morto vivo. 

Serial Killer, Perigoso, o monstro assassino, 
aquele que infringe a lei da sociedade, o 
homem delinqüente. 

O monstro moral sifilítico, 
um monstro sexual, traz a 
marca de sua imoralidade. 
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o monstro do cinema é um monstro aglutinado e por isso promove um ponto de 

vista aglutinante, no qual os monstros se misturam em uma só imagem, 

transcodificados. Com Stiker, penso que, se no empírico, e entendo empírico 

como o circo do entra-e-sai onde platéia e monstros ficavam frente a frente, “há 

corpos contrafeitos, ou tornados malfeitos, e por isso monstruosos há sempre, ao 

mesmo tempo, uma maneira, segundo as épocas, de elaborá-los, no imaginário ou 

no racional humano” (2009, p.347). Assim sendo, o monstro do cinema elabora na 

platéia que lhe olha, o imaginário do feio por excelência, uma trindade que 

representa como sendo a máxima do que é mal e indesejável. 

           A arte cinematográfica, com seu ponto de vista fisiognômico, faz da ficção 

presente em suas monstruosidades a tecnologia para incitar o medo e trazer a 

tona às superstições mais antigas. O cinema, ao colocar “conceito em cena”, não 

só fabrica um monstro aglutinado como reaviva antigos sentimentos sobre os 

monstros.  

           Mais uma vez, como acontecia no passado com relação aos “Freaks 

shows”, o cinema torna contemporânea a exibição da “anormalidade”. E embora o 

ponto de vista da platéia; intuo, não se atente as forças ideológicas presentes nas 

produções cinematográficas, e as receba apenas como uma imagem em 

movimento que provoca medo, no caso dos monstros do cinema; ainda assim 

essas imagens revelam, como dizia Flusser30, símbolos de um jogo de poder, 

hierarquicamente estruturados, por quem realiza a sua elaboração (2009b, p.27).  

           Acredito que a imagem em movimento do cinema exerce sobre a platéia, o 

mesmo poder, que segundo Flusser, a fotografia exercia sobre o ponto de vista de 

quem a observa. O poder da fotografia, segundo Flusser, não está na imagem em 

si, mas na intenção do fotografo que fabrica a imagem com seu olhar (2008, p.53).  

A imagem do monstro cinematográfico, e o cinema em si, não são o poder, mas 

quem o fabrica, os diretores, os roteiristas esses são os “fotógrafos flusserianos 

modernos”, o poder do cinema. 

                                                 
30 Vilém Flusser faz referência a maquina de fotografia que é programada para recortar 
imagens. Flusser vê o programa do aparelho fotográfico como um aparelho que depende 
de um fotografo, sendo que o fotografo exerce poder sobre quem vê suas fotografias.   
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           Voltando ao tempo, segundo Courtine, a anormalidade do século XIX era o 

elemento central de um conjunto de dispositivos que faziam da “exposição das 

diferenças, estranhezas, deformidades, enfermidades, mutilações e 

monstruosidades o suporte essencial da diversão de massa” (2009, p. 256). O 

cinema, utilizando-se, em alguns filmes, dos mesmos artifícios do século XIX, 

atraiu e atrai seu público contemporâneo para a diversão de massa, no qual, 

seguindo o pensamento de Flusser, se submete a um jogo de poder que define a 

máxima do que é ser um feio. 

           Não foi à toa que Tod Browning em 1932 deu ao seu filme, cujo elenco era 

formado por atores com deficiência (monstros de circo), o titulo de Freaks. O filme 

Freaks, veio ao grande público e ficou conhecido como um clássico do grotesco. A 

palavra Freaks, segundo Nazário (2001) pode ser entendida como “extremamente 

extraordinário ou extremamente estranho, deformado, monstruoso, ou criaturas 

diferentes das normais”. Nazário não faz uma análise da palavra monstro por um 

viés etimológico. Nazário faz uma analise da palavra monstro, estando ela 

aplicada a uma imagem cinematográfica. Explorando o que Foucault e Nazário 

falam sobre os monstros, é isso mesmo que o filme Freaks apresenta em suas 

cenas. Seres humanos considerados estranhos, deformados, monstruosos. Os 

Freaks são, dentro de um contexto cênico, os indesejados, a prova viva daquilo 

que pode se considerar uma discrepância: estética, intelectual, porém natural. Os 

Freaks, segundo minha análise, são aquilo que qualquer um poderia ser, muito 

embora não se deseje ser, e por isso representam um perigo natural para a 

sociedade normativa.  

          Ao falar do filme Freaks; retomo o conceito Foucaultiano de “ritual da 

palavra”. A palavra, como elemento de um ritual que abre uma ferida, é celebrada 

em um determinado momento do filme. Em uma das cenas de Freaks, um dos 

atores do circo, pede atenção para todos que estão sentados a uma mesa. Os 

atores, os Freaks, estão comemorando o casamento de Hans (um anão) com 

Cleópatra (uma bela mulher). Após o pedido de atenção, a seguinte frase é 

pronunciada: “Vamos fazer dela um de nós. A taça do amor”. Todos os Freaks que 

estão sentados à mesa cantam: “Nós a aceitamos como uma de nós, uma de nós, 
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nós a aceitamos”. Indignada com a celebração que a faria uma monstruosidade, 

Cleópatra grita: “Suas aberrações, sujas e repugnantes, seus imundos”. O almoço 

de casamento termina, com os Freaks, sendo marcados pelas palavras: 

aberração, sujos, repugnantes e imundos. Nessa cena o universo dos atores de 

circo se separa entre o belo e os repugnantes indesejáveis. Ser um monstro, por 

meio das palavras que lhes foram atribuídas é ser, como Foucault disse, “a 

antinatureza, a verdadeira discrepância” (2001, p. 70-71). Freaks, ainda não 

constitui um monstro aglutinado, seus atores são aquilo que a imagem mostra, 

eles mesmos, mas dão inicio a um gênero cinematográfico, o cinema de terror. 

Freaks acaba revelando a potencia da imagem, para que se cause o espanto, se 

resgate as superstições do passado, que se incite ao medo, o publico que o olha.   

          Como diz Silva (2000, p.19) e Cohen (2000, p.27), o monstro é pura cultura, 

ele expressa a preocupação do homem com a diferença, a alteridade e a 

limiaridade. Porém por de traz dessa construção cultural do monstruoso, da 

imagem que assusta e traz medo há o poder, o poder do ponto de vista de uma 

ideologia que define a deficiência como uma monstruosidade aglutinada.  

           Bernardet diz que a classe dominante, para dominar, não pode nunca 

apresentar a sua ideologia como sendo a sua ideologia, mas ela deve lutar para 

que esta ideologia seja sempre entendida como a verdade. Donde a necessidade 

de apresentar o cinema como sendo expressão do real e disfarçar constantemente 

que ele é artifício, manipulação, interpretação (1985). Ouso dizer que a classe 

dominante, perante a monstruosidade aglutinada, é aquele que se reafirma como 

normal: o normal moral, o normal estético, o normal sexual. A realização ocorre 

quando os normais trazem pela imagem o anormal moral/pervertido, o anormal 

estético/defeituoso-deficiente, o anormal feio. 

