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RESUMO 

 

 

A pesquisa vincula-se à linha de pesquisa Políticas para Educação Básica e Superior, ao grupo de 
pesquisa de Políticas Públicas de Currículo e Avaliação buscou analisar os processos de subjetivação 
de professores com deficiência, com base na discussão de suas experiências/sentidos pessoais e 
profissionais de inclusão social. Este fenômeno vem sendo objeto de estudos nos mais variados níveis 
e modalidades de ensino, contudo, na presente pesquisa, está direcionado para os docentes. A 
conjugação entre docência e deficiência representa significativa possibilidade de analisar a Inclusão 
Social desde o interior do trabalho docente, examinando as experiências exitosas, as respostas 
objetivas e subjetivas às práticas discriminatórias vivenciadas e às alternativas encontradas para 
superá-las.  O estudo identificou, por meio da abordagem biográfica, como três professores com 
deficiência física, atuantes nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual 
de Santa Catarina, construíram sua trajetória de aprendizagem e experiência profissional docente, em 
face de suas histórias de deficiência. Os referenciais de análise fundamentaram-se nas teorizações de 
Foucault sobre o cuidado de si, ética e subjetivação e nas contribuições de Veiga-Neto e Larrosa. O 
estudo propiciou mergulhar nas concepções e vivências de inclusão e exclusão dos sujeitos 
entrevistados e compreender a experiência ética que fazem de si e o consequente processo político de 
sua formação. As experiências relatadas permitiram concluir que o cuidado de si evoca a luta 
incessante dos professores, no sentido de reconhecerem-se a si mesmos como sujeitos livres, em face 
de um constante processo de assujeitamento a que estão submetidos devido à suas deficiências e aos 
sentidos incapacitantes a ela atribuídos pela sociedade: família, amigos e escola.  

 

 

Palavras-chave: Subjetivação. Inclusão social. Deficiência. Docência. 
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ABSTRACT  

 

 

This study is linked to the line of research Policies for Basic and Higher Education, which is part of the 
research group Public Policies on Curriculum and Assessment. It analyzes the subjectivation processes 
of teachers with disabilities, based on discussion of their personal and professional experiences and 
feelings about social inclusion.This phenomenon has been the objective of studies focusing on various 
levels and teaching modes, but the present study is focused on the teachers' inclusion.The conjugation 
between sickness and disability represents a significant possibility for analyzing Social Inclusion in the 
work of the teacher, examining the successful experiences, and objective and subjective responses to 
the discriminatory practices encountered, and the means found for overcoming them.The study 
identifies, through a bibliographic approach, how three teachers with disabilities, working in the final 
series of Basic and Secondary Education of the Public State Education Network of Santa Catarina, built 
their careers of learning and professional teaching experience, faced with their histories of disability.The 
frameworks for analysis are based on the theorizations of Foucault on care of the self, ethics, and 
subjectivation, and on the contributions of Veiga-Neto and Larrosa.The study investigates the beliefs 
and experiences of inclusion and exclusion of the subjects interviewed, seeking to understand the 
ethical experience that they make of themselves, and the consequent political process of their training. 
The experiences reported by the teachers led to the conclusion that care of the self involves an 
incessant struggle, on the part of the teachers, to recognize themselves as free subjects, faced with a 
constant process of what Foucault terms assujettissementto which they are submitted, due to their 
disabilities and the incapacitating senses attributed to those disabilities, by society:family, friends and 
school. 

 

 

Keywords:Subjectivation.Social inclusion.Disability.Teaching Practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa teve a intenção de analisar a constituição dos processos de 

subjetivação de professores com deficiência, com base na discussão de suas 

experiências pessoais e profissionais de inclusão social. 

A conjugação entre docência e deficiência representa significativa possibilidade 

de analise da Inclusão Social na profissionalização docente. Por essa razão, no 

presente estudo buscou-se indagar como professores com deficiência construíram 

seus processos de subjetivação, examinando suas experiências de vida e as 

respostas objetivas e subjetivas das práticas vivenciadas.  

Da experiência e competência pedagógica de alguns professores no sentido de 

valorizar as diferenças do aluno deficiente, muito se conhece e discute, mas da 

experiência profissional do professor com deficiência, muito há de ser conhecido e 

discutido, colocando-se como tema desafiador e encantador. 

As discussões sobre a inclusão de crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais na escola se encontram em estágio avançado, 

apesar das práticas não caminharem no mesmo ritmo. Todavia, quando se trata de 

discutir a atuação profissional do professor que apresenta alguma deficiência, esse 

assunto tem merecido pouca atenção das políticas e da intelectualidade da área.  

Vivendo esse momento de pesquisa e ao mesmo tempo vivenciando a 

realidade desses professores, por ser eu um pedagogo e uma pessoa com 

deficiência, não poderia deixar de pensar imediatamente neste "professor incluído - 

professor com deficiência". Implica delinear novos contornos no paradigma da escola 

inclusiva, pois há um cruzamento entre o movimento da educação inclusiva e a 

procura por uma escola de qualidade para todos.  

A busca por estratégias de inclusão escolar, a cada dia se aprimora; no entanto 

quando se fala em uma escola para todos, parece relevante, pensar também na 

perspectiva do professor deficiente nesse processo e suas possibilidades de interagir 

e atuar na prática docente, ainda que o número de professores com atividades 

efetivas nessa área seja menos expressivo ou reconhecido.  

Minha atuação no Curso de Pedagogia e consequente estágio na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental foram determinantes na definição do presente 

estudo. Interessou-me, agora, conhecer como outros professores, também com 
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história de deficiência, se constituíram professores, quais as barreiras que 

enfrentaram; quais os desafios impostos e quais as conquistas e métodos utilizados 

para vencer a deficiência em face ao exercício da profissão.   

A realidade tem mostrado que professores com deficiência, na maioria dos 

casos, ocupam vagas disponibilizadas ou garantidas por concursos públicos e, não 

raro, encontram-se casos exercendo atividades e funções outras, sob a qualificação 

de “readaptado” ou “remanejado”. Dados da Secretaria Estadual de Educação/DIDH-

SED - Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria Estadual de Educação 

evidenciam, por exemplo, que em 2010, no sistema estadual de ensino havia 178 

(cento e setenta e oito) servidores professores com deficiência. Contudo, não consta 

nos registros deste órgão a atuação dos professores em sala de aula.  

Nos municípios de Itajaí e Balneário Camboriú (SC), na Secretaria Municipal de 

Educação, assim como na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, 

existem registros de professores com deficiência efetivados na rede, porém a maioria 

encontra-se em readaptação de função.  

Observou-se que na 17ª GERED-Itajaí, são 15 professores com deficiência 

encontrados com o total apoio, muitos estavam afastados para tratamento da saúde 

(licença de saúde), alguns readaptados e/ou a disposição em outra função, outros em 

tramites burocráticos para execução do processo de aposentadoria por invalidez. Em 

alguns casos, os professores são alijados do processo educacional e do exercício da 

sua função, vistos como executores de tarefas simples, deslocados da possibilidade 

de ensinar e interagir com seus alunos em decorrência de estigmas históricos que 

marcam e rotulam a vida das pessoas com deficiência.  

Por essa razão, a presente pesquisa procurou identificar professores com 

deficiência atuantes em sala de aula, de modo que fosse possível conhecer suas 

histórias de vida e discutir seus processos de subjetivação no sentido atribuído por 

Foucault. O autor explica que a subjetivação é um processo pelo qual se produz a 

constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma subjetividade.  

E este trabalho visa ainda, apresentar e discutir alguns aspectos da inclusão de 

professores com deficiência no ensino fundamental (séries finais) e médio na rede 

estadual de ensino de Santa Catarina, tomando-se como base a literatura da área da 

educação - inclusão, educação inclusiva – associando às discussões do campo da 
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filosofia – em especial aos estudos de Michel Foucault, no seu último período de vida 

– e as entrevistas realizadas com professores com deficiência física.  

Entre tantos filósofos destaca-se este que examina o discurso e a unicidade do 

pensamento moderno, uma vez que pretendeu segundo Veiga-Neto (2011, p.15) 

“mostrar como as práticas e os saberes vêm funcionando, nos últimos quatro séculos, 

para fabricar a Modernidade e o assim chamado sujeito moderno”. 

O trabalho assumiu essa concepção para discutir alguns aspectos da inclusão 

do professor com deficiência, pois nele tanto o pesquisador e como os três 

participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, num processo 

ético de constituição da subjetividade e liberdade.    

Muito se tem escrito sobre a inclusão de alunos com deficiências. Podem-se 

citar como exemplo os trabalhos produzidos pelo Grupo de Pesquisa (GT) de 

Educação Especial da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) e publicados nos periódicos da área.  

Na produção sobre o tema, nos últimos cinco anos, podem ser citados: Anjos, 

(2009), Andrade (2009) e Rosa (2009) que analisam a inclusão escolar do ponto de 

vista dos professores. Mendes (2006) que discute a radicalização do debate sobre 

inclusão escolar no Brasil e Silva (2006), que investiga o preconceito e a experiência, 

dos alunos deficientes, e os discursos produzidos pelos professores sobre as 

deficiências.  

Encontram-se também pesquisadores com as mais diversas análises sobre as 

políticas públicas para a inclusão: Michels (2006), Sassaki (1997), Mantoan (1997, 

2000, 2006, 2008), Ferreira (2004), Siqueira e Santana (2010), e Almeida (2011).  

Em face desse contexto, que envolve minha experiência pessoal e profissional, 

além da necessidade de conhecer as experiências de docentes com história de 

deficiência e atuantes no ensino, juntamente com a relevância de expandir a 

discussão e a produção científica sobre a inclusão, na perspectiva do docente.  

A intenção dessa pesquisa, não foi encontrar respostas conclusivas para 

alguns questionamentos, mas buscar nos dados empíricos possíveis contribuições 

para o campo das políticas públicas inclusivas. Parto da concepção de que a inclusão 

requer um processo de transformação constante da sociedade e, esse processo de 

automodificação também passa pela pessoa com deficiência.  



16 

 

A prática na docência nunca é estática e permanente, é processo, é mudança. 

Portanto, essa pesquisa científica subsidiará as discussões futuras sobre os 

processos de subjetivação do sujeito com deficiência e suas implicações nos 

processos de inclusão social.  

Nessa mesma direção, poder-se-á entender a inclusão como um processo de 

transformação/formação social permanente, que envolve a todos e implica em 

constante transformação das relações, nos diferentes contextos de vida. 

No presente trabalho, descrevo a metodologia de investigação empregada 

(Capítulo I), e na sequência (capítulo II) realizo uma discussão sobre o cuidado de si 

como possibilidade de inclusão social, na perspectiva de Michel Foucault. Nos 

capítulos posteriores (III, IV e V) descrevo a formação dos professores com 

deficiências; analiso a história de vida e a constituição da profissão docente desses 

sujeitos, e discuto as estratégias que estes construíram para superação de possíveis 

obstáculos ou barreiras à sua inclusão profissional e social. 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA 

 

1.1 Referenciais teórico-metodológico 

 

Tendo em vista que o objetivo da presente pesquisa é analisar os 

processos de subjetivação de professores com deficiência, procurei explorar essa 

discussão recorrendo aos pressupostos básicos da obra do filósofo Michel Foucault, 

cujo apoio teórico percorre os capítulos do presente trabalho, bem como as 

conclusões deste estudo em decorrência do processo de subjetivação. Tal desafio em 

pesquisar esse “corpus” teórico e compreender a história de vida e experiência de 

professores com deficiências, na atuação docente, instigará a discussão filosófica a 

respeito das práticas de cuidado de si e sua relação com a inclusão social.  

Desse modo, evidencia-se a noção de subjetivação recorrendo ao conceito de 

“experiência de si”. Larrosa (1994), autor que aprofunda as ideias defendidas por 

Foucault e explora os seus conceitos sobre o tema: 

Com relação à experiência de si, Foucault procura identificar condições 
práticas e históricas em que os sujeitos podem ser produzidos, através da 
análise dele como objeto que se observa, se analisa e se reconhece como 
algo passível de ser “sabido”. Esse processo é o que Foucault entende por 
subjetividade, e se entrelaça com a “experiência de si mesmo”. A virada 
historicista do filósofo a respeito da experiência de si se expressa na ideia de 
que ela não é algo que permanece imutável, mas que constitui o sujeito 
enquanto si mesmo, conferindo-lhe uma história. A partir daí, a história da 
subjetividade equivale à história da forma da experiência de si (LARROSA, 
1994, p.55).  

 

 Os cuidados de si, segundo as discussões foucaultianas, são os exercícios, as 

tecnologias, as práticas cotidianas, que as pessoas com deficiências podem ter sobre 

si mesmos, reconhecendo-se como humanos/cidadãos. Os cuidados de si, aqui 

analisados, dizem respeito ao falar de si, do bem viver, das formas de superação 

concebidas no cotidiano desses sujeitos. 

Considerou-se, assim, como realização de nossa proposta, analisar estudos de 

Foucault a respeito do “cuidado de si” e de sua teoria pautada na compreensão da 

cultura dos sujeitos, que desenvolveu seu trabalho em três dimensões que segundo 
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Veiga neto (2011, p.35) é “conhecidas pelas denominações de arqueologia, 

genealogia e ética”.  

Assim, para aprofundar o referencial teórico da pesquisa recorri à terceira fase 

dos trabalhos foucaultianos, na qual este aprofunda seus estudos sobre a ética e a 

liberdade. Veiga-Neto (2011) me auxiliou nos estudos sobre esse filósofo 

especialmente no exercício de articulação com a área da Educação. A obra “Foucault 

& a Educação” (VEIGA-NETO, 2011, p.08) foi importante referencial para iniciar essa 

tarefa uma vez que o livro se propõe a “examinar, descrever e problematizar a esta 

perspectiva. Principalmente naquilo em que ela pode ser mais interessante, 

instigante, vigorosa e produtiva para a prática e para a pesquisa de campo da 

Educação”.  

Veiga-Neto (2011, p.15) afirma que se pode “compreender a escola como uma 

eficiente dobradiça capaz de articular os poderes que aí circulam com os saberes que 

informam e aí se ensinam, sejam elas pedagógicas ou não”. Deixa claro, no entanto, 

o necessário cuidado em entender seus pensamentos como instrumentos e 

ferramentas para compreender a si mesmo e ao outro.  

Foucault baseou seus estudos nos pensamentos de vários filósofos, entre eles 

Nietzsche, de quem se valeu dos métodos para desenvolver suas análises. 

Compreende Veiga-Neto (2011, p.17) que o método como “algo que funciona sempre 

como uma vigilância epistemológica que tem, no fundo, uma teorização subjacente”. 

Assim, pode-se entender que o método tem como função mostrar o caminho a 

ser percorrido para alcançar o objetivo desejado. A vigilância epistemológica está 

relacionada com a ideia de restaurar a força dos conceitos e a consistência teórica 

que mantém o pesquisador com a sua própria linha de pensamento. 

Os estudos de Foucault percorreram três grandes momentos:  

1.  Os estudos  arqueológicos no qual faz a reconstituição arqueológica, as 

escavações na história, nas mentes humanas e nos asilos da loucura, para 

compreender a sua funcionalidade.  
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2.  Os estudos genealógicos1, nos quais analisa a história dos castigos e das 

disciplinas, buscando compreender a legislação, o juiz, na perspectiva do castigo, 

da punição, das formas adotadas para controlar o poder sobre o outro.  

3. Os estudos do cuidado do si, como uma experiência ética.  

Para Deleuze apud Veiga-Neto (2011, p.37) “cada fase pode-se fazer 

corresponder a uma das perguntas fundamentais que nortearam Foucault: “que posso 

saber”? ", “que posso fazer”?" e “quem sou eu?”. Entretanto, observa-se que as 

primeiras fases, arqueológica e genealógica, são interligadas e servem como base 

fundamental para o terceiro domínio.  

Essas fases, longe de corresponder à conotação moderna de etapa que se 

encerra para dar lugar outra que representam domínios entendidos como 

conhecimentos, dominações.  Veiga-Neto (2011, p.38) afirma que “ao invés de 

separação entre elas, o que se observa claramente é uma sucessiva incorporação de 

uma pela outra, num alargamento de problematizações e respectivas maneiras de 

trabalhá-las”.  Compreende ainda que “é melhor usar a expressão domínios 

foucaultianos” e esclarece que estes devem ser compreendidos como: “o ser-saber”, 

“o ser-poder” e “o ser-consigo”. 

Portanto, para o presente estudo, interessa particularmente aprofundar os 

estudos do terceiro domínio: o do ser-consigo, da ética, ou do conhecimento e 

cuidado de si.  

O cuidado de si pode ser compreendido com a expressão de poder pertencer a 

si, ser “seu”. Esse sujeito que aplica o cuidar da própria alma, pondo em prática o 

aprender a viver, através do principio de se modificar intimamente, tendo como 

finalidade o dever de ocupar-se de si. Essa subjetivação única, individual, fará com 

que ele torne-se sujeito da verdade.  

Para Veiga-Neto (2011, p.81) “a ética, faz parte da moral, ao lado o 

comportamento de cada um e dos códigos que preceituam o que é correto fazer e 

pensar e que atribuem valores (positivos e negativos) a diferentes comportamentos, 

em termos morais”. Continua a definir ética como: 

 

                                                 
1 É uma ciência auxiliar da história que estuda a origem, evolução e disseminação das famílias e 
respectivo sobrenomes ou apelidos. 
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A ética – a saber, essa relação de si para consigo mesmo, ou seja, como 
cada um se vê a si mesmo – só pode ser colocada em movimento com um 
dos “elementos” de uma ontologia que, por sua vez, já pressupõe aos outros 
dois eixos – do “ser-saber” e o do “ser-poder” – operando simultaneamente. 
Colocado no espaço projetado pelos três eixos, o sujeito é um produto, ao 
mesmo tempo, dos saberes, dos poderes e da ética. Mas como essa 
produção do sujeito não é mecânica, causal, não se pode pensar nos 
elementos que constituem os três eixos operando independentemente entre 
si. Ao contrário, não só sempre atuam ao mesmo tempo como, ainda e 
principalmente, os constituintes de cada eixo se deslocam para os eixos 
vizinhos por meio do sujeito em constituição, o qual flutua no espaço definido 
pelo feixe de coordenadas que o projetam sobre os eixos (VEIGA-NETO, 
2011, p.82). 

 

Estes eixos estão interligados, entrelaçados e combinados entre si. Segundo 

Foucault (2004, p.21) “um ato de conhecimento em si mesmo e por si mesmo, jamais 

conseguiria dar acesso à verdade se não fosse preparado, acompanhado, duplicado, 

consumido por certa transformação do sujeito (...), do próprio sujeito no seu ser 

sujeito”. 

Discorre ainda, Veiga-Neto (2011, p.82) que é no “terceiro momento que 

Foucault amarra coerentemente a subjetivação que deu como resultado, isso ao que 

denominamos sujeito moderno”. As tecnologias do eu, são o chão privilegiado desse 

terceiro domínio foucaultiano. 

A partir da máxima délfica “conhece-te a ti mesmo” (gnothi seautou) e do 
ascético “cuida de ti mesmo” (epimeleia beautou) greco-romana, Foucault 
descreve e problematiza, entre várias outras coisas, as técnicas antigas que 
se estabelecem não apenas entre o discípulo e o mestre, como também 
aquelas em que cada um se relaciona consigo mesmo. (VEIGA-NETO, 2011, 
p.83). 

 

 Ao aprofundar as discussões sobre as técnicas de si, as quais admitem com 

que os sujeitos executem sozinhos ou com ajuda dos outros, algumas intervenções 

sobre seus corpos e suas almas, mudanças nas suas atitudes e condutas, nos seus 

pensamentos, nos seus modos de ser; de alcançarem o êxito pessoal, podendo se 

transformar a fim de consentir a si o estado de felicidade, de pureza, da sabedoria, da 

perfeição para si. 

Explica Foucault (2009, p.49) que “pode-se caracterizar brevemente essa 

cultura de si pelo fato de que a arte da existência – a techne tou biou sob as suas 

diferentes formas – nela se encontra dominada pelo princípio segundo o qual é 

preciso ter cuidados consigo”. Coloca ainda que é esse “princípio do cuidado de si 
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que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desenvolvimento e organiza a 

sua prática”. 

Conclui ainda que “cuidar de si é um princípio válido para todos e todo o tempo 

e durante toda a vida”. Continua esclarecendo que “ocupar-se de si não é uma 

sinecura. Os cuidados com o corpo, os regimes de saúde, os exercícios físicos em 

excesso, a satisfação, tão medida quanto possível, das necessidades”.  

Esclarece também que “existem as meditações, as leituras, as anotações que 

se toma sobre livros ou conversações ouvidas, e que mais tarde será relida, a 

rememoração das verdades que já se sabe, mas de que convém apropriar-se ainda 

melhor”.  

É essa possibilidade que se coloca neste estudo: a compreensão das 

experiências de vida dos professores com deficiências como verdadeiras práticas 

sociais. “Tem-se aí um momento importante dessa atividade consagrada a si mesmo: 

ela não constitui um exercício da solidão, mas sim uma verdadeira prática social” 

(FOUCAUT, 2009, P.57). 

Assim, nesta perspectiva busca-se romper com o conceito de método no 

sentido cientificista, imutável, sistemático e universalmente aplicável, para assumir a 

noção de método como “perspectiva de trabalho”, “atividade”, “maneira de entender”, 

“modo de ver as coisas” (VEIGA NETO, 2009, p. 89-90). 

Esse pensador, como pessoa/filósofo foi capaz de trazer para 

contemporaneidade pensamentos como:  

 
Não se passa por privação num dado momento para melhor provar os 
refinamentos futuros, mas sim para convencer-se de que o pior dos infortúnios 
não privará do indispensável, e que sempre se pode suportar aquilo que se foi 
capaz de tolerar algumas vezes. (FOUCAULT, 2009, p.65) 

 

 E se já fomos capazes de tolerar por algumas vezes, estamos aptos a ensinar 

outros a se convencerem de que adversidade não privará do indispensável, que é 

viver socialmente. Por esse motivo, meu interesse foi levado ao cuidado de si, 

percebendo a importância que esse assunto traria a pesquisa, porque permitiu 

compreender como é que estes sujeitos lidaram com as suas trajetórias de vida e 

suas histórias de superação.   

No que se refere à discussão da inclusão, também considerei minha 

experiência acadêmica e pessoal com a deficiência física e as reflexões que venho 
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desenvolvendo sobre o tema a partir compreensão desse fenômeno e suas 

dimensões. Nesse sentido, percebi que há possibilidades de se explicitar essas 

dimensões da seguinte forma: 

- A dimensão da referencialidade da inclusão imposta (o”ser-poder¨) 

- A dimensão da referencialidade da inclusão vivenciada; (o ser-saber”) 

- A dimensão conotativa da inclusão degustada (o “ser-consigo”) 

 

 

 

A dimensão da referencialidade da inclusão imposta, o verdadeiro “imposita 

stigmata2” dos sinais marcados é aquela que não depende de nossa participação na 

realidade circundante (o ser-poder). Ela nos é imposta pelas circunstâncias 

congênitas (ou não) e ficam como marcas, como sinais. Essa dimensão tem como 

base o princípio da aceitação de si, como se é. Sem acomodações e conformismos, 

amparados por ambiente familiares nem sempre positivos, motivadores e 

desencadeadores de autoconfiança e de autoestima;  

Denominamos de dimensão da “inclusão vivida ou vivenciada”, o “ergo 

vivamus3” ou o gozemos, pois da vida (o ser-saber). É o momento em que a pessoa 

com deficiência e seus familiares percebem que a inclusão é um processo social 

permanente entre eles e a sociedade.  

                                                 
2 SARAIVA, F. R. dos Santos. Dicionário Latino-Português. Rio de Janeiro - Belo Horizonte, livraria Garnier, 12 
ed, 2006. 
3- 3 - SARAIVA, F. R. dos Santos. Dicionário Latino-Português. Rio de Janeiro - Belo Horizonte, livraria Garnier, 
12 ed, 2006. 

Figura 1: As dimensões da subjetivação da inclusão 

Fonte: Produção do pesquisador 
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 Para que o indivíduo possa realmente se sentir incluído, considerar-se-ão suas 

limitações e, também a ele, elementos extras deverão ser concedidos para neutralizar 

estas limitações.  

A dimensão da referencialidade da inclusão vivenciada será um processo 

bilateral no qual as pessoas com deficiências e a sociedade buscam, em parceria, 

equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidade para todos. Interação física e material, em completa e articulada ordem 

sinestésica com todas as percepções sensoriais que envolvem o sujeito, aumentando 

a sua possibilidade de ação no meio que o envolve. 

A dimensão conotativa da inclusão degustada, o “degustare vitam3”, ou o 

experimentar outro modo de vida, é aquela em que internalizamos a diferença (o ser-

consigo), como se a provássemos e dela nos alimentássemos, para superar as 

vicissitudes do mundo em que vivemos, participando dele plenamente, submetidos 

aos mais diferenciadores processos, mas nunca sem nos sentirmos realizados 

plenamente ao fazer parte do universo a que pertencemos, por estarmos em 

constante processo de transformações, quando passamos a tudo fazer por saber 

fazer.  Passamos a gostar do que somos e do que fazemos.  

A inclusão degustada nada mais é do que viver com naturalidade, 

experimentando e saboreando toda a evolução da inclusão social. Quando se chega a 

essa dimensão, sentimo-nos desprendidos das limitações do senso comum, 

adquirindo coragem, persistência e determinação para alcançar a plena liberdade 

individual.  

 

1.2 Abordagem da pesquisa 

 

Essa pesquisa teve como finalidade a investigação qualitativa pela história de 

vida de professores com deficiência, os processos de subjetivação desses 

professores. Por essa razão, utilizei como abordagem de investigação o 

método da história de vida, abordagem qualitativa, na qual o pesquisador e 

os participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.  

 A história de vida ou biografia caracteriza a prática de um grupo, reconstrói a 

história, e evidencia valores, definições e atitudes do grupo ao qual o indivíduo 
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pertence. Estas se consolidam no meio acadêmico como ferramentas de seriedade 

para pesquisas nos diversos campos do conhecimento. 

   Na concepção de Tinoco (2007, p.5) “a investigação qualitativa baseada em 

recolha biográfica, tem um modo de pensar o projeto científico bem diferente do que 

domina a esmagadora produção das Ciências Sociais”. Por meio dela é possível 

recolher detalhes de hábitos culturais cotidianos e compreender como determinada 

cultura se organiza em contatos com formas sociais dominantes, assim como 

conhecer detalhes de determinadas especificidades biográficas – ou biografias 

temáticas – de pessoas que nos são mais próximas.  

Com base nesses pressupostos, o presente estudo analisou os processos de 

subjetivação de professores com deficiência que estão vivendo a dimensão conotativa 

da inclusão degustada, ou seja, o “cuidado de si” diretamente ou indiretamente, 

possibilitou a esses sujeitos incluírem e internalizarem suas diferenças. 

Em se tratando de pessoas com deficiência, cujas experiências conquistadas 

usualmente são interpretadas, no senso comum, como dom, magia, milagre, parece 

relevante constituir um espaço de investigação que lhes permitissem discutir os 

limites superados, as concretizações, a construção de sua profissionalidade como 

cidadãos, a interpretação que fazem de sua situação social.  

Bogdan e Biklen (1994, p. 23) consideram que “os levantamentos sociais têm 

uma importância particular para a compreensão da história da investigação qualitativa 

em educação, dada a sua relação imediata com os problemas sociais e a sua posição 

particular a meio caminho entre a narrativa e o estudo cientifico”. 

Ao perceber a necessidade de pesquisar histórias específicas de resistência ao 

estigma da deficiência, alargamos a nossa compreensão acerca de todo o processo 

histórico de estigmatização social. Em Foucault (2004) os efeitos da submissão 

produzidos nas práticas em uma sociedade normalizada podem levar o sujeito a 

solicitar ajuda ao saber especializado e, assim, desqualificar o saber da vida.  

Pode-se dizer que a abordagem biográfica representa uma tentativa de 

“qualificar o saber da vida". Movimento que se interpreta como muito importante para 

a transformação social, a modificação na inclusão e na ação produtiva e positiva 
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desse sujeito que viveu a estigmatização, ou seja, os modos de subjetivação inseridos 

na sociedade normalizadora que prioriza a submissão.  

Na verdade todo o esforço teórico metodológico resume-se na tentativa de 

buscar entender como ocorre o processo de inclusão do professor com deficiência e 

de certa forma, contribuir na produção de novos contornos ao paradigma da educação 

inclusiva e na percepção de "uma escola para todos". 

 

1.3 Contexto da pesquisa  

 

1.3.1Sujeitos da pesquisa 

O critério de seleção dos sujeitos teve como referência a lotação e efetiva 

atuação, em escolas da 17ª Gerência de Educação da Secretaria de Desenvolvimento 

Regional, com sede em Itajaí.  Observou-se que na 17ª GERED-Itajaí, existem 

lotados 15 professores com deficiência, muitos deles afastados para tratamento da 

saúde (licença de saúde), readaptados, a disposição em outra função, e/ou em 

tramites burocráticos para execução do processo de aposentadoria por invalidez. 

Essa pesquisa teve como sujeitos de investigação três professores com 

deficiência física, atuantes no ensino fundamental (anos finais) e/ou no ensino médio. 

Após o levantamento prévio, busquei o contato com as escolas nos quais os 

sujeitos estavam lotados para identificar a atividade que exerciam e as informações 

necessárias para contato pessoal.  

Os três sujeitos, professores com deficiência selecionados para esta 

investigação, lecionam efetivamente, interagindo de forma eficaz e diária com os 

alunos. Estes apresentam deficiência física adquirida, contraída no percurso de sua 

existência, sendo um do sexo feminino e dois do sexo masculino. A idade dos sujeitos 

da pesquisa varia entre 45 e 51 anos.  Como critério da pesquisa qualitativa e para 

preservar sua identidade, foram escolhidos ícones do desenho animado Corrida 

Maluca. Uma série muito popular, de domínio público, cujos personagens possuem 

características marcantes pelas quais pude categorizar os entrevistados. 
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Wacky Races (Corrida Maluca no Brasil e A Corrida Mais Louca do Mundo em 
Portugal) foi um desenho animado produzido pela Hanna‐Barbera e lançado pela 
CBS que foi produzido entre 14 de setembro de 1968 a 5 de setembro de 1970, 
rendendo 34 episódios. Os competidores buscavam o título mundial de "Corredor 
Mais Louco do Mundo".

Barão Vermelho: Nem Cazuza, nem Frejat. O 
motorista da Lata Voadora, carro nº 4, era o 
Barão Vermelho e não tinha co‐piloto. Sim, a 
banda se inspirou no personagem e não o 
contrário

Penélope Charmosa: a motorista do carro nº 5, 
o Carrinho para Frente, influenciou e ainda 
influencia as gerações de patricinhas

Tio Tomás: com seu co‐piloto covarde, o Usro
Chorão (que é de Santos), Tio Tomás dirigia o carro 
nº 8, a Carroça à Vapor.

 

Figura 2: Destaques do desenho animado Corrida Maluca. 

 

Escolhi a personagem Penélope Charmosa para identificar a entrevistada de 

número um, do sexo feminino. Penélope apresenta deficiência física em virtude de ter 

adquirido poliomielite com aproximadamente um ano de idade. Catarinense, graduada 

em história, entra em cena todos os dias na sala de aula – é professora em uma 

escola de Rede estadual de Santa Catarina, do município de Itajaí.  

Atribuí-lhe esse nome porque é charmosa e mostra-se criativa e bonita. Pilota 

seu carro, com muito estilo ao volante, sempre vaidosa com seu batom. Devido a sua 

persistência é mais do que um piloto da Corrida Maluca; é uma competente 

desbravadora de sua própria existência como pessoa. 

Procedendo na mesma diretriz, analisando os personagens da Corrida Maluca, 

escolhi o Tio Tomás para identificar e categorizar o entrevistado de número dois. 

Sujeito de sexo masculino, mineiro, pessoa com deficiência física devido a um 

acidente de motocicleta sofrido há três anos, deixando-o com a mobilidade reduzida e 

membros sequelados. Formado em Filosofia, atua como professor em escola estadual 

em Santa Catarina, no município de Navegantes. Logo, identifiquei que o mineiro 

sossegado, tranquilo, de bem com a vida, fazia o perfil do Tio Tomás: um caipira 

pilotando sua carroça a vapor, sendo esta sua única opção: pilotar para sobreviver. 

Para esse sujeito de pesquisa, aqui denominado de Tio Tomás, sua única opção é 

não desistir dessa corrida que é a vida. 
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O terceiro entrevistado dessa pesquisa optando pelo personagem Barão 

Vermelho para categorizar e identificar esse catarinense, com deficiência física 

(paraplegia) adquirida em virtude de um acidente de motocicleta quando tinha 19 

anos de idade. Barão Vermelho é cadeirante desde então, continuou seus estudos 

graduando-se em Letras e exerce sua docência também em uma escola de rede 

estadual de Santa Catarina, no município de Itajaí. Foi o sujeito de pesquisa mais fácil 

de encontrar e enquadrar como um personagem da Corrida Maluca tendo em vista o 

seu perfil.  

Barão Vermelho, um às do ar, cujo nome é uma combinação do Barão 

Vermelho e do Max Blue, em um híbrido de carro/avião que é capaz de voar 

limitadamente, geralmente apenas o suficiente para ultrapassar os pilotos ou 

obstáculos em seu caminho. Isso bastou para identificar esse entrevistado: uma 

pessoa cuja limitação não impediu de voar sobre os obstáculos que a vida impôs, ou 

seja, o Barão Vermelho aqui identificado é um homem também com muita garra e 

vontade viver. 

 

1.4 Procedimentos de Coleta e Análise de dados 

 

Os sujeitos, cujos dados cadastrais foram fornecidos pela 17ª GERED, foram 

contatados por meio telefônico e agendados contatos pessoais para realização da 

coleta de dados.  

Estes procedimentos foram efetivados no final do 2º semestre de 2011, e 

apesar destes não manterem uma estreita amizade entre si, uma entrevista foi muito 

importante para o desenvolvimento da outra.  

Efetuou-se esse levantamento de dados junto a esses professores, por meio 

de entrevista em profundidade, conforme orientações metodológicas da história de 

vida. O primeiro contato mantido ocorreu no ambiente escolar onde os entrevistados 

exercem suas funções de professores. Os três entrevistados, tiveram a mesma 

opinião, em realizá-las fora da escola. Sendo assim, as entrevistas, previamente 

agendas, foram realizadas em suas residências, em horário disponibilizado por eles.  
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A abordagem biográfica, nesse caso, não se centrou num percurso biográfico 

em particular, mas no cruzamento e acumulação de histórias de vida de sujeitos que 

se aproximam em decorrência de um tema específico que os une. O método procurou 

compreender os elementos gerais contidos nas entrevistas e depoimentos das 

pessoas. Os relatos, por mais particulares que fossem, retrataram práticas sociais do 

sujeito inserido no mundo no qual atua.  

Por essa razão, para evitar comprometer o estudo e os sujeitos dele 

participantes foram informados previamente sobre os riscos, benefícios e a 

privacidade desta mediante recolha de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, autorizando o estudo.  

Do mesmo modo, por se tratar de entrevista de profundidade buscou-se a 

validação dos dados mediante a entrega prévia da transcrição desta aos sujeitos 

entrevistados para retirada e/ou inserção de informações consideradas relevantes 

e/ou comprometedoras de imagem pessoal e/ou profissional destes.  

Essas entrevistas tiveram como instrumentos de coletas de dados um roteiro 

norteador, as entrevistas (Apêndices E, F e G), foram gravadas em áudio, depois 

transcritas, mantendo a originalidade da fala do entrevistado (a),  

A entrevista com a professora Penélope foi previamente agenda no mês de 

setembro do ano de 2011, em sua residência, na cidade de Itajaí, Estado de Santa 

Catarina, ocorreu no dia 17 de setembro de 2011, com inicio às 16 horas e termino às 

18h45min. Com o professor Tio Tomás, a entrevista foi realizada em sua residência, 

no dia 12 de outubro do ano de 2011, em um sábado à tarde, teve a durabilidade de 

2h50min. O professor Barão Vermelho, por sua vez, a entrevista foi gravada num 

encontro pré-agendado em sua residência, no dia 14 de outubro do ano de 2011, 

como início às 20h 50min e finalizada às 21h49min. 

Para a análise e discussão dos dados coletados foi necessária a transcrição 

digitada das gravações. Enquanto discorria a entrevista solicitei a minha auxiliar, que 

sempre deixasse o gravador onde visualizasse o tempo de gravação e pudesse 

solicitar o registro de determinadas observações necessárias ao processo posterior 

de transcrição como: gestos e entonação de voz dos entrevistados.  Para estes 

detalhes, mais tarde, atribuía uma ou outra palavra chave anotada ao lado do referido 
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número, simbolizando a própria emoção, os olhos arregalados, as mãos com 

significância nos gestos e assim por diante.  

A transcrição foi realizada após ouvir o áudio e fazendo anotações referentes 

às observações durante a entrevista. Depois de ouvir atentamente, passava para 

outra etapa, ouvia as gravações em baixa rotação, por um programa do Windows 

Mídia Player, o qual disponibilizou maior agilidade no ato de digitar e interpretar. Para 

descrever as falas, utilizei alguns recursos como: no final de uma frase utilizei 

reticências porque o entrevistado no início, meio ou fim, pausava/pensava (silêncio), 

para depois responder. Esses foram alguns dos cuidados para manter a transcrição 

na íntegra.  

O processo de análise iniciou após a transcrição dos dados e dos 

depoimentos4 e posteriormente, a leitura e inventário das falas dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 As transcrições das entrevistas encontram-se nos Apêndices a partir da página 110   
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CAPÍTULO II 

O CUIDADO DE SI COMO POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL 

  

Não é o corpo que nos descapacita, mas a sociedade 

“Disability is a natural part of life. Everyone will be disabled someday.” 

David Pfeiffer 

 

Nessa última década do século XXI, muito se tem discutido sobre a inclusão, a 

diversidade e os processos sociais inclusivos nos diferentes contextos sociais. 

Particularmente, como uma pessoa com deficiência tenho me aproximado das 

discussões que atribuem à inclusão um processo de mão dupla, isto é, um processo 

que não ocorre na sua completude se tanto a pessoa que objeto da 

inclusão/exclusão, quanto seu grupo social não realiza movimentos paralelos no 

sentido de se transformarem, de buscarem vivenciar e degustar a vida e as diferenças 

experimentando-as de outro modo.  

Por essa razão, os estudos caminharam no sentido de encontrar um referencial 

capaz de ampliar a visão sobre essa questão, desde uma perspectiva filosófica. A 

filosofia, mais especialmente os estudos de Foucault, me auxiliou a pensar a inclusão, 

como questionamentos que os homens se fazem no decorrer de suas vidas, a partir 

da visão do “cuidado de si”.  

Considera-se que a história do "cuidado" e das "técnicas" de si seriam, 

portanto, uma maneira de discutir a história da subjetividade e por meio dela, pensar 

os processos de inclusão social. Tratava-se de pensar a inclusão através das técnicas 

de si como técnicas de vida e sem a obrigatoriedade da lei.  