           É extensa a lista dos monstros aglutinados, criados pelo cinema, e todos 

trazem consigo a marca de serem os piores dos piores. Portanto, as produções 

cinematográficas como um meio de apresentar a ideologia de que existe o normal 

e o anormal, constrói na figura do monstro aglutinado a expressão da negação da 

sociedade, o antivalor, aquilo que um ser humano não pode se tornar ou desejar 

ser. Fred, Jason, Cleópatra são exemplos de imagens que causam repulsa em 
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quem as olha. O olhar atento, em linha reta, da platéia para a tela do cinema, 

instiga os sentimentos mais variados, de dor, pena, medo, repulsa, em relação a 

figura monstruosa que faz a cena acontecer.  

           Portanto, a monstruosidade, pelo ponto de vista do cinema é a de um 

monstro aglutinado posto em imagem. Os esforços cênicos presentes nas 

produções dos “Freaks shows” em séculos passados para criar as cenas de pavor 

e chamar a atenção da platéia, agora se configuram pela superficialidade de uma 

imagem tecnologizada. Enfim, como disse Luchino Visconti em seu filme “O 

Leopardo” (1963) “As coisas precisam mudar para continuar as mesmas”. Digo 

isso porque na imagem do monstro aglutinado dos filmes de suspense e horror, 

intuo, há o ponto de vista do saber médico-legal como ideologia fundante do 

conceito de normalidade/anormalidade, potencializando essas duas 

representações sociais e fixando-as no imaginário social. Como disse Flusser 

(2009), a imagem técnica é aquela que “transforma conceito em cena”. Desse 

modo pode-se dizer, seguindo o pensamento de Renato Russo que “estaremos 

entre  monstros da nossa própria criação” (1985). 

 

 

4 – O ponto de vista e a representação do ciborgue:  

 

            O ciborgue é um assunto delicado e complexo, ainda fascina e causa 

medo, tanto nas telas de cinema como na vida real. Se no cinema toda mecânica 

que constrói o corpo robótico do ciborgue representa toda evolução tecnológica e 

fascina, na vida real, algumas incertezas ficam presentes em quem precisa decidir 

colocar em seu corpo uma prótese “robótica”. Nesse aspecto, ao esperar pela 

cirurgia, a dúvida sobre reconhecer como seu corpo um membro robótico, na 

tentativa de se ter um corpo reparado, deve causar ansiedade. Na tela, tudo é 

perfeição e fantástico. Na vida real, os implantados, devem contar com a 

imprevisibilidade, que se configura com a aceitação ou não por parte de seu corpo 

em relação à prótese-corpo que receberá. Porém, como diz Donna Haraway o 

ciborgue é uma criatura sofisticada, na qual juntas pélvicas artificiais, implantes de 
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tímpanos para os surdos, implantes de retina para os cegos, fazem surgir um ser-

humano que ao mesmo tempo é matéria de ficção e realidade. O ciborgue é 

realizado por todo tipo de cirurgia cosmética, que como parte de um repertório 

médico, se realiza (2009). O ciborgue pode ser então um vizinho, um amigo, um 

familiar, um sujeito, um ser humano implantado, ou apenas uma imagem de 

cinema.  

           Entre essas formas de se entender o ciborgue, faço um recorte, e penso 

nesse momento em observar e analisar o ciborgue do cinema, mesmo porque o 

ciborgue da vida real merece uma atenção especial, e deverá falar por ele mesmo, 

dizendo como se autodeclara. Acredito que, embora existam algumas 

especulações sobre o ciborgue da vida real, elas ainda não alcançam uma 

resposta sobre o que é uma vida ciborgue. Portanto, por ter essa consciência, 

nesse momento, faço um recorte sobre o assunto, dedicando esse tópico ao 

ciborgue do cinema. 

           Assim como nos conceitos aglutinados no monstro cinematográfico, um 

outro conceito que o cinema transforma em cena, está presente na imagem do 

ciborgue. Na figura do ciborgue está implicitamente o conceito de 

normalidade/anormalidade. Embora esses dois conceitos se apresentem de uma 

forma sutil, quase invisioperceptual. Pela imagem do ciborgue, os conceitos de 

normal e anormal; vão operando no ponto de vista atento da platéia e 

conquistando sua visão, na medida em que provoca o desejo do homem de se 

tornar imortal, belo, modificado por meio de uma tecnologia, resultante de uma 

engenharia reparadora ou restauradora.  

           David Le Breton em seu livro Adeus ao Corpo, denominou o ciborgue como 

uma das imagens que melhor representa os avanços do saber e do poder de uma 

medicina estética e de uma engenharia pós-orgânica (2003). Breton descreve o 

ciborgue como “um homem aparelhado no qual a técnica interfere sensivelmente 

no funcionamento de seus comportamentos; o ciborgue é um homem vivo com 

uma prótese e cuja existência é submetida a um controle regular de suas 

atividades” (2007, p. 204).  
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           Para Breton, segundo minha leitura, ciborgue é todo aquele que, em nível 

de comportamento social, ou de funcionamento orgânico depende de uma 

tecnologia para viver, acreditando que sem ela não viveria. Na imagem do 

ciborgue, a priori, pode-se ler, que o homem modificado é mais forte, mais 

poderoso, invencível, facilmente “curado”, rapidamente normalizado. O ciborgue, 

embora exposto a inúmeras situações de perigo, sai dela pronto para ser 

restaurado ou reparado, retornando ao seu estado normal de vida. Diferentemente 

do homem que se medica para restaurar seu estado de saúde, e precisa aguardar 

a resposta de seu sistema imunológico para voltar ao seu estado normal de vida, o 

ciborgue tem uma manutenção imediata dos engenheiros que o projetaram. Se na 

relação medico paciente, há o tempo como mediador da cura, na relação 

engenheiro paciente, há a habilidade reparadora como mediadora da restauração.     

           Em muitas personagens ciborgues, partes do corpo humano que em um 

processo natural não se regeneram, são reconstruídas por uma tecnologia 

mecânica, que possibilita uma engenharia da “regeneração”. A exemplo de 

robocop, o conceito de uma vida híbrida entre máquina e carne se apresenta 

como meio para que o policial, morto em um conflito, permaneça vivo. Em 

robocop, a cabeça que mantém sua estrutura de carne, nervo e osso; é 

sustentada por um corpo que é pura máquina.  