Este autor nessa tarefa foi essencial não somente porque nos seus primeiros 

estudos discutiu a separação entre loucos e não loucos, doentes e não doentes 

delinquentes e não delinquentes, mas “através do empreendimento e das 

transformações, na nossa cultura, das ‘relações consigo mesmo’, com seu arcabouço 

técnico e seus efeitos de saber. O governo de si por si, na sua articulação com as 

relações com o outro [...]” (FOUCAULT, 1997, p.111).  
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Do ponto de vista metodológico, por sua vez, considera-se que a concepção 

seria mais plausível de ser discutida, desde a percepção dos sujeitos que 

vivenciaram/vivenciam a inclusão/exclusão. Com essa concepção busquei discutir 

com os professores com história de deficiência sobre as “tecnologias de si", ou seja, 

instituir uma “reflexão sobre os modos de vida, sobre as escolhas de existência, sobre 

o modo de regular a sua conduta, de se fixar a si mesmo fins e meios”, no sentido 

atribuído por Foucault (1997, p.112). 

Para compreender o cuidado de si, faz-se necessário compreender a cultura de 

si, evidenciando os primórdios desta filosofia. Entretanto, para o início deste estudo, é 

necessário  deixar claro o que é  Ciências Humanas e o que traduz a filosofia. Nas 

palavras de Foucault (1999, p.488): 

As ciências humanas não são uma análise do que o homem é por natureza; 
são antes uma análise que se estende entre o que o homem é em sua 
positividade (ser que vive, trabalha, fala) e o que permite a esse mesmo 
saber (ou buscar saber) o que é a vida, em que consistem a essência do 
trabalho e suas leis, e de que modo ele pode falar. 
 

As ciências humanas, como o próprio nome diz, buscam compreender a 

natureza humana e a filosofia completa esta compreensão com a busca dos 

questionamentos que o homem faz durante sua vida.  

Continua a relatar que filosofia, no seu entender, é a: 

 
Forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter 
acesso à verdade, forma de pensamento que tenta determinar as condições e 
os limites do acesso do sujeito à verdade. Pois bem, se a isto chamarmos 
‘filosofia’, creio que poderíamos chamar de ‘espiritualidade’ o conjunto de 
buscas, práticas e experiências tais como as purificações, as asceses, as 
renúncias, as conversões do olhar, as modificações da existência, etc., que 
constituem, não para o conhecimento, mas para o sujeito, para o ser mesmo 
do sujeito, o preço a pagar para ter acesso à verdade (FOUCAULT, 2010, 
p.15). 
 

Damazio (2010) considera que “filosofar é cuidar de si e isto é uma felicidade, 

pois o objetivo é ser feliz na presença de si próprio”. Para a filosofia, segundo Muchail 

(2004, p.08) “o sujeito, e somente ele, tem acesso à verdade, em razão de sua própria 

estrutura ontológica, que não é outra senão a de sujeito cognoscente”.  

Nos tempos antigos a filosofia era conhecida por meio dos sábios que 

conjecturavam sobre temas e situações e eram vistos como mentores, pessoas que 

tinham um olhar além do real.  
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Além de entender que tudo era divino, os pensadores desta época 

compreendiam que a busca interior e a importância do “eu” eram a resposta a várias 

perguntas, consequentemente, o princípio de uma vivência saudável. 

Segundo Foucault (2009, p.46) “o que se marca nos textos dos primeiros 

séculos – mais do que novas interdições sobre os atos – é a insistência sobre a 

atenção que convém ter para consigo mesmo”.  

Desta forma, evidencia-se a cultura do cuidado de si nos tempos mais remotos, 

tempos estes que servem de base para o estudo, pois evidencia a preocupação 

consigo mesmo, a busca da melhoria, a procura da espiritualidade, a eterna pesquisa 

do “quem sou”, “como sou”, “o que pretendo”, “o que significo para a sociedade”, 

enfim, questionamentos que o homem faz durante sua existência física. Ressalta que: 

A modalidade, a amplitude, a permanência, a exatidão da vigilância que é 
solicitada; é a inquietação com todos os distúrbios do corpo e da alma que é 
preciso evitar por meio de um regime austero; é a importância de se respeitar 
a si mesmo, não simplesmente em seu próprio status, mas em seu próprio 
ser racional (FOUCAULT, 2009, p.46-47). 

 

Este respeitar a si mesmo, respeitar seu próprio ser racional, encontra-se 

inserido no pensamento de diversos filósofos e estudiosos que se destacaram na 

antiguidade. Explica ainda que “na cultura antiga, de ponta a ponta, é fácil encontrar 

testemunhos da importância conferida ao “cuidado de si” e de sua conexão com o 

tema do conhecimento de si”. 

Trata-se de um labor ao qual cada um deve se dedicar a vida toda, o que de 

um modo geral passou a constituir-se numa verdadeira prática social, já que 

considerava as diferentes formas de trocas e apropriações de conhecimentos alheios, 

bem ao contrário do isolamento individual praticado pelos ascetas cristãos, voltados 

exclusivamente para dentro de si mesmos. 

Foucault (2010) ressalta que “o ponto de partida de um estudo consagrado ao 

cuidado de si é muito naturalmente o Alcebíades”. No Alcibíades de Platão encontra-

se uma antiga elaboração filosófica das tecnologias de si: 

 

O jovem Alcibíades, prestes a começar sua vida pública e política, quer se 
dirigir à população e tornar-se seu líder. Procurando por Sócrates, é 
interrogado por este acerca de suas capacidades pessoais e da natureza de 
sua ambição. Ignorante, Alcibíades é exortado a aplicar-se, a cuidar de si 
mesmo. Platão explica, então, o que é este "si" e como é este "cuidado". Tem 
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início um diálogo em que o cuidado de si é caracterizado dialeticamente: 
quem cuida do corpo não está cuidando de si – o corpo é mera vestimenta, 
uma ferramenta. O cuidado de si deve ser procurado no princípio que permite 
a utilização do corpo, um princípio que pertence à alma. O ocupar-se com a 
alma é a principal atividade do cuidado de si (FOUCAULT, 2010). 

 

Sócrates tenta explicar a Alcibíades que o homem deve preocupar-se com o 

corpo, mas que a real preocupação do homem na vida deve ser a preocupação com a 

sua alma, a sua busca interior. 

Analisando a relação de Sócrates e Alcebíades em que o si como sendo um 

pronome reflexivo significa o sujeito ativo e passivo das ações humanas e a 

identificação desse sujeito se obtém através dos fundamentos que constroem na sua 

identidade. 

Platão dialoga que: 

Se, de um lado, Sócrates confiava nas leis que ajudara a elaborar (não 
propondo, pois, nenhuma pena alternativa ao seu julgamento, possibilidade 
que lhe era facultada), para ele, o cuidado de si estará vinculado a um estilo 
de vida alternativo em relação à atividade política institucional. Nesse diálogo, 
o cuidado de si é sinônimo de cuidado da verdade. Esse será o critério da 
proposta socrática da inversão de valores na sociedade ateniense (PLATÃO, 
1973, 29-30).  
 

Foucault (2009, p.50) explica que “é esse tema do cuidado de si, consagrado 

por Sócrates e Platão, que a filosofia ulterior retomou, e que ela acabou situando no 

cerne dessa arte da existência que ela pretende ser”.  

É preciso entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance 
bastante geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo 
é em todo caso um imperativo que circula entre numerosas doutrinas 
diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se 
comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, 
em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas 
e ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações 
interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições; ele 
proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um 
saber (FOUCAULT, 2009, p.50). 

  

O conhecimento da famosa prescrição délfica 'gnôthi seautón' e do 'epimelôu 

heautoû' se expandiu, criando assim a era pré-socrática que tentava resumir estes 

preceitos. 

O autor visualizou o 'o cuidado de si', abstraindo da filosofia clássica grego 

romana para a contemporaneidade, na obra "A Hermenêutica do Sujeito", em que 

relaciona esses dois conceitos principais. Faz um mergulho em suas pesquisas e nos 
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traz o conceito do “cuidado de si”. As interpretações do conceito délfico “conhece-te a 

ti mesmo” (gnôthi seautón) e do “cuidado de si” (epimeléia heautoû). 

 

Epimeléia heautoû é 'o cuidado de si mesmo', o fato de ocupar-se consigo, 
de preocupar-se consigo, etc.(...) foi originariamente colocada em uma 
fórmula totalmente diferente e em um preceito totalmente outro: a famosa 
prescrição délfica do gnôthi seautón (“conhece-te a ti mesmo”) (FOUCAULT, 
2010, p.4). 

 

O ‘conhece-te a ti mesmo’ pode ser interpretado como a passagem para 'o 

cuidar de si'. O cuidar de si deve ser levado em conta acima de qualquer coisa. 

Refere-se à relação entre o conhece-te a ti mesmo e o cuidar de si em Sócrates e diz 

que, na atividade que consiste em incitar os outros a se ocuparem consigo mesmos, 

ele desempenha, relativamente a seus concidadãos, o papel daquele que desperta. 

Sócrates poderia ser apenas um serviçal dos deuses que fora enviado devido um 

cuidado desses para com os atenienses. Foucault complementa quando diz que o 

cuidar dos outros é uma forma de cuidar de si (FOUCAULT, 2010, p. 09). 

A proposta do trabalho é pesquisar os processos de subjetivação de 

professores com deficiência, relacionando-os entre o cuidado de si. Foucault vai 

mostrar como ocupar-se consigo mesmo. Nesse sentido, o cuidado de si é um 

fenômeno cultural não só nas sociedades da cultura grego-helenística, mas, chegou à 

contemporaneidade e esta sendo base epistemológica da filosofia do sujeito e da 

Psicanálise. 

A epiméleia heautoû interpretado pelos latinos como cura sui e para o 

português como cuidado de si, diz respeito à atitude diferente consigo, com os outros 

e com o mundo. Esse cuidado de si revela a metamorfose do olhar do exterior para o 

próprio interior como modo de exercer a vigilância contínua do que acontece nos 

pensamentos; aconselha atos exercidos de si para consigo, mediante as quais 

alguém tenta modificar-se; designa maneiras de serem, formas de reflexão e de 

exercícios que moldam o intimo da relação entre subjetividade e verdade. 

O cuidado consigo, implica num olhar interior, uma forma de se “olhar”, um 

cuidado com o corpo e a alma, e um olhar atento para o interior de si mesmo, como 

cuidado permanente de si, um aperfeiçoamento constante de si para melhor estar no 

mundo e consigo próprio, estar atento ao que se passa no pensamento. 
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 Assim a noção de epiméleia heautoû (cuidado de si) que consiste em toda 

uma gama de atitudes e atividades, inclusive contemplativas, é um fenômeno 

importante não só como teoria, como representações, mas na história da própria 

subjetividade (FOUCAULT, 2010, p. 09). 

Segundo o autor “de acordo com uma tradição que remonta a muito longe na 

cultura grega, o cuidado de si está em correlação estreita com o pensamento e a 

prática médica”. Continua que “na cultura de si, o aumento do cuidado médico foi 

claramente traduzido por uma forma, ao mesmo tempo particular e intensa, de 

atenção com o corpo” (FOUCAULT, 2009, p.61). Obviamente para poder entender o 

cuidado de si – alma, deveria prescindir o cuidado de si – corpo. 

Se o olhar do outro vai construir a nossa alma, em “A escrita de si”, poder-se-ia 

perceber que a saúde do corpo teria de ser trazida à cena pela escrita e pelos 

processos participativos, atenuando-se os perigos do isolamento. Pela escrita, então, 

resgatar-se-ia a memória das coisas lidas, ouvidas e pensadas, num reencontro com 

o outro. 

 Portanto, um texto ou uma carta seria, ao mesmo tempo, um olhar que se 

pode lançar sobre o destinatário ou uma maneira de se oferecer ao seu olhar algo 

daquilo do que lhe é dito sobre si mesmo.  

Vemos que, ao longo dos textos há diferentes formas de filosofia, diferentes 
formas de exercícios, práticas filosóficas ou espirituais, o princípio do cuidado 
de si formulado, convertido em uma série de fórmulas como “ocupar-se 
consigo mesmo”, “ter cuidados consigo”, “retirar-se em si mesmo”, recolher-
se em si”, “sentir prazer em mim mesmo”, “buscar deleite somente em si”, 
“permanecer em companhia de si mesmo”, “ser amigo de si mesmo”, “estar 
em si como numa fortaleza”, “cuidar-se”, ou “prestar culto a si mesmo”, 
“respeitar-se”, (FOUCAULT, 2010, P.13):  
 

Observa-se que no fundo tudo “gira” em torno do mesmo teor compreendeu 

que não existe contemporaneidade na constituição do homem como ser, mas 

questiona o homem e sua limitação. 

Gros (2004, p.634) afirma que: 

O modo moderno de subjetivação, a constituição de si como sujeito é função 
de uma tentativa indefinida de conhecimento de si, que não se empenha mais 
do que em reduzir a distância entre o que sou verdadeiramente e o que creio 
ser; o que faço, os atos que realizo só têm valor enquanto me ajudam a 
melhor me conhecer (GROS, 2004, p.634). 
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Expõe ainda que “não há idade para se ocupar consigo”. Um dos grandes 

problemas dessa cultura de si, conforme Foucault é: 

 

Fixar, no decorrer do dia ou da vida, a parte que convém consagrar-lhe. 
Recorre-se a muitas fórmulas diversas. Podem-se reservar, à noite ou de 
manhã, alguns momentos de recolhimento para o exame daquilo que se fez 
para a memorização de certos princípios úteis, para o exame do dia 
transcorrido (FOUCAULT, 2009, p.56). 

 

O texto de Galeno sobre a cura das paixões é significativo desse ponto de 

vista: ele aconselha quem quiser ter cuidados consigo mesmo a procurar a ajuda de 

outro. E acrescenta que o cuidado de si aparece, portanto, “intrinsecamente ligado a 

um “serviço de alma” que comporta a possibilidade de um jogo de trocas com o outro 

e de um sistema de obrigações recíprocas”. “Nessa prática, ao mesmo tempo pessoal 

e social, o conhecimento de si ocupa evidentemente um lugar considerável” 

(FOUCAULT 2009, p.63). 

Sendo assim, o cuidado de si envolve o conhecimento de si. Para Foucault 

(2004, p.310) “toda a superfície do cuidado de si é ocupada pelo imperativo do 

conhecimento de si, conhecimento que, como sabemos, toma a forma de apreensão 

pela alma de seu ser próprio”.  

Os processos sociais interferem de forma desigual na formação do caráter. As 

realidades que constituem o meio social resultam efeitos singulares e os processos 

externos contribuem para a formação de si, porem, jamais se repetem da mesma 

forma. “A questão é determinar o que é o sujeito, a que condições ele está submetido, 

qual o seu status, que posição deve ocupar no real para se tornar sujeito legítimo 

deste ou daquele tipo de conhecimento, trata-se de determinar seu modo de 

subjetivação” (FOUCAULT, 2010, p.235) 

Se confrontarmos a subjetivação antiga com a contemporânea, perceber-se-á 

que os sentimentos humanos sofreram poucas alterações e os conflitos interiores 

existem sob outras formas, mas essencialmente são parecidos. 

Para Foucault (2010, p.236) “os processos de subjetivação e de objetivação 

fazem com que o sujeito possa se tornar, na qualidade de sujeito, objeto de 

conhecimento.” A objetivação e a subjetivação são técnicas adicionais que se mantêm 

interligadas através dos jogos de verdade.  

O autor continua que: 
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Trata-se da moderação como forma de liberdade, como uma forma de poder 
exercida sobre si através do poder sobre os outros. Moderação vista como 
forma de relação consigo na época clássica grega.  A partir do que ser 
estabeleceu como sendo uma relação agonística consigo mesmo, ele 
desenvolve dois modelos que constituem a estrutura autocrática do sujeito 
que correspondem ao modelo da vida doméstica e ao modelo da vida política. 
Estabelece-se assim uma relação de autodomínio no que concerne aos 
desejos, a qual segue o mesmo modelo na vida doméstica e na vida política. 
A relação consigo é isofórmica à relação de domínio, hierarquia e autoridade 
que regula, por um lado, a relação entre homem e mulher e entre governador 
e governado, por outro (FOUCAULT, 1995, p.75). 

 

Portanto, podemos interpretar essa moderação em forma de liberdade como 

algo que nos habita e não podemos ser pensados fora dela, como situações de 

instabilidade, organizando processos híbridos de relação. 

Como define Foucault (1997, p.111) “a história do cuidado e das técnicas de si 

seria uma maneira de fazer a história da subjetividade através do empreendimento e 

das transformações, na nossa cultura, das relações consigo mesmo, com seu 

arcabouço técnico e seus efeitos de saber”. 

Não existe modelo de verdade que não remeta para um tipo de poder. Não 

existe saber, nem mesmo ciência, que não exprima ou não implique em um ato de 

poder explicitando-se na cultura. A não ser que se esteja diante de um poder, suposto 

saber.  

Conforme Foucault (2010, p.34) “primeiramente a necessidade de cuidar de si 

está vinculada ao exercício do poder”. Em segundo lugar ressalta que a “necessidade 

de cuidar de si está vinculada à insuficiência da educação de Alcebíades”. E em 

terceiro lugar enfatiza que “é preciso aprender a ocupar-se consigo quando se está 

naquela idade crítica, quando se sai da mão dos pedagogos e se está para entrar no 

período da atividade política”.  

O autor (202, p.34) evidencia ainda que o saber provoca efeitos de verdade e, 

em contrapartida, jogos de verdade conferem poder a uma prática: “nada pode existir 

como um elemento do conhecimento se, por um lado, não se conforma a uma série 

de regras e características constrangedoras [...], e, por outro, se não possui os efeitos 

da coerção”.  

Veiga-Neto esclarece que: 
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Não se trata de pensar que ele tem a chave, a solução, a verdade; nem 
mesmo pensar que ele chegou mais perto de uma suposta verdade. Trata-se, 
tão somente de colocar em movimento uma vontade de saber. O que importa 
é, junto com Foucault, tentarmos encontrar algumas respostas para a famosa 
questão nietzschiana – que estão (os outros) e estamos (nós) fazendo de nós 
mesmos? – para, a partir daí, nos lançarmos adiante para novas perguntas, 
num processo infinito cujo motor é a busca de uma existência diferente para 
nós mesmos e, se possível, uma existência melhor (VEIGA-NETO, 2011, 
p.11). 

 

O foco do trabalho, além da visão do cuidado de si através das explicações é 

buscar introduzir o cuidado de si, visando um corpo deficiente. Não apenas as 

deficiências que todos temos deste corpo denso, mas sobre as deficiências que 

afetam o uso expressivo deste corpo denso. 

Na sequencia foram analisadas e relatadas os depoimentos dos professores 

com deficiência e suas histórias de vida. Nos três capítulos III, IV e V que seguem 

serão apresentadas singularidades dos sujeitos, suas classificações e análises 

estruturadas, seus processos de subjetivação.  
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CAPÍTULO III 

PROFESSORA PENÉLOPE: uma história de inquietação diante da vida 

 

 

Iniciamos então com a Penélope Charmosa, a primeira entrevistada.  

É licenciada em História e pós-graduada em Interdisciplinaridades, professora 

concursada de História e atua nas séries finais do Ensino Fundamental na Escola da 

rede de ensino Estadual de Santa Catarina, na cidade de Itajaí.  

A professora tem 44 anos e nasceu em Itajaí, Santa Catarina. Em virtude de 

poliomielite, contraída por volta de um ano de idade, possui deficiências nos membros 

inferiores (teve uma perna amputada já na idade adulta - devido a atropelamento). 

Anda com auxílio de muletas e quando sabe que irá ficar muito tempo se 

locomovendo ou de pé, faz uso também de uma cadeira de rodas. Penélope é viúva, 

é mãe de dois filhos, um casal.  

A história de sua aprendizagem ocorreu na idade cronológica correta para 

qualquer criança, dentro do prazo, ingressando na educação infantil, com a diferença 

de ser pessoa com deficiência. 

As circunstâncias sociais, financeiras e familiares da professora Penélope, de 

acordo com seu relato, a colocam como pertencente à classe pobre.  

Era um bebê normal e tranquilo até chegar perto de completar um ano de 

idade. Uma febre alta precedeu o acontecimento que mudaria para sempre o seu 

destino. Depois da poliomielite, Penélope não tendo mais os movimentos normais de 

qualquer criança dando início a outro estilo de vida, readequando-se/adaptando-se a 

outras necessidades. Chegou a engatinhar como qualquer criança, mas não 

experimentou o processo de caminhar/andar.  

Por necessidade de adaptação, teve que se descobrir, perceber em si, para si, 

outras habilidades para substituir essa necessidade padrão de nossa sociedade. 

Penélope, aqui, dá o primeiro passo para iniciar o processo de cuidar de si mesma, 

pois estava inserida em situações cujo referencial da normalidade predominava na 

vida social. Esse processo pode ser observado neste relato: 

 

Para eu poder falar sobre esse processo de aprendizagem, antes eu tenho que 
contar um pouco sobre minha Infância. Após a poliomielite, o trabalho foi 
incrível. Depois de eu ter engatinhado, tive que ir me descobrindo. Então, em 
primeiro lugar, eu aprendi a andar de quatro, literalmente de quatro. Eu calculo 
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que até aos seis anos de idade eu me locomovia assim. E eu não sei como foi 
essa fase de sair de quatro para muletas. Lembro que andava de quatro, e 
logo já me via de muletas. Acho que tive algo, um bloqueio mental por algum 
motivo, talvez trauma, pois eu corria de quatro, eu brincava assim, atravessa a 
rua assim e às vezes eu era atropelada por uma bicicleta que passava. Era 
uma moleca, subia em árvore de quatro, meu joelho era grosso de tanto andar 
de quatro, esfregando-o no chão. Mas a minha mãe dizia que viu alguém no 
centro da cidade andando de muletas. Daquele dia em diante ela encasquetou 
que eu teria que andar de muletas. Foi nessa fase que acredito que houve um 
bloqueio, que eu não me lembro de como foi essa transição de andar de quatro 
para andar de muletas. De repente eu já me via já na escolinha, hoje a escola 
Aninha Linhares, mas antes era um grupo escolar, isso aqui em Itajaí. (P.C, 
2011, p.111 e 112)  

 

Percebe-se aqui no inicio da formação/constituição, a presença da dimensão 

da referencialidade da inclusão imposta, o verdadeiro “imposita stigmata", nesse caso 

específico experienciada primeiramente pela família de Penélope, ou seja, em 

primeira instância pelos seus pais e irmãos. Essa nova vida que passou a viver dali 

para frente – após a poliomielite – de uma maneira ou de outra, foi imposta a toda sua 

família. 

A construção da subjetividade passa por essa postura diante da vida, tal qual a 

assumida e enfrentada por ela e seus familiares. E, vale reforçar, que a subjetividade 

envolve um modo de vida, uma atitude diante da vida, um modo diferente de viver. “A 

epiméleia heautoû é uma atitude – para consigo, para com os outros, para com o 

mundo” (FOUCAULT, 2012, p.11). 

Nessa experiência o corpo também participa, pois seu significado e função são 

construídos na e pelas relações sociais. Nesses primeiros atos de Penélope pode-se 

dizer que se dá inicio aos seus processos de subjetivação; quando descobre uma 

possibilidade de se locomover para poder brincar. É a forma que encontrou de 

enfrentar/reagir ao seu estado físico e encontrar formas de liberdade, de se locomover 

por meios diferenciados dos usuais, mas passíveis de marcar sua presença.  

 

3.1 Quando eu passei a utilizar a perna das crianças para brincar 

 

Passando-se os anos, chega à idade de ir para a escola.  Ela conta um pouco 

do que viveu na escola quando criança: 

 
Eu não me lembro de como foi meu ingresso na escola, não sei se minha 
mãe teve algum problema para me matricular. Não tenho lembranças, até 
nunca tive curiosidade de perguntar para os meus pais, como foi. Porque se 
foi difícil, eu nunca ouvi nada. Nossa família sempre foi muito popular, 
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principalmente por ter um deficiente em casa, além do bairro não ser muito 
populoso naquela época. Essa duas situações nos tornaram cada vez mais 
populares. Era uma comunidade pequena e bem unida, eu acredito que tenha 
sido fácil, meu ingresso na escola pela minha pouca lembrança, sim. (P.C, 
2011, p.114)  
 
Meu ingresso na escola..., eu me lembro de pouca coisa, mas estou 
recordando os tempos da creche. E para minha mãe me levar para a creche 
eu ia de carrinho de neném. Eu andei em carrinho de bebê embora eu não 
fosse mais bebê, acredito que até os cinco anos. Então o que acontecia às 
vezes, eu via as crianças brincarem de peteca, na hora do recreio, da 
socialização, eu lembro que sempre ficava sozinha no meu canto, nenhuma 
professora tentava fazer com que eu participasse das brincadeiras. (P.C, 
2011, p.109) 
 
Eu lembro que com o tempo eu passei a utilizar as pernas das crianças para 
brincar, "eu inventei essa alternativa", como eles não me chamavam. Eu fiz o 
processo inverso, era eu que os chamavam, as crianças, todos para perto de 
mim convidando-as para brincar e eu dizia, “—vamos brincar de pega-pega?” 
E eles me olhavam sério e me diziam assim: “—mas como Penélope?” E eu 
respondia a eles: “—Eu vou correr através das pernas de vocês! Vocês 
correm e eu fico observando o movimento das pernas da brincadeira por um 
todo.” A brincadeira ia criando corpo e eu inventando moda, dizendo que eu 
era a rainha e aquele era meu reinado, que eu mandava como eu não podia 
correr, a rainha mandava todos correrem, uns iam correr em tal lugar e dizer 
bom dia para tal pessoa e outros iam correr para dentro da sala dos 
professores, quando eu dizia: "Já!" Saiam correndo aquela renca (sic). Assim 
fui participando e me divertindo. Depois de passar os primeiros meses na 
creche, eu tive sempre muitos amigos. (P.C, 2011, p.109) 

 

Essa maneira de ver a vida, de se perceber, de enfrentar seu estado físico, foi 

muito particular. São formas de ser criança na qual realidade e fantasia se misturam: 

eu passei a utilizar as pernas das crianças para brincar, eu ‘inventei essa alternativa’, 

eu era a rainha e aquele era o meu reinado, a rainha mandava todos correrem.  

Implica num olhar interior, uma forma de perceber o corpo e estar atento para o 

interior de si mesmo. Um cuidado permanente de si, que utilizou para melhor estar no 

mundo e consigo próprio. 

Trata-se de uma postura de inquietação diante da vida. Inquietação que a cada 

dia se desenvolvia no  seu interior, que não a deixou se acomodar. Não a deixou 

fazer-se de vítima. Outra pessoa com a mesma deficiência poderia ter reagido 

diferente.  

Relembramos este processo de “inquietar-se consigo mesmo”. Foi com essa 

postura, essa atitude que Penélope se apropria de seus direitos. Dessa maneira relata 

como se sentia em sala de aula, como foi sua alfabetização. 

 

Eu me sentia bem tranquila, normal. Mas havia também momentos na sala de 
aula que tinha o problema com as minhas muletas. De vez em quando 
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voavam longe, porque alguém tropeçava nelas, mas como naquela época 
eram aquelas carteiras unidas, sentávamos de dois em dois. Então a gente 
ficava sempre juntinha e eu era amiga de todas, às vezes eu ficava no meio 
de tiroteio das meninas que brigavam, mas eu sempre fui assim, ponte de 
ligação, eu sempre fui assim brincalhona, uma palhaça, acredito que às vezes 
eu exagerava para esconder a tristeza, que eu como menina portadora de 
deficiência tinha, mas às vezes eu também me sentia alegre feliz... (P.C, 
2011, p.114)   
 
Eu também tive algumas dificuldades na minha alfabetização, porque naquela 
época, o ensino era considerado e avaliado como avanço progressivo. 
Estudei durante esse período, em que os alunos iam de rolo, de um ano para 
o outro. Lembro que a dona Alma minha professora um dia pegou o meu 
caderno e com ele bateu na minha cabeça, porque eu não tinha acertado a 
atividade, tinha outra professora que beliscava os alunos. O que me recordo é 
que eu levava os beliscões como meus coleguinhas, nunca me trataram 
assim..., com diferença ou com peninha, era igual. (P.C, 2011, p.115) 

 

Tendo essa inquietação para com ela, essas atitudes formaram sua 

personalidade: eu sempre fui assim, ponte de ligação. É como se percebe na relação 

com as amigas. 

 

3.2 O medo de subir e descer escadas todos os dias: era um pai nosso para 

subir e um pai nosso para descer 

  

Na escola pública primária, hoje denominada ensino fundamental,  lutava para 

manter o charme, pois eram frequentes os tombos e as dificuldades decorrentes das 

precárias condições estruturais da escola para receber um aluno com deficiências 

físicas. Essas dificuldades , no entanto, eram reduzidas ou pouco percebidas devido 

ao olhar dos gestores e do corpo docente para a criança que precisava de apoio, 

atenção e não somente para sua deficiência. Conta um pouco das dificuldades 

arquitetônicas enfrentadas na época: 

 

A minha escola era próxima a Rua São Vicente, essa escola não tinha piso 
nas calçadas, era de chão batido e tinha uns três degraus para poder entrar 
nela, onde eu passava certa dificuldade... Como eu morava próximo da 
escola era comum, por exemplo, quando ia para a escola, cair dentro de uma 
poça d’água e ficar toda molhada e suja de lama. Lá o diretor me pegava no 
colo me levava para a minha casa no seu colo, para que minha mãe me 
trocasse de roupa. Depois ele me levava de novo para escola. E como nós 
éramos bem pobres, e na hora do recreio, a gente nunca levava dinheiro para 
o lanche porque não tínhamos, alguns professores se comoviam com a minha 
presença e situação. Então pegavam minha mão meio que escondidinhos e 
davam dinheirinho para eu comprar uma merendinha. Posso dizer então, que 
meus professores do primário, da primeira à quarta série, foram muito bons 
para mim. Mas eles também me batiam com o caderno na cabeça quando 
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não fazia as coisas, não me tratavam com peninha, até a quarta série. (P.C, 
2011, p.113) 

 

Mas as experiências de inclusão nas primeiras vivências escolares não foram 

somente sucesso como se pode perceber. Barreiras arquitetônicas e atitudinais 

fizeram parte da vida de Penélope que recorda de alguns momentos de brincadeiras 

de mau gosto, hoje talvez denominadas de bullying: 

 

Quando eu mudei para a escola do Aníbal César, foi que me deparei com 
uma escada enorme, mais de vinte degraus para chegar à sala de aula. Teve 
um dia desses, que eu estava no piso superior próximo à escada e eu só 
senti, eu não sei quem..., eu só senti alguém tocar nas minhas costas, depois 
não me lembro de nada, só lembro o que me falavam; que eu vim de rolo os 
vinte degraus e... A direção da escola para tentar me ajudar, fazia com que 
eu subisse antes de bater o sino e descesse um pouco antes do final.  Mas 
havia momentos, como na hora do recreio que a gente subia e descia junto 
com todos, coisas de criança. Como também havia outros dias, na hora do 
recreio, em que pegavam minha muleta na brincadeira e as escondiam de 
mim, hoje essa brincadeira pode ser chamada bullying. Eu ficava muito 
nervosa com essa brincadeira, então eu chorava porque batia o sinal para 
retornar a sala e todo mundo subia e eu ficava num banco qualquer até que a 
professora sentia falta de mim e eu estava lá em um cantinho chorando. A 
professora chamava e eu respondia dizendo que eles tinham escondido 
minha muleta novamente: "— Esconderam minha muleta daí como é que eu 
ia me mover?" Eu tentava muito me incluir, mas eu sinto que passei por 
algumas cenas que hoje poderiam ser consideradas bullying, mas a estrutura 
física das escolas foi o que mais me prejudicou durante meu período escolar. 
O medo que eu tinha de ir para a Escola Aníbal César, devido suas escadas 
e não tinha nem corrimão para poder me segurar! Então eu tinha que apoiar o 
meu ombro na parede lisa e com duas muletas, sendo que só uma perna eu 
firmava um pouco, a outra nem tocava, pois era bem mais curta do que a 
outra. O medo de subir e descer aquelas escadas todos os dias, era um pai 
nosso para subir e um pai nosso para descer. Depois que eu caí nas escadas 
me machuquei principalmente o joelho, esse tombo me marcou muito até 
hoje! Hoje ainda quando eu chego num lugar que não tem uma escada eu 
digo. "— ah que milagre", porque as escadas ainda me apavoram. [...] (P.C. 
2011, p.114)   

 
Os depoimentos de Penélope permitem analisar os fatores que envolvem o 

processo de inclusão no quais estão envolvidos: o sujeito, outras pessoas e 

principalmente a estrutura da escola e seus mecanismos disciplinares e 

normalizadores.  

Nesse âmbito é possível pensar no que Foucault denomina de normal e 

anormal. A norma é o elemento que individualiza e ao mesmo tempo remete ao 

conjunto dos indivíduos. Ela possibilita a comparação entre os indivíduos. Nesse 

sentido, as escadas, a sala no andar superior, as estruturas são ao mesmo tempo 
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uma forma de acesso ao conjunto dos indivíduos, no entanto, a sua configuração em 

degraus impede a individualização, impede o acesso do diferente.  

Nesse processo de individualizar e, ao mesmo tempo, remeter ao conjunto, 

dão-se as comparações entre indivíduos – aqueles que caminham e descem escadas 

sem apoio e aqueles que não caminham ou caminham com apoio – e entre cada 

elemento e o conjunto – os normais e os anormais. “E, ao se fazer isso, chama-se de 

anormal àqueles cuja diferença em relação à maioria se convencionou ser excessivo 

e insuportável. A diferença passa a ser considerado um desvio isso é, algo 

indesejável porque des-via, tira do rumo, leva à perdição” (VEIGA-NETO, 2011, p.75). 

Esse fator desviante gera nela o medo: Hoje ainda quando eu chego num lugar que 

não tem uma escada eu digo. "— ah! que milagre", porque as escadas ainda me 

apavoram. 

 
Sendo assim, segundo Granemann (2012): 

 

O processo de inclusão envolverá, portanto, a reestruturação das culturas, 
das políticas e das práticas de nossas escolas que, como sistemas abertos, 
precisam rever suas ações, até então predominantemente excludentes. No 
entanto, tal processo vem ocorrendo gradativamente e exigindo novas 
discussões, estruturações e adequações. É algo possível, viável, mas que 
exige pensar, querer e encarar o árduo caminho para mudar. 

  

Assim a inclusão nada mais é que um processo contínuo de 

transformação/formação social permanente, que envolve a todos na constante 

transformação das relações, nos diferentes contextos de vida. 

As experiências de Penélope com seus colegas que lhe escondiam as muletas 

remetem-me à minha infância. Reflito se as brincadeiras de mau gosto eram bulliyng 

ou se faziam parte daquela vida escolar que surgia com brincadeiras de todos os 

tipos, junto com outros meninos, outros colegas.  

Não foram poucas as vezes que perturbamos a hora do recreio, entrando no 

banheiro feminino com a cadeira de rodas pilotada por colegas de um deficiente, 

atirando bombinhas para ouvirmos os aflitos e nervosos gritos das meninas em 

uníssono. Era um corre-corre formidável para escapar das serventes e dos 

professores. Muitas vezes os colegas agitados saiam correndo para escaparem e 

acabavam me esquecendo. E, lá ficava ávido, na esperança de que tudo passasse 
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tão rapidamente como a farra transgressora iniciara. E voltavam aos risos, agora a 

turma do resgate, e assim afastava-se de mim o perigo da punição.  

Também não foram poucas às vezes em que eles escondiam minha cadeira de 

rodas, pois a mesma ficava fora da sala de aula. Entrava no colo de alguém e me 

sentava em uma carteira adaptada. Firme no peito de meus colegas de turma 

brinquei, também, de polícia e ladrão, numa convivência pacífica com todos. Tudo 

isso atenuava muito a minha quase impossível participação naquelas brincadeiras 

inconsequentes de criança. Não consigo perceber aquelas brincadeiras das quais 

participava a reboque de meus colegas como bullying, pois era aceito pelo grupo e 

partícipe de tudo.  

 

3.3 Agradeço àquelas palavras rudes: mesmo movida à raiva, eu fui atrás 

sozinha... 

 

Na fase de conclusão do Ensino Fundamental, Penélope teve uma motivação 

pessoal para continuar seus estudos. Empolgada com sua decisão, comunica aos 

seus familiares que pretendia seguir com os estudos, porém logo fraquejou diante da 

desmotivação da mãe. Como nos mostra os relatos: 

 

Foi na oitava série que me deu aquele estalo! Foi na oitava série... É... 
Quando tomei consciência da minha deficiência, que eu olhei o mundo e 
disse; e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Em Itajaí você trabalharia 
num balcão de comércio (balconista), ou em fábrica de peixe que tinha ali, ou 
ainda de domestica. Eu não me enquadrava em nenhuma dessas opções. 
Então, foi ali que deu aquele estalo, que eu preciso, quero eu estudar. Foi 
quando eu decidi que eu queria estudar mesmo, mas infelizmente minha mãe 
não pensava igual a mim.  A única que se impôs contra, foi a minha mãe. Não 
sei se por medo ou porque ela vem de uma época em que o deficiente se 
escondia. Naquela época o portador de deficiência era como que tivesse que 
ser escondido, os deficientes era escondido. Então o fato de eu querer 
sempre estar aparecendo, de fazer coisas, de me meter em tudo que 
acontecia, acredito que preocupava minha mãe, principalmente no que os 
outros podiam pensar. Então ela disse (a mãe): “—que eu não poderia ser 
nada e que eu não chegaria a ser nada". E eu agradeço aquelas palavras 
rude, de minha mãe, porque aquilo me deu uma gana, uma raiva. E mesmo 
movida à raiva, a muita raiva, eu fui atrás sozinha... (P,C, 2011, p.115)  

 

É interessante refletir sobre os modos como cada um reage às afirmativas e 

legados do outro e como em função disso vai construindo sua subjetividade. 

“O cuidado de si é uma forma do se identificar e observar a parte mais secreta 

de sua subjetividade, entendendo por subjetividade a forma pela qual o sujeito faz a 
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experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo 

mesmo” (FOUCAULT, 2004, p.236). Trata-se de “governar a própria vida para lhe dar 

a forma mais bela possível, aos olhos dos outros”  

Pode-se então dizer, que foi se identificando, observando do seu íntimo, do seu 

interior, para fora, se experienciando em um jogo de verdade. O jogo de verdade 

nesse relato, além de estar se relacionando consigo, pode-se perceber que a verdade 

para Penélope foi se reconhecer como pessoa com deficiência, para depois querer 

dar o rumo para sua vida. 

O charme e a alegria incontida de menina feliz apesar dos problemas de 

locomoção se transformaram em algo que classificou como “vergonha e exposição 

inadequada”.  

No período estudantil, a jovem certa vez foi levada à frente de todos os colegas 

de escola para ser “elogiada” pelo seu desempenho. Tinha notas melhores do que 

seus colegas: 

 

O que mais me marcou negativamente no ensino fundamental, foi quando fui 
chamada na frente de toda a escola do Aníbal César e eu fui elogiada, mas 
para mim não foi um elogio. Foi quando salientou que sendo eu (a expressão 
que se usava era aleijado na época não era portador de deficiência física), 
que sendo eu, aleijada, eu tinha tido notas melhores que os outros, 
“perfeitos”. E isso foi forte, me marcou profundamente, de tal maneira que eu 
passei a não ter mais vontade de ter boas notas, reduzindo bastante meu 
aproveitamento em sala de aula. Na minha concepção naquela época, eu 
estava querendo ser normal igual aos meus colegas de classe, fazendo 
bagunça, tirando notas iguais a eles comecei a tirar notas regulares ou baixas 
até, para não passar por aquele constrangimento novamente. Se eu não 
estou enganada, isso aconteceu na 5ª série. (P.C. 2011, p.115)   

 

As pessoas com deficiências já rotuladas pela sua aparência física com esses 

estigmas tornavam-nas incapazes e quando não, era imprópria à realidade 

circundante. A demonstração/exposição fez com que se sentisse diferenciada no 

momento em que a chamaram em frente de todos, para elogiá-la, referente ao ótimo 

desempenho que vinha tendo nas aulas. Esses fatos marcantes tinham o propósito de 

motivarem a participação dos alunos tornaram-se desmotivadores, desencorajadores 

para ela. Nesse momento não deram importância para o seu desenvolvimento 

intelectual, mas enfatizaram o seu estado físico. Essa experiência foi negativa. 

Para Glat (2005) o modelo segregado de Educação Especial passou a ser 

severamente questionado, desencadeando a busca por alternativas pedagógicas para 
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a inserção de todos os alunos, mesmo os portadores de deficiências severas, 

preferencialmente no sistema rede regular de ensino (como recomendado no artigo 

208 da Constituição Federal de 1988). Foi assim instituída, no âmbito das políticas 

educacionais, a Integração.  

Penélope ingressa no Ensino Médio cursando o Magistério, no Colégio 

Estadual Deputado Nilton Kucker, na cidade de Itajaí. Na maioria das vezes se 

motivava a realizar algo com determinação e persistência, principalmente quando 

alguém tentava desmotivá-la. Como fez sua mãe.  

Mas Penélope passa por mais uma experiência de vida por ser pessoa com 

deficiência, quando ouve, sem querer, a conversa de duas colegas de sala de aula 

que comentavam “a triste sina da menina aleijada (termo usado na época), que 

pensava que seria professora".  

 

Fui movida a raiva, a muita raiva, de ter ouvido aquilo de minha mãe, que eu 
fui atrás do meu objetivo, eu fui atrás do senhor Lauro... Que era diretor do 
Colégio Estadual Deputado Nilton Kucker na época, como até falei para ele, 
que eu não tinha condições sequer de comprar uma borracha. Meu pai era 
aposentado por invalidez, não tinha condições de me ajudar, mas eu 
precisava e queria muito fazer o magistério... E eu consegui estudar nessa 
escola fazendo o magistério. . (P.C. 2011, p.115)   
 
Quando eu estava no terceiro ano do magistério eu cheguei à sala de aula e 
peguei minhas amigas conversando, eu só ouvi quando uma delas disse 
assim: “— Eu tenho pena da Penélope, porque ela vai se formar e pensa que 
vai ser professora, mas ela nunca vai ser professora”. (P.C. 2011, p.114 e 
116).   

 

Este foi um período determinante na vida dela, pois mesmo tendo pensado 

em desistir foi motivada a seguir adiante:  

 
Essas palavras foram marcantes em minha vida. Isso doeu, doeu, doeu muito 
e eu pensei vou parar, e pararei. Neste mesmo ano eu fazia um curso 
paralelo na prefeitura, que era só concluir o curso que já estava habilitada 
para dar aula. Eu também parei esse curso. Então, desisti dos dois cursos ao 
mesmo tempo. Mas não demorou muito, uma das minhas professoras, a 
Senhora Norma, da escola Estadual Nilton Kucker, a qual eu tinha e tenho 
muito carinho, foi atrás de mim. Ela pediu para alguns colegas de sala ir até a 
minha casa, me motivarem a retornar ao curso, dizendo para eu continuar 
que eu iria conseguir. Eu me lembro de que esses três anos de magistério 
passaram muito rápido. Na verdade eu estava de olho naquele diploma, eu o 
queria na minha mão. (P.C. 2011, p.115) 
 
No dia da minha formatura nunca me esqueço, eu estava de cachinhos no 
cabelo, vestidinho cor de rosa reciclado da minha irmã que já tinha feito à 
oitava série, pois nós éramos muito pobres. Naquele dia eu cheguei para 
minha mãe e disse ta aqui, sou professora formada de primeira a quarta série 
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e ela nem sequer leu aquele documento. Daí eu me lembro, que eu fui saindo 
triste, mas eu fui dançar vestidinha de cor de rosa e cabelos cacheados, fui 
para o rock que eu era roqueira, gostava de rock e dancei a noite toda da 
minha formatura. Eu nunca entendi porque meus pais nunca iam as minhas 
formaturas... (P.C. 2011, p.116) 
 
 

Vai construindo sua marca de pessoa determinada. Percebe o que pode ser 

até chamado de comum na sua história de vida, que são as atitudes e formas dela se 

apropriar de sua própria vida, se autodesenvolvendo, criando técnicas de si, que 

apareceram em vários momentos de sua trajetória. Essas atitudes que marcam as 

várias circunstâncias são os processos de subjetivação, quando a sua mãe diz que 

ela não pode, mas vai lá e tenta. - quando as amigas dizem que ela não vai, vai lá e 

faz. Esse é o seu processo de subjetivação. 

Sempre estudou em escolas regulares tentando ser incluída. Constitui na sua 

pessoa, no seu ser, a preparação para se superar, mediante o rótulo da deficiência no 

seu início de escolarização. Seguindo as fases desta escolarização enfrentou as 

dificuldades de ser pessoa com deficiência em escolas regulares normais. 

Percebe-se também nesses relatos anteriores, que a constituição desse sujeito 

foi estimulada por ser deficiente e por ter que estar em uma escola regular 

enfrentando quase que diariamente seus colegas, a sua mãe, professores, entre 

outros. Esses enfrentamentos vivenciados por Penélope e analisados segundo a 

teoria foucaultiana, se constituem por meio do jogo de estratégias, nos quais esta 

encontrava assujeitada, mas já se percebendo com certa liberdade, a qual possibilitou 

romper tal assujeitamento.  

Um dos pontos que merece ser lembrado é que estudou em escolas regulares, 

o que lhe permitiu uma socialização ampla e o estímulo a desenvolver-se para 

manter-se na escola regular. A forma como se coloca diante desses enfrentamentos e 

o que fala sobre isso, mostra que vai se apropriando de si. Esses são os processos 

de subjetivação, o alcance de sua liberdade individual. Segundo Foucault: 

 

A prática de si implica que o sujeito se constitua em face de si próprio, não 
como um simples indivíduo imperfeito, ignorante e que tem necessidade de 
ser corrigido, formado e instruído, mas sim como indivíduo que sofre de 
certos males e que deve fazê-los cuidar, seja por si mesmo, ou por alguém 
que para isso tem competência. (FOUCAULT, 2009, p.62-63). 
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As práticas de si para o autor são como a racionalidade ou a regularidade que 

organiza o que o ser humano faz. 

Penélope então, se organizou, se apropriou, constituindo-se de seus 

enfrentamentos, de experiências. As técnicas/táticas/estratégias usadas por ela se 

referem ao caráter reflexivo e de análise que acompanha suas práticas. A qual a 

liberdade do sujeito é ratificada. As “práticas de si” e as “técnicas de si” implicam, 

portanto, uma reflexão sobre o modo de vida. Ainda podemos dizer que ela está 

nesses momentos vivendo a “ergo vivamus" ou o gozemos, pois da vida, ou seja, a 

dimensão da inclusão vivenciada, em que é o momento em que a pessoa com 

deficiência e seus familiares percebem que a inclusão é um processo social 

permanente entre eles e a sociedade.  

 

3.4 Ah! "Tu também és professora"? "— Ah! Mas como que tu és professora"? 

 

Percebe que está cursando o magistério com a perspectiva de ser professora, 

relata algumas de suas experiências vivenciadas durante o período de sua formação: 

 

Durante o meu estágio, por exemplo, eu percebia, eu via nos olhares das 
pessoas, dos professores que trabalhavam na escola, dos pais que iam 
deixar as crianças na escola, olhares diferenciados. Imaginem uma 
professora deficiente, como vai conseguir cuidar das crianças. Porque o 
professor tinha que correr atrás dos alunos, tinha que pegá-los se necessário. 
Eu me lembro de que teve uma hora que me deixaram sozinha na sala de 
aula. E eu confesso! Sorte que estava sozinha... Imagine aquela turminha 
serelepe, do bambuzal, bagunceiros, tiravam qualquer um do sério. Foi 
quando um deles conseguiu me tirar do sério, porque eu quase esganei um 
aluno muito atentado. Faltou pouco, mas eu aprendi a fazer vistas grossas 
para algumas situações, assim, eu fingia que não via como fiz com minha 
deficiência por muito tempo, eu a neguei também por muito tempo. (P.C. 
2011, p. 123).   
 

Observamos como Foucault (2010, p.236) que “os processos de subjetivação e 

de objetivação fazem com que o sujeito possa se tornar, na qualidade de sujeito, 

objeto de conhecimento.” A objetivação e a subjetivação são técnicas adicionais que 

se mantêm interligadas através dos jogos de verdade.  

 
Depois de eles acostumarem com a minha presença na escola, as pessoas 
nem percebiam que eu era portadora de deficiência, pelo fato de eu não me 
sentir tal. De conseguir passar essa imagem, então, era como se eu não 
fosse deficiente. E se fosse, eu não percebia e eles também não! Então eu fiz 
todo o estágio de observação com tranquilidade. Depois fui para estagio 
obrigatório, na prática, valendo, a qual tinha planejar e por em prática. Fiz 
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tudo certinho. Às vezes eu ouvia alguém dizer ou perguntar, essas pessoas 
não eram da comunidade escolar, as quais perguntavam; “— Ah! Tu também 
és professora"? "— Ah! Mas como que tu és professora?” Como se o portador 
de deficiência não pudesse ser nada. Recordo-me de um dia que eu respondi 
a alguém, mais ou menos assim: “— Oh”! Eu dou aula, e para isso eu uso a 
minha boca, a minha cabeça e lá uma vez ou outra a perna quando eu fico 
em pé. (P.C. 2011, p. 123).   
 
Penso que no estágio obrigatório do magistério tenha sido assim... Mais 
tranquilo. Porque antes de iniciar os estágios, eu já estava trabalhando, 
dando aula em Ilhota, na Pedra Mole, Então quando fui fazer o estágio eu já 
sabia o que fazer, sem contar que na educação infantil, eram poucas crianças 
por sala de aula e foram poucos dias de estágio. Foi tranquilo. Isso sem 
contar as descriminações e outras. (P.C. 2011, p. 123).   

 

Apesar da experiência de estar cursando o magistério, de estar realizando os 

estágios de docência do curso e dos resultados serem positivos por sua incansável 

tenacidade, a futura professora, ainda enfrentava o descrédito/dúvidas quanto às suas 

reais condições para ser docente, fato que se tornou mais evidente nas etapas 

seguintes, conforme relato abaixo: 

 

Cursando o magistério surgiu uma vaga, uma oportunidade de eu iniciar 
minha carreira de professora, mesmo eu não tendo certeza se eu iria dar 
conta. Certo dia na sala de aula, assistindo a aula de filosofia, o professor 
pergunta: "— quem queria dar a aula na cidade de Ilhota - SC, no bairro 
Pedra de Amolar." Eu não sei como fiz aquilo, quando eu percebi, eu já 
estava com a minha mão levantada me candidatando a ir dar aula. Depois eu 
pensei melhor e fui descobrindo que talvez eu tivesse feito uma boa opção, 
pois a escolinha era no interior, provavelmente pequenininha, chegando a me 
motivar, "— quem sabe lá será o começo!" Mas o professor me perguntou 
umas três vezes, será que tu vai dar conta Penélope? (P.C. 2011, p. 112 e 
114). 

 
Utiliza nesta ocasião a dimensão da inclusão vivida ou vivenciada, ou o 

gozemos da vida (o ser-saber). É o momento em que a pessoa com deficiência e 

seus familiares percebem que a inclusão é um processo social permanente entre eles 

e a sociedade:  

 
Então chegou o dia tão esperado, o primeiro dia. Quando eu cheguei a Ilhota, 
que o quinto ônibus parou, sim o quinto, eu tinha que pegar cinco ônibus para 
chegar à escola (de Itajaí até Ilhota), a escola que eu esperava ser 
pequenininha, na verdade era enorme, muito linda. Para avacalhar com a 
minha a vida, na frente tinha uma rampa grande, com uma declividade bem 
acentuada, uma subida que parecia um morro de concreto, para poder entrar 
na escola. Olhei aquela rampa e disse: "— Jesus!" Em quanto isso a Diretora 
lá de dentro me observava, anos depois ela me contou à impressão que teve 
a me ver a primeira vez, foi mais ou menos assim que ela falou: "— Penélope, 
quando eu te vi subir aquela rampa, de muletas, cheia de sacolas, que tu 
entraste na minha sala e eu pensei, ela não vai aguentar... Porque já tinham 
passado umas seis ou cinco professoras por ali e sem nenhuma deficiência! 
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E não aguentaram o trajeto." Mas eu fiquei cinco anos trabalhando lá, 
pegando cinco ônibus por dia, pegava o ônibus em Itajaí, do bairro São 
Vicente para a rodoviária, da rodoviária até a ponte de navegantes, da ponte 
de navegantes até a escola e de lá da escola pegava às vezes com os 
operários de uma usina, esses empregados iam direto para a UNIVALI. (P.C. 
2011, p. 114).  
 

A aluna e professora prosseguem nos seus estudos no curso do magistério e 

enfrenta diversas dificuldades, tanto nos estudos, quanto na docência, no relato fica 

evidente o despreparo que envolvia o acesso da estudante com deficiência ao nível 

superior por parte da instituição escolar. 

 

Eu penso que eu deveria ter exigido os meus direitos enquanto portadora de 
necessidades especiais, deixar isso passar assim... penso que me prejudicou 
e muito. (P.C. 2011, p. 118).  
 
Quando eu estudava no Nilton Kucker, eu tinha que subir as escadas para 
poder ir para aula, era um desafio diário, um Deus me acuda, duas vezes por 
dia, ou mais. E nunca pedi para mudarem a minha sala para baixo. (P.C. 
2011, p.119). 
 
Eu me recordo que na Escola Estadual Deputado Nilton Kucker, em Itajaí, eu 
trabalhei por dez anos, subia e descia aquelas escadas, com uma bolsa 
pesada. Às vezes uma das crianças percebia a minha dificuldade e me 
perguntavam: “— professora quer ajuda?” Eu agradecia respondendo: “—
Não! Muito obrigado meu amor, eu consigo.” Eu pensava e penso que aluno 
não está ali para servir, para ser ajudante da professora e de ninguém. Com 
15 anos subindo e descendo escadas em escolas, eu tive uma ruptura do 
supraespinhoso. Hoje eu não consigo mais subir escadas como eu fazia. Tive 
que fazer uma cirurgia e isso foi dificultando minha locomoção. De tanto 
forçar/esforçar para subir escadas eu não tenho mais tanta força muscular 
nos braços. Eu recordo, que mais tarde, eu tive momentos que eu cheguei a 
sugerir na direção da escola a possibilidade de ter uma sala no piso térreo, 
mas era assim... Era como se eu tivesse falando ao vento. (P.C. 2011, p. 
119). 

 

Essa falta de acessibilidade é presente e marcante nesses relatos, mas quando 

também menciona que poderia ter exigido mais por ser deficiente, logo nega ajuda 

dos alunos para  subir as escadas e mais adiante sugere uma possibilidade de mudar 

a sua sala de aula para o térreo. Possibilitando facilidades na sua trajetória docente.   

Hoje, contamos com leis e decretos para a garantia da acessibilidade como: o 

Decreto-lei 5296 de dois de dezembro de 2004 que regulamenta as Leis n° 10.048, de 

oito de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Nessas leis 

encontramos artigos específicos para a construção, ampliação ou reforma de edifícios 

públicos ou privados destinados ao uso coletivo que devem ser executadas de modo 
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que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Esse cuidado de si que apresentou, foi uma relação de si com os outros, pode-

se dizer que ela teve uma forma de atenção, de olhar para o seu interior, sobre o que 

estava pensando/fazendo com ela mesma, não só voltada para ela, mas a certas 

ações, que a depuraram, a modificaram, por um processo contínuo de transformação 

que veio passando a sociedade.  

Parece ainda representar tanto o seu processo de subjetivação, quanto o de 

mobilização para a sua inclusão escolar, quanto à tentativa de transformar as marcas 

visíveis da deficiência como normais perante os colegas de classe e escola. 

  

É..., teve aquele fato que eu já falei, daquela "amigaaa", mas como eu tocava 
violão, eu era metida a artista, e quando a gente é metida e consegue 
enganar um pouquinho, então agente chama atenção e assim eu agregava 
muitos amigos na escola. Eu sempre fui assim, sempre tentei ser, dar de mim 
o melhor, eu era muito divertida. Alguns pensavam e falavam que eu fazia 
isso, ou era assim..., sem me importar muito com minhas deficiências, porque 
essa minha maneira de ser deveria ser uma espécie de fuga. Porque às 
vezes eu deixava transparecer uma tristeza que vinha lá de dentro..., penso 
que essa tristeza tem haver como o meu histórico familiar, da falta de 
motivação por parte da minha mãe e pai, mas esses sentimentos foram 
desaparecendo com o tempo, principalmente quando eu fui me aceitando a 
ser o que sempre fui... Dai então para eu ser aceita no meio deles, foi um 
pulinho, me tornei uma brincalhona, uma palhaça, uma pessoa alegre, feliz, a 
brincalhona..., e de certa forma valeu como sobrevivência naquele período da 
adolescência que é o mais terrível. Porque os adolescentes eles sabem ser 
cruéis quando eles querem, quando julgam alguém, mas assim... , eu aprendi 
a viver, brincando, sorrindo, lutando e vivendo, conquistando meu espaço. 
(P.C, 2011, p.121 e 122)    
 
Mas assim..., só o caso daquela minha amiga que disse que tinha pena de 
mim, que eu não seria professora..., até que eu me formei primeiro do que 
ela, comecei a dar aula antes dela, passei no vestibular primeiro do que ela e 
hoje eu olho para ela e penso, “coitada“, de repente ela não viu o mundo 
como eu vi e hoje, com certeza vejo esse mundo melhor ainda. (P.C, 2011, p. 
122)   
 
Mas também valeu muito ouvir aquela fala da minha colega de sala, "— que 
eu não iria conseguir dar aula!" Porque o não dela, naquela época mexeu 
comigo, fez com que eu acreditasse mais em mim. Tudo para mim era mais 
difícil e quando alguém dizia tu não podes fazer isso ou aquilo, exemplo: “- 
Penélope tu não podes subir naquela árvore“. Ai eu dizia “— por quê?“ Dai 
que eu tentava. Eu caía me esborrachava, mas eu simplesmente tentava ou 
subia. (P.C, 2011, p.122)   

 

Ainda que, inicialmente, motivada pela raiva, a professora concluiu o Magistério 

e continuou seus estudos, agora ingressa na vida acadêmica.  
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Nos relatos à medida que avança nos seus estudos, aprendendo dia a dia a 

conviver com seu estado físico, como ela realmente é como se vê, se percebe e se 

apropria. Então não sente mais no meio acadêmico somente a discriminação ou 

preconceito pelas suas limitações. Demonstra uma valorização das experiências, uma 

aceitação de si. De acordo com Foucault, essa concepção evoluiu gradativamente por 

toda a antiguidade como uma “história do cuidado de si mesmo”.  

Em Penélope, não seria diferente, foi através das formações e transformações 

de suas relações consigo mesmo, que ocorreram esse processo de subjetivação,  

pela sua inquietação, das práticas e das técnicas de si, que se apropriou e 

internalizou. Fato esse devido especialmente à contribuição de seu conhecimento 

esquadrinhado através de seus estudos e por último, da universidade para o seu 

futuro profissional, bem como para sua inclusão social no mundo do trabalho. 

Acreditando que desde cedo é preciso se predispor também ao estudo, depois ao 

trabalho. Tendo atitudes conscientes para o seu desenvolvimento pessoal, atitudes 

essas que podem ser percebidas dentro das teorias foucaltianas. 

 

3.5 Quando entrei a primeira vez na sala de aula, simplesmente eu já sabia dar 

aula, era como se eu já fosse professora.  

 

Penélope determinada faz então o vestibular. E expressa essa alegria 

contagiante em pequenas frases:  

  

Eu terminei em 1985 o segundo grau e daí eu pensei em fazer o vestibular! 
Daí eu disse; vou fazer vestibular, disse novamente...E fiz. (P.C. 2011, p.116) 

 

Essas palavras eram sonorizadas com ênfase, com empolgação, com 

determinação, até ficava um pouco agitada, se mexia bastante, o seu semblante 

nessa hora que relatava essa sua decisão na entrevista, era de euforia, de alguém 

realizada. Conta ainda, que teve apoio de uma professora do primário: 

 

Às vezes a gente tem certos amigos que servem para a gente aprender com 
eles, essa minha amiga naquela ocasião, fazia cursinho pré-vestibular e eu 
não, e ela me ajudava a estudar para o vestibular. (P.C. 2011, p.116) 
 
Mas faltava algo, então eu fui procurar a dona Sônia Bibibi que foi minha 
professora na primeira e quarta serie, fui à casa dela para dizê-la que ia fazer 
vestibular, mas que eu não tenha nenhum livro especifico para eu estudar. 
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Dona Sonia me disse: "— Penélope eu tenho aqui um livro que é de geografia 
e historia." E eu fiquei mais empolgada ainda. E Respondi a ela: "— mas eu 
vou fazer na área de historia de repente vai servir." E estudei com a minha 
colega e li o livro. Mas também às vezes eu chorava muito, porque essa 
minha amiga também não acreditava muito em mim, teve dias que me falava 
que eu não conseguiria ser professora que eu não conseguiria passar no 
vestibular. Se para ela que estava fazendo o cursinho já estava difícil! 
Imaginem para mim que nem o cursinho eu fazia, ficaria mais difícil ainda. 
Então às vezes em quanto eu estudava, me pegava chorando. (P.C. 2011, 
p.116) 
 
“Passei no vestibular, e agora como vou pagar?” (P.C. 2011, p.116). 

 

Essas últimas palavras ecoavam no quintal da casa pobre onde vivia com a 

família, quando comemorava com seus irmãos que lhe davam um banho de lama. Por 

outro lado, as condições socioeconômicas e culturais, da família  não permitiram que 

oferecesse aos filhos, uma ambiência cultural favorável, pois ela recém tinha iniciado 

seu trabalho, e mal se mantinha, não podendo ajudar nas despesas da casa; o pai 

aposentado por invalidez, portanto, viviam com muitas dificuldades: 

 

Nesse meu primeiro emprego de professora, eu me lembro de que eu levei 
cinco meses para receber o meu primeiro salário e os outros também. Isso no 
primeiro ano de trabalho e eu não tinha dinheiro para comer. O que eu 
ganhava mal dava para eu me manter. (P.C, 2011, p.118)  
 

Estava apavorada diante da perspectiva de não poder estudar por falta de 

dinheiro para custear as mensalidades da faculdade. Então, usou do seu charme 

natural para sair à luta. Pediu emprego na Câmara de Vereadores e ganhou uma 

bolsa de estudos integral por dois anos e meio. Depois, com a ajuda do 

namorado/noivo, conseguiu pagar as mensalidades até a formatura. Seu depoimento 

deixa claro sua determinação, persistência e força de vontade de vencer, mas 

podemos também perceber o cuidado de si presente, especialmente quando se refere 

à qualidade de escolarização que esta determinada prosseguir: 

 

Fiz o vestibular, e nunca me esqueci, estava passando na radio o nome dos 
aprovados na FEPEVI, quando começou a falar os nomes com a letra "P", e 
eu ouvi o locutor dizer o meu nome [...] eu gritava tanto, eu pulava com meus 
irmãos. Meus irmãos muito amados, quando entenderam a minha gritaria: "— 
eu passei, eu passei no vestibular." Foi quando eles me pegaram e me deram 
um banho de lama, porque era o que tinha perto, não tinha trigo não tinha 
ovos, para comemorarem junto comigo. Então me jogaram na poça de lama e 
fizeram aquela festa. Depois que eu passei veio àquela pergunta, e agora? 
(P.C, 2011, p.116) 
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Passei no vestibular, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar a 
faculdade? Minha mãe já de cara falou; "— Olha Penélope teu pai não tem 
condições de ajudar!" Ela estava certa, ele não tinha mesmo condições de 
ajudar, nem para a gente fazer o ensino publico gratuito. Mas eu disse a 
minha mãe: "— eu vou, eu tenho que fazer mãe, eu tenho que fazer." Foi 
quando ela (minha mãe) disse: "— Então vamos lá à câmara dos vereadores 
falarem com alguém." Quando chegamos lá, fomos recebidas pelo Presidente 
da casa, o falecido Bozó, que nos atendeu. Entramos na sua sala e eu já 
cheguei falando para ele: "— Oh! Presidente, aqui esta a lista dos aprovados 
de historia para a FEPEVI e eu sou uma delas, eu preciso arrumar um 
emprego para poder pagar as mensalidades." E continuei falando sem parar: 
"— O senhor precisa alguém para fazer cafezinho? Se eu sentar nesse chão 
eu encera essa sala todinha para o senhor! O que posso fazer para o senhor? 
O que o senhor quer que eu faça? O que o senhor pode fazer por mim? Eu 
preciso trabalhar, eu passei." De repente ele, o Presidente se levantou e 
disse: "— Para de falar um pouco, não, não precisa fazer nada, porque existe 
uma renda (bolsa) que é destinada ao ensino superior para pessoas carentes, 
eu vou ver o que posso fazer por você." E eu ganhei dois anos e meio de 
bolsa, enquanto ele foi presidente da Câmara dos Vereadores. Depois então 
eu já tinha um namorado que logo ficou meu noivo, que me ajudou muito em 
todos os sentidos. Quando fui para FEPEVI me deparei com aquelas 
escadas, mais uma vez elas estavam presentes. Quando ingressei na 
universidade a FEPEVI no ano de 1986 e quando me formei no ano 1989 já 
era UNIVALI, foi nesse ano que comecei a exercer a profissão de professor. 
(P.C, 2011, p.116) 

 

De acordo com Foucault (2009, p.58-59) “o cuidado de si – ou os cuidados que 

se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos – aparece então 

como uma intensificação das relações sociais”. Continua teorizando Foucault: 

 
As dimensões e as formas da cultura de si. Por essa expressão é preciso 
entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance bastante geral: 
o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo e em todo caso 
um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também 
tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou 
formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em 
receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele 
constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações interindividuais, a 
trocas e comunicações e até mesmo a instituições; ele proporcionou, enfim, 
certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber. (FOUCAULT, 
2009, p.50). 

 

Compreende-se que a sociedade coopera para que o cuidado de si se 

concretize na forma de apoio ao desenvolvimento do cuidado de si individual, a arte 

de viver. Esse cuidado de si tem o privilégio, o dever, um dom, uma obrigação que 

garante a liberdade forçando-se a internalizar em si mesmo, como objeto de sua 

aplicabilidade e esse deve ser um principio válido para todos e para toda a vida. 

(FOUCAULT, 2009). 

Sendo assim, o auxílio da bolsa de estudos, o apoio do noivo após o 

encerramento da bolsa, e principalmente a sinceridade da mãe de Penélope, na 
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questão financeira fez com que alcançasse o seu objetivo de ingressar a universidade 

por si. 

Enfrentou dificuldades de diversas ordens, como o preconceito que partiu da 

própria professora do ensino médio, que parece traduzir a exclusão do mundo escolar 

à pessoa com deficiência, que depois da poliomielite fica rotulada, com a marca da 

deficiência. Mesmo assim prosseguiu seus estudos sem interrupções. Ingressando na 

universidade cursando História, relata momentos interessantes, emocionantes, de 

muita persistência e coragem para concluir o curso superior. 

 

Os obstáculos que enfrentei nessa etapa da formação do ensino superior, 
que eu me lembro, foi um pouco difícil, sim foi difícil! Pois o meu meio social 
em que eu vivia não era esse! Foi tudo novo! Eu me lembro de quando 
comecei a faculdade, eu ainda usava botas ortopédicas que era 
recomendação médica, a qual era para serem trocados a cada seis meses, e 
eu usava cinco anos o mesmo par de botas, porque era muito caro e nós não 
tínhamos condições para ficar trocando. Então, eu me lembro de que o 
primeiro dia que entrei na UNIVALI tive atitudes de um estudante 
adolescente, eu fui com uma camiseta, sabe como é..., camiseta, uma calça 
jeans, estava bem vestida. Essa era a minha opinião. Andando com as 
minhas inseparáveis muletas, pelos corredores da UNIVALI, em busca do 
meu destino. Passando pelo bloco do direito eu vi e tive uma reação de medo 
e duvidas. Menino! Quando eu vi aquelas mulheres maquiadas, bem vestidas, 
produzidas, lindas, só faltava plumas e paetês. Eu me senti meio fora da 
casinha, me senti tão mal, tão mal, que daí comecei a passar no meio do 
mato para chegar à minha sala, onde hoje é a biblioteca, até que um dia eu 
disse a mim mesma: "— Espera ai Penélope! Estas passando pelo mato por 
quê? Para quê? Tu não vais à faculdade para estudar? Tu não é filhinha de 
papai mesmo!" Depois então comecei a observar os alunos que vinham só 
segunda feira para as aulas e depois apareciam só na sexta feira novamente, 
não assistiam as aulas, e eu não saia nem para recreio, porque eu sugava 
dos professores, o que eu podia. E eu disse novamente a mim: "— Sou 
pobre, ta! E dai, Eu não sou dessa classe social dessas pessoas, eu sou 
pobre e deficiente. Por isso devo ter vergonha de mim? Devo me esconder 
dos outros porque onde passo todo mundo fica me olhando e me olham de 
cima, até em embaixo." Quando eu era criança era ainda pior..., tinham uns 
que quando chegavam perto de mim, já me comendo com os olhos e não se 
contentavam em só olhar, eles levantavam o meu vestido, botando-o quase 
que na minha cara, para poderem ver todas as minas pernas Imagina como 
eram os meus dias, principalmente dias comemorativos, no dia da criança, no 
natal, eu não saia mais na rua. Porque eles davam balinha para nós os 
pobres, isso lá no São Vicente, imaginem uma pobre que ainda era 
aleijadinha, então eu evitava sair na rua, como a gente brinca. Então assim..., 
Depois comecei a ser mais eu. Já sabia que eu podia ser. Mesmo com 
olhares ou perguntas! Eu pensava: "— pergunte que eu respondo." E quando 
necessário eu respondia: "— sim poliomielite". (P.C, 2011, p.128)    
 

Relembramos que Foucault trata também da questão do poder relacionando-o 

com o saber. Todo poder implica saber, pois o poder é a sua causa pressuposta. Não 

há relação de poder sem a constituinte correlativa de um campo de saber, nem de 
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saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Quando 

foi colocada num desafio entre o saber e o poder a professora demonstra ter atingido 

o sucesso: 

 
Quanto ao estágio da faculdade já foi mais difícil. Na verdade, não é que foi 
difícil, é que nós simples alunos do curso de história, tivemos que dar um 
curso para professores já formados. Dá para imaginar a situação, alunos 
dando um curso para professores. Nesse momento posso dizer que foi bem 
difícil. Esse curso foi dado em outra cidade, nós fomos para Tijucas para 
ministrar o tal do curso sobre o contestado. No inicio foi insegurança total por 
nossa parte, meros estagiários, pois éramos apenas alunos ainda em 
processo de aprendizagem, de repente, a gente se vê dando curso para 
professoras, cada uma delas com vinte ou trinta anos de profissão. Penso 
então, que aquela professora que fez com que fizéssemos, ministrássemos 
esse curso, não deve ter ficado muito tempo na UNIVALI, porque o que ela 
fez foi uma loucura. Além de termos que passar por todo esse trabalho, ela a 
nossa professora disse que esse curso, ou aula, valeria como curso para 
quem participou como aluna, e para nós valeu de nada, só experiência. (P.C, 
2011, p.124)    
 
Esses meus estágios não tiveram maiores problemas, ou surpresas, porque 
como eu comecei a dar aula no último ano do magistério, eu sempre li muito a 
seicho-no-ie que é uma literatura sobre mentalização, então eu todos os dias 
quando eu ia dormir eu praticava, ou tentava. E quando eu entrava na sala de 
aula para realizar meu estagio. Eu me lembro de que quando entrei a primeira 
vez na sala de aula, simplesmente eu já sabia dar aula, era como se eu já 
fosse professora. Eu cheguei a me admirar. Os alunos primeiro me 
observavam, é claro! Depois passava. Mas eu era bem pior do que sou hoje, 
eu era muito ranzinza, certinha. O estagio não foi traumático. (P.C, 2011, p. 
119 e 125)    

   

As relações sociais dão forma e contorno a nossa formação, e nesse sentido 

desenvolvemos estratégias de relacionamento no nosso convívio social nas várias 

etapas de nossa vida, podendo entender esse processo que é a inclusão.  

Penélope não levava em consideração que a sua deficiência pudesse causar 

maiores dificuldades em relação a sua socialização com colegas de trabalho, seus 

pares, alunos, comunidade escolar e para a aprendizagem acadêmica em geral. 

 

Mas o que me marcou na época da faculdade, foi ter que encontrar 
acadêmicos que ficavam admirados de eu estar estudando, como se eu fosse 
um ET, porque eu me lembro de que naquela época, eu acho que eu era a 
única, naquele ano, ou naquele bloco. (P.C, 2011, p.128)    
 
A outra coisa que marcou muito, é que eu tinha medo de andar naqueles 
corredores da UNIVALI, com medo daquelas lajotas escorregadias que ainda 
hoje estão nos mesmos corredores nos novos também. Eu tinha medo 
porque eu vivia de cara no chão, porque eu não sei o que eles passavam 
naquelas lajotas que as muletas por serem de madeira e a borracha que era 
pregada na ponta era borracha de pneu do caminhão. E eu caia mesmo, vivia 
levando uns escorregões e caindo. Para eu transitar naqueles corredores, eu 
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tinha que olhar fixo para o chão, mirar para colocar a ponta da muleta entre 
uma lajota e outra, na fuga, que era de cimentinho e cuidar muito. Sem contar 
que quando eu andava por aqueles corredores, todo mundo ficava me 
olhando, só por eu ser diferente deles (risos), depois eu passei a não ligar 
mais, quer olhar olha, quer perguntar e se perguntava eu até parava para 
explicar. Preconceito mesmo eu não sentia mais, já estava tudo misturado 
com um pouco de admiração. Também encontrei muita gente que não 
conseguia entender como que uma... Desculpa a expressão que vou usar, 
mas podemos dizer esse termo: uma "aleijada" poderia estar estudando em 
uma faculdade, e pobre ainda (risos). (P.C, 2011, p.123 e 129)   
 
Eu via assim..., tanto na faculdade como nas escolas que trabalhei. Primeiro 
aquele olhar de desconfiança duvida e até demonstravam piedade, depois 
com passar do tempo vinha à admiração. Uns assim..., olhavam para mim e 
tinham que como fosse por obrigação dar um pseudônimo para mim e eu não 
gostava, pois normalmente me chamavam de guerreira, lutadora, e nunca 
suportei essa palavra, "guerreira". Eles diziam: "— tu és muito valente". 
Porque por muito tempo, por exemplo; se alguém me elogiasse dizendo que 
eu era bonita eu ficava possuída, se naquele momento eu tivesse uma faca 
nas mãos, eu era capaz de cometer um homicídio. Porque logo atrás da 
palavra bonita vinha: "— Tão linda, mas que pena... Tão bonitinha, mas...". E 
às vezes eu ficava tão p..., que quando alguém falava que bonitinha..., eu já 
retrucava bem rápido: "Depois vem o que...? A piedade, a compaixão.” Mas 
não adiantava muito não, eu ser assim! Pois para muitos eu era geralmente 
dinâmica, inteligente, por ser deficiente é que eu me destacava, pois tinha um 
ditado que dizia assim: "— Quando Deus tira uma coisa, compensa com 
outra!" Para eles eu era inteligente porque Deus não me deu pernas para 
andar. (P.C, 2011, p.126)     
 
Na escola perguntavam por que eu usava tanto a prática das dinâmicas na 
sala de aula. E eu acabava tirando proveito dessas situações, dizendo que eu 
era assim, muito brincalhona. Dizia ainda, ah! Se a globo me descobrisse, 
porque eu sou artista de muletas e eles riam, riam, davam risadas e 
gargalhadas, não sabiam por que, mas continuavam rindo... Eu? Eu fui 
melhorando para comigo mesmo, eu fui aprendendo a brincar comigo e com 
os outros, me interpretando como eu sou então às vezes eu usava a minha 
deficiência e dizia: “— olha..., hoje vocês nem respirem muito forte, acordei 
de pé esquerdo”, até que caísse a fixa deles, que se tocasse que eu só tenho 
pé esquerdo, não tenho pé direito, demorava! Outro dia cheguei e disse: "— 
nunca mais vou acordar com pé direito na minha vida”, Fui aprendendo a 
brincar com diversas situações, quebrando o gelo. (P.C, 2011, p.126)    
 
Já com as crianças e eu enquanto professora, pintava certa curiosidade, eu 
sabia que eles iriam chegando perto da muleta, como quem que não quer 
nada, como qualquer criança, porque eles tinham lá os seus 16, 17 anos, mas 
eles pegavam as muletas e às vezes eles tentavam usá-las, e eu dizia para 
eles: "— não faz isso..., não combina com vocês”, e ainda dizia: "— só 
combina comigo, com vocês não combina”. Quando eu ia de cadeira de rodas 
eles tinham mais curiosidade ainda, queriam se sentar na cadeira, quando eu 
saia da sala no fim da aula, alguém já se candidatava para levar a professora 
(empurrar a cadeira) eles brigavam para ver quem ia me levar e quem ia me 
buscar. E como sempre fui um pouco teimosa, eu não deixava ninguém me 
levar, nem me buscar. Depois de algum tempo, fui percebendo que eles se 
sentiam úteis fazendo aquilo por mim, e se eu sempre lutei para me verem 
assim, eu não poderia cortar essa essência deles. Outra questão que estava 
pegando e às vezes eu conversava comigo mesmo, me perguntando: "— 
Penélope lembra que tu não tens mais 20 anos de idade, tu precisas que 
alguém ajude a empurrar essa cadeira..." A curiosidade sempre vai existir no 
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meio das crianças, adolescentes e jovens, depende de nós até aonde isso 
pode ser benéfico para eles e para nós. (P.C, 2011, p.126)   

 

A sala de aula da escolinha onde a professora começou a lecionar depois 

de formada não a assustou, afinal já acumulava a experiências dos tempos do 

Magistério, dos estágios e do trabalho. Segundo ela, lidar com as crianças na escola 

é uma espécie de dom... 

 

É como se eu já tivesse sido professora em outras vidas, sei lá (risos) [...] (P.C, 
2011, p.125)  

 

Esse dom que Penélope nos relata é a sua apropriação de si para com os 

outros, é a sua constituição diante do outro. É quando o outro, aqui os alunos, dizem 

que ela é a professora! 