           Robocop é um ser humano, que em princípio, embora seja dotado de um 

hibridismo entre máquina e carne, esse hibridismo se perde na medida que, pela 

sua imagem, surge em cena um novo sujeito, o próprio ciborgue. Se na 

antiguidade o ser híbrido era rejeitado, por ser formado por um corpo que 

misturava o animal e o homem, essa rejeição aconteceu, como mostrado no 

primeiro capitulo, porque o animal sempre foi sinônimo de vida primitiva. Hoje, na 

contemporaneidade, o híbrido de homem e máquina representa a conquista 

humana de uma tecnologia, sendo essa considerada um valor positivo, uma 

realização do intelecto.  

           Logo, ser um híbrido de animal e homem é o mesmo que dizer que o 

híbrido é primitivo, instintivo, antigo, retrogrado, estranho. Entretanto, na figura do 

ciborgue, o hibridismo como algo negativo se desfaz, porque pela imagem do 
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ciborgue a máquina representa a tecnologia, os avanços desejados pela 

sociedade, a ciência, a busca e a realização do homem pela perfeição. Ser um 

ciborgue é ter em seu corpo o que existe de mais moderno em nível de tecnologia. 

Como diz Antoine de Baecque em seu texto O corpo no cinema, “o homem-

máquina está destinado a se recuperar sempre das provas que seu corpo suporta, 

ele é fabricado para isso [...] é um corpo conceitual [...] recomposto a partir de 

órgãos mortos e de objetos inertes” (2009, p. 505).   

           Desse modo entendo a imagem de robocop como uma espécie de 

Frankenstein contemporâneo, que se faz homem por meio de pedaços variados, 

de peças variadas, constituintes de um corpo que é “retalho costurado”, ou “peças 

parafusadas”. Enquanto vida ciborgue, não se pode, como diz Silva, negar que na 

figura do ciborgue se “tem, de um lado, a mecanização e a eletrificação do 

humano, e de outro a humanização e a subjetivação da máquina” (2009b, p. 12).  

           No entanto, o ciborgue traz consigo um aglutinamento, tanto quanto o 

monstro cinematográfico. E por meio desse aglutinamento, muito do que se 

encontra em sua imagem se perde ao ponto de vista do espectador de cinema, 

que como leigo, não da conta de todos os conceitos que estão aglutinados na 

imagem do ciborgue.  

            O ciborgue passa a ser, na medida em que identifica uma espécie de vida 

híbrida entre homem e máquina, um nome próprio. A idéia de pensar o ciborgue 

como um nome próprio, busco em Vilém Flusser. Flusser diz que “o nome próprio 

significa-se a si mesmo” (2002, p. 149).  

           Na imagem do ser híbrido entre homem e maquina, cujo nome próprio é 

ciborgue, se aglutinam: o ser bestial como pensado por Umberto Eco em A 

História da feiúra, o corpo técnico-político como citado por Julien Offray La Mettrie 

em O Homem Máquina e explicado por Michel Foucault em Vigiar e Punir; a 

condensação do taylorismo, um projeto militar como citado por Hari Kunzru em 

Você é um ciborgue, e o homo-econômicos foucaultiano. Para exemplificar esse 

aglutinamento trago no quadro abaixo, uma das personagens ciborgues do 

cinema, Robocop:  
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           Na imagem do ciborgue cinematográfico, vemos que a medicina e a 

engenharia baseadas na teoria da restaurabilidade do corpo danificado ou da 

tecnologia que ressuscita uma vida. Ainda assim, ao observar o filme de Robocop, 

Quadro XIV – Relação da imagem do Ciborgue, Robocop, com o 
aglutinamento de alguns conceitos transformados em cena, por meio da 

imagem técnica do cinema. 

 

 

 

 
 

 

 

14: As referências para elaboração desse quadro são Eco (2007), Foucault (2009b) 
(2008), Taylor (2006), Silva (2000) Kunzru (2009). A foto trazida no quadro foi tirada do 
site: Reino das Fábulas. Os apontamentos entre parênteses são inferências do autor.  

Corpo técnico-político, segundo Michel  
Foucault, é aquele sujeito obediente, 
sujeito a hábitos, regras e ordens, uma 
autoridade (programada-automatismo) 
que se exerce sobre ele e entorno 
dele, funcionando automaticamente 
nele.  

Para Taylor, todo trabalho deveria ter 
um ritmo e uma duração definida para 
ser eficazmente realizado.Segundo 
Tomaz Tadeu da Silva, e Hari Kunzru, 
fazendo referencia a crítica Marxista, 
O taylorismo é uma forma capitalista 
de controle do processo de trabalho, a 
mecanização do homem. 

Robocop, como tantos outros 
ciborgues do cinema, normalmente 
representam a força militar. Sua 
obediência à hierarquia, faz do 
ciborgue, enquanto um projeto militar, 
um imbatível. Ele representa o Estado 
em todas as suas diferentes formas: O 
Estado administrativo, o Estado-
providência, o Estado burocrático, o 
Estado Fascista, o Estado Totalitário.  

Robocop é a personificação do homo econômicos dado que representa, a competência do 
trabalhador (policial) como uma máquina, uma máquina que não se separa do trabalhador, 
sendo ele mesmo. Robocop é o próprio capital humano. Como homo econômicos não se 
integra ao conjunto do qual pertence (junta militar).  

Um ser bestial, uma espécie de morto vivo 
eletrificado. 
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e alguns outros ciborgues do cinema (a exemplo de Jaime Sommers – A mulher 

biônica, a garota que após um acidente tem seus membros substituídos por 

máquinas, Steve Austin – O homem de seis milhões de dólares – um astronauta, 

que devido a um acidente, fica semimorto e tem seu corpo recuperado e 

melhorado por meio de uma tecnologia biônica, Luc Devreaux – Soldado Universal 

– um soldado vitima da guerra do Vietnam, que tem seu corpo preservado por 

meio da criogenia, e após algum tempo, é ressuscitado através de implantes 

maquínicos e cibernéticos) pode-se perceber que todas essas personagens 

ciborgues são corpos reparados, que sem a reparação que se apresenta em suas 

cenas, seriam chamados deficientes.  

           Embora o ciborgue traga em sua imagem todos os conceitos citados no 

quadro acima, por estarem codificados de modo aglutinado em uma cena, é da 

condição de quem defende um ponto de vista não conseguir, na maioria das vezes 

perceber seu próprio modo de olhar. No ciborgue, aquilo que Corbin falou sobre o 

corpo parece ganhar mais força e sentido. Segundo Corbin, “o corpo é uma ficção, 

um conjunto de representações mentais, uma imagem inconsciente que se 

elabora, se dissolve, se reconstrói através da história do sujeito, com a mediação 

dos discursos sociais e dos sistemas simbólicos” (2009, p. 09). Dentro desse 

sistema simbólico a imagem do ciborgue representa a salvação da pessoa com 

deficiência, que passa a ter seu corpo reconstituído por uma tecnologia 

intraorgânica.  

           O ciborgue segue transformando aquilo que, a priori, era apenas um 

conceito transcodificado em imagem técnica, em uma realidade humana e social. 

O ciborgue; pode ser eu mesmo, ainda que esse eu, seja uma imagem projetada 

do futuro, refletida e olhada, tendo como suporte a tela de cinema, o que o faz 

parecer distante de mim. O ciborgue representa, um ponto de vista daquilo que o 

homem poderá vir a ser, a potência não do ser humano em si, mas de sua 

tecnologia sobre si mesmo. Como disse Esquirol, “um olhar sobre a representação 

da coisa diz muito mais que uma página de discurso” (2008, p. 29). Portanto, o 

ciborgue vive, como conceito transformado em cena nas telas de cinema, e como 

uma cena do futuro humano, impulsionado pela imaginação de uma “clínica” pós-
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orgânica, fruto das experimentações e da representação da medicina estética e da 

engenharia tecnológica. 

 

 

5 – O ponto de vista contemporâneo sob o corpo teratologizado: o monstro 

renasce na figura de um pop star.  

 

           Após os avanços tecnocientíficos, que permitem modificações corporais, 

algumas pessoas mudaram seu corpo segundo seus desejos. A exemplo de Lady 

Gaga, que por meio de uma cirurgia estética se torna uma mulher teratologizada, 

por vontade própria, ou do modelo canadense Rick Genest, conhecido como 

Zombie Boy que possui o corpo todo tatuado.  

            As “monstruosidades humanas” voltam a cena, não em um circo do entra e 

sai, como um Freak, mas em vídeo clipes, palcos iluminados, e em comunidades 

de body arte, na figura de um pop star ou de um artista. O que antes, no final do 

século XIX e início do século XX, era uma discrepância da natureza, hoje pode ser 

considerado uma excentricidade.  

           Com tantas mudanças históricas, a monstruosidade humana, ou como era 

chamada no século XIX, a espécie teratológica, é repaginada. Na 

contemporaneidade, no início do século XXI, o inverso acontece, do que acontecia 

no início do século XX. Se no passado, os monstros saem de cena e são levados 

para uma clínica, e as pessoas com deficiência são, na medida em que 

consideradas menos monstruosas, porém anormais, um objeto da medicina.  

           Na atualidade, as pessoas com deficiência a exemplo dos atletas 

paraolimpicos, são escondidos pela mídia, ficando longe do olhar, sendo o ser 

humano teratologizado pela medicina estética, aquele que alcança o grande 

público. O público olha o corpo teratologizado, como um retrato da modernidade. 

Como exemplo dessa espécie de teratologia renovada, trago algumas imagens de 

modificações corporais da contemporaneidade: 
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           A exemplo das imagens trazidas acima, pode-se entender que, o corpo 

considerado diferente sempre, independentemente de ter sido modificado pela 

própria natureza, ou pela intervenção do homem, fascinou o grande público. 

Courtine diz que “as diferenças humanas, as estranhezas, as deformidades, as 

     
 

  

Figura X –  Monstruosidades pós-modernas. 

10: Na esquerda e direita superior, duas fotos de Lady Gaga e seu corpo 
teratologizado, a baixo a esquerda foto do modelo canadense Zombie Boy, 
ambos contemporâneos do século XXI e a direita Grady Stiles Junior, 
naturalmente teratológico. Fotos tiradas do clipe Born this way de Lady Gaga, dos 

sites Globo.com e The Human Marvels. 
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monstruosidades do corpo humano, sempre foram o suporte essencial para o 

espetáculo da industria moderna da diversão de massa” (2009, p. 256). Porém, há 

uma diferença entre as espécies teratológicas do século XIX e os corpos 

teratologizados do século XXI, o fator estético e econômico.  

           No século XIX, como relata Courtine, “o homem elefante, a mulher camelo, 

a criança sem braços, o negro branco, deixam de ser vistos segundo seu sexo, 

sua idade, sua enfermidade ou sua raça, para serem confundidos na 

monstruosidade” (2009, p. 259). Essa mesma confusão acontece com as pessoas 

com deficiência, que no século XX, deixam de ser reconhecidas em suas 

singularidades para serem olhadas apenas como deficientes. No entanto, o corpo 

teratologizado, dos pop stars, a exemplo de Lady Gaga, Zombie Boy, ou Marilyn 

Manson, se apaga em detrimento da imagem excêntrica do pop estar. O nome da 

estrela globalizada faz da “monstruosidade contemporânea” uma espécie de 

comportamento, embora anormal, interessante e exótico.  

           No corpo teratologizado do pop estar, não é possível ver uma degeneração 

como pensado pelo nazismo sobre as pessoas com deficiência, mas uma geração 

estética que destrói qualquer possibilidade da ideologia nazista vencer por meio 

de sua proposta discursiva. Se, como já falado no capitulo dois, o projeto nazista 

pensava em fazer existir uma raça pura, ou uma “estética padrão” para o ser 

humano, normalizando-os; alguns pop stars são híbridos, nada puros, e fogem do 

que seria a normalidade humana, ressaltando a diferença para o grande público. 

O corpo teratologizado de alguns pop stars, quebra com aquilo que Umberto Eco 

chamou de “ideais Gregos da perfeição” (2007) e traz para o grande público o 

corpo teratologizado como uma opção de se viver. O corpo teratologizado como 

uma opção de vida, rompe com as teorias de que a deficere humana, é uma 

herança genética. Na imagem dos pop stars fica claro que, nascido ou 

transformado, o corpo olhado como uma “monstruosidade humana”, como disse 

Courtine, “é uma construção cultural” (2009, p. 269).  

           Se no passado o discurso em relação as monstruosidades humanas se 

dava por meio da curiosidade e da superstição, hoje ela é um convite para o show 

business. Nesse cenário, de mudanças, onde o novo nada mais é do que um 
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resgate do passado, tanto os cartazes dos Freaks shows como as capas de CDs e 

campanhas publicitárias com corpos teratologizados, atraem o grande público 

para ver a diferença humana, a exemplo das imagens abaixo:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
           Os pop stars mudam, a priori, inclusive o conceito de feiúra. Umberto Eco 

disse que “a feiúra estará naquilo que repele, que é horrendo, asqueroso, 

desagradável, grotesco, abominável, vomitante, odioso, indecente, imundo, sujo, 

obsceno, repugnante, abjeto, monstruoso” (2009, p.16). Entretanto, embora 

monstruosas as faces de alguns pop stars, elas não causam esses sentimentos ou 

reações, no grande público. Portanto, concordo com Umberto Eco, quando ele diz 

que “a beleza e a feiúra são relativas” (2009). Nesse cenário, Lady Gaga, Zombie 

Boy e Marilyn Manson; são exemplos, de que as monstruosidades humanas, ao 

Figura XI – Marilyn Manson na capa da revista AP e cartaz de apresentação 

dos Freaks no American Museum. 