 

3.6 O que foi que aconteceu com a sua perna professora? 

 

A moça que teve que amputar uma perna no seu percurso de vida, chega à 

docência/escola de muletas e a criança pergunta, diretamente: “Por que você não tem 

uma perna?” Segundo Penélope, a primeira impressão é sempre de curiosidade 

diante da diferença, mas coisa que passa logo, graças ao jeito brincalhão de ser da 

professora, uma abordagem informal e verdadeira do assunto, oportunizando a 

aplicação da psicologia, explicando e ensinando.  

 

Hoje em dia posso dizer que vejo a minha escola com inclusão...! Porque eu 
tive que fazer uma cirurgia e acabei tendo que amputar minha perna, meu 
quadro se agravou muito, me impondo ainda mais limitações. Foi onde eu acho 
que errei, errei, porque não exigi adequações para eu estudar, muito menos 
para eu trabalhar, não briguei pelos meus direitos, errei feio, por não querer 
usar minha deficiência para mudar a ordem já estabelecida, eu paguei um 
preço muito auto! Hoje não sou mais assim, defendo e brigo pelos meus 
direitos. (P.C, 2011, p.121)   

Quando entrei a primeira vez na sala de aula, já com a perna amputada, foi até 
meio engraçado, pois, criança é direta, não tem o rodeio, não cerca, ela vai 
olhando e de repente pergunta, "— O que foi aconteceu com a sua perna 
professora? Por que tu não tens uma perna?” Ou ainda perguntavam: "— Por 
que tu andas ás vezes de muletas e outras de cadeira de rodas?”. Então eu 
usava um pouco psicologia para responder para essas crianças, falando para 
elas que quando eu era criança, eu fugia da minha mãe para não tomar o 
remedinho que minha mãe queria que eu tomasse as vacinas... E eu insistia 
afirmando que eu estava errada, que deveria ter tomado aquele remedinho, se 
tivesse tomado talvez eu não estivesse usando muletas. Usava dessas 
explicações para ficar mais fácil de dialogar com as crianças. Usava dessas 
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desculpas como outras; de brincar na rua e ser atropelada, como tantas 
outras... Usava como recurso psicológico. E eles acabavam me aceitando 
como sou. Mas por eu ser assim, extrovertida, brincalhona, e os meus alunos 
que dei aula há vinte anos, quando me encontram vem logo me abraçando e 
dizendo que nunca vão me esquecer como professora deles. Eu não sei se 
essa imagem que eu passava para eles de eu ser diferente, mas de ser 
professora, de fazer, de ser. Em minha opinião, eu era para ser a professora 
mais chata, pois eu era a que mais passava matéria no quadro, a mais rápida, 
então eu sempre tinha que me superar, mas eu achava que eu tinha que ser 
sempre mais do que os outros. Então eu era a maquina de escrever no quadro, 
eles me diziam; "—o professora, a senhora assim de muleta não para, eu não 
quero nem saber como seria sem muletas"! Naquela época quase tudo, ou 
tudo tinha que ser escrito no quadro negro, livro de história nem pensar...  
(P.C, 2011, p 12 - 121) 
 
E é assim ainda hoje, quando eu entro no primeiro ano do ensino médio para 
dar minhas aulas, e é inicio do ano, eles ficam nos primeiros dias me 
observando bastante. Então pego uma aula inteira para contar minha história e 
para ir tirando suas duvidas a meu respeito, mas sem perder o bom humor, 
brincando e dizendo que estou usando muletas porque é fashion, que é moda 
na França agora usar muletas, primeiro eu brinco com a situação, apresento a 
Cremilda e a Faustina, que são o meu par de muletas, depois explico sobre a 
poliomielite. Assim vou ganhando confiança deles para poder dar minhas aulas 
tranquila e respeitada. (P.C, 2011, p 125 e 126)     

 

Penélope diz que se incluiu no meio escolar tendo que provar, diariamente, a 

sua intelectualidade, capacidade, habilidade, sabendo que estava sendo mais 

observada do que os outros alunos/professores.  

 

Teve um desses fatos que acontece no percurso da vida, que são marcantes e 
ao mesmo tempo muito engraçados... - Eu já trabalhava por cinco anos como 
ACT em uma escola pública em 1993. E eu resolvi fazer um concurso público e 
passei! Mas naquela época ainda não existia vagas destinas para os 
deficientes, ou portadores de deficiências. Então eu fiz o concurso como uma 
pessoa normal. Depois teve todos aqueles exames que eles pedem, 
psicotécnico, psiquiátrico e tantas outras coisas. Na verdade, não sei como eu 
passei no psicólogo (risos)! Mas passei! Então começou outra etapa do 
concurso, posso até dizer que foi um teste prático, pois tive que provar até na 
hora do exame medico que eu era capaz. O médico teria que colocar que eu 
era portadora de paralisia infantil, antes fez algumas observações, como; 
mandou-me levantar a blusa eu levantei, mandou-me descer da maca, queria 
que eu descesse com pouca roupa... Ah! Eu disse a ele; - o senhor quer olhar 
a minha perna? Ou o senhor vai ver que eu tenho pólio? Daí tudo bem, quando 
eu cheguei à junta médica era para a efetivação do concurso, já dentro do 
consultório, quando eu levantei ficando de pé com ajuda das muletas, o 
médico olhou para mim, olhou para o outro médico que estava com ele, pediu 
para eu esperar um pouquinho, enquanto eu os esperava, eles conversavam 
bem baixinho, eles falavam não sei o que... De repente um deles me pergunta; 
- "A Senhora dá aula?” E eu os respondi; "- Sim! Dou aula! E para eu dar aula 
eu uso a minha mão e a minha boca, também a minha capacidade intelectual!" 
Eu sei que eles me fizeram assinar um termo, como eu estava entrando no 
estado, já como portadora de deficiência, para mais tarde não requerer 
aposentadoria, mas o importante é que eu me efetivei, mesmo sendo chamada 
de especial. (P.C, 2011, p.129)    
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Se efetivou como disse; "— mas o importante é que eu me efetivei, mesmo 

sendo chamada de especial". Quando ela fala essa palavra "especial" e em seguida, 

durante a entrevista eu a questiono perguntando: — Especial?  Seu semblante se 

transforma dando a entender um ar de indignação, com as sobrancelhas pouco 

erguidas, com os olhos mais abertos do que o normal, com a respiração mais 

ofegante, entrelaçando uma mão entre a outra, conclui:  

 

Especial? Especial!  Eu me senti muito humilhada e ridícula porque aqueles 
dois médicos tiveram que chamar outros médicos para me analisarem, me 
verem, para daí então dizerem se eu estava ou não apta para assumir o 
concurso, se estava ou não apta a dar aula. O que me deixou mais furiosa, é 
que se um deles encasquetasse que eu era inapta eu nunca iria me efetivar. 
(P.C, 2011, p.129)   

 

Especial ou não se efetivou e teve uma jornada passando por várias escolas, 

como professora, também nos conta que nunca assumiu outra função dentro de uma 

escola a não ser a docência, mas teve uma experiência não muito agradável, quando 

esteve readaptada por problemas de saúde: 

 

Eu trabalhei na escola Aníbal César pela rede municipal, a qual eu passei no 
concurso do município, mas acabei não assumido, pois eles queriam que eu 
assumisse as aulas de geografia, mas eu sou habilitada em historia e não 
aceitei. Daí assinei minha exoneração. Trabalhei na escola Estadual Valério 
Gomes, durante cinco anos, trabalhei três anos na escola Irineu Bornhausen, 
daí juntando esses períodos, com 10 anos na escola Vitor Meireles e na 
escola Deputado Nilton Kucker, deve estar chegando aos 26 anos de 
educadora. (P.C, 2011, p.130)      
 
Eu sempre atuei na sala de aula, sempre na sala de aula, desde o inicio. Eu 
tive um ano afastada por problemas agravados devido a minha estrutura física, 
quando eu operei o ombro fui obrigada a dar uma trégua. (P.C, 2011, p.130)   
 
E fiquei um ano readaptada, na secretaria, odiei essa experiência, não me 
senti bem, porque eu nasci para estar dentro da sala de aula. Eu queria sair 
dali, daquele serviço que não era para mim. A sala de aula é meu espaço, A 
sala de aula é minha vida. Não me imagino em outro lugar. (P.C, 2011, p.131)    

 

Penélope Charmosa, moça bonita de natureza alegre, inteligente, dinâmica, 

sábia, tem o seu entendimento do conceito de inclusão. Para ela, “incluir é respeitar 

as diferenças, é tornar-se acessível também aos outros, é se perceber com igualdade 

perante aos outros”. Não quer ter privilégios, nem ser mimada. Luta por acessibilidade 

para todos – vítima de pólio- hoje também estão comprometidos os membros 
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superiores, por ter sido obrigada a subir escadas, com apoio de muletas. Foram 

muitas as dificuldades em toda a sua vida.   

 

Eu sempre falo que a inclusão não se refere a tratamento das igualdades, 
mas é respeitar essas diferenças, como tem o negro, como tem o 
homossexual, os deficientes, entre outros. Respeitar as diferenças que 
existem nas sociedades e nos respeitarmos como somos isso talvez pode ser 
percebido como inclusão para mim (P.C, 2011, p.132). 

 
Inclusão para mim é respeitar as diferenças. É tornar as escolas, os lugares, 
acessíveis. Que existe a diferença eu sei! E não gostaria de um mundo onde 
todos fossem iguais! Seria chato, insuportável! Eu gostaria que as pessoas 
fossem respeitadas dentro das suas diferenças, não é só querer tratar com 
igualdade as pessoas com deficiências, é tratar cada um respeitando sua 
diferença, a diversidade, respeitando o seu limite. Sou pessoa com 
deficiência, mas eu não quero ter privilégios por ser... Eu não quero ser 
tratada com mimo, nunca quis isso. E acho que nenhum portador de 
necessidade especial quer isso. Só o direito de poder trabalhar de exercer 
sua cidadania, sem ser olhado como uma aberração ou como a vitoriosa, 
uma guerreira, que também não somos isso, somos pessoas normais que 
temos certa dificuldade em algumas coisas e só precisamos de 
oportunidades! Nada mais! Eu sempre digo, eu posso apostar corrida com 
qualquer pessoa, eu não vou ganhar, mas eu vou chegar até o ponto 
marcado para o final da corrida.  (P.C, 2011, p.19, 132)   

 

A articulação que faz com a inclusão e a sua experiência como profissional. 

Traz nos seus relatos essa questão da inclusão na vida profissional. 

 

Na minha vida profissional foi sempre assim... Eu tive sempre que provar por 
muito tempo, dia-a-dia, todos os dias que eu era competente, capaz e que eu 
sabia o que estava/estou... Sempre fui muito observada pelos outros, mas eu 
confio no meu trabalho e quem me dá resposta é minha clientela que são 
meus alunos. Então assim, eu me sinto segura no que eu faço. Mas às vezes 
me pergunto, será que estou incluída? (P.C, 2011, p.132 e 133)   
 
Agora por exemplo se tu fores à minha escola será hilário, depois que passei 
a usar com mais frequência à cadeira de rodas, construíram outro banheiro 
na escola, banheiro "adaptado", o qual tem uma porta de correr e quando 
alguém abre essa porta, pode matar alguém que esteja no outro banheiro ao 
lado, pois a porta atravessa o outro banheiro! Também construíram uma 
rampa para eu adentrar na minha sala de aula, mas essa rampa 
simplesmente foi feita, sem qualquer conhecimento de respeitar os padrões, 
de volta e meia eu estou com as pernas para cima, no ato de tentar subir a 
rampa, a cadeira vira para trás, devido ao excesso de declividade. A escola 
chegou a chamar engenheiro do Estado para planejar, projetar e construir, 
mas em momento algum ele vieram perguntar se aquilo estava bom para 
mim. Colocaram as barras de apoio no banheiro, mas como se aquilo fosse 
um favor que estivessem fazendo para mim, entendes? E não uma obrigação 
do Estado para com o seu funcionário! Se tu fores a minha escola e ver o 
trajeto que tenho que fazer para sair da sala e ir até ao meu carro, eu tenho 
que passar na chuva, dar uma volta enorme, porque a outra rampa que eles 
fizeram parece à rampa do Planalto, nem todos podem subir. Então assim, eu 
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penso que ainda falta muito para eu poder dizer que me sinto incluída... (P.C, 
2011, p.133)  
 

 
Confia no seu trabalho, nos resultados dele, pois tem a resposta positiva de 

sua clientela, seus alunos. Sobre a acessibilidade profissional, ri dos esforços em 

adequar os espaços, como se fosse um favor do Governo do Estado. Rampas quase 

ladeiras, portas mal dimensionadas e outras “benfeitorias” fazem parte do rol destes 

“favores” que chegam com quatro décadas de atraso.   

A deficiência nunca excluiu de verdade do convívio com a sociedade. Não 

permitia isso, pois se via e se sentia na condição de igualdade. Porque é igual, exceto 

pelas contingências da paralisia infantil que prejudicaram sua mobilidade ainda bebê.  

A menina deu "os primeiros passos de quatro” e não tem lembranças da 

transição para as muletas. Aprendeu pela sua persistência e determinação, se 

apropriou de sua deficiência, encarou a vida.  Muitas vezes sua mãe tentava esconder 

sua deficiência, talvez para protegê-la. Muitos colegas e professores não acreditavam 

que seria professora.  Mas cresceu, cursou a faculdade, graduando-se em História, 

casou, teve filhos e é uma educadora.  

Para Foucault (2010, p.235) “a ação principal é descobrir o que é o sujeito", 

nesse caso o nosso sujeito é a Penélope, e ela conseguiu se perceber como tal. 

Depois gradativamente ela percebeu as condições que ela estava submetida, qual era 

o seu status, que posição deveria/queria ocupar no real para se tornar sujeito legítimo 

deste ou daquele tipo de conhecimento. Penélope aprendia com sua deficiência, 

determinava seu modo de subjetivação fortemente marcado por sua inquietação.  
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CAPITULO IV 

PROFESSOR BARÃO VERMELHO: com bravura e audácia constrói sua história 

 

 

Essa pesquisa tem como tema central os processos de subjetivação de 

professores com deficiência e experiências de inclusão, dentro de uma perspectiva de 

sucesso. Foi imbuído pelo exposto, que parti para a realização da segunda entrevista 

de campo.  

Barão Vermelho foi o segundo entrevistado. Este sujeito é do sexo masculino, 

tem 50 anos de idade, nasceu no Estado Santa Catarina, na cidade de Itajaí, é 

casado há mais de uma década, não tem filhos. Apresenta paraplegia (deficiência nos 

membros inferiores) em virtude de acidente de moto. Para sua locomoção, usa 

cadeira de rodas manual e um automóvel adaptado de acordo com suas 

necessidades. Atualmente reside na mesma cidade. 

Barão Vermelho é graduado em Letras e mestre em Gestão de Políticas 

Públicas.  Atua como professor de Português, efetivado na Rede Estadual de Ensino, 

no qual atua no Ensino Médio e também na Rede de Municipal, na cidade de Itajaí - 

SC, como relata: 

 

Eu sempre lecionei português, desde o inicio de minha carreira, só ensino 
português. Língua portuguesa. Aliás, gostaria de deixar bem claro que 
também sou funcionário da rede de ensino municipal e atuante no ensino 
fundamental, na rede de ensino estadual eu leciono no segundo grau, hoje 
denominado ensino médio. Há alguns anos atrás eu tive uma experiência na 
rede estadual com primeiro grau, hoje atuo no estado, só no ensino médio, 
atuando nas quintas séries as oitavas séries no município. Então eu ensino 
português de quinta a oitava no município e língua portuguesa no ensino 
médio na rede estadual. Eu tenho aproximadamente uns 12 anos 
ininterruptos lecionando essa disciplina. (B.V. 2011, p. 136)    

 

Sempre atuou lecionando na disciplina de Língua Portuguesa e o seu tempo de 

atuação como docente nessa disciplina  é de 12 anos.  

 

4.1 Eu não possuía nenhuma deficiência na minha infância, nem na minha 

adolescência. 

História diferente da Penélope Charmosa a do Barão Vermelho, cuja infância e 

adolescência transcorreram normalmente, exceto pelas constantes mudanças entre 
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Itajaí, Florianópolis e São João Batista, desde a sua formação fundamental até o 

Ensino Médio.  Relata um pouco sobre seu ingresso na educação infantil:  

 

A minha trajetória de vida durante minha infância foi normalíssima, igual à de 
qualquer criança naquela idade, foi normal, pois eu ainda não era deficiente 
físico. Quanto a minha formação escolar na minha infância, também foi 
normal, não teve nada de extraordinário. (B.V. 2011, p. 136)  
 
Como já mencionei, eu não possuía nenhuma deficiência na minha infância. 
Então eu tive um primeiro grau - a educação infantil e o ensino fundamental, 
normal. No percurso do meu segundo grau, ou seja, o ensino médio, também 
correu tudo bem! Eu ainda não era deficiente físico. O que posso dizer é que 
estudei em uma época em que o ensino era um pouco diferente. Era uma 
formação mesmo, eu penso, melhor do que se dá hoje. (B.V. 2011, p. 136)    

 

Percebe-se ao ler/analisar as falas acima por ser uma criança "normal", não 

teve nenhum problema para ingressar na escola, na educação infantil, foi normal, 

como diz, sem maiores problemas.  

Assim, continuou sua jornada de estudante no ensino infantil e o fundamental, 

ingressando no Ensino Médio num Colégio Cenecista, que integra o Conselho 

Nacional das Escolas da Comunidade. Optou pela formação de Técnico em 

Contabilidade e sua vivência nesta fase foi vibrante, período de grande efervescência.  

 

O meu segundo grau foi tudo com a maior normalidade também, não 
contando as inúmeras escolas que estudei, devido às mudanças que minha 
família fazia. Eu passei por muitas escolas, acredito que esse número de 
escolas é maior que o tempo em que eu estudei. Eu estudei em Itajaí, 
estudei em Florianópolis, estudei em São João Batista, mas me formei no 
segundo grau como técnico em contabilidade aqui na cidade de Itajaí, no 
Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal. (BV, 2011, p.136)    

 

Formou-se e continuou curtindo a vida e trabalhando. Um período tranquilo, 

pois não possuía nenhuma deficiência física. 

 

4.2 Sofri um acidente de moto com 19 anos 

  

Logo após concluir os estudos, comprou uma moto, a qual mudou todo o seu 

destino, sofrendo um acidente de motocicleta, aos 19 anos de idade, no qual fraturou 

a coluna e teve lesão na medula, paralisando os movimentos das pernas 

definitivamente, como explica em nossa entrevista: 
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É sofri um acidente de moto com 19 anos, tive diversas fraturas com lesões 
nas vértebras 35, 36, 37, também uma lesão no radio medular é uma fratura 
que limitou os movimentos das minhas pernas, a princípio, e também com 
uma leve incontinência urinária e incontinência fecal. (B.V. 2011, p. 136)       
 
O que até às vezes poderia dificultar um pouco até o processo do magistério 
porque às vezes a gente tem que sair da aula, meio rapidinho, com 
necessidade de ir ao banheiro, mas nunca tive problemas, graças a Deus até 
agora. (B.V. 2011, p. 136)         

 

Sem dúvida mudou a sua forma de ver, de sentir a vida e até mesmo de viver. 

Um rapaz com 19 anos de idade, com seu fluido vital a 100 por hora, circulando na 

orbita de seu corpo, com toda energia de um jovem na flor da pele e de repente tudo 

vai mudar. 

Barão nessa idade já estava desenvolvendo a sua subjetividade, apresentadas 

através de suas características marcantes, era impetuoso, determinado, uma pessoa 

de atitude, audacioso. Mas como se num passe de mágica tudo mudaria em sua vida. 

Daqui para frente seus braços seriam também suas pernas, pois para se movimentar 

na cadeira de rodas dependeria de ajuda de terceiros, ou da sua própria vontade (de 

seus braços e mãos).  

 

4.3 Se tu és 'aleijado' tu não vais ser aleijado!  

 

Tendo que se adaptar para uma nova vida, nos relata que um dos grandes 

motivadores de sua vida, foi o seu irmão e outros deficientes: 

 

Aprendi com o meu irmão, como se diz, aprendi apanhando na cara 
(simbolicamente). Porque ele dizia assim para mim: “— se tu és 'aleijado' tu 
não vais ser aleijado! — Tu não podes jogar o teu alejume nas nossas 
costas! — Foste tu que procuraste a tua deficiência!” E quando ele falava 
essas coisas eu ficava pensando... E além de pensar eu era obrigado a 
concordar com ele! Pois realmente fui eu que quis comprar aquela moto e fui 
eu que estava pilotando a moto na hora do acidente... Com certeza ele 
queria dizer alguma coisa mais do que só sobre o acidente. Meu irmão às 
vezes me dizia assim: “— Olha! Tu que é deficiente não queira colocar essa 
tua deficiência nas nossas costas, não vai ser nós que vamos te carregar, tu 
vai ter que se carregar sozinho!” E foi ouvindo e ficando bravo, e ouvindo 
novamente, e essa forma direta de me irmão me tratar, que nas primeiras 
vezes eu ficava puto, mas que mais tarde fui percebendo esse tratamento 
como uma forma de aprendizado, foi uma forma dura, mas foi uma forma de 
aprendizado, de aceitação. A minha mãe também me deu muita força. Eu 
estive no Sarah Kubitschek, em Brasília, que serve bem como boa referencia 
para os "aleijados.” (B.V. 2011, p. 139 e 140)        .  
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Revemos neste depoimento a necessidade deste sujeito com o ‘conhece-te a ti 

mesmo’ pode ser interpretado como a passagem para 'o cuidar de si'. O cuidar de si 

deve ser levado em conta acima de qualquer coisa. Observamos na atividade que 

consiste em incitar os outros a se ocuparem consigo mesmos, seus familiares 

desempenham o papel daquele que desperta. Relembramos Foucault que 

complementa quando diz que o cuidar dos outros é uma forma de cuidar de si 

(FOUCAULT, 2010, p. 09). 

 
 
Depois a gente começa a sair novamente e a gente começa a ver outros 
exemplos, outros "aleijados," mais "aleijados" do que eu, que acabaram 
sendo minhas referências. De vez enquanto eu arriscava ir num show, para 
curtir, e acabei conhecendo um cara bem mais "aleijado" do que eu, mas 
sempre quando eu ia, ele já estava lá com sua galera, o meu amigo Eduardo 
Meneghelli, é Meneghelli tu se tornou minha referencia. Às vezes eu 
pensava: “Meu Deus”! Como que esse "aleijado" vai ao show? Para que? 
Mas se ele pode dançar em cima da cadeira de rodas, se divertir eu também 
poderia! Aprendi muito contigo Eduardo. E quando eu uso essa terminologia; 
"aleijado", é porque sou "aleijado" mesmo! Eu penso que uma pessoa com 
deficiência é uma pessoa! Sei lá! Hoje existe uma nova terminologia que esta 
sendo usada; "pessoa com deficiência", eu acho que tem que ser utilizada, 
que no dia-a-dia ela pode ser utilizada, mas eu também uso o "aleijado" 
porque não vejo como um termo depreciativo. (B.V. 2011, p. 140)  
 
Como eu estava falando, eu volto a falar do meu irmão, porque ele foi muito 
importante nessa minha nova etapa de vida. Ele não tinha pena de mim e se 
tinha não dava para perceber. Ele de vez em quando me pegava e me dizia 
umas boas, me lembro dessa: “— O “porra”“!”Vê se te mexe, arruma alguma 
coisa para fazer e para de se lamentar da vida.” Eu estava com 20 anos, 21 
anos, e eu era uma pessoa difícil, eu via as possibilidades muito distantes de 
mim e como eu podia pensar como seria meu futuro? Que perspectivas de 
vida eu teria a 28 anos atrás? E ele disse um belo dia; "— Por que tu não vai 
fazer uma faculdade?" (B.V. 2011, p. 140).   

 

 

4.4 Uma sala de aula sem acesso; esse problema seria mais deles do que meu! 

 

Barão foi aprendendo a ouvir sua família, principalmente seu irmão, que o 

incentivava incansavelmente, às vezes usando de recursos vocálicos severos, duros, 

mas essa forma de tratamento que seu irmão adotou  o ajudou a ver a sua deficiência 

por outro ângulo: 

 
É meu irmão falava de vez em quando; "— Por que tu não vai fazer uma 
faculdade?" E eu certo dia o respondi; “— "Porra", fazer faculdade para que? 
Esta "merda" de vida de "aleijado" não vai mudar.” E ele me retrucava 
dizendo mais ou menos assim; "— Pelo menos tu vai mostrar alguma coisa e 
se tu não tens nada para mostrar de ti, tu vais pelo menos atrapalhar a vida 
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dos outros e vai rir um bocado disso, vai ser engraçado participar..., vai rir 
um bocado com o próprio ensino, pois outras pessoas vão ter que te atender, 
te ajudar também, como gente faz aqui em casa.” E eu achei aquilo meio 
engraçado, meio desafiador e ao mesmo tempo provocador. Resolvi então 
entrar na faculdade, fiz o vestibular e passei e fui fazer a faculdade de letras, 
com a ideia de que eu poderia modificar algumas coisas, que havia um 
status quo que eu modificaria algumas coisas, comecei a me perceber como 
gente, a me perceber como cidadão, a se perceber como sujeito. Eu sempre 
fui muito falante, muito simpático... E fui me dando bem. (B.V. 2011, p. 140 e 
141) 

 

 

Nessa fase que o irmão de Barão quase que diariamente o incentivava, teve 

esse papel de incitá-lo, como Sócrates fazia com seus concidadãos.  Segundo 

Foucault (2010, p. 09) “o cuidado de si vai ser considerado, portanto, como o 

momento do primeiro despertar.”.  

Barão despertou atento ainda aos exemplos de outras pessoas com 

deficiências que também colaboraram para esse novo modo de viver. Foram também 

por meio dessas observações que teve inspirações, determinações para desenvolver 

em si, para si, outras habilidades para que substituíssem a falta de caminhar, se 

apropriando de sua deficiência e começando a compreender que não deveria negá-la. 

Aqui aprende a caminhar e dessa vez a caminhar sem por os pés no chão, tendo o 

seu reconhecimento social e dando os "primeiros passos" para iniciar o processo de 

se reconhecer novamente a si mesmo, pois até então ele vivia em um mundo onde a 

sociedade envergavam seus integrantes num modelo padrão, tudo era e deveria ser 

perfeito.  

A situação familiar deduzida dos relatos coloca-o como pertencente à classe 

média. Sendo o mais novo deles. Depois do acidente, seus pais também tiveram 

atitudes como à do seu irmão no sentido de incentivá-lo a ir em frente, pois 

acreditavam no seu potencial intelectual, todos o desafiavam para que fosse atrás de 

estudos, de uma faculdade. Como nos relata, um pouco de seu ingresso na 

faculdade, como os professores o percebiam: 

  

Os professores, eles me percebiam como uma pessoa que já tinha uma 
referência também em Itajaí, por quê? Porque logo em seguida, eu já estava 
fazendo aula de teatro, atuando, eu já estava vinculado a muitas áreas da 
cultura, principalmente no vínculo cultural e logo em seguida, eu já escrevia 
para o jornal também. Então as pessoas já me olhavam, como alguém que 
poderia ter dificuldades de acessibilidade em alguns locais, e que essas 
dificuldades que eu teria para ir a esses locais, por exemplo; uma sala de 
aula sem acesso, esse problema seria mais deles do que meu! É isso 
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mesmo, mais deles do que meu! Pois não seria problema para mim, porque 
eu daria um jeito de entrar, de transitar. A não ser que eu quisesse que o 
problema fosse meu...! Mas que eles teriam que dar jeito nesses problemas, 
(falta de acessibilidade), que eles teriam que modificar algumas situações, 
porque senão a coisa poderia complicar. Eles sabiam que eles teriam que se 
adequarem, não só para mim, como eu estava ali, logo poderia ter outro. E 
eu lembro que, então as pessoas teriam que, que começar a modificar 
mesmo essa sua estrutura. Eles me olhavam como uma pessoa que tinha 
competência para ser um bom ator de teatro, um bom produtor de teatro, um 
bom produtor de cultura, um produtor de eventos, um bom escritor, que na 
época eu escrevia, e muito, mas, talvez não tivesse a aptidão para ser 
professor. (B.V. 2011, p. 08, 141)   

 

Chegou à faculdade de Letras causando sensação. Segundo ele, naquela 

época não havia deficientes/cadeirantes por lá estudando. Por isso, o ambiente não 

era adaptado: não tinha rampas, acessibilidade zero.  Teve que brigar no segundo 

semestre para ter garantido o seu direito de ir e vir para a sala de aula, ir ao banheiro, 

ir à lanchonete. Isso porque a sua turma tinha sido transferida para o segundo andar 

do prédio. Foram 30 dias de briga e impasse. Como nos conta com detalhes, nos 

seguintes relatos: 

 

Na faculdade já foi diferente, pois eu já era cadeirante (deficiente/aleijado), 
primeiro porque naquele ano, ou melhor, ainda não era normal que as 
pessoas com deficiências físicas cursassem uma universidade.  Aliás, essa 
universidade já havia tido uma experiência parecida com o meu caso, que era 
a Raquel, hoje formada em enfermagem e hoje também formada em 
psicologia, eu lembro que ela teve poliomielite, ficando com uma perna um 
pouco mais curta do que a outra, me parece que naquela ocasião foi à única 
experiência vivenciada pela universidade. Pelo que eu recordo, parece que a 
Raquel naquela época foi questionada no curso de enfermagem, quanto a 
suas habilidades físicas, argumentando que ela não poderia levar ou segurar 
uma bandeja com instrumentos, remédios e que ela não poderia ser 
instrumentista. Então posso dizer que estudei na época em que ainda se 
questionava o ingresso das pessoas com deficiências na faculdade. (BV, 
2011, p.137)   
 
Quando eu cheguei à faculdade em 1984, e por andar de cadeira de rodas o 
processo de adaptação da faculdade para comigo era ainda mais complexo. 
Foi o meu primeiro ano de faculdade, o processo de integração foi 
razoavelmente normal junto aos colegas de sala (alunos), com os professores 
esse processo também aos poucos foi se tornando normal. Mas como já falei, 
naquela época as instituições de ensino não esperavam receber alunos como 
eu, se não esperavam, obviamente não estavam preparados. Então a 
faculdade não tinha nenhum tipo de adaptação/acessibilidade, não existia 
nenhuma adequação pra cadeirantes na FEPEVI na época. (BV, 2011, p. 
137)   
 
No primeiro semestre foi tranquilo, passei em todas as disciplinas, quando 
retornamos para o segundo semestre, o bicho pegou! A minha sala estava no 
piso superior, eles transferiram a minha turma para uma sala no segundo 
andar. Eu tentei argumentar, briguei com quem eu pude para reverter essa 
situação, mas não houve maneira de convencê-los, não tinha condições... 
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Então fui mais rude, eu dizia que eu não iria para o segundo andar, pois eu 
tinha direito de estudar numa sala no primeiro andar/térreo, eu só iria para o 
outro piso mediante adequações necessárias que permitisse que uma 
cadeirante pudesse subir e descer na hora que estivesse com vontade, ir e vir 
para a sala de aula, com desenvoltura, por quê? Porque lá em cima não tinha 
banheiro e eu dizia: "— não vou subir e ter que ficar duas aulas lá em cima e 
se eu precisar ir ao banheiro, como faço para descer?" Eu queria ter o meu 
direito de ir e vir ao banheiro, de tomar café, comer meu lanche, esse tipo de 
coisas. E foi nessa época que percebi que teria que brigar muito para fazer 
acontecer, foi nesse momento que também me percebi e conheci as minhas 
primeiras limitações. Então foi quase um mês de negociação com a 
presidência da FEPEVI, para que voltassem atrás e deixasse a minha sala no 
térreo. Então foi o primeiro grande impasse que houve, mas depois passaram 
a minha turma para uma sala no térreo. (BV, 2011, p.03, 137)  

 

Após esses relatos sobre seu ingresso no ensino superior, deve-se refletir a 

respeito do processo continuo de transformação social permanente que veio 

passando a sociedade, junto com esse processo, a transformação social que foi 

modificando o modo de vida indelevelmente marcando as significativas mudanças 

sociais que ele veio passando em sua trajetória de vida.  

Investe em si, dando lhe a oportunidade de reconhecer a si, iniciando os 

cuidados de si, conseguindo em si o seu próprio reconhecimento social, mesmo que 

fosse por meio de embates pessoais ou coletivos. Relata um pouco sobre esse 

processo: 

 

Foi ouvindo aquele político me dizer que era um cidadão. Que percebi que 
nós as pessoas com deficiências daquela época e de outras, é que ajudamos 
a construir essa nova sociedade que teve que ir se readequando a outras 
necessidades, fora do modelo padrão.  Mas isso só veio acontecer através 
das nossas lutas, ou melhor, das lutas das pessoas com deficiências, que a 
gente veio conquistando esse espaço que a gente tem hoje. Então ele disse 
assim: "— Barão! Não se sinta um não cidadão, você é um cidadão que está 
ajudando a construir esse país." E aí eu achei muito interessante essa fala 
dele e reflexiva. Pois eu já sabia de que mesmo com as dificuldades que a 
gente iria ter, com as limitações que a gente iria encontrar dentro desse 
processo, principalmente com as adequações (acessibilidades), e eu falo 
adequações tanto me referindo ao acesso de rampas e outras necessidades, 
quanto ao acesso para os deficientes estudarem e para depois exercerem a 
função na docência, seriam momentos interessantes, seriam momentos de 
transformação da gente e da sociedade, pois a gente teria que ajudar a 
construir esse país. (BV, 2011, p.138)   

 

Primeiro motivado pela sua família, pelo seu irmão e depois pelo político, Pode-

se constatar que já está se percebendo, se conhecendo, quando Barão relata 

anteriormente, que o problema de falta de acessibilidade não era dele e só seria dele 

se ele quisesse,  daria um jeito de entrar na sala de aula, de transitar, mas que eles 



71 

 

teriam que adequar o estabelecimento mais cedo ou mais tarde, porque como ele 

estava ali naquele momento, logo poderiam estar outros... E quando declara que foi 

nesse momento que também me percebi e conheci as minhas primeiras limitações.  

Depois dessas duas declarações compreende-se que não levou muito tempo 

para se reconhecer novamente como cidadão de direito e de fato. Barão nos da à 

oportunidade de encontrar uma quase não passagem pela dimensão da 

referencialidade da inclusão imposta. Somente quando menciona seu acidente, e seu 

tempo de readaptação com a nova vida, observa-se sua vivencia do “ergo vivamus". 

Esse momento é marcado quando comenta: "— seriam momentos interessantes, 

seriam momentos de transformação da gente e da sociedade, pois a gente teria que 

ajudar a construir esse país." Pois aqui se percebe bem claro que a inclusão é um 

processo social permanente entre eles, os deficientes e a sociedade. 

Pode-se dizer que está se apropriando dos cuidados para consigo. Nesse 

caso, pode ser percebido num momento de preocupação, de prevenção, não se 

esquecendo de que é pessoa com deficiência. Teve a motivação/habilidade motivada 

ou não, por outras pessoas a de ocupar-se consigo. Vejo que o importante nesse 

caso, é que quis ocupar-se consigo mesmo, trazendo para si indiretamente ou 

diretamente, o cuidado de si, para si. 

Esse cuidado de si apresentado está registrado em suas atitudes com relação 

a si e com relação aos outros e ao mundo. Foucault nos mostra e podemos comparar 

que ele teve uma forma de atenção, de olhar para o seu “interior”, uma observação 

sobre o que se pensa, mas não é só uma atenção voltada para si, é também uma 

séria de ações, pelas quais se purificou mediante sua nova vida, se modificando, 

internalizando em si e se permitindo uma transformação, se transfigurando. Pode-se 

definir esse cuidado de si essencialmente como um modo de viver que se socializava, 

muito mais que como um recurso individualista. 

Também estão e estarão presentes nos depoimentos/relatos, a falta de 

acessibilidade entre tantas outras adequações, como ele mesmo denomina nesses 

relatos. Lutas que enfrentaram o Barão, a Penélope e tantas outras pessoas com 

deficiências e seus familiares. Então, por esses pequenos grupos criados em defesa 

dessa luta, movimentos como o de Barão foram tomando forma/corpo, se agregando 

a outros grupos, se tornando de interesse de outras pessoas, e começaram a surgir 

diversos movimentos a favor dos direitos civis.  
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4.5 Eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite, como todo cidadão comum. 

 

Um pouco antes e durante, os desafios que tiveram que passar o Barão e a 

Penélope, já havia uma intenção de "incluir" essas pessoas, e começou a se 

solidificar um novo ponto de vista, quando as primeiras mudanças sociais 

significativas surgiram, a partir da expectativa de tentar "incluir" a pessoa com 

deficiência no ambiente social. Essas manifestações se fortaleceram e dava respaldo 

a essa nova visão do homem dentro da estrutura social, pode-se citar, por exemplo, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que em seus artigos 1º e 2º 

menciona:  

 

(...) todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, 
sem distinção alguma, de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 
opinião política ou outra, de origem nacional ou social de fortuna, de 
nascimento ou de qualquer outra situação, assegurando as pessoas com 
deficiência os mesmos direitos à liberdade, a sua vida digna, a educação 
fundamental, ao desenvolvimento pessoal e social e a livre participação na 
vida da comunidade. 

 
Até esse ponto, ou melhor, depois da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o atendimento ao deficiente seguia um padrão segregativo e centralizador, 

pautado pela discriminação e exclusão.  

Foi na década de 90, com a Declaração de Salamanca5 (1994) que se 

alavancou a discussão, a atenção aos alunos com deficiências, concretizando-se o 

compromisso com a educação para todos (Declaração de Jomtien, 1990) 6, 

percebendo-se que a educação para as crianças, jovens e adultos com deficiência 

estava atrasada, necessitando de uma urgente melhora (ou modificação). 

Já no século XXI, não se pode mais ficar discutindo sobre a discriminação ou 

exclusão. Temos sim que participar diretamente do processo de transformação 

continua que vem passando a nossa sociedade, que vem beneficamente, assolando 

                                                 
5 Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pela 
UNESCO, em Salamanca (Espanha). em Educação. 
 
6 Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia na qual foi proclamada a 
Declaração de Jomtien. 
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todas as classes da sociedade. Da mesma forma presenciamos a transformação por 

que vem passando a pessoa com deficiência para se da à oportunidade de incluir-se, 

trazendo tudo isso discussões favoráveis ao processo, em favor da acessibilidade, 

pois sem ela, conforme relatado por Penélope e pelo Barão, não pode haver inclusão. 

Com tudo isso acontecendo em torno das pessoas, essa classe interessada 

não ficava sabendo da metade dessas informações, pois ainda se vivia em uma 

época em que a informação era pouco divulgava e o que o circulava seria de 

interesse de um grande grupo, não de uma minoria como as pessoas com 

deficiências. Continuavam assim, com suas lutas em grupos ou apenas com apoio da 

família, quando a família aceitava a participar, com a contribuição de amigos, e na 

maioria das vezes por determinação própria dessas pessoas com deficiências, 

motivados por si, com vontade de mudar. 