     

11: Revista AP edição de setembro de 2000 e cartaz do American Museum, tirado do 
site Spareroom. 
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final do século XX e na primeira década do século XXI, são olhadas como um 

produto de consumo, sem estarem atrelados a valores negativos ou de feiúra. No 

passado a monstruosidade humana se relacionava diretamente com o conceito de 

deficiência, hoje não mais. A deficiência se mostra como um conceito que se 

impõe a alguns seres humanos e a monstruosidade uma escolha de vida.  Hoje, 

em pleno século XXI, pode-se dizer que o conceito de monstro e de deficiência 

não é mais o mesmo, pelo contrário, se bifurcam e se distanciam na medida em 

que o homem reconsidera seu ponto de vista sobre a diferença, a beleza e a 

normalidade.  
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Conclusão  

 

 

Não há saber verdadeiro que não seja 

fecundo. 

 

Álvaro Vieira Pinto 

 

           Por meio dessa pesquisa foi possível escavar aquilo que obscuramente se 

escondia em uma palavra. A deficiência enquanto palavra trazia consigo, como 

que em estado de fossilização, toda a história mitológica sobre aquilo que, na 

antiguidade, na Grécia e na Roma antigas, havia se narrado sobre os monstros. A 

morte anunciada pelo monstro, a dúvida que ele impunha ao destino das pessoas, 

e a voracidade com a qual ele matava fazem parte do processo de mitificação do 

que se chamou de monstros. 

           A palavra em si, também trazia consigo as superstições, que a Idade 

Média, com seus rituais e dogmas, na figura dos endemoniados, dos espíritos 

maléficos, dos demônios como formas indesejáveis, das relações bestiais que 

geravam seres disformes. A deficiência evoca todo um ritual de junção entre o 

corpo, que deveria ser imagem e semelhança de Deus, com seres demoníacos. 

Na figura da deficiência, a tradição viu a encarnação do bestial. 

           Logo, com o estudo empreendido, se buscava desvelar uma história sobre 

os monstros, que até  então não parecia ter relação com a deficiência. Foi possível 

chegar ao fundo, ainda que breve; para descrever de modo arqueológico a história 

da deficiência.    

           Por meio da história sobre a deficiência, pode se perceber que, desde a 

antiguidade, até a contemporaneidade, as pessoas com deficiência, sendo essas 

consideradas, cada qual, num tempo histórico diferente, monstros, endemoniados, 

freaks, monstruosidades humanas, aberrações da natureza, inválidos, especiais, 

deficientes, pessoa com deficiência ou diferentes, são “marginais sociais 
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especiais”, aqueles que tentam a todo tempo ser reconhecidos como sujeitos 

ativos, ou como pessoa.  

           Os resultados da pesquisa teórica apontam para uma considerável 

mudança, porém ainda pálida, sobre o conceito de deficiência. Se antes o ser 

híbrido era aquele que anunciava a morte, nos tempos atuais, o hibridismo entre 

tecnologia e homem, se tornou, em muitos casos, sinônimo de salvação e 

melhoramento da vida. Se no passado, as monstruosidades humanas eram vistas 

como uma espécie de preanuncio da degeneração humana, marca da deficiência, 

na contemporaneidade, a monstruosidade humana é uma escolha de vida, fruto 

da tecnologia e da medicina estética. A monstruosidade humana é a realização de 

um fetiche, de um sonho de consumo.  

           Também foi possível, perceber que, a lei, como uma norma instituída, em 

uma complacência com os saberes clínicos do século XIX, ditaram, e fizeram 

existir na sociedade, a deficiência, a exemplo dos surdos dois séculos mais tarde, 

é a própria lei modificada que vai dizer, contradizendo a si mesma, que o surdo é 

um sujeito normal. A lei, aqui foi desvelada como um poder que normaliza e 

“anormaliza” o ser humano.  

           Entre os poderes e saberes, nenhum foi mais cruel e desmedido, porque 

agiu em nome da ciência, do que a medicina, que fortalecida pela ideologia 

nazista, conduziu seres humanos à morte, à tortura, à segregação. A clínica com 

seu discurso normalizador, e suas técnicas reparadoras, foram a alavanca daquilo 

que, anos mais tarde, o nazismo tratou como  política da higiene dos corpos. O 

poder e o saber que se instaurava, por meio dessas forças políticas, ecoaram no 

tempo, deixando seus vestígios até os dias atuais. A deficiência vista como um 

problema, como algo ruim, como sinônimo de corpo defeituoso é também reflexo 

dos saberes clínicos normativos fortalecidos pela ideologia e pelo discurso nazista. 

           O exame das informações coletadas através das redações que foram 

elaboradas por alunos de segunda licenciatura e alunos de especialização em 

educação, mostra que existe uma dúvida sobre o conceito de deficiência. Muito 

embora, na mesma redação, se configure a deficiência como uma falta, um 

problema, uma marca patológica, como algo a ser tratado pela medicina etc. A 
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dúvida, em contrapartida, aparece no momento em que, muitos dos 

colaboradores, dizem que a deficiência é algo social, está na sociedade que não 

respeita as pessoas com problemas. A todo tempo uma espécie de absolvição e 

de uma condenação, sobre a deficiência aparece nas redações. Embora mesmo 

quando vista na sociedade, ainda assim a palavra deficiência opera como um 

valor negativo.  

           Toda esse valor negativo, secularmente instituído na palavra deficiência, se 

revela como um modelo de tratamento a algumas pessoas em seu tempo de 

escola. Ao analisar as respostas do questionário, cujos colaboradores eram 

cadeirantes, surdos, cegos, hidrocefálicos e amputados, todos, ao falarem do seu 

tempo, de suas lembranças da escola, disseram que sofriam discriminação. Todos 

eram olhados e tratados como coitados; como aquele que não aprende nunca, 

como problema, como incapaz. Os colaboradores da pesquisa revelaram que 

muitas vezes sofreram uma “sutil segregação” por parte de seus educadores.  

           Entre teoria e campo, foi possível compreender que os surdos, os cegos, os 

cadeirantes, os hidrocefálicos -  e pode-se dizer que todos aqueles que os saberes 

da medicina e a linguagem humana puderem classificar - não se autodefinem 

como pessoa com deficiência, eles não se consideram deficientes, muito pelo 

contrário. As pessoas descritas pela história e pela ciência médica como pessoas 

com deficiência, se autodescrevem, como pró-ativas, inteligentes, felizes, 

dinâmicas, espertas etc.  

           O conceito de deficiência, ainda circula na sociedade de modo confuso, de 

um lado pode-se constatar um certo escondimento por parte da mídia em relação 

a diversidade humana, quando essas são exemplo de capacidade e competência. 

E quando o assunto é visibilidade, a diversidade humana, é apontada como um 

problema. Existe um contra discurso, que considero, por tudo que foi delineado 

nessa pesquisa, como pálido. Há algumas pessoas sensíveis, que embora ainda 

se utilize de um termo clínico - deficiência - o relaciona a competências e 

singularidades humanas. Porém, essa forma de ver e discursar sobre a 

deficiência, a exemplo de Hellen Keller, Gladis Perlin, Nick Vujicic, e os 

colaboradores da pesquisa que responderam o questionário, embora se sintam 
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vencedores e se autodeclarem como alguém-que-é-normal, ainda vivem em pleno 

século XXI, sob a sombra e o estigma do velho monstro grego.  

           Portanto, concluo que os poderes e saberes que fundamentaram a idéia 

social de que a deficiência é um problema a ser resolvido, nasce com a clínica 

médica, se sacramenta pelo poder e pelo saber judiciário e se fortalece pela 

ideologia nazista.  A deficiência é pura cultura, não existe como uma verdade no e 

do ser humano. Ela é uma invenção da clínica, uma interpretação, um rótulo, um 

ponto de vista legal, uma marca que se imprime sobre algumas pessoas, e que ao 

longo da história permanece como verdade na cena do cotidiano. 
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Anexos B: 
 
 
 
 
 

 

Nome Completo: Adriana Horta de Matos     

      

Mini Currículo: Professora Universitária – LIBRAS na Uninove, especialista em 

Educação Inclusiva com ênfase em Surdez, formada em Pedagogia e Letras 

Libras , proficiente Libras para o ensino superior Mec .  

Qual disciplina leciona: Fundamentos e Pratica de Libras I e II.                         

 

1-Qual o seu olhar sobre a educação superior na atualidade? 

A Educação Superior esta em transformação, e buscando melhorias em sua grade 

curricular e formação acadêmica através da formação do corpo docente. O que 

mais me intriga é a inclusão das pessoas surdas no ensino superior, pois é muito 

pequeno o numero de surdos neste cenário. A universidade ainda não esta 

preparada para incluir o surdo, visto que teriam de contar com mais um 

personagem que é o interprete para que esses alunos acompanhem o curso em 

andamento.  

 

2-O que é educar para a diversidade? 

É aceitar, compreender e incluir as diferenças. Educar o surdo é vê lo como um 

sujeito capaz, bilíngüe que faz parte de um grupo minoritário que tem sua língua, 

cultura e identidade própria.  

 

3-Como você se descreve profissionalmente? 

Me considero uma guerreira, vencedora de inúmeros obstáculos, porem ainda sou 

aprendiz. Ainda tenho muito o que conquistar, aprender e superar. Iniciei no 

Anexo B1 
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mercado de trabalho como inspetora de alunos, professora contratada, professora 

efetiva na PMSP, e atualmente professora universitária.  

 

4-Quais são seus maiores desafios profissionais e pessoais? 

Diariamente enfrento o desafio da comunicação. Apesar de ser oralizada, me 

identifico com a LIBRAS desde minha adolescência. Portanto, me esforço muito 

para compreender a língua oral no ambiente de trabalho e no lar. Sou casada e 

tenho duas filhas ouvintes. Outro desafio é continuar batalhando pela minha 

formação. Há tempos tento entrar no mestrado e ainda não realizei este sonho. 

Mas continuo motivada com desejo em enfrentar mais um desafio.  

 

5-Como você se definiria pessoalmente? 

Sou surda, porém me defino como uma pessoa normal. Ora feliz, ora triste, 

batalhadora ora insegura e medrosa. Sou Adriana, uma mulher realizada 

pessoalmente e profissionalmente. Cheia de sonhos, cheia de vontade de 

continuar trabalhando e fazendo tudo o que mais gosto.  

 

6-Se você achar que algo tem que ser mudado. O que você mudaria na 

sociedade? 

O mais difícil é convencer as pessoas da importância da inclusão. Ainda temos 

muito o que mudar pois não acontece de fato. As escolas de todos os níveis de 

escolaridade estão oferecendo acesso ao surdo, mas não estão garantindo a 

permanência, aprendizagem e o ambiente lingüístico favorável para a LIBRAS.  

 

7-O que você considera um avanço e um atraso se tratando de políticas públicas 

relacionadas à educação no Brasil? 

Considero avanço a legislação que reconhece a libras como língua e o decreto 

que torna obrigatória esta disciplina em todos os níveis de escolaridade, porém 

ainda estamos atrasados para tornar esses direitos uma realidade.  
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8-Qual sua concepção de educação inclusiva? O que as instituições devem 

priorizar para a efetivação de uma educação inclusiva? 

Educação inclusiva é uma excelente filosofia, porem aos olhos dos políticos, mas 

para os profissionais da área e os próprios sujeitos a serem incluídos encontram 

ainda muitas barreiras na sociedade. Porque é tão difícil o surdo ser aceito na 

sociedade? Ainda na vida adulta dependo muito dos ouvintes em varias situações 

no ambiente de trabalho e ate mesmo familiar.  

 

9-Já ouviu falar do termo “escola multifacetada”?  Quais suas considerações sobre 

isso? 

Entendo como escola multifacetada, aquela que valoriza e aceita diferentes 

culturas em seu espaço sala de aula. Torna flexível o seu currículo e aprimora 

cada vez mais as práticas pedagógicas. As escolas estão caminhando para ser 

inclusiva e multifacetada, mas ainda esta longe se ser verdadeira.  

 

10-O que você mais admira em um ser humano? 

Sinceridade, humildade e respeito.  

 

11-Qual sua relação com as mídias, e o cyber espaço? 

Não acompanho os avanços tecnológicos, e tenho a mídia como um instrumento 

de trabalho e de lazer. Utilizo mais o computador e televisão acompanho 

programas com o auxilio das legendas.  

 

12-Como as tecnologias auxiliam seu trabalho, e sua vida pessoal? 

As tecnologias me a próxima dos colegas de trabalho sem precisar estar presente 

numa mesma unidade e na vida pessoal idêntico. Gosto de conhecer novas 

ferramentas, mas ainda me considero leiga. Tenho muito o que aprender e 

conhecer ainda.  

 

13-Filosoficamente, o que é a existência humana?  

A existência humana é ser, sentir, viver, pensar, amar, crescer, aprender etc.... 
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14-Um poema, uma frase, uma música; pode ser sua ou de alguém que tenha te 

sensibilizado durante a vida, e por quê?  

"Sou apenas uma pessoa, mas ainda assim, sou alguém. Não posso fazer tudo, 

mas ainda assim, posso fazer alguma coisa; não vou recusar fazer algo que posso 

fazer."   Hellen Keller 

Esta frase me fortalece, não me deixa abalar por nenhum obstáculo. Tento ser 

forte e mostrar cada vez mais o quanto sou capaz. Sou humana, penso, erro, 

aprendo e acerto.  

 

15-Como foi sua trajetória escolar? O que lhe foi mais significativo nessa trajetória?  

Foi muito difícil, tanto na adaptação quanto na aprendizagem. Sempre fui vista 

como uma aluna com dificuldades de aprendizagem, a coitadinha, a deficiente 

auditiva.  Ate hoje fico pensando: Porque nunca fui reprovada em nenhuma serie? 