Barão deixa essa determinação, essa transformação que passou bem clara, 

quando encontrou em si essa forma de ver a vida e percebendo-se que era pessoa 

com deficiência e isso não iria ser irreversível, mas conseguiu apropriar-se de si, de 

sua vida, de conceitos, essa apropriação foi uma ação dele, pela sua persistência, da 

teimosia, da astucia, da impetuosidade, da audácia, da bravura, se reconheceu 

socialmente, se deu o valor devido para ser um cidadão de direito e de fato.  

Essas características mencionadas acima se referenciam as marcas de sua 

subjetividade, essas marcas são dele. É a sua subjetivação. Quando Foucault fala 

que a subjetividade é a procura da verdade, pode-se dizer que para Barão a verdade 

estava em se reconhecer como pessoa com deficiência. 

 

Eu trabalhava, eu sempre tive que trabalhar. Eu trabalhava de dia e fazia 
faculdade à noite, como todo cidadão comum e só que tinha um agravante; 
de ser um cidadão muito mais comum do que muitos gostassem. Esse 
agravante é que eu gostava de ir a bares, ficava até de madrugada nos 
bares, conversando, bebendo até de madrugada e no outro dia eu tinha que 
ir trabalhar pela manhã. Eu tinha ainda que voltar e tinha que fazer as 
minhas necessidades naturais e nunca fui um bom aluno mesmo, e sempre 
tinha muita gente melhor do que eu que às vezes diziam; “—Ah! Vou dar 
uma força para ti Barão, vou botar teu nome no nosso trabalho." Essas 
coisas de colegas, mas sempre fui muito competente na área de língua 
portuguesa. (BV, 2011, p.142).     

 

 

São essas formas que se apropriou de ser, que se pode linkar com os estudos 

do Foucault, quanto ao ‘cuidado de si, o cuidado consigo mesmo' que implica num 
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olhar interior, como cuidado permanente de si, para melhor estar no mundo e consigo 

próprio. 

 

 

4.6 Não sei nem para que eles pedem estágio para ti, porque tu nunca vais dar 

aula mesmo! 

 

Nos relatos a seguir do Barão, ele vai falar sobre a etapa do ensino superior de 

formação, podemos caracterizar dois momentos: primeiro, uma tendência de 

valorização dos esforços pessoais na superação das suas limitações de sua 

deficiência imposta pela sua nova vida, a vida acadêmica, relata-nos como se sentia 

perante os colegas de classe na faculdade:  

 

Eu achava isso muito engraçado, eu interpretava aqueles olhares focados na 
minha cadeira de rodas e depois em mim, como qualquer outra coisa, menos 
pena. Então eu acabava me divertindo na verdade. (BV, 2011, p.138)   
 
Na faculdade foi natural. Foi natural principalmente porque eu era uma 
pessoa criativa, uma pessoa que escrevia muito bem e sabia o que queria e 
o que fazia. Eu era contista e sou até hoje, também faço crônicas, trabalhava 
muito com teatro naquela época, então muito naturalmente eu passei a ser 
líder dentro do curso de letras ali, passei a ser uma liderança, eu me 
ocupava tanto, tinha tanto afazeres que eu sempre acabava esquecendo que 
eu era cadeirante, sempre acabava me esquecendo, então, foi natural essa 
adaptação, esse processo, no curso de letras, como os colegas, pois se eu 
esquecia que era "aleijado", eles acabavam também esquecendo. (BV, 2011, 
p.141 e 142).    
 
A relação com os colegas de sala, sempre foi muito amável, além de que eu 
nunca fui um CDF, um bom aluno. Com isso, não quero dizer que eu não era 
competente. Pelo contrário. Mas às vezes eu deixava de fazer alguns 
trabalhos, então, muitos de meus colegas me ajudavam, muita gente me 
apoiava. Por quê? Porque eu não era malandro, mas enrolado. Alias não 
porque eu não tivesse competência, é porque eu era enrolado mesmo, 
estava muito ligado a outros afazeres, meu trabalho, o teatro, o movimento 
estudantil, então não dava tempo para fazer tudo. (BV, 2011, p.142).     

 

 

O segundo momento é a criação de mecanismos que desenvolveu para si, 

para enfrentar esses obstáculos cotidianos em sua vida, evidenciando o despreparo 

das instituições universitárias em receberem pessoas com deficiências, isso 

aconteceu sem desmotivá-lo. Relata que quando ingressou na faculdade, não tinha a 

intenção de ser professor. 
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Eu não entrei na faculdade com a expectativa, de ser professor, eu entrei na 
faculdade no curso para fazer um ano de letras e para ser mais um a pleitear 
a transferência do curso de letras, no meu caso, eu pretendia transferir-me 
para o curso de direito. Eu queria ser um bom advogado para defender a 
causa dos "aleijados" (das pessoas com deficiências). Que eu achava que 
era uma causa interessante. Mas no decorrer do curso de letras, aconteceu 
que eu acabei me apaixonando pelo curso. (BV, 2011, p. 138)   
 
Eu não tinha a intenção de ser professor, e isso que é importante, porque eu 
tinha que estar preparado para ser professor. Por quê? Porque aconteceu o 
seguinte, naquela época na minha vida, teve momentos difíceis, eu fiquei 
sem dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro e de repente estava conversando com 
Deus, ou melhor, perguntando a ele: "— Meu Deus o que eu vou fazer sem 
dinheiro!" E eu não queria ganhar pouco. Na verdade ninguém gosta de 
ganhar pouco, só que para um deficiente era um pouco mais difícil... (BV, 
2011, p.143)   
 
Mais tarde comecei a me encorajar e achar divertida essa ideia de eu vir a 
dar aula, de que eu poderia dar aula, às vezes refletia sobre esse assunto..., 
eu imaginava que essa minha ideia poderia ser mais um grande desafio, 
mostrar que a pessoa com deficiência também tinha direito de estudar como 
uma pessoa comum, e de ensinar como uma pessoa "dita normal" e que 
tinha o direito de ter acesso como todo mundo e eu não tinha esse direito de 
acesso. (BV, 2011, p. 138)   
 
Era bem mais difícil!  Mas eu já tinha um bom, um bom currículo, já tinha 
sido produtor de eventos, coordenador de eventos da prefeitura de Balneário 
Camboriú, Diretor de cultura também de Balneário Camboriú, já tinha feito 
um monte de coisas, só que politicamente eu não conseguiria emprego e 
como cidadão comum eu até já tinha participado de alguns concursos, mas 
eu queria, precisava de um bom emprego. Até que caiu a ficha, estou 
cursando letras posso ser professor, para me manter, então pensei, vou dar 
aula. E foi ali que eu me apaixonei pelo magistério. Quando eu fui dar aula, 
eu não tinha perspectiva nenhuma de seguir carreira de professor, mas tive 
que dar aula, e ali que eu me apaixonei. Isso depois de 10 anos de formado. 
(BV, 2011, p.143)  

 

O destemido Barão formou-se, não sem antes enfrentar as barreiras do estágio 

e de ter ouvido do professor; Tu nunca vais dar aula mesmo! O mesmo que ouviu a 

Penélope das amigas. 

Os sujeitos com deficiência, ainda vistos como doentes e incapazes, sempre 

estiveram que estar em situações de maior desvantagem nos sistemas de ensino e na 

sociedade, estando na imaginação da coletividade, como meros pedintes, na mira da 

compaixão/caridade popular e da assistência social, e não de sujeitos plenos de 

direitos e de fatos sociais, entre os quais, e principalmente o direito à educação. Ainda 

hoje, pode-se constatar em alguns casos essa dificuldade de aceitação da pessoa 

com deficiência no meio familiar e social. 
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 Entretanto usou da sua inteligência e criatividade para enfrentar mais esse 

obstáculo como pessoa com deficiência: 

 

Muito interessante o momento de fazer o estágio, Foi muito interessante 
mesmo esse momento de por em prática a docência no estágio. Primeiro 
porque havia na época só uma escola que servia de local de estagio. Era a 
escola Estadual Deputado Nilton Kucker, no município de Itajaí. E que ela não 
tinha adequação nenhuma, não era adaptada; tinha escadas na entrada, 
tinha escadas para ir para salas de aula, era dificultoso. O professor que dava 
matéria do estágio, ele era professor naquela escola também. Então ele 
sempre se adequou, pensando em seus alunos. Então para ele acredito que 
ficava mais cômodo e fácil para ele e principalmente para a FEPEVI usar 
esse espaço pronto, para efetuar os estágios obrigatórios, todos os 
acadêmicos tinham que ir para lá para fazerem seus estágios! E eu tinha 
dificuldades, porque eu me locomovia de cadeira de rodas. Em uma aula 
dele, eu levantei a mão e perguntei ao professor: "— Professor como é que 
eu vou fazer estágio em uma escola que não é adaptada?”. Ele então me 
respondeu: "— É, eu não sei nem para que eles pedem estágio para ti, 
porque tu nunca vais dar aula mesmo!” (dei risos por dentro) Isso foi há 20 
anos atrás. E eu, eu o disse: "— É verdade professor...! Eu precisava passar 
nessa matéria, então não podia brigar muito com esse professor, não podia 
dizer nada, muito menos que eu queria dar aula... Pois na verdade eu nem 
pensava nessa hipótese. E disse a ele o que ele queria ouvir: “— o senhor ta 
certo, eu nunca vou dar aula mesmo professor, mas a verdade é que eu 
necessito desse pré-requisito, preciso cumprir essa etapa para que eu possa 
me formar, como é que eu vou fazer para dar aula”?” Então eu consegui com 
um amigo fazer o meu estágio em outra escola que o acesso era bem mais 
fácil. Mais plana, não tinha muitos obstáculos arquitetônicos e fui um sucesso 
também. O meu estágio tanto de português como o de inglês que também era 
requisito para formação. Eu fui muito bem no estágio da disciplina de 
português que é uma matéria que eu gosto de lecionar. (BV. 2011, p. 138 e 
139).    

 

Barão concordou com a posição de seu professor e conseguiu fazer com que o 

professor pensasse que só estava ali simplesmente por estar. Inteligente, astuto, 

queria concluir seu curso, mas no fundo do seu intimo, já tinha se apropriado de 

outros conceitos para vida, como declara: 

 

Foi um momento interessante, posso até dizer que esse momento foi mais 
engraçado do que interessante. Digo engraçado porque, meu Deus, se eu 
estou cursando um curso de nível superior de formação para ser professor 
(curso de letras), esse curso não é especificamente para se formar 
professor? E aquela graduação que eu cursava me fornecia essa 
possibilidade. Porque então que aquele professor insistia em dizer que um 
professor que não tinha experiência em sala de aula naquela época não 
conseguiria trabalhar e ele dizia para mim: "— Tu Barão nunca vai dar aula 
mesmo." Mas eu me perguntava, porque, que eu não poderia dar aula? Eu 
era uma pessoa que fazia eventos na época era produtor de eventos, 
trabalhava com cultura, eu era ator de teatro, mas não poderia ser 
professor? Por quê? Era estranho, então quer dizer, havia uma 
incongruência na fala dele, no discurso dele e só rindo mesmo, pois eu não 
poderia discutir com ele, mas comigo eu discutia! Com ele não poderia rir 
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nem discutir, porque eu precisava passar por essa etapa para me formar. 
Então eu não tinha outra opção, foi um momento muito engraçado, inusitado 
(risos). (BV. 2011, p. 139)    
 

Continua Barão falando sobre seu estágio obrigatório: 

 

Como já mencionei, foi um momento muito interessante. Fui eu que tive que 
me adequar ao estagio, a disciplina em questão não se adequou, pois 
vivemos numa realidade e a realidade vive acordada (exclamou), ser 
acadêmico de letra, foi uma função mesmo, o aluno tinha que se adequar. 
Mas eu tive a sorte que a escola que fui realizar meu estagio era adequada, 
era uma escola que eu poderia pelo menos chegar à sala de aula, mas essa 
escola também tinha um degrau para eu poder chegar à sala do meu 
estagio, então tinha um degrau onde eu tinha que subir. Mas eu inverti o 
processo, eu fiz uma mesa redonda na sala de aula para gente discutir, 
como eu estava fazendo o meu estágio para uma turma de segundo grau a 
gente foi discutir um autor, eu lembro que eu estava discutindo/falando, acho 
que era sobre simbolismo e a gente discutiu um autor dentro de sala de aula, 
então foi um momento legal e adequado. Para o estagio de inglês foi 
diferente porque eu dei um reforço para os alunos que tinham dificuldade de 
inglês, então os alunos estavam no reforço, eles estavam se preparando 
para o vestibular e aí eu dei aula de inglês para ajudá-los para o vestibular. E 
apesar de não conhecer muito inglês e não gostava muito dessa matéria, eu 
precisava passar então eu me esforcei bastante, aprendi mais um pouco 
com eles, estudei para aprender e para ensinar para esses meus alunos. 
(BV. 2011, p. 144).    

 
 

Soube se articular, com seus pensamentos, palavras e atitudes. Para Foucault 

(2012, p 12), o cuidado de si sugere estar prudente ao que se pensa e ao que se 

passa no pensamento. Reagiu idêntico ao que filosofo mencionou no livro a 

Hermenêutica do Sujeito. Barão parece ter a noção de epimelia: 

 

A noção de epimelia, não designa simplesmente esta atitude geral ou essa 
forma de atenção voltada para si. Também designa sempre algumas ações, 
ações que são exercidas de si para consigo, ações pelas quais nos 
assumimos nos modificaram, nos transformamos (FOUCAULT, 2012, p.12). 
 

Ainda contribui Foucault dizendo: 

 

Preciso compreender que essa aplicação a si não requer simplesmente uma 
atitude geral, uma atenção difusa. O termo epimelia, não designa 
simplesmente uma preocupação, mas todo um conjunto de ocupações. 
(FOUCAULT, 2009, p.55). 
 

Encontra essa forma de encarar o mundo, nas atitudes para consigo mesmo e 

para com os outros. Iniciou um olhar para o interior de si mesmo, como cuidado 
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permanente de si, um aprimoramento inalterável de si para melhor estar no mundo e 

consigo mesmo. Esteve alerta ao que se passava no seu pensamento, procurando, 

portanto, fazer-se através dessa prática de si, um sujeito verdadeiro, desenvolvendo a 

subjetivação. A escolha aqui seria: ou seu assujeitamento ou a sua "liberdade 

individual," Essa liberdade pode ter uma relação do sujeito com a verdade. A verdade 

era se reconhecer socialmente e com deficiência, ou seja, procurando o seu espaço 

na sociedade, não esquecendo que era pessoa com deficiência.  

A busca incessante do cuidado de si pode se categorizar como forma de 

superação. Esta superação exprime-se como um princípio, fazendo com que a 

transformação do seu próprio modo de ser se integre ao seu cotidiano. 

 

4.7 Não sabiam se eu era o professor ou se eu estava ali para pedir alguma 

coisa 

 

Já professor, começou suas atividades estagiando numa escola cheia de 

obstáculos, praticamente inacessível para um cadeirante. O jovem que pretendia ser 

advogado para lutar pela causa das pessoas com deficiência se encontrou na sala de 

aula. O professor de Português diplomado entrou pela primeira vez na sala e os 

alunos não sabiam se era mesmo o professor. 

Barão Vermelho descreve qual foi realmente a reação dos alunos ao vê-lo 

entrar na sala de aula pela primeira vez: 

 

Foi interessante, porque eles não sabiam se eu era o professor ou se eu 
estava ali para pedir alguma coisa, esmola (risos). Quando eu me 
apresentava eu sempre fazia logo questão de dizer: "— Vocês devem estar 
se perguntando o que esse professor está querendo fazer aqui, numa na 
cadeira de rodas, sendo aleijado?” Isso eu falava já em sala de aula e logo 
em seguida eu mesmo já respondia: "— eu sou 'aleijado', e sou mesmo” [...]. 
(BV, 2011, p. 145)     

 

 Desmistificando, foi logo dizendo que era "aleijado" e que "aleijado" não é uma 

palavra feia, a aceitação de si. Que estava ali não para socializar o conhecimento, 

mas para ensinar, repassar conhecimentos.  

 

Porque todo mundo pensa lá dentro, no fundo da alma, o seguinte; "— Ah! 
Uma pessoa com deficiência... hum... hum..., não sei..." ”Mas gostam de dizer 
assim; “— Olhem”...! Um aleijado." Não sabem o que querem dizer, mas se 
essa palavra não tiver a entonação e tom ofensivo, a palavra "aleijado" no 
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meu ponto de vista é normal e não é feia, e eu digo isso para os meus alunos, 
que se não for dita em tom ofensivo é normal, ser 'aleijado', e mostrei para 
eles que eu tinha uma vida normal como eles no segundo grau. Explicando 
para eles que sofri um acidente de moto e hoje só ando de cadeira de rodas, 
mas que estou aqui para ensinar. Eu tinha um discurso que eu dizia para 
eles, eu estou aqui para socializar o conhecimento, e que na verdade eu 
também digo que é um discurso mentiroso, porque a gente não está ali para 
socializar o conhecimento coisa nenhuma, nós estamos ali para ensinar 
mesmo. Professor tem a obrigação de saber e muito, mais do que eles os 
alunos. E a gente está ali para mostrar um caminho. (BV, 2011, p. 145 e 146) 

 

A desmistificação significa romper com o mito, fez isso, mostrando que por ser 

pessoa com deficiência não era menos capacitado, usou de sua capacidade e de 

recursos para se socializar com seus alunos. Relata um pouco dessa vivência, da 

reação de seus alunos para com ele: 

 

A reação deles para comigo, em primeiro lugar eu penso que posso dizer que 
foi bem tranquila. Mas também posso dizer que essa iniciativa teve que partir 
de mim. Eu trabalhava com várias alternativas, com vários recursos, um deles 
é o recurso da gíria, como eu já disse que tenho essa característica de ser 
muito falante, eu adotei a gíria como um dos meus recursos usados com os 
meus alunos, assim eu estava falando a linguagem deles. Porque eu penso 
que o processo de ensinar também seja isso! Nós os professores temos que 
falar a linguagem deles. Depois com o passar do tempo eu digo a eles: "— e 
Daqui a pouco a gente vai tentar melhorar um pouquinho o nosso 
vocabulário." E friso que é só melhorar um pouquinho, então, estou sempre 
tentando me readequar às necessidades de cada turma. Para eles, essa 
vivência, essa reação, penso ter sido muito fácil, eu penso... Porque eu 
trabalhava com muitas alternativas, como eu era músico e na sala de aula 
também tinha alunos músicos, nas horas de intervalo a recreio tocávamos 
vilão, cantávamos, se fazia música e eu tocava com eles, trazia flauta, trazia 
clarinete, fizemos apresentações com eles. Então, foi muito fácil, essa 
socialização, foi muito fácil. Pois eu permiti essa aproximação, eu dei essa 
deixa, essa liberdade para eles. Eu acho que mais fácil do que eu pensava. 
(BV, 2011, p. 146)    

 

Na comunidade escolar, os diretores geralmente se assustam quando um 

professor cadeirante vai para a sua unidade, pois várias coisas têm de ser adaptadas 

para recebê-lo. Em sua visão cabe inteiramente a questão física e estrutural do 

ambiente, visto que a questão arquitetônica não estava presente nas instituições de 

ensino nesta época: 

 

Os professores, eles ficavam assim, primeiro o impacto do diretor quando ele 
sabia que um "aleijado" estava indo para sua escola, é um enorme susto. 
Depois que o "aleijado" chega à instituição, e se apresenta, daí então todos 
se assustam, mas quando a gente diz: "— Bom dia, boa tarde, sou Barão 
Vermelho e vim para essa escola lecionar na disciplina de português, como 
vocês já devem saber, fui convidado a vir para essa escola!" Eles já estavam 
assustados, agora estão apavorados. Provavelmente nesse momento eles 
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estão se perguntando; "— Meu Deus! O que eu vou ter que fazer para ajudar 
esse rapaz, o que vou ter que adequar. Nesse meio tempo já vinha eu 
falando e já dizendo para ninguém se preocupar e que não precisariam 
adequar nada para mim, que eu que teria que me adequar a essa escola. 
Depois com certeza essa escola terá que se adequar para que outros 
'aleijados' que poderão vir para estudar.” Porque eu estive nessa época na 
Universidade de São José, na UNIVALI, e lá em São José quando cheguei 
levei um susto, pois a escola era toda adaptada. Tu não imaginas. A coisa 
mais linda do mundo que eu já tinha visto até então, para começar tinha 
banheiro adaptado. Já nessa escola fui me apresentar como funcionário, 
tinha um banheiro na sala dos professores, só que chegou o certo dia que eu 
fui entrar no banheiro dos professores e não era adaptado, então quer dizer, 
que professor não pode ter deficiência. (BV, 2011, p. 146)  
 
Porque eu estava lá como convidado e me convidaram como professor e 
aqueles banheiros não eram adequados, então o professor com deficiência 
tem muitas dificuldades, nos locais públicos, onde são destinados espaços 
para o público em geral, não eram adaptados, hoje já mudou bastante, esta 
quase tudo certo, tudo pode ser adequado, ter acessibilidade, mas aonde 
ainda é reservado um espaço para um público seleto, restrito, ainda às vezes 
não tem adequações, não são adaptados, não tem acessibilidade que 
garanta o direito de ir e vir, por exemplo: com professores com deficiências ou 
não, das creches, das escolas, das Universidades e outras instituições afins, 
todas elas teriam que ter acessibilidades, como outros locais também devem 
ser preparados, prefeituras, câmaras de vereadores para que um prefeito 
deficiente, um vereador com deficiência, possam exercer seus mandatos, 
também o artista deficiente e tantos outros possam praticar e desfrutar a 
cidadania. (BV, 2011, p. 146 e 147)    
 
Os professores, os diretores, tinham essa dificuldade; "—como é que vai ser 
um professor que anda de cadeira de rodas dar aula?" Depois vinha aquela 
questão; como é que ele vai escrever no quadro, como é que eu vou receber 
esse professor na sala dos professores. Então, tudo pode ser natural, basta 
que tu se proponhas a ser natural, se tu disseres para a pessoa que 
demonstra estar muito preocupada com a sua pessoa, mais ou menos assim: 
"— Fique tranquilo está tudo bem, com o tempo a gente vai se acertando." 
Assim tu vais se apresentando como uma pessoa que não vai criar 
dificuldades, e depois disso, podes ir embora, porque as pessoas ficam 
sabendo que essas dificuldades que tu passas por ser 'aleijado', dali para 
frente essas dificuldades passam a ser uma luta deles também, dos outros 
professores, porque a qualquer momento podem eles precisarem de cadeira 
de rodas, ter um filho, um aluno, então passa a ser a luta deles também eu 
penso. (BV, 2011, p. 147)    

 

Barreiras existem nas mais diversas situações da vida do ser humano. Para 

uma pessoa com deficiência física as barreiras se evidenciam de forma mais clara e 

concreta, a arquitetura nos perímetros urbanos, ainda não conseguem em muitos 

casos perceber a acessibilidade como necessidade, um direito ir e vir para todos. 

O professor além das dificuldades de acesso, e de enfrentar a falta de estrutura 

nas instituições para por em prática a sua profissão, a docência e seu aprendizado de 

sua graduação. E neste depoimento, recorda a sua primeira experiência, narrando 

como foi sua atuação: 



81 

 

 

Ah! A primeira vez que atuei foi muito diferente. Marinheiro de primeira 
viagem, nervoso, 'aleijado', cadeirante, um monte de coisas na cabeça. 
Porque a gente sempre pensa, na verdade primeiro a gente sempre pensa 
que quando se é pela primeira vez professor, que realmente a gente não 
sabe quase nada, pensa que não vai dar conta, pois ainda não se tem a 
prática. Só a prática do estágio parece ser muito pouco naquele momento. 
Diferente porque a gente vai com muitas duvidas, sei lá, com muita sede ao 
pote, talvez. Ou sei lá, porque a gente fica muito inseguro, talvez pela forma 
em que os alunos me olhavam em cima daquela cadeira de rodas, parecia 
que eles não esperavam muito de um professor 'aleijado', e estagiário, pois 
esses momentos vivi no meu estagio. Mas como professor já foi diferente, 
pois tu já entras na sala se apresentando como professor, e eles (os alunos) 
esperam muito mais de um professor. Já formado, com a experiência anterior 
dos estágios, de outras atividades, da própria experiência de vida, a gente vai 
ficando mais maduro, mais certo de si mesmo, a gente até pode saber que 
ainda não se sabe tudo, não detém de todo o conhecimento, de tudo, mas 
não deixa transparecer insegurança. Então, eu tive que estudar aprender 
muito para poder ensinar, e foi ali que eu conheci um pouco mais do 
português, da língua portuguesa, eu reestudei tudo que eu tinha aprendido no 
meu segundo grau, no meu terceiro grau, reestudei e aí estava pronto para 
ensinar. Foi interessante para mim, foi mais fácil porque, eu já atuava no 
ensino médio, nesse período eu já tinha sido vereador, então, eu já tinha 
outra visão da coisa, não me deixava mais me abalar pelos olhares de 
curiosidade ou de pena, eu ia logo escancarando. Foi muito legal essa época. 
(BV, 2011, p. 145)   

 

A inserção do professor no mundo de trabalho se deu de forma quase que 

desesperadora, como já relatou, não tinha essa intenção de ser professor, mas devido 

as suas condições financeiras teve que fazer essa opção. Já formado e habilitado, 

encarou mais esse desafio e nos conta se teve, ou se ainda tem alguma estratégia 

diferenciada para poder dar suas aulas, comenta ainda sobre a sua carreira docente. 

 

Hoje eu estou me readequando a outras necessidades. Eu sempre tentei 
atuar naturalmente, dentro das minhas possibilidades, eu escrevia no quadro 
sentado na cadeira de rodas, é claro! Eu só conseguia escrever da metade 
do quadro para baixo, sempre fui assim, usando o giz e o quadro negro. 
Trabalhava muito com ditado, mas às vezes tinham conteúdos entre uma 
matéria e outra que realmente precisava ser escrita no quadro e copiada 
pelos alunos, para maior entendimento deles mesmos. Nunca deixei de pedir 
apoio para os alunos, quando eu percebia que era necessário, sempre tinha 
mais de um querendo ir ao quadro escrever pelo professor. Ah! Isso é bem 
interessante, eu fui motivado a pedir ajuda para os alunos por colegas de 
profissão, pois eles também pediam para alunos escreverem no quadro 
negro por eles, e eles não eram deficientes! Então depois de decidir, ou 
sortear, ou ainda fazer uma escala, um dos alunos ou outro sempre ia para 
quadro escrever por mim. 
 

Como define na teoria  Foucault “a história do cuidado e das técnicas de si 

seria uma maneira de fazer a história da subjetividade através do empreendimento e 

das transformações, na nossa cultura, das relações consigo mesmo, com seu 
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arcabouço técnico e seus efeitos de saber”. Observamos as técnicas e estratégias 

criadas pelo professor à adaptação de sua metodologia ás necessidades. 

 
Hoje, com o apoio da tecnologia, trabalho muito com o data show, mas 
quando a aula é de dia e o sol esta muito forte como faz para usar o bendito 
data show? É um pouco mais complicado, mas quando realmente não dá 
para usá-lo, a gente pede para um aluno escrever. Eu não faço mais esse 
esforço devido à idade e os desgastes naturais que todos nós temos. 
Normalmente a gente até tenta fazer adequações na sala para que o data 
show, seja implementado como recurso, às vezes essa ferramenta causa 
mais impacto nos alunos. Chego a pensar que a era do giz esta com os dias 
contados. Penso que o planejamento da aula também tem e é muito 
importante, a aula para o aluno tem que ser motivadora, despertar interesse, 
é necessário que ele queira aprender e que ele vá buscar esse interesse 
através da motivação que o professor esta passando. Hoje já trabalho com 
essa perspectiva, se modificando, penso assim, que eu estou num discurso 
com meus alunos que quando eu falo, eu faço. Que eu ensino porque eu 
gosto muito de ensinar. Mas que sempre busco novas alternativas para 
motivá-los, por exemplo; aula de redação, eu levo todos para o laboratório de 
informática, para desenvolverem seus cognitivos usando o computador, para 
perceberem que mesmo o computador tendo o corretor de textos, eles 
podem escrever errado, para eles perceberem que o texto no computador 
pode sair errado. Então é mais uma forma de ver, de mostrar para eles, que 
eles têm que conhecer mesmo as regras da língua portuguesa. Não adianta 
ser só mais um que não, conhece o português, o português é muito 
importante. (BV, 2011, p. 147 e 148)     
 
Pois bem, meu ingresso na carreira docente se deu como eu já tinha 
respondido em algumas perguntas anteriores, foi por falta de grana mesmo, 
falta de dinheiro, falta de perspectiva, de recurso financeiro. Foi quando eu 
disse para mim mesmo; eu tenho uma formação, sou graduado, sou 
professor. Um dia desses, um colega, professor precisou pegar sua licença e 
me convidou para substituí-lo, indicou-me para a sua escola. Ele me falou 
que me indicou, porque ele já me conhecia e conhecia um pouco do meu 
trabalho, dizendo: "— Eu te conheço como pessoa, então tu como professor 
vai ser fantástico." E me incentivou a pegar três meses de aula, no lugar dele 
enquanto ele estaria de licença. Eu fui, deu tudo certo. Quando terminaram 
os três meses, ele retornou, me parabenizou e ele me disse que no ano que 
vem, teria inscrições para ACT, e que para eu me inscrever e dar aula, 
porque a turma dele disse que eu tinha sido fantástico. E realmente fui me 
surpreendi e gostei da profissão. Então no ano seguinte já fui para uma sala 
como ACT. Logo em seguida saiu o concurso para o estado, eu fiz concurso 
para o estado, passei. Eu amo essa profissão, porque como eu falo, o 
magistério é uma cachaça, é muito bom, eu adoro isso, acho que a 
educação ainda tem saída. É uma pena que os grandes governantes ainda 
não invistam mais na educação. E logo em seguida também fiz o concurso 
para o município, também sou da rede municipal que é de 5ª a 8ª, mas acho 
fantástico o magistério... (BV, 2011, p. 148)    

 

Nos depoimentos até então, constatamos que o professor passou por inúmeras 

dificuldades, de preconceitos, de aceitação, de acessibilidade, de credibilidade, de 

acesso à docência por ser pessoa com deficiência, para traçar essa sua trajetória, 

mesmo já no início das políticas públicas na área da inclusão. Vejamos um breve 

comentário sobre essa abordagem. 
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Se bem que já havia passado o ano internacional do deficiente, estávamos 
no ano de 1982 e já havia uma primeira semente de que as pessoas com 
deficiência estariam passando a fazer parte da sociedade. Aqui em Itajaí e 
em Balneário Camboriú, na nossa região ainda era o início, era uma 
pequena semente, mas já havia a ideia de que as pessoas deficientes 
começariam a fazer parte da sociedade. (BV, 2011, p. 141)    

 

4.8 Se tu esperas ser incluído tu não vais ser incluído nunca, mas se tu quiseres 

ser incluído tu chegas lá! 

 

 Entende como filosófica a discussão em torno da inclusão, pois se todos são 

iguais perante a Lei, todos são diferentes também. Segundo ele, na sociedade não dá 

para esperar ser incluído, é preciso se fazer incluir, lutar por isso.  

 
Na verdade, existe um discurso e uma discussão de que não somos nós que 
nos incluímos e sim a sociedade que nos inclui. A sociedade que tem que nos 
aceitar. Eu penso que a sociedade tem que aceitar, mas se a sociedade não 
quiser aceitar eu vou me fazer incluir pela sociedade, na sociedade. (BV. 
2011. p. 150)   

Quero dizer que as pessoas são diferentes, eu sou um professor diferente do 
outro professor de português, que não ando, me locomovo com ajuda de uma 
cadeira de rodas, mas sou diferente do outro que também, é diferente de mim 
e do outro. Somos professores diferentes tendo as mesmas deficiências. O 
impacto é que as pessoas mesmo já sendo diferentes, podem realmente se 
apresentarem diferentes, E é esse impacto que é importante, por isso eu 
busco mostrar para os meus alunos, para que percebam que existem 
diferenças nas pessoas, as diferenças existem para serem respeitadas.  (BV. 
2011. p. 152 e 153)      

 

É um homem com deficiência adquirida no início da idade adulta. O choque, 

não obstante ás lamentações iniciais, não foram suficientemente grande para tirar 

dele a vontade de viver. Seguiu em sua cadeira de rodas e comenta que ainda se 

diverte com a reação das pessoas, apesar de sua deficiência que não o torna incapaz 

de raciocinar e nem sequer afastou de sua vida a vontade de viver e de amar.  

Em sua trajetória acadêmica, conviveu com pessoas positivas, como quando 

fala de seu irmão, e com pessoas negativas, como o professor que não acreditavam 

em sua vocação para o magistério.  

Barão Vermelho foi crescendo interiormente, desenvolvendo forte 

personalidade e percebendo que, às vezes, precisaria tomar a iniciativa para ser 

incluindo, sabendo como aproveitar esse outro modo de vida que adquiriu depois do 

seu acidente de moto, se conectando com a inclusão degustada, ou seja, internalizou 
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sua deficiência sem maiores problemas. Não esperando ser incluído. Esse cotidiano 

tornou uma luta, uma corrida pela sobrevivência, que hoje pode ser percebido, como 

mais um dos grandes exemplos de "superação" no que se refere à inclusão. No 

processo de sua subjetivação como professor com deficiência, a escola ainda tem 

que se desenvolver muito para ser inclusiva.  

Mencionando a escola aonde trabalha, dizendo que essa pode ser considerada 

uma escola inclusiva. 

 

De que forma que eu vou me incluir? Eu vou exigir o meu direito de estar num 
bar e ser bem atendido, de entrar numa loja para fazer compras, mas a loja 
não tem acessibilidade suficiente! Então eu direi: “- Ah! mas essa loja não tem 
local para um cadeirante provar a roupa?” “Então vou trocar aqui no meio de 
vocês todos, eu não vou ter nenhum problema de me trocar no meio da loja”. 
Então logo em seguida alguém vai questionar. “- Sim! Mas isso que senhor 
esta segurando é uma cueca, o senhor não pode provar uma cueca na frente 
de todos". Eu respondo novamente a ele; “- Então você coloca um local onde 
eu possa ser atendido com discrição”. Eu penso que a inclusão se dá assim 
mais ou menos assim, na base da porrada, dos dois lados, quando a pessoa 
aceita e quer nos receber, mas se a pessoa não quer nos receber, nós temos o 
direito de fazer com que sejamos recebidos, a gente se impõe, e aí, eles que 
se virem em tornar acessível aquele determinado local, providenciando uma 
possibilidade ou uma estrutura de nos receber. Isso é se incluir, não ser 
incluído. . (BV. 2011. p. 23, 150 e 151)    

 

Enquanto gestor público cria formas e soluções de acessibilidade na escola, 

pelo menos os acessos ao interior da edificação foram liberados de barreiras 

arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa  

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

A minha escola ela passa a ser inclusiva, e infelizmente, quando eu fui 
nomeado diretor dessa escola, aonde hoje eu leciono. Quando diretor eu 
adaptei o que eu pude, como eu fui diretor, eu consegui adequar toda a escola, 
hoje a escola tá bem adequada para pessoas com deficiências. Ela tem a 
possibilidade de receber, o aluno e professor. Se o aluno e professor forem 
deficientes eles vão poder ir a todos os lugares e com certeza eles vão ser 
bem recebidos pelos professores e toda comunidade escolar, porque eu 
também faço parte de um grupo que vai discutir essa escola inclusiva, seja nos 
conselhos de classe, seja o aluno específico. “Ah! Mas ele não é teu aluno”, 
não quero nem saber, eu quero fazer parte dessa discussão e a gente vê hoje 
que os professores, principalmente os mais velhos, eles estão mais receptivos 
para a aceitação do aluno com deficiência. Os professores me observam em 
prol dessa luta e eles começam a entender que realmente tem que abrir 
espaço para outras pessoas que andam de cadeira de rodas. (BV. 2011. p. 24, 
151)   
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Forte o bastante para continuar, incluiu-se e se graduou em de Letras. É 

professor, cidadão de direito e fato.  

 
É isso mesmo, na verdade é isso... Se tu esperas ser incluído tu não vais ser 
incluído nunca, mas se tu quiseres ser incluído tu chegas lá! (BV. 2011. p. 151)   
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CAPÍTULO V 

 

PROFESSOR TIO TOMÁS: cautela e astúcia diante das dificuldades 

 

 

O professor Tio Tomás, é o terceiro entrevistado desta pesquisa que identifica, 

qualifica e aprofunda o olhar sobre o processo de subjetividade do professor com 

deficiência na prática docente. Todos os professores com deficiência, entrevistados 

nessa pesquisa, apresentam suas deficiências em tempos distintos: na infância 

(Penélope), no início da fase adulta (Barão Vermelho) e em plena fase adulta (Tio 

Tomás), todos com diferentes graus de deficiência física, de severa a leve.  

Tio Tomás é formado em Filosofia e não possui especialização. É professor de 

Filosofia nas séries finais do ensino fundamental e no ensino Médio, na rede estadual 

de ensino, na cidade de Navegantes – SC. Atua há quatro anos na condição de ACT - 

Admitido em Caráter Temporário, na mesma escola. O Professor tem 45 anos, 

nasceu em Minas Gerais, é solteiro, mora com os pais e um irmão em Navegantes.  

 

5.1 Eu não nasci com deficiência 

 

Possui deficiência em um membro inferior e em um membro superior, causada 

por acidente de motocicleta. Esse acidente deixou Tio Tomás com sequelas no braço 

esquerdo e na perna esquerda. Perdeu quase toda a coordenação motora no braço 

esquerdo, e quase toda a força também de sua mão esquerda. Eis seu relato: 

 

Eu não nasci com deficiência, essa minha deficiência física que eu tenho hoje 
é devida justamente ao acidente que eu sofri de moto, para ser bem exato, no 
dia 2 de fevereiro de 2009. Até esse acidente eu era uma pessoa tranquila e 
normal, eu tinha uma vida normal. Depois desse acidente, foi difícil, mudou 
tudo da noite para o dia. Fiquei alguns meses internado, passei por várias 
cirurgias, cheguei a pensar que eu não iria mais andar, esses pensamentos 
me faziam sentir um zero à esquerda. Estava desanimado. Quando recebi 
alta e vim para casa de meus pais e me vi em cima daquela cadeira de rodas, 
naquele momento parecia que o mundo tinha acabado para mim. Eu só 
chorava. Até que minha mãe e meu pai começaram a me dizer umas coisas 
que eu acabei pensando, associando, meditando. Levou um bom tempo, mas 
quando saí da cadeira e fui para as muletas, parece que suavizou aquela 
carga. Aí então, eu tive que ir me conhecendo, redescobrindo meus 
movimentos e possíveis outras habilidades. Eu tive que me adaptar a 
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algumas coisas. Tive que aprender a escovar os dentes com a outra mão, a 
me vestir, a me alimentar e tantas outras coisas. Tive que mudar 
principalmente na questão do braço, adaptando-me, mas como eu já havia 
desenvolvido uma habilidade com os dois braços e as duas mãos anterior ao 
acidente, foi só aperfeiçoar um pouquinho a parte motora do meu braço 
direito e seguir em frente. (TT, 2011, p.155)       

 

Segundo Sassaki (1997, p.168), a inclusão social é o processo pelo qual a 

sociedade e o deficiente procuram se adaptar mutuamente, em vista a equiparação 

de oportunidades e, consequentemente, uma sociedade para todos. A leitura que se 

fez durante muito tempo a respeito de teorias como essa de Sassaki, é que a inclusão 

significa que a sociedade deve se adaptar às necessidades das pessoas, para que 

estas possam se desenvolver em todos os aspectos da sua vida. 