Era para ter sido pois a compaixão dos professores fez com que eu passasse por 

todos os anos escolares sem ter aprendido absolutamente nada. Foi no magistério 

que comecei a estudar, aprender para saber ensinar. E ainda estudo, aprendo e 

ensino ate hoje.  

 
 
 
 

 

Nome Completo: Felipe Gomes Wayne.           

 

Mini Currículo: Técnico em Automação Industrial / Estudante de Engenharia Civil 

(1 semestre – Universidade Mogi das Cruzes) 

Em que trabalha: Em busca de Estágio 

 

1-Qual o seu olhar sobre a educação superior na atualidade? 

Anexo B2 
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Acredito ser boa, mas acho que deveria haver mais oportunidades para quem não 

tem condições financeiras. 

 

2-O que é educar para a diversidade? 

Para mim eles educam normalmente porque não há diferença, porque na minha 

sala não sabem que sou cego de uma vista. 

 

3-Como você se descreve profissionalmente? 

Bem capacitado, ativo. 

 

4-Quais são seus maiores desafios profissionais e pessoais? 

Conseguir um emprego na área de formação. Meu maior desafio pessoal é 

reformar a casa de minha mãe e conseguir comprar minha própria casa,meu 

carro. 

 

5-Como você se definiria pessoalmente? 

Sou uma pessoa proativa, sociável, realista. 
 

6-Se você achar que algo tem que ser mudado. O que você mudaria na 

sociedade?  

Eu tentaria mudar a visão das pessoas com relação aos preconceitos.  Quem tem 

preconceito não têm conhecimento sobre o assunto. 

 

7-O que você considera um avanço e um atraso se tratando de políticas públicas 

relacionadas à educação no Brasil?  

Não sei responder. 

 

8-Qual sua concepção de educação inclusiva? O que as instituições devem 

priorizar para a efetivação de uma educação inclusiva? 

Para ser uma educação inclusiva a Instituição deve realmente estar interessada 

em contribuir, porque se for fazer por fazer não dará certo. A Instituição deverá ter 
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profissionais competentes, qualificados e acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos nos métodos aplicados.  

 

9-Já ouviu falar do termo “escola multifacetada”?  Quais suas considerações sobre 

isso?  

Não, nunca ouvi falar. 

 

10-O que você mais admira em um ser humano?  

Várias coisas, capacidade raciocínio, capacidade de se relacionar, capacidade de 

expor sentimentos. 

 

11-Qual sua relação com as mídias, e o cyber espaço?  

Uso a internet com pouca freqüência e quando faço é para pesquisas acadêmicas, 

busca por emprego, algumas vezes por lazer e curiosidades. 

 

12-Como as tecnologias auxiliam seu trabalho, e sua vida pessoal? 

Influencia da mesma forma que para todas as outras pessoas. complemento do 

universo, o ser humano existe para  o universo, assim como, todos os seres 

vivos,mas infelizmente o ser humano tem a capacidade de fazer coisas pensando 

apenas nele e não nas outras espécies e no planeta. 

 

14-Um poema, uma frase, uma música; pode ser sua ou de alguém que tenha te 

sensibilizado durante a vida, e por quê?  

“Lutar sempre, ganhar às vezes e desistir jamais”. Por que retrata a realidade da 

maioria das pessoas. 

 

15-Como foi sua trajetória escolar? O que lhe foi mais significativo nessa trajetória?  

A minha trajetória escolar foi ruim, pois acredito que o ensino não foi de boa 

qualidade. O que foi mais significativo foi conseguir passar na Escola Técnica 

(Centro Paula Souza), ingressar na Universidade com bolsa de 50% de desconto, 
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mesmo tendo um ensino fraco no Ensino Médio e Fundamental. Com os meus 

esforços e empenho consegui alcançar parte dos meus objetivos. 

 
 
 
 

 

Nome Completo: Elias Paulino da Cunha Junior 

 

Mini Currículo: Possui graduação - Licenciatura em História pela Universidade 

Nove de Julho (UNINOVE) - (2009). Tem experiência na área de História. 

Cursando (2011) Pós-Graduação: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC - SP) - História, Sociedade e Cultura. Bolsista: Mestrado em Educação 

(2011) pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE SP) na linha de pesquisa: 

Políticas em Educação. 

Qual disciplina leciona: Atualmente não Leciono  

O que pesquisa: O desenvolvimento da minha pesquisa é sobre Educação do 

Surdo.                       

 

Em que trabalha: Atualmente não Trabalho   

 

1-Qual o seu olhar sobre a educação superior na atualidade? 

Em nosso país há muito que avançar nessa área. O que está posto hoje ainda 

privilegia uma minoria da população. É fato que ao longo da sua história o ensino 

superior no Brasil está em passos de tartaruga sendo estendida a determinada 

parcela da sociedade mais por imposição do que preocupação dos governantes. 

Pouco se investe na qualidade e na formação de profissionais para ministrar 

nessa área.     

 

2-O que é educar para a diversidade? 

Anexo B3 
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É aplicar na prática o que estabelece a Constituição Brasileira “todos são iguais 

perante a lei”, portanto independentemente da diversidade cultural a educação 

deve ser voltada para conscientização, respeito as diferentes formas de 

expressão.  

    

3-Como você se descreve profissionalmente? 

 

4-Quais são seus maiores desafios profissionais e pessoais? 

Concluir com aproveitamento nos cursos que participo. E realizar 

profissionalmente através da educação.   

 

5-Como você se definiria pessoalmente? 

Surdo Oralizado 

 

6-Se você achar que algo tem que ser mudado. O que você mudaria na 

sociedade? 

Somente a conscientização coletiva contribui para alterar dialeticamente a 

sociedade que está posta.  

 

7-O que você considera um avanço e um atraso se tratando de políticas públicas 

relacionadas à educação no Brasil? 

Avanços: Novas parcerias para ministrar o ensino através de instituições privadas. 

Retrocesso: Omissão do Estado em cumprir com a sua parte.    

 

8-Qual sua concepção de educação inclusiva? O que as instituições devem 

priorizar para a efetivação de uma educação inclusiva? 

Existe uma lacuna muito grande entre Teoria e Prática. É preciso deixar de 

demagogia e começar a cumprir o que estabelece a lei 9394/1996 (LDB) 

“Parágrafo único. O Poder Público adotará como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educando com necessidades especiais na própria 
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rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições 

previstas neste artigo”. 

 

9-Já ouviu falar do termo “escola multifacetada”?  Quais suas considerações sobre 

isso? 

Compreendo o termo “escola multifacetada”, temos que ser participativo, 

dinâmica, também ter consciência e agir para mudar a educação para uma efetiva 

inclusão.    

  

10-O que você mais admira em um ser humano? 

A diversidade anatômica.  

 

11-Qual sua relação com as mídias, e o cyber espaço? 

Relação engajada. 

 

12-Como as tecnologias auxiliam seu trabalho, e sua vida pessoal? 

Pesquisa, aprofundamento de conteúdo, etc. 