Hoje, com a evolução também das teorizações das políticas públicas sobre 

inclusão, do entendimento, da compreensão e do desenvolvimento da pessoa com 

deficiência, podemos fazer a leitura, quando Sassaki nos diz que "a inclusão social é 

o processo pelo qual a sociedade e o deficiente procuram se adaptar mutuamente...",  

Compreendendo que a inclusão é um processo de transformação contínua e 

constante da sociedade, esse processo de adaptação/modificação também deve 

passar pela pessoa com deficiência, que deverá demonstrar seu interesse em ser 

incluído, como fez Tio Tomás, no relato acima. 

Esse pensamento firmado como conceito e compreendido na formação da 

subjetivação do sujeito com deficiência fez com que as marcas singulares, na 

formação desse sujeito, na construção de crenças e valores, no desenvolvimento da 

aceitação de sua subjetividade, contribuíssem para os processos de interação social, 

ou seja, para o seu relacionamento com o outro. 

Esses processos de transformações, tanto da sociedade, quanto da pessoa 

com deficiência, devem intervir e agir de forma igualitária no desenvolvimento das 

atitudes, costumes, estilos, jeitos e modos desses sujeitos, gerando autonomia social 

e profissional. 

Nesse contexto está o professor, Tio Tomás, que sempre teve boa saúde, 

desde o nascimento, e viveu no Sul de Minas Gerais com seus amigos e sua família, 

preservando valores e costumes. Tio Tomás, foi preparado desde cedo, incentivado e 

educado para ser padre, como a maior parte dos meninos daquela região, naquela 

época.  
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5.2 Desde cedo fui incentivado pela família a procurar o seminário. 

 

Tio Tomás entrou no seminário aos 14 anos, estudou dois anos de Teologia e 

desistiu da vida clerical. Cursou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

graduando-se e bacharelando-se em Filosofia pura, no Estado de São Paulo. Deu 

aulas particulares e ajudou sua família. Assim, vai nos contando a história de sua 

formação:  

 

A minha formação desde a minha infância foi normal, eu era uma criança 
normal. Desde cedo fui incentivado pela família a procurar o seminário. Então 
minha formação um tanto acadêmica teve início justamente no período 
seminarístico [...]. Eu entrei no seminário em Minas Gerais, em Itajubá, sul de 
Minas Gerais, seminário menor, o único seminário menor da congregação na 
época dos MSC. (TT, 2011, p.154)    

 

Depois do seminário menor, Tio Tomás foi para São Pulo complementar seus 

estudos, cursando o seminário maior e, posteriormente, ingressou na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras.  

 

Então, ainda adolescente, fui para o seminário maior terminar o meu segundo 
grau. Fui me interessando por filosofia e nesta ciência me encontrei. Depois, 
ingressei na Faculdade de Filosofia, lá mesmo, em São Paulo. Nascia minha 
futura profissão de professor. (TT, 2011, p.154)  

 

Ao lado de colegas do seminário, antes de ingressar na Faculdade, o jovem 

estudante era bastante solicitado e proferiu inúmeras palestras em muitas escolas.  

 

Já em São Paulo em 1999, eu saí e deixei o seminário. Daí sim, eu dei um 
rumo à minha carreira como professor. Como eu já tinha esse espírito mesmo 
de dar aula, isto é, eu já tinha vontade de estar em uma sala de aula e atuar 
como professor, pois já fizera palestras no seminário e em várias escolas de 
São Paulo, não poderia deixar de ser mesmo professor.  (TT, 2011, p.160).  
 
A primeira escola em que eu exerci de verdade a função de professor, como 
profissional da educação, como mestre, foi de fato na cidade de Capelinha, 
em Minas Gerais. Foi assim que dei inicio à minha vida como professor, como 
profissional, dentro de uma escola, utilizando todos os meios necessários. 
(TT, 2011, p. 160). 
 

Atualmente, Tio Tomás é professor de Filosofia nas séries finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, na rede estadual de ensino, na cidade de 

Navegantes. Atua, há três anos na mesma escola, na condição de ACT (Admitido em 

Caráter Temporário). 
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5.3 Foi justamente no retorno para sala de aula que eu balancei 

 

Tio Tomás no percurso de sua vida adquiriu deficiência física. Possui 

deficiências nos membros e depois de algum tempo de adaptação, diante da nova 

vida, foi buscando forças e se superando. Tio Tomás ainda era canhoto, antes do 

acidente, e foi justamente esse braço que ficou afetado. Anda com dificuldade, devido 

a limitações em sua perna esquerda, participou de muitas sessões de fisioterapia e 

esporadicamente necessita de apoio de muletas. Tio Tomás teve que se readaptar 

para continuar exercer sua profissão de docente.  

 

O problema na perna permanece, eu tenho uma platina, ou melhor, tenho 
varias próteses de platinas no meu corpo, mas a única parte que me 
incomoda mesmo é o tornozelo. Minha perna ficou mais curta do que a outra, 
devido às múltiplas fraturas sofridas. Ficou tudo em frangalhos. (TT, 2011, 
p.156)   
 
Quanto à coordenação motora do braço esquerdo eu a perdi. Tenho plena 
coordenação motora só no braço direito. Não posso pegar peso no braço 
esquerdo nem escrever no quadro. Foi difícil me adaptar... (TT, 2011, p. 156)   
 

O professor Tio Tomás já lecionava quando sofreu o acidente que o afastou 

vários meses da sala de aula. O grande impacto ocorreu com o seu retorno, pois 

chegou à escola meio ano depois, de muletas, tendo que se readaptar ao quadro de 

giz e à rotina do ambiente escolar.  

 
Eu penso que foi justamente no retorno para sala de aula que eu balancei um 
pouco, a gente fica com aqueles sentimentos negativos... Será que eu vou 
conseguir? Como será a reação dos alunos? Eu queria ter certeza, eu queria 
saber como ia ser! Eu agora sendo muletante, como seria entrar na sala? 
Será que eu vou conseguir me readaptar? Será que eu vou conseguir atingir 
os meus próprios objetivos? Quero dizer que nesse retorno as atividades 
corriqueiras da vida, foram as que mais me marcaram, foram momentos 
difíceis nessa nova rotina, foi pesada, confusa, mexeu muito comigo, mexeu 
muito com os meus sentimentos e de certa forma este desafio de ter que 
retornar para de sala de aula, foi o mais importante nessa nova etapa de 
minha vida. Dar aula foi o que sempre quis fazer, foi o que sempre fiz de 
melhor na minha vida. (TT. 2011 p. 157 e 158)  

 

Foucault nos faz refletir, pensar um pouco nas experiências que Tio Tomás, 

vivenciou após seu acidente, tendo que passar por momentos decisivos em sua vida. 

Tio Tomás teve que recorrer ao seu interior para fazer uma busca de si para si, para 

poder se reconhecer como pessoa novamente, de se perceber, mesmo ele tendo 
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medo, duvida, sendo cauteloso para o seu enfrentamento, quando Foucault nos diz 

que: 

 

Pode-se caracterizar brevemente essa "cultura de si" pelo fato de que a arte 
da existência — a techne tou biou sob suas diferentes formas — nela se 
encontra dominada pelo principio segundo o qual é preciso "ter cuidados 
consigo"; é esse princípio do cuidado de si que fundamenta a sua 
necessidade, comanda o seu desenvolvimento e organiza a sua prática. Mas 
é necessário precisar; a ideia segundo a qual se deve aplicar-se a si próprio, 
ocupar-se consigo mesmo. (FOUCAULT, 2009, p.49). 

 

Os cuidados que ele, efetivamente tomou, para a sua nova forma de vida 

mostram que Tio Tomás (2011, p.158) se superou, quando diz "que quanto mais 

chegava perto o dia de retornar, eu sentia uma força a mais em mim, que me 

encorajava, me dando forças para eu estar superando-me diariamente, até os meus 

pensamentos começaram a mudar.”.  

Esses cuidados o afastam do assujeitamento da dimensão da referencialidade 

da inclusão imposta, o verdadeiro “imposita stigmat". O principio dessa dimensão esta 

registrado nos relatos de Tio Tomás, quando nos fala de seus medos, de suas 

duvidas, mas também menciona o apoio dos pais desencadeando autoconfiança, 

certa valorização na autoestima. 

Esses medos, dúvidas, cautelas, sossego, são atitudes, é a forma de ele ver a 

vida. Essas características são suas marcas, é a sua subjetividade, que se apresenta 

em muitos momentos de seu relato. Esses são os seus processos de subjetividade. 

Tio Tomás nos deixa bem claro, em seus relatos, os seus combates interpessoais, 

analisando-se, contestando a si, interrogando-se. Esses questionamentos são 

situações indispensáveis para ele se inserir em seu processo de subjetivação. 

Percebe-se isso, de modo mais apurado, quando ele sai dessa dimensão imposta 

dizendo que "dar aula era o que sempre quis fazer." Esta afirmação concretiza aquela 

subjetivação.  

Tio Tomás, encontrou uma forma de se questionar primeiro, para depois reagir. 

Essa reação, categorizada pelo cuidado de si, construindo o seu modo de ser, 

explicitando sua subjetividade, num enfrentamento permanente, sempre diante dos 

acontecimentos e provações existenciais, foi a responsável pela sua inclusão.  

 

5.4 Os alunos se acostumaram com o novo professor de muletas.   
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Tio Tomás se preparou de modo a suportar eventuais infelicidades e desgraças 

que lhe foram impostas, articulando seus próprios pensamentos negativos e críticos. 

Pode-se dizer que a função critica pessoal foi abstraída, através do cuidado de si e 

exerceu papel de autocorreção. Podemos lembrar aqui a correção feita por Sócrates a 

Alcibíades, ao apontar nele a ignorância que ignora a si próprio. Todavia, o cuidado 

de si impõe-se sobre o fundo dos erros, dos maus hábitos, das deformações e 

dependências incrustadas, das quais é preciso se livrar. Em vez de “formação-saber”, 

trata-se de “correção-libertação” Foucault (2010, p.89). 

Tio Tomás, foi se libertando desse atrelamento embutido na sua deformação, 

atraindo para si a responsabilidade de estar como foco, que deve ser observado e 

reconhecido por ele mesmo. Larrossa nos ajuda a compreender esse ato do Tio 

Tomás, quando nos fala: 

 

Com relação à experiência de si, Foucault procura identificar condições 
práticas e históricas em que os sujeitos podem ser produzidos, através da 
análise dele como objeto que se observa, se analisa e se reconhece como 
algo passível de ser “sabido”. Esse processo é o que Foucault entende por 
subjetividade, e se entrelaça com a “experiência de si mesmo”. (LAROSSA, 
1994, p.55).  

 

Nessa experiência descrita por Larossa, percebe-se que Tio Tomás passa por 

experiências de si mesmo, através das mudanças de sua vida, questionando-se, 

analisando-se, identificando-se, ainda, como professor, tentando se incluir, sendo ele 

o medianeiro do cuidado de si, para consigo. Esses cuidados de si, que teve consigo 

mesmo, para si, nesses momentos, foram o de superação de viver bem, de interpretar 

em si a arte de viver. Sendo a subjetivação a apropriação de uma inquietação 

manifesta, pode-se afirmar no caso do Tio Tomás, que as novas estratégias por ele 

criadas, se encaminharam para o seu autoconhecimento e para a sua nova fase 

profissional. 

  

Que quando você tem uma vida normal, como eu tinha antes de sofrer esse 
acidente, tudo estava no meu alcance e eu não precisava pensar em como 
fazer isso ou aquilo, muito menos ter que se adaptar a uma nova vida. 
Adaptando a sala de aula para as minhas atuais necessidades, 
principalmente em relação ao quadro negro, que o professor normalmente faz 
muito uso durante a aula. E foi a partir desse acidente que eu passei a utilizar 
outras estratégias. Ditados mais frequentes, maior uso do quadro negro, para 
explicar todo conteúdo abordado. Então, foi mais ou menos isso, o que eu 



92 

 

senti no recomeço um pouquinho de dificuldades em me adaptar à nova vida. 
Os alunos, assim, se acostumaram com o novo professor de muletas e eles 
aceitaram esse novo modo de eu trabalhar em sala. (TT. 2011, p. 157)  

 

Mas Tio Tomás relata que foi bem recebido por seus alunos e que após seis 

meses deixou as muletas para voltar a caminhar normalmente, embora tenha ficado 

com sequelas do acidente.  

 

O meu retorno à escola para lecionar foi bem positivo. No primeiro dia eu já 
me senti à vontade. Fui muito bem recepcionado pelos colegas, professores, 
diretora, enfim por todos da escola. Eu fiquei muito feliz por aquela calorosa 
recepção.  A recepção foi muito boa, carinhosa e todos ficaram muito felizes 
com o meu retorno. (TT. 2011, p. 156)  
 
Eu estava de muletas. Mas seis meses depois do meu retorno, eu já comecei 
a deixar de usar as muletas e passei a andar quase que normal, mancando 
pouquinho, mas andando. Então no começo sim, existiu um receio por parte 
dos alunos, mas passageiro. Um pequeno receio, podendo ser interpretado 
como preconceito, mas posso interpretar como um sentimento de pena de 
alguns alunos foi esse sentimento que muitas vezes eu presenciei em alguns 
alunos. (TT. 2011, p. 158)  

 

Tio Tomás foi uma criança, um adolescente e um adulto saudável, que passou 

por uma experiência de dependência, tudo motivado por um acidente de moto. Isso foi 

há três anos. Ele experienciou a normalidade e a anormalidade em tempos distintos 

pode identificá-las nos seus relatos, essas duas experiências fizeram com que ele 

tivesse outro olhar para sua existência. 

 

5.5 Minha escola não satisfaz a inclusão, logo também não me sinto incluído. 

 

Passando por esse período crítico de sua vida, parou para filosofar sobre a 

vida que levava e questionava, muitas vezes, sobre o valor de sua existência. Hoje, 

Tio Tomás fala com propriedade e com preocupação sobre a inclusão. 

 

Eu penso que a inclusão é um dos temas centrais e atuais, muitas vezes é a 
própria escola que trabalha e desenvolve essa abordagem, ou até mesmo a 
sociedade, que tem que desenvolver melhor esse assunto. (TT. 2011. p. 161)  
 
Então eu penso que essa inclusão social, pode e deve estar dentro do 
ambiente escolar, no dia-a-dia de todos, na sociedade, em geral.  Inicia-se o 
ano letivo com 40 alunos dentro de uma sala, como acontece na escola que 
trabalho, chega-se ao segundo semestre, temos 28, 20, até 12 alunos. Isso é 
inclusão?  Creio que não. Inclusão para mim é todos respeitando a diferença, 
sem diferença. Creio que é isso! (TT. 2011. p. 162)  
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Hoje, Tio Tomás é um defensor da inclusão, um observador da existência, da 

falta ou não da acessibilidade. Tio Tomás ainda não consegue perceber a escola 

aonde trabalha como uma escola inclusiva ou se sentir totalmente incluído.  

 

É que muitas vezes esse processo não cabe só à escola propriamente dita, 
para ela ser inclusiva realmente. Depende de outros fatos e fatores. Mas se 
percebe um pouco essa preocupação da escola na atualidade. E nítida essa 
preocupação de se tornar inclusiva, mas muitas vezes não cabe só a ela, como 
instituição, mas ao sistema todo que é ainda muito precário. (TT. 2011. p. 162) 
 
Isso varia bastante. O professor hoje não está 100% satisfeito. Basta você falar 
com o profissional, conversar com ele, e logo percebe que nenhum professor 
reclama de salário. Isso não é o "X" da questão, o "X" da questão não é só o 
salário. Porque o salário muitas vezes ele pode não significar aquilo tudo... 
Mas o que muitas vezes a gente reclama é justamente que o profissional, o 
professor esta ficando um pouquinho de lado, esquecido como ferramenta 
importante para o desenvolvimento de todos. Está esquecido. Ele se sente 
excluído. Ele não é valorizado como deveria de ser. Sabemos que o professor 
hoje, é à base da sociedade, todos passam por ele. Sou favorável a que tudo 
se ajeite, por isso sou também favorável à inclusão do professor deficiente. 
Minha escola não satisfaz a inclusão, logo também não me sinto incluído. (TT. 
2011. p. 162 e 163)  

 

Tio Tomás ainda tenta filosofar sobre o impacto positivo de ser professor com 

deficiência, um impacto positivo na vida dos alunos, podendo o professor com 

deficiência ser um estímulo no processo ensino-aprendizagem, na formação integral 

do educando. O professor, após o acidente que o transformou numa pessoa com 

deficiência, passou a adotar estratégias para atuar em sala de aula. Isso com o intuito 

de superar possíveis obstáculos ou barreiras que pudessem atrapalhar a sua 

atividade profissional, sua interação com os alunos e a inclusão social. 

O retorno à atividade escolar de Tio Tomás se deu sem grandes problemas. 

Para ele, apesar dos óbvios problemas, resultantes da sua deficiência, a volta como 

confiante professor se realizou plenamente.  

Ele afirma que todos na escola o viam, depois do acidente, como igual, já que 

não percebeu diferenças de tratamento, tanto dos colegas, como da direção, 

funcionários e alunos.  

O preconceito velado não foi percebido por Tio Tomás diretamente, mas ele 

sentiu, sim, a necessidade de se adaptar à nova realidade, para manter seu domínio 

em sala de aula, com seus alunos. 

 

A primeira coisa, como eu já falei anteriormente, foram essas estratégias que 
usei para realizar atividades práticas, não esquecendo a teoria. Usei os 
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recursos de audiovisuais, incrementando as minhas aulas. Voltando à questão 
da prática tive que ser criativo para ir me readaptando, usando bastante 
dinâmica, nas aulas. (TT, 2011, p. 163)    

 

Tio Tomás, teve que se organizar. Ele experienciou logo após o seu acidente, a 

dimensão imposita stigmata. No retorno à sala de aula, ele aprende a viver com suas 

limitações, quando se percebe como professor, inserindo-se no “ergo vivamus”. É o 

momento em que ele e seus familiares percebem que a inclusão é um processo social 

permanente entre eles e a sociedade, e que ele é peça fundamental para o êxito 

desse processo.  

Por ele ter sido uma criança, um jovem, um adolescente e um adulto em 

perfeitas condições físicas, percebe-se que Tio Tomás, com essa nova vida, teria que 

levar daqui para frente, a “degustare vitam”, por experimentar outro modo de viver, 

internalizando sua diferença, participando plenamente do exercício da arte de viver, 

submetendo-se aos mais diferenciadores processos, mas nunca sem se sentir 

realizado plenamente ao fazer parte do universo a que pertence, por estar num 

constante processo de transformações, quando passou a tudo fazer por saber fazer e 

querer fazer.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A Pesquisa derivou do interesse no estudo na Educação Inclusiva a partir da 

dimensão dos processos de subjetivação dos professores visando relatar as 

estratégias para superar o distanciamento entre as alunos e as práticas de educação 

profissional. Oportunizou a discussão de suas experiências/sentidos pessoais e 

profissionais de inclusão social.  

 Observou-se como esses professores, com história de deficiência, se 

constituíram professores, e quais as barreiras que enfrentaram; quais os desafios 

impostos a eles e quais as conquistas e métodos utilizados para vencer a deficiência 

em face do exercício da profissão.   

 O objetivo problematizado nessa pesquisa sobre os processos de subjetivação 

de professores com deficiência e experiências de inclusão, correlacionando-os entre 

suas histórias de vida e o cuidados de si de Foucault e as formas de subjetividade, 

durante essa trajetória antes de ser pessoa com deficiência e depois. Provocou a 

discussão necessária da ocorrência da profissionalização e inclusão. 

Os sujeitos da pesquisa estavam efetivos e atuantes na 17ª GERED, em 

diferentes escolas e municípios contribuindo para a formação de pequenos alunos e a 

transformação da sociedade que pertencem. Com a demonstração de segurança 

profissional e a aceitação de suas possibilidades. 

Ao definir a metodologia utilizada optou-se por seguir os pressupostos básicos 

das obras do filósofo Michel Foucault, dando maior ênfase no referencial teórico, “o 

cuidado de si”. Com este referencial evidenciou-se a aplicabilidade do cuidado de si, 

como entendimento e foco o processo de subjetivação do sujeito, no professor com 

deficiência em sua trajetória de aprendizagem, formação e atuação profissional, 

aprofundando-se nas discussões das técnicas de si. 

Pode-se dizer que esses sujeitos entrevistados, vivem a dimensão conotativa 

da inclusão degustada, que significa experimentar outro modo de vida, é quando 

internalizamos a diferença.. e foram elucidando questões extraordinárias, que 

poderiam estar adormecidas no íntimo desses sujeitos, como compreender os 

processos de inclusão social.  

Foi um período de entrega emocional, pois a cada entrevista realizada, me 

recordava dos tempos de descobertas de mim mesmo, como pessoa com deficiência. 
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Nas leituras que fiz ao longo do tempo, para armazenar maiores conhecimentos, fui 

constatando que as teorizações, pesquisas e discussões referentes à inclusão tiveram 

um ótimo avanço, no que se refere à educação inclusiva/especial. 

No entanto, quando se trata de discutir a atuação profissional do professor que 

apresenta alguma deficiência física, esse assunto tem merecido pouca atenção das 

políticas e da intelectualidade da área.  

Nesse caso, é discutir não só um dispositivo de produção de sujeitos, de 

subjetividades, mediante um conjunto de atitudes, de inquietações, mas, sobretudo, 

de exercício, de práticas cotidianas que modificam o modo  como o cidadão é incluído 

como educador.  É também, a relação entre docência e deficiência  que representa 

significativa possibilidade de analisar a Inclusão Social desde o interior do trabalho 

docente, examinando as experiências exitosas, bem como com as respostas objetivas 

e subjetivas e as práticas vivenciadas e as alternativas encontradas para superá-las. 

Foucault (2004, p. 236), nos diz que "o cuidado de si" é uma forma confidencial 

da subjetividade e que a experiência de si mesmo é um jogo de verdade. Identificou-

se isso quando se aprofundou, se qualificando para analisar os depoimentos dos 

entrevistados. Que os três, mesmo que tenham tido experiências diferenciadas, em 

momentos e em tempos diferentes, com deficiências distintas, experienciando o 

processo de caminhar ou não, vivenciaram a experiência de si mesmo no jogo de 

verdade, da singularidade de si para si, numa forma sua, singular e genuína.  

Para Penélope, quando nos fala que passou a utilizar as pernas das outras 

crianças para brincar, foi à forma que encontrou de ver a vida, de estar se 

apropriando de sua deficiência, uma maneira particular, atenta para o seu interior. 

Não se inquietando diante de seu estado físico, isso fez com que vivesse a vida de 

uma forma diferente. A construção da subjetividade passa por essa postura diante da 

vida, tal qual assumida e enfrentada por ela e seus familiares, desde a sua infância 

até nos tempos de hoje. 

Foucault (2004) nos declararia que cada um deles conseguiu dimensionar uma 

relação consigo mesmo, aprendendo a governar a própria vida. Quando eles se 

identificaram e assumiram sua deficiência, perceberam do seu íntimo/interior para 

fora.  Foi quando cada um em seu momento, percebeu que essa verdade significava 

o seu reconhecimento social ,de si para si, ou seja, representava seu reconhecimento 

como "cidadão". Nesse momento pode-se perceber a internalização do processo de 
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subjetivação de cada um desses professores.  

Barão, na sua formação antes do acidente, já tinha desenvolvendo a sua 

subjetividade. proporcionada por meio de suas características marcantes. Ele alcança 

o seu reconhecimento social e os "primeiros passos" para iniciar o processo de se 

reconhecer novamente a si mesmo, investindo em si, iniciando os cuidados de si, 

conseguindo o seu próprio reconhecimento social, mesmo que fosse através de 

embates pessoais ou coletivos.  

Esses cuidados, esse reconhecimento, deixa registrado em suas atitudes.  

Quando encontrou em si essa forma de ver e viver a vida, conseguindo se apropriar 

de conceitos, foi uma ação dele, através de sua persistência, da teimosia, da astúcia, 

da impetuosidade, da audácia, da bravura, se reconheceu socialmente. Essas 

características mencionadas acima se referenciam as marcas de sua subjetividade. 

Tio Tomás se superou, menciona seus medos, dúvidas, cautelas, sossego, são 

atitudes de forma que se apropriou do viver. Essas características são suas marcas, é 

a sua subjetividade, que se apresenta em muitos momentos. 

 Os dados do estudo mostraram também que as políticas de educação 

Inclusiva na maioria das redes públicas ainda não estavam sendo adequadamente 

implementadas, dependendo exclusivamente dos gestores e sujeitos para as 

superações de dificuldades. 

Quando nos referimos ao processo de subjetivação desses sujeitos, conclui-se 

que todos tiveram dificuldades de adaptações, e todos constituíram sua subjetividade 

a partir do reconhecimento de si, como pessoa com deficiência e capaz. Todos 

vivenciaram o preconceito, a exclusão, um mais do que o outro, mas também foi 

nítida a superação individual e familiar. Esses sujeitos movidos à raiva, ao incentivo 

de familiares, mesmo que esses incentivos tenham sido severos. Constituíam as suas 

subjetivações, através de suas inquietações, atitudes, bravuras, impetuosidades, 

questionando valores e se apropriando de direitos de cidadania. 

Esses legados de transformações que experienciaram esses sujeitos, foram 

suas relações consigo mesmo, a qual oportunizou a todos principalmente por meio de 

suas atitudes, o reconhecimento de si. Esses sujeitos tiveram que cuidar de si, para 

adquirirem uma cultura diferente, ou seja, outra forma de ver e viver a vida. 

A pesquisa merece ter continuidade e aprofundamento nas análises com 

futuros pesquisadores que se interessem pela inclusão como forma plena de 
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cidadania. 
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APÊNDICE A 

Parecer Consubstanciado de Projeto de Pesquisa em Seres Humanos - Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gerência de Educação da 17ª Secretaria de Desenvolvimento Regional  

Cargo: Gerente de Educação 

Nome: Clenira Schmidt Pivatto 

 

Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto aos professores 

com deficiências atuantes nas Escolas Estaduais, sob responsabilidade de 17ª 

Gerência de Educação da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

 

Informações sobre a pesquisa:  

 

TÍTULO: INCLUSÃO DE PROFESSORES COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) E MÉDIO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE 

SANTA CATARINA (Região da 17ª GERED – Itajaí, SC). 

  

Pesquisadores responsáveis:  

 

Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 

Telefone para contato: (47) 3341-7516 

 

Eduardo Meneghelli Junior  

Currículo Plataforma Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4444250A7  

Telefone para contato: (47) 3361-0161 - (47) 8448-0094 

 

Esta pesquisa busca analisar a trajetória profissional de professores com 

deficiências, atuantes na rede estadual de ensino de SC, (na 17ª Gerência de 

Educação – GERED, da Secretaria de Desenvolvimento Regional), com vistas a 

identificar suas experiências de inclusão social.  A inclusão social vem sendo objeto 

de estudos nos mais variados níveis e modalidades de ensino, contudo, nesse 

projeto, seu foco estará centrado na atuação profissional de professores com 

deficiência (física, visual e auditiva) Pretende-se identificar como estes professores, 
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lotados na rede estadual de ensino de SC, na Gerência de Educação da 17ª 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, com sede em Itajaí, construíram sua 

trajetória profissional docente? Quais os papeis e as funções por eles exercidos nas 

escolas da rede estadual de ensino? Como instrumento de coleta de dados será 

utilizado: entrevista em profundidade. O critério de seleção dos sujeitos terá como 

referência sua lotação e atuação nas Escolas de Ensino Fundamental (Séries finais) e 

Médio da 17ª Secretaria de Desenvolvimento Regional, com sede em Itajaí. No caso 

de haver nesses quadros mais de dois professores com as deficiências física, visual e 

auditiva, serão selecionados os que atuam há mais tempo na rede. 

Os participantes da pesquisa serão informados previamente sobre os riscos e 

benefícios desta e para isso assinarão o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo o pesquisador e a orientadora 

comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos professores, 

mantendo anonimato absoluto sobre a identidade destes e sigilo das informações que 

possam ferir a imagem pessoal e/ou profissional dos entrevistados.  

Os resultados serão apresentados à banca examinadora da dissertação, assim 

como a esta gerência e aos sujeitos da pesquisa e somente serão publicados 

mediante prévia autorização por parte dessa Instituição. 

 

Nome da instituição: Gerência de Educação da 17ª Secretaria de 

Desenvolvimento Regional 

Nome completo do responsável legal: Clenira Schmidt Pivatto 

Cargo: Gerente da Educação 

Assinatura: 

___________________________________________________________________D

ata: ___ / 06 / 2011 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Participantes 

Entrevistado:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

Data da Entrevista: ___________________ Local: 

__________________________________ 

Horário de inicio: ____________________ Horário de término: 

_______________________ 

Pesquisador: 

________________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, rubrique em cada uma das páginas e assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a).   

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

TÍTULO: INCLUSÃO DE PROFESSORES COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) E MÉDIO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE 

SANTA CATARINA (Região da 17ª GERED – Itajaí, SC). 

  

Pesquisadores responsáveis:  

 

Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 

Telefone para contato: (47) 3341-7516 

 

Eduardo Meneghelli Junior  

Currículo Plataforma Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4444250A7  

Telefone para contato: (47) 3361-0161 - (47) 8448-0094 
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Esta pesquisa busca analisar a trajetória profissional de professores com 

deficiências, atuantes na rede estadual de ensino de SC, (na 17ª Gerência de 

Educação – GERED, da Secretaria de Desenvolvimento Regional), com vistas a 

identificar suas experiências de inclusão social. A inclusão social vem sendo objeto de 

estudos nos mais variados níveis e modalidades de ensino, contudo, nesse projeto, 

seu foco estará centrado na atuação profissional de professores com deficiência 

(física, visual e auditiva) Pretende-se identificar como estes professores, lotados na 

rede estadual de ensino de SC, na Gerência de Educação da 17ª Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, com sede em Itajaí, construíram sua trajetória profissional 

docente e quais os papeis e as funções por eles exercidos nas escolas da rede 

estadual de ensino. Como instrumento de coleta de dados será utilizado: entrevista 

em profundidade. O critério de seleção dos sujeitos terá como referência sua lotação 

e atuação nas Escolas de Ensino Fundamental (Séries finais) e Médio da 17ª GERED 

da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com sede em Itajaí. No caso de haver 

nesses quadros mais de dois professores com as deficiências física, visual e auditiva, 

serão selecionados os que atuam há mais tempo na rede. 

 

Riscos e benefícios decorrentes da participação na pesquisa: 

Caro professor sua participação na presente pesquisa é voluntária, logo, 

isenta de remuneração. Além disso, cabe esclarecer que os possíveis riscos ou 

desconfortos dela decorrentes vinculam-se a informações pessoais ou profissionais 

veiculadas no processo de entrevista, mas cujo teor poderá ser por você analisado 

durante a entrevista e/ou após a transcrição e retirado seu consentimento, caso 

verifique possibilidades da informação romper o sigilo ou anonimato requeridos.   

Acima de quaisquer prejuízos ou desconfortos, a pesquisa busca assegurar 

benefícios, pois se propõe a levantar questões de interesse social, afetas a sua 

trajetória e experiência de vida, as quais em muito contribuirão para ampliar as 

possibilidades de compreensão da problemática da inclusão, notadamente no 

contexto educacional. Ademais, sua participação poderá contribuir para aprofundar as 

reflexões sobre a docência e a história de vida dos professores com deficiências; 

ampliar a discussão desta questão no seu espaço de atuação profissional; e 

potencializar o seu sucesso profissional e inserção social.  
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Retorno dos resultados da pesquisa aos sujeitos e a instituição 

Os resultados serão apresentados à banca examinadora da dissertação, assim 

como à gerência de Educação, às escolas e aos sujeitos da pesquisa e somente 

serão publicados mediante prévia autorização por parte da 17ª GERED. 

O pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a 

confidencialidade e a privacidade dos professores entrevistados, mantendo anonimato 

absoluto sobre a identidade destes e sigilo das informações que possam ferir a 

imagem pessoal e/ou profissional dos entrevistados. 

Pretende-se ainda publicar artigos em periódicos, além de disponibilizar uma 

cópia do trabalho final na Biblioteca da Univali e no site do programa. 

 

Nome do Pesquisador: Eduardo Meneghelli Junior 

Assinatura do Pesquisador: _____________________________________________  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, ________________________________________________________________ 

 RG________________________ 

CPF __________________________ abaixo assinado concordo em participar do 

presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data: 

__________________________________________________________________ 

Nome: 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: 

__________________________________________________________________ 

Telefone para contato: 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

Nós, abaixo assinados, orientadora e mestrando, responsáveis pelo Trabalho 

de Conclusão de Mestrado (dissertação) intitulado “Os processos de subjetivação de 

professores com deficiência: e experiências de inclusão,” comprometemo-nos a 

manter a privacidade e a confiabilidade dos dados coletados na pesquisa, 

preservando integralmente o anonimato dos sujeitos envolvidos. Os dados somente 

serão usados nesse projeto. Qualquer outro uso que venha a ser planejado deverá 

ser objeto de novo projeto de pesquisa e ser submetido à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIVALI. 

 

Itajaí SC, ____ de _________ de _________ 

 

 

 

_______________________________             ______________________________ 

         Regina Célia Linhares Hostins                          Eduardo Meneghelli Junior                           

                      Orientadora                                                       Mestrando                                       
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APÊNDICE E 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA PROFESSORA PENÉLOPE  

 

Transcrição do primeiro professor entrevistado - 17/09/2011 

 

Eduardo - Primeira entrevista com professor com deficiência, professora Nadir, da 
escola? 

Penélope - Vitor Meireles 

Eduardo - Vitor Meireles de Itajaí. Gostaria que a senhora dissesse seu nome por 
inteiro dona Nadir. 

Penélope - Meu nome é Nadir Fernandes 

Eduardo - Nadir Fernandes 

Penélope - Uhum 

Eduardo - Sua idade é entre 36 e 45? 

Penélope - Vou fazer 44 

Eduardo - O sexo feminino? 

Penélope - Sim 

Eduardo – Formação, graduação e pós-graduação? 

Penélope - Sou pós-graduada em interdisciplinaridade 

Eduardo - Como? 

Penélope - Interdisciplinaridade 

Eduardo - Agora nós vamos começar dona Penélope. A Senhora pode descrever a 
sua trajetória de formação ou de aprendizagem desde a sua infância? Algumas coisas 
passagens rápidas... 

Penélope - Para eu poder falar sobre esse processo de aprendizagem, antes eu 
tenho que contar um pouco sobre minha Infância. Após a poliomielite, deu um 
trabalho, depois de eu ter engatinhado eu tive que ir me descobrindo. Então em 
primeiro lugar, eu aprendi a andar de quatro, literalmente de quatro. Eu calculo que 
até os seis anos de idade eu me locomovia assim. E eu não sei como foi essa fase de 
sair de quatro para muletas, eu me lembro de andar de quatro e logo já me vejo de 
muleta, acho que tive algo, um bloqueio mental por algum motivo, talvez trauma, pois 
eu corria de quatro, eu brincava assim, atravessa a rua assim e às vezes eu era 
atropelada por uma bicicleta que passava por cima de mim. Era uma moleca, subia 
em árvore de quatro, meu joelho era grosso de tanto andar de quatro esfregando ele 
no chão. Mas a minha mãe disse que viu alguém no centro da cidade andando de 
muleta, daquele dia em diante ela encasquetou que eu teria que andar de muletas. 
Foi nessa fase que acredito que houve um bloqueio, que eu não me lembro de como 
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foi essa transição de andar de quatro para as muletas. De repente eu já me vejo na 
escolinha, hoje a escola Aninha Linhares, mas antes era um grupo escolar, isso aqui 
em Itajaí.  

Eduardo - Isso aqui em Itajaí? 

Penélope - Essa escola era próxima a Rua São Vicente, essa escola não tinha piso, 
calçada, era de chão e tinha uns três degraus para poder entrar nela, o qual que eu 
passava certa dificuldade... Como eu morava próximo da escola era comum, por 
exemplo, eu ao ir para a escola, cair dentro de uma poça d’água e ficar toda molhada 
e suja de lama. Lá o diretor me pegava no colo me levava para a minha casa no seu 
colo, para que minha mãe me trocasse de roupa e ele me levasse de novo para 
escola. E como nós éramos bem pobres, e na hora do recreio, a gente nunca levava 
dinheiro para o lanche porque não tínhamos, alguns professores se comoviam com a 
minha presença, pegavam minha mão meio que escondidinho e davam dinheirinho 
para comprar uma merendinha. Posso dizer então que meus professores do primário, 
da primeira a quarta série antiga foram muito bons comigo, também me batiam com o 
caderno na cabeça quando não fazia as coisas, não me tratavam com peninha, até a 
quarta série.  

Eduardo - E, só cortando a senhora um pouquinho, como à senhora lembra-se desse 
seu ingresso na escola? 

Penélope - Meu ingresso na escola..., eu me lembro de pouca coisa, mas estou 
recordando da creche. E para minha mãe me levar para a creche eu ia de carrinho de 
neném. Eu andei em carrinho de bebê embora eu não fosse mais bebê, acredito que 
até os cinco anos. Então o que acontecia, às vezes eu via as crianças brincarem de 
peteca, na hora do recreio, da socialização, e eu lembro que sempre ficava sozinha 
no meu canto, nenhuma professora tentava fazer com que eu participasse das 
brincadeiras. - 

Penélope - Eu não me divertia na creche, mas em compensação eu me divertia muito 
quando meus irmãos me empurravam rápido naquele carrinho de bebê, eu sentia 
aquela adrenalina da velocidade e do perigo. Também recordo dos tempos da nossa 
carroça, quando às vezes eu ia junto com eles, também me lembro de um dia que me 
colocaram sentada no banco da carroça e o meu irmão deu uma chicotada no cavalo 
fazendo com que o cavalo arrancasse rápido, eu fui rolo, rolando eu fui parar lá no 
final da carroça, quase voei longe. 

Penélope - Eu lembro que com o tempo eu passei a utilizar a perna das crianças para 
brincar, eu inventei essa alternativa, como eles não me chamavam, eu chamava todos 
para perto de mim e convidava eles para brincar e eu dizia, “—vamos brincar de 
pega-pega?” E eles me olhavam sério, diziam assim: “—mas como Penélope?” E eu 
respondia a eles: “—Eu vou correr através das pernas de vocês! Vocês correm e eu 
fico observando o movimento das pernas à brincadeira por um todo.” A brincadeira ia 
criando corpo e eu inventando moda, dizendo que era a rainha e aquele era o meu 
reinado, que eu mandava como eu não podia correr, a rainha mandava todos 
correrem, uns iam correr em tal lugar e dizer bom dia para tal pessoa e outros iam 
correr para dentro sala dos professores, quando eu dizia: "Já!" Saiam correndo aquela 
renca. Depois de passar os primeiros meses na creche, eu tive sempre muitos 
amigos. 
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Penélope - Quando eu mudei para a escola do Aníbal César, é que eu me deparei 
com uma escada enorme, mais de vinte degraus para chegar à sala de aula. Teve um 
dia desses, que eu estava no piso superior próximo à escada e eu só senti, eu não sei 
quem..., eu só senti alguém tocar nas minhas costas, depois não me lembro de nada, 
só lembro o que me falaram; que eu vim de rolo os vinte degraus e... A direção da 
escola fazia com que eu subisse antes de bater o sino e descesse também antes de 
bater o sinal. Mas havia momentos, como na hora do recreio que a gente subia e 
descia junto com todos, coisas de criança. Como também havia outros dias, na hora 
do recreio, em que pegavam minha muleta na brincadeira e as escondiam de mim, 
hoje essa brincadeira pode ser chamada bullying. Eu ficava muito nervosa com essa 
brincadeira, então eu chorava porque batia o sinal para retornar para a sala e todo 
mundo subia e eu ficava num banco qualquer até que a professora dava falta de mim 
e eu tava lá em um cantinho chorando. A professora chamava e eu respondia dizendo 
que eles tinham escondido minha muleta novamente: — Esconderam minha muleta 
daí como é que eu ia me mover? ...Eu tentava muito me incluir, mas eu sinto que 
passei por algumas cenas que hoje poderiam ser consideradas bullying, mas a 
estrutura física das escolas foi o que mais me prejudicou durante meu período 
escolar. O medo que eu tinha da Escola Aníbal César devido às escadas e não tinha 
nem corrimão para poder me segurar! Então eu tinha que apoiar o meu ombro na 
parede lisa e com duas muletas, sendo que só uma perna eu firmava um pouco, a 
outra nem tocava no chão, pois era bem mais curta do que a outra. O medo de subir e 
descer aquelas escadas todos os dias. Era um pai nosso para subir e um pai nosso 
para descer. Depois que eu caí nas escadas me machuquei principalmente o joelho, 
esse tombo me marcou muito até hoje! Hoje ainda quando eu chego num lugar que 
não tem uma escada eu digo. "— ah que milagre", porque as escadas me apavoram 
ainda.   

Eduardo - Dona Penélope, eu vou voltar na mesma pergunta antes. Como foi o seu 
ingresso na escola? Quando a senhora ingressou na escola foi fácil para sua mãe 
matriculá-la?  

Penélope - Eu não me lembro de como foi meu ingresso na escola, não sei se minha 
mãe teve algum problema para me matricular. Não tenho lembrança até nunca tive 
curiosidade de perguntar para os meus pais como foi. Porque se foi difícil, eu nunca 
ouvi nada. Nós sempre fomos muito populares, até porque todo mundo se conhecia 
no São Vicente, eram comunidades bem unidas, eu acredito que tenha sido fácil, pela 
minha lembrança sim.  

Eduardo - Então podemos dizer que foi fácil... Como a senhora se sentia? Sei que a 
senhora já respondeu essa, mas vou repetir: Como a senhora se sentia em sala de 
aula sendo diferente dos demais? 

Penélope - Eu me sentia bem, normal! Mas havia também momentos na sala de aula 
tinha aquele problema das minhas muletas de vez em quando voarem longe, porque 
alguém tropeçava nela, mas como naquela época eram aquelas carteiras unidas, 
sentávamos de dois em dois, então a gente ficava sempre juntinho e eu era amiga de 
todas, às vezes eu ficava no meio de tiroteio de meninas que brigavam, mas eu 
sempre fui assim de ponte de ligação, eu sempre fui assim uma palhaça, acredito que 
às vezes eu exagerava para esconder a tristeza, que eu como menina portadora de 
deficiência tinha, mas às vezes eu era alegre feliz...   

Eduardo - Bem legal. E como foi o seu processo de alfabetização? 



114 

 

Penélope - É, tive dificuldades na minha alfabetização, porque naquela época era 
avanço progressivo, peguei o avanço progressivo em que a turma ia de rolo, de um 
ano para o outro, lembro que a dona Alma uma professora minha um dia pegou o 
meu caderno e com ele bateu na minha cabeça porque eu não tinha acertado a 
atividade, tinha uma professora que beliscava aluno por aluno, dona... Não sei se ela 
é viva ainda Lindaura, mas assim ó nunca me trataram assim na educação com 
peninha, era igual.   

Eduardo – Tranquilo? 

Penélope - É tranquilo, depois é que muda com a adolescência. 

Eduardo - Que momentos foram mais marcantes, nas séries iniciais e finais do 
ensino fundamental e ensino médio para a senhora? 

Penélope - O que mais marcou negativamente foi quando fui chamada na frente da 
escola inteira do Aníbal César e eu fui elogiada, mas para mim não foi um elogio. Foi 
quando salientaram que sendo eu (a expressão que se usava era aleijado na época 
não era portador de deficiência física), que sendo eu aleijada tinha notas melhores 
que os outros, “perfeitos”. E isso marcou porque eu passei a não desenvolver tanto 
meu lado de estudo de aproveitamento; para não ficar em evidência comecei a tirar 
notas regulares ou baixas até, para não sofrer aquele constrangimento que eu tive e 
isso foi, se eu não me engano, na quinta série.   

Penélope - Na sétima série eu sofri uma cirurgia e fiquei quase o primeiro semestre 
todinho fora da sala de aula. Mas como naquela época ainda se tinha presente nas 
instituições o método do avanço progressivo, acabei passando de ano...  

Penélope - Foi Na oitava série, que deu aquele estalo! Foi na oitava série é que eu 
tomei consciência da minha deficiência, que eu olhei o mundo e disse; e agora? O 
que eu vou fazer da minha vida? Em Itajaí você trabalharia num balcão como 
comércio, ou em fábrica de peixe que tinha aqui, ou domestica. Eu não me 
enquadrava em nenhuma dessas então foi ali que deu aquele estalo: que eu preciso, 
eu quero estudar. Foi quando eu decidi que eu queria estudar mesmo, mas 
infelizmente minha mãe não pensava igual a mim.  A única que se impôs contra, foi a 
minha mãe, não sei se por medo ou porque ela vem de uma época em que o 
deficiente se escondia. Naquela época o portador de deficiência era como que se 
tivesse que esconder, os deficientes eram escondidos dos outras pessoas. Então o 
fato de eu querer sempre estar aparecendo, de fazer coisas, de me meter em tudo 
que acontecia, acredito que preocupava minha mãe, principalmente no que os outros 
podiam pensar. Então ela disse (a mãe) que eu não poderia ser nada e que eu não 
chegaria a ser nada, E eu agradeço aquelas palavras rudes de minha mãe, porque 
aquilo me deu ma gana, uma raiva. E mesmo movida à raiva, a muita raiva, eu fui 
atrás sozinha...   

Penélope - Foi movida a, raiva a muita raiva, de ter ouvido aquilo de minha mãe, que 
eu fui atrás do meu objetivo, eu fui atrás do senhor Lauro Tramontin, que era diretor 
do Colégio Estadual Deputado Nilton Kucker na época, coma até falei pra ele que eu 
não tinha condições sequer comprar uma borracha, meu pai era aposentado por 
invalidez, mas eu precisava e queria muito faze o magistério... E eu consegui estudar 
nessa escola fazendo o magistério.   

Penélope - Quando eu estava no terceiro ano do magistério eu cheguei à sala de 
aula e peguei minhas amigas conversando e eu só ouvi quando ela disse assim ó: “- 
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Eu tenho pena da Penélope, porque ela vai se formar e ela pensa que vai ser 
professora, mas ela nunca vai ser professora”. 

Penélope - Essas palavras foram marcantes em minha vida. Isso doeu, doeu, doeu 
muito e eu pensei vou parar, e pararei. Neste mesmo ano eu fazia um curso paralelo 
na prefeitura, que era só concluir o curso que já estava habilitada para dar aula. Eu 
também parei esse curso. Então, desisti dos dois cursos ao mesmo tempo. Mas não 
demorou muito, uma das minhas professoras, a Senhora Norma, da escola Estadual 
Nilton Kucker, a qual eu tinha e tenho muito carinho, foi atrás de mim. Ela pediu para 
alguns colegas de sala ir até a minha casa, me motivarem a retornar ao curso, 
dizendo para eu continuar que eu iria conseguir. Eu me lembro de que esses três 
anos de magistério passaram muito rápido. Na verdade eu estava de olho naquele 
diploma, eu o queria na minha mão. 

Penélope - No dia da minha formatura nunca me esqueço, eu estava de cachinhos no 
cabelo, vestidinho cor de rosa reciclado da minha irmã que já tinha feito à oitava série, 
pois nós éramos muito pobres. Naquele dia eu cheguei para minha mãe e disse está 
aqui, sou professora formada de primeira a quarta série e ela nem sequer leu aquele 
documento. Daí eu me lembro de que eu fui saindo triste, mas eu fui dançar 
vestidinha de cor de rosa e cabelos cacheados, fui para o rock que eu era roqueira 
gostava de rock e dancei a noite toda da minha formatura. Eu nunca entendi porque 
eles nuca iam as minhas formaturas...   

Penélope -Eu terminei em 1985 o segundo grau e daí eu pensei em fazer vestibular! 
Daí eu disse; “Vou fazer vestibular, disse novamente”... 

Penélope - Às vezes temos certos amigos que servem para a gente aprender com 
eles, essa minha amiga ela fazia cursinho pré-vestibular e eu não, e ela me ajudava a 
estudar para o vestibular.   

Penélope - Mas faltava algo, então eu fui procurar a dona Sônia Bibibi que foi minha 
professora na primeira e quarta serie, fui a casa dela para dizer que ia fazer 
vestibular, mas que eu não tinha nenhum livro especifico para estudar. Dona Sonia 
me disse: — Penélope, eu tenho aqui um livro que é de geografia e historia. E eu 
fiquei mais empolgada ainda. E Respondi a ela: — Mas eu vou fazer na área de 
historia de repente vai servir. E estudei com a minha colega e li o livro. Mas também 
às vezes eu chorava muito, porque essa minha amiga também não acreditava muito 
em mim, teve dias que me falava que eu não conseguiria ser professora que eu não 
conseguiria passar no vestibular. Se para ela que estava fazendo o cursinho já estava 
difícil! Imaginem para mim que nem o cursinho eu fazia, ficaria mais difícil ainda. 
Então às vezes em quanto eu estudava, me pegava chorando.  

Penélope - Fiz o vestibular, e nunca me esqueci, estava passando na radio o nome 
dos aprovados na FEPEVI, quando começou a falar os nomes com a letra "P", e eu 
ouvi o locutor dizer o meu nome [...] eu gritava tanto, eu pulava com meus irmãos. 
Meus irmãos muito amados, quando entenderam a minha gritaria: "— eu passei, eu 
passei no vestibular." Foi quando eles me pegaram e me deram um banho de lama, 
porque era o que tinha perto, não tinha trigo não tinha ovos, para comemorarem junto 
comigo. Então me jogaram na poça de lama e fizeram aquela festa. Depois que eu 
passei veio àquela pergunta, e agora?  

Penélope - Passei no vestibular, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou 
pagar a faculdade? Minha mãe já de cara falou; "— Olha Penélope teu pai não tem 
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condições de ajudar!" Ela estava certa, ele não tinha mesmo condições de ajudar, 
nem para a gente fazer o ensino publico gratuito. Mas eu disse a minha mãe: "— eu 
vou, eu tenho que fazer mãe, eu tenho que fazer." Foi quando ela (minha mãe) disse: 
"— Então vamos lá à câmara dos vereadores falar com alguém." Quando chegamos 
lá, fomos recebidas pelo Presidente da casa, o falecido Bozó, que nos atendeu. 
Entramos na sua sala e eu já cheguei falando para ele: "— Oh! Presidente, aqui esta 
a lista dos aprovados de historia para a FEPEVI e eu sou uma delas, eu preciso 
arrumar um emprego para poder pagar as mensalidades." E continuei falando sem 
parar: "— O senhor precisa alguém para fazer cafezinho? Se eu sentar nesse chão eu 
encero essa sala todinha para o senhor! O que posso fazer para o senhor? O que o 
senhor quer que eu faça? O que o senhor pode fazer por mim? Eu preciso trabalhar, 
eu passei." De repente ele, o Presidente se levantou e disse: "— Para de falar um 
pouco, não, não precisa fazer nada, porque existe uma renda (bolsa) que é destinada 
ao ensino superior para pessoas carentes, eu vou ver o que posso fazer por você." E 
eu ganhei dois anos e meio de bolsa, enquanto ele foi presidente da Câmara dos 
Vereadores. Depois então eu já tinha um namorado que logo ficou meu noivo, que me 
ajudou muito em todos os sentidos. Quando fui para FEPEVI me deparei com aquelas 
escadas, mais uma vez elas estavam presentes. Quando ingressei na universidade a 
FEPEVI no ano de 1986 e quando me formei no ano 1989 já era UNIVALI, foi nesse 
ano que comecei a exercer a profissão de professor. 

Eduardo - Pergunta dois, com quem você mais aprendeu na vida? 

Penélope - Ah, quando eu fazia o magistério eu tinha o professor Renato Volqui, que 
quando ele falava de história ele falava de uma forma tão entusiasmada sobre as 
guerras, os confrontos de gregos e romanos que eu simplesmente via, eu conseguia 
ver o cenário me colocar lá dentro, era uma coisa assim surreal, ele, dava uma aula 
tão apaixonada de história que foi ali que eu disse é o que eu quero fazer é história 
porque os acontecimentos e como ele ia narrando os fatos e era simplesmente como 
se na minha mente abrisse um grande telão e eu visse tudo, então foi ali que eu 
decidi que eu ia ser uma professora de história.  

Eduardo - Penélope como os professores te percebia na sala de aula você já falou 
certo, como os professores interagiam com você no magistério? 

Penélope - A maioria assim..., normal..., no magistério tu tinhas que preparar a aula 
de educação física também, todos os passos, na prática o professor queria o plano de 
aula para educação física, eu pedia ajuda de outros amigos na hora de colocar os 
exercícios no plano, pois eu não podia fazê-los, não andava, não fazia educação 
física, não sabia o que por no plano. No caso, por em prática essa aula, mesmo assim 
nunca me trataram com pena. Até acho que nisso eu errei, eu não sei se eu quis 
negar-me enquanto portadora de deficiência, porque durante muito tempo eu neguei a 
minha deficiência, eu neguei o fato de eu ser deficiente, eu negava de uma forma tão 
perfeita que as pessoas que estavam ao meu lado não percebiam que eu era 
deficiente, teve um episodio há uns três anos atrás em que estavam todos sentados e 
eu de pé, uma professora disse: “— Penélope senta”. Eu disse: “—Por quê?” “—
Penélope tem hora que eu me esqueço de que tu és deficiente.”.  

Penélope - E minha filha há pouco tempo em uma coversa qualquer, me falou “− 
Mãe, não me lembro da mãe com muleta eu não vejo a mãe com muleta.” Com essa 
fala percebi que isso havia me prejudicado. 
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Penélope - Cursando o magistério surgiu uma vaga, uma oportunidade de eu iniciar 
minha carreira de professora, mesmo eu não tendo certeza se eu iria dar conta. Certo 
dia na sala de aula, assistindo a aula de filosofia, o professor pergunta: — Quem quer 
dar aula na cidade de Ilhota - SC, no bairro Pedra de Amolar. Eu não sei como fiz 
aquilo, quando eu percebi, eu já estava com a minha mão levantada me candidatando 
a ir dar aula. Depois eu pensei melhor e fui descobrindo que talvez eu tivesse feito 
uma boa opção, pois a escolinha era no interior, provavelmente pequenininha, 
chegando a me motivar, — quem sabe lá será o começo! Mas o professor me 
perguntou três vezes, será que tu vai dar conta Penélope?   

Penélope - Então chegou o dia tão esperado, o primeiro dia. Quando eu cheguei a 
Ihota, que o quinto ônibus parou, sim o quinto, eu tinha que pegar cinco ônibus para 
chegar à escola (de Itajaí até Ilhota), a escola pequenininha, na verdade era enorme, 
muito linda e para desmoralizar com a minha a vida, na frente tinha uma rampa 
grande, com uma declividade bem acentuada, uma subida que parecia um morro de 
concreto, para entrar, olhei aquela rampa e disse: — Jesus! Em quanto isso a Diretora 
lá de dentro me observava, anos depois ela me contou à impressão que teve a me ver 
a primeira vez, foi mais ou menos assim: — Penélope, quando eu te vi subir aquela 
rampa, de muletas, cheia de sacolas, que tu entraste na minha sala e eu pensei, ela 
não vai aguentar... Porque já tinham passado umas seis ou cinco professoras por ali e 
sem nenhuma deficiência! E não aguentaram o trajeto. Mas eu fiquei cinco anos 
trabalhando lá, pegando cinco ônibus por dia, pegava o ônibus em Itajaí, do bairro 
São Vicente para a rodoviária, da rodoviária até a ponte de navegantes, da ponte de 
navegantes até a escola e de lá da escola pegava às vezes com os operários de uma 
usina, esses empregados iam direto para a UNIVALI.    

Penélope - Nesse meu primeiro emprego de professora, eu me lembro de que eu 
levei cinco meses para receber o meu primeiro salário e os outros também. Isso no 
primeiro ano de trabalho e eu não tinha dinheiro para comer. O que eu ganhava mal 
dava para eu me manter. 

Penélope - Um dia desses eu estava na sala de aula a noite estudando no magistério 
e eu comecei a tremer muito, era a aula com o professor Pedro de psicologia e 
comecei a tremer, tremer, e a minha amiga me observando preocupada perguntou: — 
Penélope o que esta acontecendo contigo? E eu a respondi: — Acho que vou 
desmaiar de fome. Então ela falou com o professor, compraram um lanche eu comi ali 
mesmo, na sala de aula. Às vezes eu não tinha tempo para mim, era tudo muito 
corrido, meu almoço normalmente era no recreio do período matutino, às 10 horas da 
manhã, onde eu tentava fazer um lanche reforçado e tinha que aguentar até a meia 
noite, quando eu chegava a casa, normalmente não tinha comida pronta, família 
grande, hora certa para fazer as refeições era sagrado, na minha casa nunca foi 
assim de ter comida pronta a qualquer hora, se chegasse na hora de estar sendo 
servido o almoço, a janta, tu comias, não chegou não comia, ou melhor, a mãe não 
esquentava nada e muito menos fazia algo. Então quando eu chegava a casa ainda 
tinha que pegar a carne, bater a carne, colocar o sal, esperar um pouco para pegar 
para a carne absorver o sal e em seguida dar uma fritada, depois esquentar o feijão e 
comer. Eu só ia dormir à uma hora da manhã. E no outro dia ir novamente para minha 
rotina diária.  

Penélope - Eu penso que eu deveria ter exigido os meus direitos enquanto portadora 
de necessidades especiais, deixar isso passar assim... Penso que prejudicou e muito.   
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Penélope - Quando eu estudava no Nilton Kucker, então eu tinha que subir as 
escadas para poder ir para aula, era um desafio diário, um Deus me acuda, duas 
vezes por dia, ou mais. E nunca pedi para passarem a minha sala para baixo.   

Penélope - Eu me recordo que na Escola Estadual Deputado Nilton Kucker, em Itajaí, 
eu trabalhei por dez anos, subia e descias aquelas escadas, com uma bolsa pesada, 
Às vezes uma das crianças percebia a minha dificuldade e me perguntava: “— 
professora quer ajuda?” Eu agradecia respondendo: “—Não! Muito obrigado meu 
amor, eu consigo.” Eu pensava e penso que aluno não está ali para servir, para ser 
ajudante da professora e de ninguém. Com 15 anos subindo e descendo escadas em 
escolas, eu tive uma ruptura do supraespinhoso. Hoje eu não consigo mais subir 
escadas como eu fazia. Tive que fazer uma cirurgia e isso foi dificultando minha 
locomoção. De tanto forçar/esforçar para subir escadas eu não tenho mais tanta força 
muscular nos braços. Eu recordo que teve momentos que eu cheguei a sugerir para 
direção da escola a possibilidade de ter uma sala no piso térreo, mas era assim... Era 
como se eu tivesse falando ao vento.   

Penélope - Como eu nunca quis usar minha deficiência para nada... Isso às vezes 
irritava as pessoas, por exemplo; fila no banco, eu estava ali, na fila como qualquer 
um e de repente alguém dizia: “— Penélope, tu podes passar na frente." Isso deixava 
meu marido louco. E eu dizia: − Não, muito obrigada. “— Mas Penélope é teu direito!" 
E eu continuava no meu lugar, resistindo a tudo e a todos. Depois que criaram a fila 
preferencial para o portador de deficiência, era lei, como é até hoje. Mas mesmo 
assim eu me sentia constrangida de ir para essa fila. E quando eu me via obrigada a ir 
nessa fila, eu ficava desconfortável e dizia para as pessoas que ali estavam: “— 
Desculpa obrigada, desculpa obrigada.”. 

Penélope - Eu estive no Beto Carrero eu fui descobrir no final da tarde que eu não 
precisava pegar fila, quando um dos funcionários do parque me disse: − A senhora 
não precisa pegar fila, a senhora pode ficar no mesmo brinquedo e ir quantas vezes 
quiser! E eu o agradeci. Agora que eu fui saber o porquê nunca quis usar minha 
deficiência para ter nenhum beneficio, nenhum tratamento diferenciado. Só que hoje 
eu me arrependo, não por não ter utilizado a minha deficiência, mas por não ter 
exigido condições de trabalho dignas, porque na escola Vitor Meireles é três pisos, e 
quando lá trabalhei, a primeira aula era no térreo, a terceira no segundo piso, subia e 
descia, imagina quantas vezes... Então eu acabei com toda a minha estrutura minha 
coluna que já devido a minha deficiência não era aquilo tudo, hoje tenho lordose 
escoliose então hoje eu pago o preço por ter tentado me incluir num mundo que não 
aceita portador de deficiência, porque infelizmente falam em inclusão na escola, e 
isso é só pra inglês ver, porque na verdade hoje eu tenho a minha sala, eu consegui a 
partir de 2006 foi da cirurgia, orientação médica ou eu parava de trabalhar, e a escola 
Estadual Vitor Meireles foram muito legais comigo. Eles me deram uma sala ali 
embaixo e o aluno vem agora, são como hoje em todas as salas, os alunos é que vão, 
os professores permanecem, mas para mim, até o meu medo de causar transtorno 
era tão grande que eu conversava com eles, vamos ser rápidos na troca para que o 
outro professor não sinta essa diferença e eles sempre me ajudavam, iam rapidinho 
subiam rapidinho para que o fato de eu ter a minha sala lá embaixo pudesse causar 
transtorno novamente, de causar sei lá uma diferença, hoje eu lamento e pago o 
preço, pago por não poder lavar às vezes uma louça, não poder ficar em pé, porque 
meu outro joelho gastou então eu não posso ficar às vezes eu brinco com os meus 
alunos: − Olha dez minutinhos eu vou ficar em pé, é o que dá para ficar então vamos 
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prestar atenção porque meu prazo de validade é rápido. Tudo porque eu não usei 
porque eu neguei minha deficiência.   

Penélope - Eu ajudei a fundar a ADEF aqui em Itajaí, eu sou uma das fundadoras da 
ADEF junto com a filha do dono do posto Silvana, a Sandra, e o Samuel também nos 
ajudaram, eu me lembro de que tinha uma idade na fase da adolescência que se eu 
visse um deficiente eu me escondia, eu mudava de lado na rua, porque eu neguei a 
minha deficiência muito tempo, porque na minha família não tinha lugar para 
deficiente no grupo. 

Penélope - Quantas vezes eu saia com minhas amigas e elas iam andando, só que 
elas andavam rápido demais e quantas vezes eu vinha chorando no meio do 
caminho, porque elas não percebiam, conversando elas iam andando e eu não 
conseguia acompanhá-las com minhas muletas, então daí eu disfarçava, elas 
dobravam a esquina e eu vinha para casa chorando e depois alguma vinha: “— 
Penélope.” Daí eu dizia: “— Não, é que eu não quis ir mesmo, no meio do caminho eu 
desisti.” Mas que nada. 

Penélope - E teve uma amiga que me marcou... Um dia começou a chover e quem 
pôde correr da chuva correu e eu não podia. E tinha uma amiga, a Cláudia da oitava 
série, eu dizia: − Cláudia, Claudia corre que vem a chuva, Claudia se correres tem 
uma beiradinha ali. Ela disse: − Não, pois eu vou me molhar contigo! Aquele foi um 
dos poucos atos de amizade, ela foi andando comigo no meu passo, no meu tempo 
até o lugar. Claro que quando eu cheguei estava encharcada e ela também. 

Penélope - Mas eu me arrependo muito de ter negado minha deficiência, apesar de 
ter ajudado a fundar a Associação de Deficientes de Itajaí, se eu tivesse a visão que 
eu tenho hoje da verdadeira inclusão eu hoje teria uma condição física bem melhor, 
para os médicos eu já deveria estar aposentada há muito tempo, eles falaram que 
devido minha teimosia pagarei mais tarde, eles dizem que eu corro o risco de 
depender exclusivamente da cadeira de rodas e a cadeira de rodas para mim foi 
terrível eu não aceitava cadeira de rodas, não aceitava e foi por isso que a minha 
situação se agravou, eu acho que o acidente veio já para me preparar, porque eu não 
conseguia aceitar a cadeira de rodas e hoje eu faço dobradinha, eu só não uso em 
casa porque ou estou sentada no sofá, ou estou na cama, ou sentada à mesa. Eu não 
ando muito, no máximo eu vou à vizinha, andar até a esquina já não consigo mais. 

Então deveria ter lutado mais pela inclusão e porque a educação, a sociedade como 
um todo acho que não está preparada, não inclui, eu estou cansada de ir a consultório 
que fica no segundo andar do prédio e eles dizem: “− A Senhora quer que eu peça 
para o médico descer para atender à senhora?”.  

Eduardo - Eu peço. 

Penélope - Eu ainda não, tenho que aprender, eu digo: − Por enquanto eu ainda 
consigo moça então eu vou subir. Mas eu ainda tenho que aprender               
2ª Ent.-11h49min 

Eduardo - E quando tu falas que queria aprender mais a inclusão, o que queres 
dizer com isso? 

Penélope - Porque eu neguei, eu neguei a deficiência eu não me via como um 
deficiente. 

Eduardo - O que falas da inclusão de hoje? 
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Penélope - Não tem. Porque todo o local tem obstáculo, são escadas que dificultam 
nosso ir e vir, rampas Meu Deus! O maior sonho da minha vida era fazer mestrado, eu 
desisti do mestrado, entrei em depressão e tive e até tenho um histórico de tentativa 
de suicídio. Porque simplesmente aquela rampa na frente do Rita Maria, aquela 
rampa que eles fizeram era desumana, eu chorava quando terminava a aula na 
Universidade Federal que eu tinha que andar, o ônibus não ia até a rodoviária na 
época, parava lá no terminal, tinha que andar aquele pedaço todo na chuva, quando 
eu olhava aquela rampa eu simplesmente chorava, teve um dia que eu atravessei 
aquela pista, são quatro pistas e um policial me chamou atenção, mas é 
humanamente impossível um cadeirante sozinho, sem ajuda, usar a passarela na 
frente do Rita Maria. Ela acabou com meu sonho que foi fazer o mestrado, eu amo 
estudar eu amo ler, aprender, estar num lugar como aluna para mim é tudo de bom, 
qualquer palestra, qualquer coisa eu amo. Lecionava 40 horas, dois filhos pequenos, 
fazia como aluno ouvinte e para fazer a prova tinha que ler muita coisa ao mesmo 
tempo, o meu físico barrou o meu sonho, eu entrei em depressão, depressão 
profunda. 

Eu me lembro de que eu sai da escola uma sexta-feira, acenei para eles. Na segunda 
feira o corpo de bombeiros  teve que me tirar da cama porque eu só queria morrer, 
essa foi uma fase bem triste a minha filha tinha oito anos, ela passou por  isso, no 
final ela me policiava, ela cuidava, porque eu queria morrer, porque o sonho que era 
estudar eu não pude, e quando eu penso no meu mestrado eu vejo simplesmente 
aquela passarela do Rita Maria, que se eu pudesse eu detonava, porque a dor era tão 
insuportável para subir, era muito inclinado, o percurso é muito longo inclinada 
demais, sabe o que é sentir dor, cãibra no braço, não vou conseguir chegar ao 
ônibus, não vou conseguir chegar, eu cheguei a casa beirando a exaustão total, e ter 
que trabalhar no outro dia. Eu acho que a sociedade ainda não percebe inclusão, me 
desculpe não vejo.                    

Penélope - Hoje em dia posso dizer que vejo a minha escola com inclusão...! Porque 
eu tive que fazer uma cirurgia e acabei tendo que amputar minha perna, meu quadro 
se agravou muito, me impondo ainda mais limitações. Foi onde eu acho que errei, 
errei, porque não exigi adequações para eu estudar, muito menos para eu trabalhar, 
não briguei pelos meus direitos, errei feio, por não querer usar minha deficiência para 
mudar a ordem já estabelecida, eu paguei um preço muito auto! Hoje não sou mais 
assim, defendo e brigo pelos meus direitos. 

Eduardo - Pergunta três. Como você se relacionava com os colegas de sala de aula 
em geral, e como eles se relacionavam com você? Algum episódio que você se 
lembre de e que foram importantes nas suas relações de amizade? 

Penélope - Enquanto aluna? 

Eduardo - Enquanto aluna. 

Penélope - Do ensino médio? 

Eduardo - Isso é. 

Penélope - É..., teve aquele fato que eu já falei, daquela "amigaaa", mas como eu 
tocava violão, eu era metida a artista, e quando a gente é metida e consegue enganar 
um pouquinho, então agente chama atenção e assim eu agregava muitos amigos na 
escola. Eu sempre fui assim, sempre tentei ser, dar de mim o melhor, eu era muito 
divertida. Alguns pensavam e falavam que eu fazia isso, ou era assim..., sem me 
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importar muito com minhas deficiências, porque essa minha maneira de ser deveria 
ser uma espécie de fuga. Porque às vezes eu deixava transparecer uma tristeza que 
vinha lá de dentro..., penso que essa tristeza tem haver como o meu histórico familiar, 
da falta de motivação por parte da minha mãe e pai, mas esses sentimentos foram 
desaparecendo com o tempo, principalmente quando eu fui me aceitando a ser o que 
sempre fui... Dai então para eu ser aceita no meio deles, foi um pulinho, me tornei 
uma brincalhona, uma palhaça, uma pessoa alegre, feliz, a brincalhona..., e de certa 
forma valeu como sobrevivência naquele período da adolescência que é o mais 
terrível. Porque os adolescentes eles sabem ser cruéis quando eles querem, quando 
julgam alguém, mas assim... , eu aprendi a viver, brincando, sorrindo, lutando e 
vivendo, conquistando meu espaço. 

Penélope - Mas assim..., só o caso daquela minha amiga que disse que tinha pena 
de mim, que eu não seria professora..., até que eu me formei primeiro do que ela 
comecei a dar aula primeiro que ela passei no vestibular primeiro do que ela e hoje eu 
olho para ela e penso “coitada“, de repente ela não viu o mundo como eu via e hoje, 
com certeza vejo esse mundo melhor ainda.  

Penélope - Mas também me valeu muito ouvir aquela fala da "minha colega de sala", 
-- que eu não iria conseguir passar no vestibular! Porque o não dela naquela época 
mexeu comigo, fez com que eu acreditasse mais em mim. Tudo para mim era mais 
difícil e quando alguém dizia tu não podes fazer isso ou aquilo; “- Penélope tu não 
pode subir naquela árvore“. Ai eu dizia “- por quê?“ Ai que tentava, eu caía me 
esborrachava, mas eu simplesmente tentava ou subia.  

Penélope - Me lembro do dia que nós fomos num lugar que tinha cachoeira, 
“−Penélope tu ficas aqui ta?“ Nós vamos subir. Eu disse: “−Eu não acredito“. Era lá 
nos macacos, em Camboriú. 

Penélope – Olha, eu escapei três vezes da morte, brinquei demais, mas fui sozinha e 
de lama até a alma, e depois fiquei esperando eles lá embaixo. “− Ai Penélope tu 
perdesse”. “O que é isso Penélope, na tua mão”? Eu disse: “− É porque eu não perdi, 
eu não vi tudo, mas uma parte eu vi.” 

Penélope – Eu sempre fui teimosa, muito teimosa, isso fazia com que minha mãe às 
vezes me batesse muito, porque eu estava certa, me lembro um dia minha mãe, era 
doente, e amanheci apanhando, estava já na faculdade, tava na faculdade e 
amanheci apanhando, e eu não sei por que, perguntei: “− O que eu fiz?” Daí na hora 
eu fiquei com tanta raiva que peguei uma faca, ainda meio dormindo, peguei a faca e 
disse: “− Meu Deus eu vou me matar!” Daí ela pegou a faca, e me bateu. E eu disse: 
“− Hoje eu só volto para casa dentro de um caixão.” E fui. Aí meu irmãozinho, foi atrás 
de mim com a bike monareta, eu já estava bem em cima da ponte, ele gritava: “− 
Mana, não mana, não mana!”. 

Penélope – Depois quando veio a depressão, quando eles souberam, eles ficaram 
apavorados, porque eles me veem como um ponto de força e equilíbrio na família, 
coisa que eu não tinha me dado conta. Lembro-me que daí fui para a Associação de 
Deficiente, fiz almoço para turma lá, e passei o dia na faculdade, cheguei a casa era 
meia noite. Imaginem o pandemônio que estava, falavam: “− Cadê a Penélope? Cadê 
a Penélope? Ela se matou, ela se matou!” O meu irmão havia até ameaçado de 
prender a minha mãe, porque minha mãe tinha esses rompantes, quando ela ficava 
com o olho esbugalhado e roxo, sai da frente, pois iríamos apanhar sem saber o 
porquê, ela era doente. 
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Penélope – A maioria dos meus alunos, dos colegas da escola, eles pegavam a 
minha muleta, brincavam, e como eu negava, acho que passava essa imagem de não 
ser.         

Eduardo - Então tu participavas de todas as atividades sociais da escola? 

Penélope – Sim, dançava, brincava, tocava, cantava, era artista geralmente nas 
festinhas. 

Eduardo - Apresentação, aqueles momentos cívicos que a agente tinha? 

Penélope - Isso, ah a Penélope vai cantar. Época boa, pena que eu fiz com tanta 
raiva, (risos). 

Eduardo - Agora uma pergunta meio grandinha, vamos ver, não é pequena esta. 
Você cursou ensino médio com a perspectiva de ser professora? 

Penélope - Sim, magistério. 

Eduardo – Magistério. Que experiências, vivências você se lembra nessa etapa da 
formação? Do magistério? 

Penélope - Durante o meu estágio, por exemplo, eu percebia, eu via nos olhares das 
pessoas, dos professores que trabalhavam na escola, dos pais que iam deixar as 
crianças na escola, olhares diferenciados. Imaginem uma professora deficiente, como 
vai conseguir cuidar das crianças. Porque o professor tinha que correr atrás dos 
alunos, tinha que pegá-los se necessário. Eu me lembro de que teve uma hora que 
me deixaram sozinha na sala de aula. E eu confesso! Sorte que estava sozinha... 
Imagine aquela turminha serelepe, do bambuzal, bagunceiros, tiravam qualquer um 
do sério. Foi quando um deles conseguiu me tirar do sério, porque eu quase esganei 
um aluno muito atentado. Faltou pouco, mas eu aprendi a fazer vistas grossas para 
algumas situações, assim, eu fingia que não via como fiz com minha deficiência por 
muito tempo, eu a neguei também por muito tempo.  

Penélope - Depois de eles acostumarem com a minha presença na escola, as 
pessoas nem percebiam que eu era portadora de deficiência, pelo fato de eu não me 
sentir tal. De conseguir passar essa imagem, então, era como se eu não fosse 
deficiente. E se fosse, eu não percebia e eles também não! Então eu fiz todo o 
estágio de observação com tranquilidade. Depois fui para estagio obrigatório, na 
prática, valendo, a qual tinha planejar e por em prática. Fiz tudo certinho. Às vezes eu 
ouvia alguém dizer ou perguntar, essas pessoas não eram da comunidade escolar, as 
quais perguntavam; “— Ah! Tu também és professora"? "— Ah! Mas como que tu és 
professora?” Como se o portador de deficiência não pudesse ser nada. Recordo-me 
de um dia que eu respondi á alguém, mais ou menos assim: “— Oh”! Eu dou aula, e 
para isso eu uso a minha boca, a minha cabeça e lá uma vez ou outra a perna 
quando eu fico em pé. 

Eduardo - Penélope, que experiência que tu se lembras dessa época, da tua 
formação? Durante o estágio, uma vivência, num momento no próprio magistério? 

Penélope - Penso que no estágio obrigatório do magistério tenha sido assim... Mais 
tranquilo. Porque antes de iniciar os estágios, eu já estava trabalhando, dando aula 
em Ilhota, na Pedra Mole, Então quando fui fazer o estágio eu já sabia o que fazer, 
sem contar que na educação infantil, eram poucas crianças por sala de aula e foram 
poucos dias de estágio. Foi tranquilo. Isso sem contar as descriminações e outras.  
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Eduardo - Vamos para a sexta pergunta. Você já respondeu tudo aqui, mas você 
cursou licenciatura com objetivo de assumir uma sala de aula?  

Penélope - Com certeza sim. 

Eduardo - Certo, como foi essa experiência da formação universitária? 

Penélope - É, na verdade quando eu entrei na sala de aula era como se eu tivesse 
sido professora... 

Eduardo - Não a experiência da formação, da faculdade? 

Penélope - A minha permanência na faculdade foi assim..., posso dizer muito boa, 
tive bons professores. Também tive professores marcantes, como o professor que 
chegou a sala de aula, eu me lembro como se fosse hoje, ele abriu o Livro “O Capital 
de Karl Marx, em seguida fechou o livro, me olhando por alguns segundos”..., depois 
ele nos disse: — Não tenho mais condição de dar aula. E saiu da sala, e nós tivemos 
que começamos do zero, tudo de novo, a sorte que nossa turma, era uma turma boa, 
meio tolinha, pois aceitávamos quase tudo. Tinha professora que pedia para alguém 
(aluno) passar matéria no quadro e também sumia, a explicação era que ela estava 
tendo aula no mesmo momento em que lecionava, ela estava cursando direito e era 
professora nas outras turmas. Como eu disse antes a minha turma era "meio tolinha" 
e não por inteira, assim conseguimos depois de uma grande luta que ela fosse 
substituída. Referente à amizade, posso dizer que era assim..., era como uma sala 
que não tivesse raiz, porque era uma de Brusque, outra de Florianópolis, outra de 
Camboriú, a turma (a sala) era muito miscigenada, assim não se criou laços de 
amizades..., no período do curso, os quatro anos de UNIVALI, não se criou laço 
afetivo entre os alunos. O Roberto, que hoje é o prefeito de Navegantes, nós 
estudamos juntos na mesma sala os quatro anos. Foi diferente..., assim..., não houve 
mesmo laços de amizades nessa turma, pelo menos comigo não houve e acredito 
que um dos motivos foi a minha correria, estudar e trabalhar, mal eu dava conta das 
minhas coisas. Mas eu lembro que das séries iniciais, passando pelo magistério a 
faculdade, foi sempre assim, poucos laços de amizades. O que eu lembro é dos 
professores, como o professor Bento e de suas aulas que eram maravilhosas e outros 
professores mais muito bons..., a gente lembra até e uns que não valiam a pena nem 
vou citar o nome 

Eduardo - E como foram seus estágios obrigatórios? Já no curso de licenciatura? 