 

13-Filosoficamente, o que é a existência humana? 

É a prática constante do exercício da Transformação pessoal e coletiva. 

  

14-Um poema, uma frase, uma música; pode ser sua ou de alguém que tenha te 

sensibilizado durante a vida, e por quê? 

“Somos responsáveis pelo que falamos e pelo que calamos”, desperta o quanto 

cada um de nós devemos nos ater ás conseqüências dos nossos atos. 

  

15-Como foi sua trajetória escolar? O que lhe foi mais significativo nessa trajetória? 

 

Estudei em várias escolas que possibilitou um campo ideal para experimentar 

conflitos de aceitação, ou seja, uma segregação sutil e ao mesmo tempo 

devastadora, para o convívio social e a formação do aluno surdo. Com decorrer do 
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tempo, fui buscando algumas respostas outras para melhor compreender a 

problemática que envolve a educação do surdo, todo esse processo de luta ajudou 

amadurecer e reconhecer a minha identidade, mas que tenho muito a desvendar. 

 
 
 
 

 

Nome Completo: Ligia marques rocha.                                        

Mini Currículo: Faço Pedagogia.                             

Em que trabalha: Feirante e não tenho vergonha disso, pois trabalho com minha 

mãe. 

 

1-Qual o seu olhar sobre a educação superior na atualidade?     

R:Gostaria muito de dedicar mais e me aprofundar nos estudos.Para que no futuro 

eu possa ser uma grande profissional. 

 

2-O que é educar para a diversidade?       

R:É saber educar e também saber respeitar as diferenças dos outros. 

 

3-Como você se descreve profissionalmente?      

R: Tem que ter uma aparência boa ,e ter frases ou palavras bem elaboradas. 

 

4-Quais são seus maiores desafios profissionais e pessoais?    

R: Meus maiores desafios é ser uma grande profissional, e conseguir todos os 

meus objetivos. 

 

5-Como você se definiria pessoalmente?   

R: Sou tímida, observadora gosto de estudar, tenho minhas dificuldades ,e gosto 
de fazer muitos amizades  sinceras. 
 

Anexo B4 



241 

 

 

6-Se você achar que algo tem que ser mudado. O que você mudaria na 

sociedade?   

R:  Bom eu tiraria os moradores de ruas e colocava no abrigo.. 

 

7-O que você considera um avanço e um atraso se tratando de políticas públicas 

relacionadas à educação no Brasil?    

R: É um avanço é que por exemplo, a tecnologia esta super avançada,mais já 

para o atraso é a falta de humildade com outros na sociedade. 

 

8-Qual sua concepção de educação inclusiva? O que as instituições devem 

priorizar para a efetivação de uma educação inclusiva?  

R: Para mim todos deveriam ser iguais para ñ termos nenhum de discriminação ou 

preconceito. 

 

9-Já ouviu falar do termo “escola multifacetada”?  Quais suas considerações sobre 

isso?     

R: Sim, e pessoas te uma grande afeição por uma pessoa. 

 

10-O que você mais admira em um ser humano?        

R:É a humildade e também a generalidade ,inteligência. 

 

11-Qual sua relação com as mídias, e o cyber espaço?   

R: Eu acho que tem que ter respeito com as outras pessoas. 

 

12-Como as tecnologias auxiliam seu trabalho, e sua vida pessoal?    

R: Elas atuam mais simplificada, e mais rápido, porém podemos ser aprovados 

nas tecnologias. 

 

13-Filosoficamente, o que é a existência humana?    

R: É ter responsabilidade, no que esta fazendo. 
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14-Um poema, uma frase, uma música; pode ser sua ou de alguém que tenha te 

sensibilizado durante a vida, e por quê?     

R: Frase Você vai vencer, por tudo que passei essa é uma vitória.  

 

15-Como foi sua trajetória escolar? O que lhe foi mais significativo nessa trajetória?  

R:Na minha trajetória escolar foi um pouco  difícil , pois a  professora  queria  me 

colocar na sala de mudos e surdos,mas depois fui para outra sala onde aprendi a 

ler e escrever,e o mais significativo é que hoje estou cursando uma 

faculdade.Pensei que nunca iria entrar. 

 
 
 
 

 

Nome Completo: Rejane Olimpio Melo Silva.                      

Mini Currículo: 

Em que trabalha: Área da saúde 

 

1-Qual o seu olhar sobre a educação superior na atualidade? 

Em minha opinião melhorou bastante, o acompanhamento mais presente no MEC 

tem ajudado nesse sentido. 

 

2-O que é educar para a diversidade? 

É oferecer oportunidade iguais para todas as classes sociais. 

 

3-Como você se descreve profissionalmente? 

Totalmente comprometido. 

 

4-Quais são seus maiores desafios profissionais e pessoais? 

Anexo B5 
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Me atualizar de acordo com que a empresa exige, no pessoal conciliar trabalho e 

estudo. 

 

5-Como você se definiria pessoalmente? 

Como uma pessoa persistente. 
 

6-Se você achar que algo tem que ser mudado. O que você mudaria na 

sociedade? 

A educação.  

 

7-O que você considera um avanço e um atraso se tratando de políticas públicas 

relacionadas à educação no Brasil? 

Avanço, a diminuição no número de analfabetos no país, e atraso a 

desvalorização do professor. 

 

8-Qual sua concepção de educação inclusiva? O que as instituições devem 

priorizar para a efetivação de uma educação inclusiva? 

Educação inclusiva ainda não é uma realidade no Brasil, vejo pelo meu exemplo, 

foi muito difícil conseguir minha matrícula no ensino fundamental. Nenhuma escola 

se dizia preparada a me aceitar como aluna, isso em 1987. Deve ser priorizado o 

convívio social e claro, acessibilidade para todos. 

 

9-Já ouviu falar do termo “escola multifacetada”?  Quais suas considerações sobre 

isso? 

Não conheço. 

 

10-O que você mais admira em um ser humano? 

Caráter. 

11-Qual sua relação com as mídias, e o cyber espaço? 

Normal. 
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12-Como as tecnologias auxiliam seu trabalho, e sua vida pessoal? 

Acho que através da rapidez com que tudo acontece. 

 

13-Filosoficamente, o que é a existência humana?  

Pra mim, a divina criação de Deus. 

 

14-Um poema, uma frase, uma música; pode ser sua ou de alguém que tenha te 

sensibilizado durante a vida, e por quê? 

“Deus não trabalha com sentimento e sim com a fé” – não adianta reclamarmos, 

se algo parece fora do nosso alcance, nos basta crer que Ele tudo pode. 

 

15-Como foi sua trajetória escolar? O que lhe foi mais significativo nessa trajetória?  

Foi difícil ingressar na rede pública pela falta de preparação tanto de profissionais 

quanto físicas, mas consegui terminar e ensino médio e atualmente curso a 

graduação que tanto sonhei num mundo completamente diferente (melhor 

preparado), rumo a inclusão. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 