Penélope - Quanto ao estágio da faculdade já foi mais difícil. Na verdade, não é que 
foi difícil, é que nós simples alunos do curso de história, tivemos que dar um curso 
para professores já formados. Dá para imaginar a situação, alunos dando um curso 
para professores. Nesse momento posso dizer que foi bem difícil. Esse curso foi dado 
em outra cidade, nós fomos para Tijucas para ministrar o tal do curso sobre o 
contestado. No inicio foi insegurança total por nossa parte, meros estagiários, pois 
éramos apenas alunos ainda em processo de aprendizagem, de repente, a gente se 
vê dando curso para professoras, cada uma delas com vinte ou trinta anos de 
profissão. Penso então, que aquela professora que fez com que fizéssemos, 
ministrássemos esse curso, não deve ter ficado muito tempo na UNIVALI, porque o 
que ela fez foi uma loucura. Além de termos que passar por todo esse trabalho, ela a 
nossa professora disse que esse curso, ou aula, valeria como curso para quem 
participou como aluna, e para nós valeu de nada, só experiência. 
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Penélope - Esses meus estágios não tiveram maiores problemas, ou surpresas, 
porque como eu comecei a dar aula no último ano do magistério, eu sempre li muito a 
seicho-no-ie que é uma literatura sobre mentalização, então eu todos os dias quando 
eu ia dormir eu praticava, ou tentava. E quando eu entrava na sala de aula para 
realizar meu estagio. Eu me lembro de que quando entrei a primeira vez na sala de 
aula, simplesmente eu já sabia dar aula, era como se eu já fosse professora. Eu 
cheguei a me admirar. Os alunos primeiro me observavam, é claro! Depois passava. 
Mas eu era bem pior do que sou hoje, eu era muito ranzinza, certinha. O estagio não 
foi traumático.   

Eduardo - Então deu aula primeiro antes dos estágios? Então quer dizer que teus 
estágios foram sem problema nenhum? 

Penélope - Sem problema, porque eu já tava dando aula.  

Eduardo - É porque a pergunta seguinte é como ocorreram às primeiras atuações 
nas escolas, tu acabaste de falar, então ocorreram naturalmente? 

Penélope - É como se eu já tivesse sido professora em outras vidas, sei lá (risos) [...]. 

Eduardo - E como que a instituição lá da escola, da Pedra de Amolar, lá em Ilhota. 
Como a diretora, as professoras e os alunos te receberam lá nas primeiras vezes? 

Penélope - Olha, a criança tem muita curiosidade.   

Eduardo – Tem. 

Penélope - Quando entrei a primeira vez na sala de aula, já com a perna amputada, 
foi até meio engraçado, pois, criança é direta, não tem o rodeio, não cerca, ela vai 
olhando e de repente pergunta, "— O que foi aconteceu com a sua perna professora? 
Porque que tu não tens uma perna?” Ou ainda perguntavam: "— Por que tu andas às 
vezes de muletas e outras de cadeira de rodas?”. Então eu usava um pouco 
psicologia para responder para essas crianças, falando para elas que quando eu era 
criança, eu fugia da minha mãe para não tomar o remedinho que minha mãe queria 
que eu tomasse as vacinas... E eu insistia afirmando que eu estava errada, que 
deveria ter tomado aquele remedinho, se tivesse tomado talvez eu não estaria usando 
muletas. Usava dessas explicações para ficar mais fácil de dialogar com as crianças. 
Usava dessas desculpas como outras; de brincar na rua e ser atropelada, como 
tantas outras... Usava como recurso psicológico. E eles acabavam me aceitando 
como sou. Mas por eu ser assim, extrovertida, brincalhona, e os meus alunos que dei 
aula há vinte anos, quando me encontram vem logo me abraçando e dizendo que 
nunca vão me esquecer como professora deles. Eu não sei se essa imagem que eu 
passava para eles de eu ser diferente, mas de ser professora, de fazer, de ser. Em 
minha opinião, eu era para ser a professora mais chata, pois eu era a que mais 
passava matéria no quadro, a mais rápida, então eu sempre tinha que me superar, 
mas eu achava que eu tinha que ser sempre mais do que os outros. Então eu era a 
maquina de escrever no quadro, eles me diziam; "—o professora, a senhora assim de 
muleta não para, eu não quero nem saber como seria sem muletas"! Naquela época 
quase tudo, ou tudo tinha que ser escrito no quadro negro, livro de história nem 
pensar...    

Eduardo - Como foi à recepção dos alunos contigo, professora com deficiência? 

Penélope - E é assim ainda hoje, quando eu entro no primeiro ano do ensino médio 
para dar minhas aulas, e é inicio do ano, eles ficam nos primeiros dias me observando 
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bastante. Então pego uma aula inteira para contar minha história e para ir tirando 
suas duvidas a meu respeito, mas sem perder o bom humor, brincando e dizendo que 
estou usando muletas porque é fashion, que é moda na França agora usar muletas, 
primeiro eu brinco com a situação, apresento a Cremilda e a Faustina, que são o meu 
par de muletas, depois explico sobre a poliomielite. Assim vou ganhando confiança 
deles para poder dar minhas aulas tranquila e respeitada. 

Eduardo - E os colegas de trabalho? Professoras, diretoras? A equipe funcional de 
toda escola? 

Penélope - Eu via assim..., tanto na faculdade como nas escolas que trabalhei. 
Primeiro aquele olhar de desconfiança duvida e até demonstravam piedade, depois 
com passar do tempo vinha à admiração. Uns assim..., olhavam para mim e tinham 
que como fosse por obrigação dar um pseudônimo para mim e eu não gostava, pois 
normalmente me chamavam de guerreira, lutadora, e nunca suportei essa palavra, 
"guerreira". Eles diziam: "— tu és muito valente". Porque por muito tempo, por 
exemplo; se alguém me elogiasse dizendo que eu era bonita eu ficava possuída, se 
naquele momento eu tivesse uma faca nas mãos, eu era capaz de cometer um 
homicídio. Porque logo atrás da palavra bonita vinha: "— Tão linda, mas que pena... 
Tão bonitinha, mas...". E às vezes eu ficava tão p..., que quando alguém falava que 
bonitinha..., eu já retrucava bem rápido: "Depois vem o que...? A piedade, a 
compaixão.” Mas não adiantava muito não, eu ser assim! Pois para muitos eu era 
geralmente dinâmica, inteligente, por ser deficiente é que eu me destacava, pois tinha 
um ditado que dizia assim: "— Quando Deus tira uma coisa, compensa com outra!" 
Para eles eu era inteligente porque Deus não me deu pernas para andar.  

Penélope - Na escola perguntavam por que eu usava tanto a prática das dinâmicas 
na sala de aula. E eu acabava tirando proveito dessas situações, dizendo que eu era 
assim, muito brincalhona. Dizia ainda, ah! Se a globo me descobrisse, porque eu sou 
artista de muletas e eles riam, riam, davam risadas e gargalhadas, não sabiam 
porque, mas continuavam rindo... Eu? Eu fui melhorando para comigo mesmo, eu fui 
aprendendo a brincar comigo e com os outros, me interpretando como eu sou então 
às vezes eu usava a minha deficiência e dizia: “— olha..., hoje vocês nem respirem 
muito forte, acordei de pé esquerdo”, até que caísse a fixa deles, que se tocasse que 
eu só tenho pé esquerdo, não tenho pé direito, demorava! Outro dia cheguei e disse: 
"— nunca mais vou acordar com pé direito na minha vida”, Fui aprendendo a brincar 
com diversas situações, quebrando o gelo.  

Penélope - Já com as crianças e eu enquanto professora, pintava certa curiosidade, 
eu sabia que eles iriam chegando perto da muleta, como quem que não quer nada, 
como qualquer criança, porque eles tinham lá os seus 16, 17 anos, mas eles 
pegavam as muletas e às vezes eles tentavam usá-las, e eu dizia para eles: "— não 
faz isso..., não combina com vocês”, e ainda dizia: "— só combina comigo, com vocês 
não combina”. Quando eu ia de cadeira de rodas eles tinham mais curiosidade ainda, 
queriam se sentar na cadeira, quando eu saia da sala no fim da aula, alguém já se 
candidatavam para levar a professora (empurrar a cadeira) eles brigavam para ver 
quem ia me levar e quem ia me buscar. E como sempre fui um pouco teimosa, eu não 
deixava ninguém me levar, nem me buscar. Depois de algum tempo, fui percebendo 
que eles se sentiam úteis fazendo aquilo por mim, e se eu sempre lutei para me 
verem assim, eu não poderia cortar essa essência deles. Outra questão que estava 
pegando e às vezes eu conversava comigo mesmo, me perguntando: "— Penélope 
lembra que tu não tens mais 20 anos de idade, tu precisas que alguém ajude a 
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empurrar essa cadeira..." A curiosidade sempre vai existir no meio das crianças, 
adolescentes e jovens, depende de nós até aonde isso pode ser benéfico para eles e 
para nós. 

Penélope - Mas assim..., Os outros professores, meus pares, geralmente nas 
brincadeiras, assim... , quando tem aquelas dinâmicas de grupo eles me veem com 
caras de inteligentes e eles vêm às vezes perguntar para mim, eles às vezes assistem 
as nossas aulas, tem professor que gosta de assistir a minha aula. Teve por esses 
dias na escola onde trabalho, um simulado em que os alunos vêm vestidos de 
advogados. Desse jeito de ensinar brincando, atuando é incrível, é aqui que eles 
aprendem muito e eu gosto de inovar, eu só não faço mais porque me falta, apoio, 
apetrechos, porque senão eu daria aula vestida do século XVIII, se eu pudesse a 
minha vontade era essa, usar um chapéu de Napoleão Bonaparte, falando de 
Napoleão Bonaparte, eu gosto de usar esses apetrechos para despertar neles o 
interesse e visualizarem. Então às vezes eu falo com esse pessoal, vocês imaginem a 
Rússia quando Napoleão chegou..., visualize uma pessoa cuspir no outro, logo 
alguém furava o olho de outro alguém. Exagerei, desculpa, exagerei, exagerei, 
exagerei um pouquinho, mas eu faço isso só para eles entenderem melhor a História.  
Então assim, eles me tratam com muito carinho com muito respeito. 

Eduardo - As últimas duas perguntas deste bloco. Tu usas ou usou alguma estratégia 
para desenvolver as tuas aulas? Quais estratégias? 

Penélope – Assim, agora na cadeira de rodas é uma briga, porque eles usam a 
minha sala também, mas eu gosto, digo que é a Távola quadrada. 

Eduardo - Meia lua? 

Penélope - É, porque eu gosto de debate, um olhando para o outro na aula, não 
gosto de um atrás do outro, fico nervosa. 

Eduardo - Então reorganizas o espaço? 

Penélope – Isso, é para passar com a cadeira de rodas quando eu falo, faço fileira de 
dois, então eles sentam em dupla para eu poder atender, porque o espaço não tem 
como usar cadeira de rodas dentro da sala de aula no começo do ano se olhar 
embaixo do quadro a minha cadeira de rodas é de, para passar assim ó, ir e vir pra ti 
não fica sentada que senão dá sono, na estratégia de aula fica um monólogo o aluno 
vai dormir principalmente o aluno da noite, então eu sento em cima da mesinha que 
corro até o risco de cair e tento adequar porque a sala não é preparada, até estava 
sonhando em escrever para o Hulk, porque meu sonho é aquelas escadinhas assim 
tipo arquibancada, tipo um Coliseu para debate, um oratório do aluno que viesse 
defender seu ponto de vista, porque da dificuldade que eu tenho na cadeira de rodas 
de não ver todos os alunos, de não poder visualizar para saber se eles estão ou não 
prestando atenção, por isso que eu tento mudar a sala de aula aí eu mudo daí vem 
outra professora para dar aula e já muda e formar as carteiras todo dia tu vais 
perdendo sempre a primeira aula então vou falar com a direção essa semana porque 
como nós professores estamos assim tão atrasados que só no mudar a carteira eles 
entram na sala de aula o “− O que é que vai ter hoje?” A explicação foi porque eu 
posso ir de cadeira de rodas até aquele até aquele outro, pegar o cabelo de um 
elogiar o olho do outro ver porque está triste, tocar, o toque eu acho que o 
interessante é esse é o toque, tocar no aluno tirar aquela barreira professor lá na 
frente é ficar livre ficar ali junto do lado tanto é que quando entra minha sala cadê a 
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professora Nadir, porque é nivelado eu gosto de e, talvez eu erre um pouquinho até 
dá para notar na minha expressão, uso muita linguagem deles porque eu digo e aí 
mano, foi irado eles o exército francês cara, detono, então um aluno chegou para mim 
professora, a senhora eu aprendi, eu aprendi, teve um aluno que disse professora 
foram seis meses sobre iluminismo. A. senhora entrou com uma vela apagou a luz e 
começou a dar aula coma vela roxa na mão eu pensei que já era macumba e a 
senhora começou a falar e apresentou Rousseou Vallteire no final parecia que eles 
conheceram porque é tão pouco que tu podes usar de dinâmica na sala de aula é tão 
pouco e nós não usamos isso, sobrecarga de aula e eles, eles entram na sala se a 
carteira tá diferente ai o que vai ter hoje? O que vai ter hoje? Ah show, queria é 10 
reais, porque nós podemos usar isso. 

Eduardo - Ultima perguntinha desse bloco. Quais os obstáculos que enfrentou nessa 
etapa da formação superior e como fez para superá-los, só na faculdade? 

Penélope - Os obstáculos que enfrentei nessa etapa da formação do ensino superior, 
que eu me lembro, foi um pouco difícil, sim foi difícil! Pois o meu meio social em que 
eu vivia não era esse! Foi tudo novo! Eu me lembro de quando comecei a faculdade, 
eu ainda usava botas ortopédicas que era recomendação médica, a qual era para 
serem trocados a cada seis meses, e eu usava cinco anos o mesmo par de botas, 
porque era muito caro e nós não tínhamos condições para ficar trocando. Então, eu 
me lembro de que o primeiro dia que entrei na UNIVALI tive atitudes de um estudante 
adolescente, eu fui com uma camiseta, sabe como é..., camiseta, uma calça jeans, 
estava bem vestida. Essa era a minha opinião. Andando com as minhas inseparáveis 
muletas, pelos corredores da UNIVALI, em busca do meu destino. Passando pelo 
bloco do direito eu vi e tive uma reação de medo e duvidas. Menino! Quando eu vi 
aquelas mulheres maquiadas, bem vestidas, produzidas, lindas, só faltava plumas e 
paetês. Eu me senti meio fora da casinha, me senti tão mal, tão mal, que daí comecei 
a passar no meio do mato para chegar à minha sala, onde hoje é a biblioteca, até que 
um dia eu disse a mim mesma: "— Espera ai Penélope! Estas passando pelo mato 
por quê? Para quê? Tu não vais à faculdade para estudar? Tu não é filhinha de papai 
mesmo!" Depois então comecei a observar os alunos que vinham só segunda feira 
para as aulas e depois apareciam só na sexta feira novamente, não assistiam as 
aulas, e eu não saia nem para recreio, porque eu sugava dos professores, o que eu 
podia. E eu disse novamente a mim: "— Sou pobre, ta! E dai, Eu não sou dessa 
classe social dessas pessoas, eu sou pobre e deficiente. Por isso devo ter vergonha 
de mim? Devo me esconder dos outros porque onde passo todo mundo fica me 
olhando e me olham de cima, até em embaixo." Quando eu era criança era ainda 
pior..., tinham uns que quando chegavam perto de mim, já me comendo com os olhos 
e não se contentavam em só olhar, eles levantavam o meu vestido, botando-o quase 
que na minha cara, para poderem ver todas as minas pernas Imagina como eram os 
meus dias, principalmente dias comemorativos, no dia da criança, no natal, eu não 
saia mais na rua. Porque eles davam balinha para nós os pobres, isso lá no São 
Vicente, imaginem uma pobre que ainda era aleijadinha, então eu evitava sair na rua, 
como a gente brinca. Então assim..., Depois comecei a ser mais eu. Já sabia que eu 
podia ser. Mesmo com olhares ou perguntas! Eu pensava: "— pergunte que eu 
respondo." E quando necessário eu respondia: "— sim poliomielite". 

Penélope - Mas o que me marcou na época da faculdade, foi ter que encontrar 
acadêmicos que ficavam admirados de eu estar estudando, como se eu fosse um ET, 



128 

 

porque eu me lembro de que naquela época eu acho que eu era a única, naquele 
ano, ou naquele bloco. 

Penélope - A outra coisa que marcou muito, é que eu tinha medo de andar naqueles 
corredores da UNIVALI, com medo daquelas lajotas escorregadias que ainda hoje 
estão nos mesmos corredores nos novos também. Eu tinha medo porque eu vivia de 
cara no chão, porque eu não sei o que eles passavam naquelas lajotas que as 
muletas, talvez por serem de madeira e a borracha que era só pregada na ponta das 
muletas e essa borracha era de pneu do caminhão. E caia mesmo, vivia levando uns 
escorregões e caindo. Para eu transitar naqueles corredores, eu tinha que olhar fixo 
para o chão, mirar para colocar a ponta da muleta entre uma lajota e outra, na fuga, 
que era de cimentinho e cuidar muito. Sem contar que quando eu andava por aqueles 
corredores, todo mundo ficava me olhando, só por eu ser diferente deles (risos), 
depois eu passei a não ligar mais, quer olhar olha, quer perguntar e se perguntava eu 
até parava para explicar, mas assim preconceito mesmo eu não sentia mais, já estava 
tudo misturado com um pouco de admiração. Também encontrei muita gente que não 
conseguia entender como que uma, desculpa a expressão, mas podemos usar esse 
termo, uma aleijada poderia estar estudando em uma faculdade, e pobre ainda (risos).   

Eduardo - Você pode descrever como foi seu ingresso na carreira docente? Qual a 
sua situação funcional da rede estadual de ensino? Você sempre atuou como 
professora ou assumiu outras funções na rede? Em quantas escolas já atuou e que 
funções assumiu nessa trajetória? Posso repetir as perguntas conforme houver 
necessidade. 

Penélope - Teve um desses fatos que acontece no percurso da vida, que são 
marcantes e ao mesmo tempo muito engraçados... - Eu já trabalhava por cinco anos 
como ACT em uma escola pública em 1993. E eu resolvi fazer um concurso público e 
passei! Mas naquela época ainda não existia vagas destinas para os deficientes, ou 
portadores de deficiências. Então eu fiz o concurso como uma pessoa normal. Depois 
teve todos aqueles exames que eles pedem, psicotécnico, psiquiátrico e tantas outras 
coisas. Na verdade, não sei como eu passei no psicólogo (risos)! Mas passei! Então 
começou outra etapa do concurso, posso até dizer que foi um teste prático, pois tive 
que provar até na hora do exame medico que eu era capaz. O médico teria que 
colocar que eu era portadora de paralisia infantil, antes fez algumas observações, 
como; mandei-me levantar a blusa eu levantei, mandou-me descer da maca, queria 
que eu descesse com pouca roupa... Ah! Eu disse a ele; - o senhor quer olhar a 
minha perna? Ou o senhor vai ver que eu tenho pólio? Daí tudo bem, quando eu 
cheguei à junta médica era para a efetivação do concurso, já dentro do consultório, 
quando eu levantei ficando de pé com ajuda das muletas, o médico olhou para mim, 
olhou para o outro médico que estava com ele, pediu para eu esperar um pouquinho, 
enquanto eu os esperava, eles conversavam bem baixinho, eles falavam não sei o 
que... De repente um deles me pergunta; - "A Senhora dá aula?” E eu os respondi; "- 
Sim! Dou aula! E para eu dar aula eu uso a minha mão e a minha boca, também a 
minha capacidade intelectual!" Eu sei que eles me fizeram assinar um termo, como eu 
estava entrando no estado, já como portadora de deficiência, para mais tarde não 
requerer aposentadoria, mas o importante é que eu me efetivei, mesmo sendo 
chamada de especial. 

Eduardo – Especial?  
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Penélope – Especial! Especial!  Eu me senti muito humilhada e ridícula porque 
aqueles dois médicos tiveram que chamar outros médicos para me analisarem, me 
verem, para daí então dizerem se eu estava ou não apta para assumir o concurso, se 
estava ou não apta a dar aula. O que me deixou mais furiosa, é que se um deles 
encasquetasse que era inapta eu nuca iria me efetivar. 

Penélope – Daí quando eu fui empossada no concurso eu saí de Ilhota e tinha vaga 
em Luis Alves e eu estava grávida de poucos meses, três meses. Então tinha vaga 
em Luis Alves e Rio do Peixe, e eu trabalhei cinco anos na escola do Valério Gomes 
da cidade Ilhota. No dia da escolha de vaga a menina que tava na minha frente ela 
tinha o direito de fazer a escolha para onde ele iria trabalhar então ela escolheu e 
pegou aquela vaga que eu estava a cinco anos trabalhando. Então sobraram as 
cidades de Bombinhas, Canto Grande e Luis Alves. Eu fiquei apavorada, pensei em 
desistir, pois pensava como eu vou para essas cidades? Mas como sempre, Deus me 
colocou no meu caminho boas pessoas, apareceu Dona Maria Heidman, me falando 
que eu tinha um carinho muito especial a ser percorrido. Ela estava atendendo outra 
pessoa quando me falou aquilo. Então eu a disse assim; — não sei se eu vou assinar 
esse contrato. Ela então me respondeu: — Penélope escolhe a escola do Rio do 
Peixe, a escola Irineu Bornhausen, o ônibus desce na frente da escola. E eu arrisquei, 
peguei 20 horas lá, trabalhava na escola Deputado Nilton Kucker como ACT, saia de 
lá correndo e ia para a rodoviária, nessa ocasião eu estava grávida. Eu tomava umas 
vitaminas para eu aguentar o tranco. Quando eu avistava o ônibus entrando na 
avenida eu já tomava s minhas vitaminas, em seguida eu entrava no ônibus e 
partíamos em direção a Luis Alves, quando chegava à escola e para variar sempre 
chegava antes do meu horário, pois eu não tinha as duas primeiras aulas. Como s 
merendeiras já sabiam da minha rotina, elas quase sempre deixavam uma sopinha 
para mim. No final da tarde eu pegava o ônibus para retornar a Itajaí e às vezes eu ia 
substituir uma professora na escola Deputado Nilton Kucker, à noite. Como eu estava 
grávida, solicitei através de um processo a minha remoção, depois de tantas 
tentativas, consegui ser transferida para a nossa cidade, aqui no centro, na escola 
Deputado Nilton Kucker e para variar eu tive que provar que eu estava grávida. Mas 
deu tudo certo, fiquei dois anos no estágio probatório, e ali trabalhei durante 10 anos. 
Até que houve uma mudança na Secretaria e assumiu uma pessoa, que não é nem 
bom mencionar o nome dela, sem comentários (risos debochados). Nesse período 
não teria aula para todo mundo.  \então ela queria que eu pegasse aqui no 15, só que 
o 15, embora fosse mais perto, seria bem mais difícil para  minha locomoção, pois eu 
dependia exclusivamente do ônibus, eu não tinha carro e no centro para mim era mais 
fácil, porque havia ônibus de uma hora, em uma hora, depois de discutirmos bastante, 
acabei ficando na escola do Vitor Meireles e na escola Deputado Nilton Kucker, 
trabalhando em duas escolas, 20h em uma e 20h em outra, até então que eu 
consegui repassar minhas 40 horas, totalmente para o Vitor Meireles, mas a escola 
Deputado Nilton Kucker, mora no meu coração, estudei lá 

Eduardo - Então a Senhora trabalhou em quatro escolas até agora? 

Penélope - Eu trabalhei na escola Aníbal César pela rede municipal, a qual eu passei 
no concurso do município, mas acabei não assumido, pois eles queriam que eu 
assumisse as aulas de geografia, mas eu sou habilitada em historia e não aceitei daí 
assinei minha exoneração. Trabalhei na escola Estadual Valério Gomes, durante 
cinco anos, trabalhei três anos na escola Irineu Bornhausen, daí juntando esse 
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período 10 anos na escola Vitor Meireles e na escola Deputado Nilton Kucker, deve 
estar chegando aos 26 anos de educadora. 

Eduardo - Então a Senhora sempre lecionou? 

Penélope - Eu sempre atuei na sala de aula, sempre na sala de aula, desde o inicio. 
Eu tive um ano afastado por problemas agravados devido a minha estrutura física, 
quando eu operei o ombro fui obrigada a dar uma trégua.   

Eduardo - Mas nunca assumiu outra função, ou estava de licença ou em sala de 
aula? 

Penélope – É, fiquei um ano readaptada, na secretaria, odiei essa experiência, não 
me senti bem, porque eu nasci para estar dentro da sala de aula. Eu queria sair dali, 
daquele serviço que não era para mim. A sala de aula é meu espaço, A sala de aula é 
minha vida. Não me imagino em outro lugar. 

Eduardo - E como que a Senhora avalia a sua trajetória profissional até agora? 

Penélope - Eu acho que hoje eu sou melhor do que antes, acho que estou 
aprendendo sempre e através dos erros, a gente só aprende errando, mas já fui muito 
metódica no começo exigia muito, hoje eu sou mais light eu abro mais o leque e vejo 
o aluno como um companheiro, porque um aluno um dia falou que quando eu tava lá 
na frente, dando aula ele disse professora a Senhora parecia inacessível, assim, com 
o conhecimento a Senhora, eu disse como essa visão daí eu comecei a me policiar, 
então hoje eu entro junto com eles no mundo deles, a linguagem às vezes até peco 
porque daí começo a ter uns vícios de linguagem e tem gente que diz que isso 
empobrece eu digo que não empobrece é a internet que eles tão assassinando o 
português, mas as vezes usar um pouquinho a linguagem deles até para que eles 
entendam melhor, eu quero que eles entendam compreendam o processo de história. 

Eduardo - Então você se sente satisfeita e realizada com a sua profissão? 

Penélope - Sim e sofri muito, tive depressão e todos os problemas que eu tive e até o 
agravamento da minha situação foi quando os médicos começaram a dizer que eu 
tinha que parar. Por exemplo, eu tenho um encaminhamento para aposentaria que o 
médico me deu no ano passado e eu passei na junta em Florianópolis e eles 
anotaram lá que eu estou em caráter experimental, eles queriam me aposentar, a tal 
da aposentaria compulsória, queriam me obrigar. Então eu disse que não, que eu não 
queria e eles disseram: "— Não, mas a situação da Senhora”. E eu disse: "— Não se 
eu tiver uma cadeira de rodas eu dou aula, se as minhas muletas estiverem perto eu 
dou aula." E eu então tive que assinar, depois de ler o documento, percebi que eu 
estava em estágio de observação. Assim fiquei um pouco menos preocupada, pois 
estava só em observação. Penso hoje, que a preocupação maior era do Estado, 
penso que receio era deles, era que viesse requerer a aposentadoria por invalidez. 
Porque na verdade a minha situação física se agravou devido às condições da escola. 

Eduardo - O que as escolas ofereciam para professores com deficiências? 

Penélope - Se eu procurar a questão legal, o Estado até teme, está preparado para 
essas questões, ele, o Estado tem advogados para se defender, mas também tem 
muitos advogados que comprariam esta minha causa, porque meu quadro piorou, eu 
sou assim devido à pólio, as sequelas devido à pólio, são visíveis nos membros 
inferiores e sempre foram, estão registradas em vários exames médicos. E hoje estou 
com os membros superiores também comprometidos pelo fato de subir as escadas. 
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Eduardo - Não tinha acessibilidade? 

Penélope - Por causa da falta de acessibilidade. 

Eduardo - Mas a Senhora gostaria de exercer outra função ou atuar em outras áreas 
dentro desses setores da educação? 

Penélope - Eu sonho quando me aposentar em trabalhar com coral na escola, 
trabalhar com leitura, com projetos, mas que envolva adolescentes, eu só não dou 
mais aula para a quinta até a oitava série, porque eu não tenho mais saúde física para 
ter o pique de uma criança de quinta série, tenho que usar a cadeira de rodas, na 
carteira complica um pouco e não dá essa faixa etária ainda são mais dependentes. 
No ensino médio eles são mais independentes. 

Eduardo - Penélope e agora uma pergunta bem pessoal, o que tu entendes por 
inclusão? 

Penélope - Inclusão para mim é respeitar as diferenças. É tornar as escolas, os 
lugares, acessíveis. Que existe a diferença eu sei! E não gostaria de um mundo onde 
todos fossem iguais! Seria chato, insuportável! Eu gostaria que as pessoas fossem 
respeitadas dentro das suas diferenças, não é só querer tratar com igualdade as 
pessoas com deficiências, é tratar cada um respeitando sua diferença, a diversidade, 
respeitando o seu limite. Sou pessoa com deficiência, mas eu não quero ter privilégios 
por ser... Eu não quero ser tratada com mimo, nunca quis isso. E acho que nenhum 
portador de necessidade especial quer isso. Só o direito de poder trabalhar de exercer 
sua cidadania, sem ser olhado como uma aberração ou como a vitoriosa, uma 
guerreira, que também não somos isso, somos pessoas normais que temos certa 
dificuldade em algumas coisas e só precisamos de oportunidades! Nada mais! Eu 
sempre digo, eu posso apostar corrida com qualquer pessoa, eu não vou ganhar, mas 
eu vou chegar até o ponto marcado para o final da corrida.   

Penélope - Eu sempre falo que a inclusão não se refere a tratamento das igualdades, 
mas é respeitar essas diferenças, como tem o negro, como tem o homossexual, os 
deficientes, entre outros. Respeitar as diferenças que existem nas sociedades e nos 
respeitarmos como somos isso talvez pode ser percebido como inclusão para mim.         

Penélope - Nunca se sentiu totalmente incluída - Quase nunca me senti totalmente 
incluída, mas me senti muitas vezes desrespeitada, às vezes quando ia/vou a prédios 
que só tem escadas me sinto mal. Vou dar um exemplo; o antigo cinema, nós já 
fizemos um movimento contra a falta de acessibilidade, pois é absurdo ter que pedir 
ajuda para poder entrar no cinema, eu acho constrangedor ter que pedir para alguém 
levantar a minha cadeira de rodas. Penso que ninguém tem obrigação de carregar 
ninguém nas costas... Essas passarelas que eles constroem projetadas por esses 
engenheiros, arquitetos, que em minha opinião não aprenderam nada na faculdade, 
ou a própria faculdade não ensina nada de acessibilidade! Penso assim, se não 
conhecem a verdadeira realidade de um cadeirante, que pesquisem a opinião de 
usuários de cadeiras de rodas, ou que façam um teste-drive, eles os profissionais da 
construção e planejamento, devem sentar em uma cadeira de rodas para sentirem um 
pouco do mundo sobre rodas. Então inclusão para mim é isso, é tratar a diferença 
com mais responsabilidade e não com diferença. 

Eduardo - E como que tu articulas essa questão na tua experiência como 
profissional? A questão da inclusão na tua vida profissional? 
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Penélope - Na minha vida profissional foi sempre assim... Eu tive sempre que provar 
por muito tempo, dia-a-dia, todos os dias, que eu era competente, capaz e que eu 
sabia o que estava/estou... Sempre fui muito observada pelos outros, mas eu confio 
no meu trabalho e quem me dá resposta é minha clientela que são meus alunos. 
Então assim, eu me sinto segura no que eu faço. Mas às vezes me pergunto, será 
que estou incluída?      

Penélope - Não sei de tudo, estou aprendendo, erro bastante, muito mais ainda 
porque não pretendo alcançar a perfeição que deve ser muito chato. 

Eduardo - Mas a pergunta é como tu articulas a inclusão? O que é a questão na sua 
experiência. 

Penélope Agora, por exemplo, se tu fores à minha escola será hilário, depois que 
passei a usar com mais frequência à cadeira de rodas, construíram outro banheiro na 
escola, banheiro "adaptado", o qual tem uma porta de correr e quando alguém abre 
essa porta, pode matar alguém que esteja no outro banheiro ao lado, pois a porta 
atravessa o outro banheiro! Também construíram uma rampa para eu adentrar na 
minha sala de aula, mas essa rampa simplesmente foi feita, sem qualquer 
conhecimento de respeitar os padrões, de volta e meia eu estou com as pernas para 
cima, no ato de tentar subir a rampa, a cadeira vira para trás, devido ao excesso de 
declividade. A escola chegou a chamar engenheiro do Estado para planejar, projetar e 
construir, mas em momento algum ele vieram perguntar se aquilo estava bom para 
mim. Colocaram as barras de apoio no banheiro, mas como se aquilo fosse um favor 
que estivessem fazendo para mim, entendes? E não uma obrigação do Estado para 
com o seu funcionário! Se tu for a minha escola e ver o trajeto que tenho que fazer 
para sair da sala e ir até ao meu carro, eu tenho que passar na chuva, dar uma volta 
enorme, porque a outra rampa que eles fizeram parece à rampa do Planalto, nem 
todos podem subir. Então assim, eu penso que ainda falta muito para eu poder dizer 
que me sinto incluída... 

Eduardo - Então assim, tu consideras ou não tua escola inclusiva? 

Penélope - Não, pelo lado profissional, eu ainda não vejo a inclusão como prática! 
Apesar de hoje eu ter minha sala de aula no térreo, mas ainda acho que falta muito 
para se falar em inclusão dentro das escolas, falta muito, muito debate, muitos 
encontros..., principalmente para se falar de inclusão e para se falar sobre inclusão 
quem tem que falar sobre isso, somos nós, os deficientes, aqueles que vivenciam a 
exclusão, e não as pessoas que não sabem o que é viver numa cadeira de rodas ou 
com um par de muletas, um cego, um surdo. Penso então, que esses projetos teriam 
que ser repensados. 

Eduardo - E você se considera incluída nesse espaço da escola? 

Penélope - Eu conquistei, fui eu que conquistei o meu espaço, por minha vontade, 
pela minha garra, esse meu espaço não foi criado por alguém! Eu conquistei. Essas 
minhas conquistas diárias, todo dia tenho que matar um leão. É quando tive que subir 
aquela rampa. É quando tive que entrar na sala de aula e conquistar o respeito em 
não pena, porque o sentimento que eu mais detesto é p de piedade. Não gosto que 
ninguém tenha pena de mim, porque pena é um sentimento que não se deve ter por 
ninguém. Mas ainda percebo que tem muitas pessoas ainda tem esse sentimento. 
Então penso que eu deveria lutar mais, para tentar mudar essa percepção das 
pessoas.  



133 

 

Eduardo - E como ocorre a interação com os seus pares na comunidade escolar? 

Penélope – Assim, eles tentam sempre estarem ao meu redor, mas como 
infelizmente eu sou fumante, isso os acaba afastando-os um pouco. Pois na hora do 
intervalo eu vou fumar e local que não pode. Mas até aqueles que não fumam gostam 
de estar perto de mim, porque conversa que se estende quanto eu fumo, é uma 
conversa gostosa, discutimos muito, ideias de planejamento, e outros assuntos, como 
discutir pessoas, eu não gosto de ficar em ponta de mesa para reclamar de salário, eu 
vou para greve, eu vou para passeata, eu vou para manifestação, aquele é o 
momento da luta, não na escola, lá é o nosso trabalho e eu levo a minha profissão a 
sério. 

Eduardo - Como os contextos, a sociedade, a própria escola, os alunos, os pais dos 
alunos, se organizam para receber o professor incluído? Eu digo o professor incluído 
porque você é uma professora com deficiência e está atuando numa sala de aula 
regular, como que tu vês esses contextos para o professor incluído? 

Penélope - Quando os pais me veem, eles se admiram, até porque alguns alunos 
comentam em casa que a professora deles usa muletas, que a professora deles usa 
cadeira de rodas, muitas vezes eu percebo certa admiração, uma expectativa, mas 
isso é de início, depois a coisa flui com as pessoas no dia a dia eu não tenho tantos 
problemas, eu penso que a infraestrutura é a questão X do problema e de 
organização, que vem da parte de cima que seria dos governantes. 

Eduardo - Entendi. Eu vou fazer à antepenúltima. Quais as estratégias que você, 
professora com deficiência, construiu para superar possíveis obstáculos com 
barreira a sua inclusão social? 

Penélope - Primeiro que eu uso as minhas muletas como coadjuvante da minha aula. 
Elas são parte integrante, elas possuem nome, para que o aluno sinta, eu uso a 
minha deficiência para lembrá-los que eles podem muito mais além do que eu fui às 
vezes eu digo: “−Se eu cheguei aqui com todo histórico de situação social vocês tem 
o dever de chegar muito mais longe”. Então eu uso como alavanca para aquele que 
de repente está desanimado. E uso na medida, a muleta às vezes quando um aluno 
conversa como uma metralhadora, eu digo, que ganhei medalha de ouro em 
lançamento de muleta, eu uso a minha ferramenta, ou meu corpo, como uma didática 
de ensinar não só o tema, a matéria, o conteúdo, a disciplina, mas para vida também. 
Se é que eu posso servir de exemplo, porque ninguém é exemplo. 

Eduardo - Tu usas alguma estratégia ou planeja alguma coisa diferente para ministrar 
suas aulas? 

Penélope – Sim, eu gosto muito de encenação, eu gosto de jogos, debates, eu gosto 
de perguntar na chincha. Deixar o aluno meio que sem resposta, eu gosto de falar 
coisas absurdas, usar as expressões que até ofenderiam para ver a reação deles. Eu 
gosto de instigar o aluno, provocar para ver se ele sai daquele casulo de receptor, de 
mero coadjuvante. Eu gosto que ele entre num debate caloroso, para isso às vezes 
eu uso argumentos que não me ofendo, só para ver a reação deles. 

Eduardo - E as estratégias por ser pessoa com deficiência, nenhuma? 

Penélope - Eu tenho ainda algumas falhas, por exemplo; eu às vezes uso 
retroprojetor que é uma coisa jurássica. Eu não posso mais escrever no quadro, 
porque eu gosto de fazer um mapa conceitual com palavras, porque as crianças 
precisam visualizar e não só ouvir a professora falar, então eu uso o quadro e às 
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vezes o retroprojetor, mas na maioria das vezes eu uso expressões e exemplos do 
dia deles. Eu sempre trago a história de ontem para hoje, por exemplo, o último tema 
que a gente trabalhou no dia anterior: Napoleão Bonaparte, então eu pergunto: - O 
que Napoleão tinha a ver com a tua vida? Disseram: - Nada. Eu digo: − Irei provar que 
tem. Ainda brinco com eles, dizendo: “−popo” daí eles “dizem: - “Quem é popo?”Eu 
digo: - Meu intimo na outra encarnação, é para eles entenderem que trago tudo para o 
hoje”. E como infelizmente os alunos, eles não estão muito antenados. Mas é assim, o 
ontem e os hoje sempre juntinhos. E eu uso o meu corpo, a minha expressão, a 
minha criatividade, às vezes brinco pego a muleta e grito: “- Pelos poderes de 
Grayskull”, então o que eu tenho eu uso. Infelizmente gostaria de ter mais coisas para 
usar. 

Eduardo - Que impacto a inclusão de professores deficientes pode causar para os 
alunos e professores? Quando eu digo alunos e professores, os professores são os 
seus colegas de trabalho, os alunos são a sua clientela que você acabou de falar, 
então que impacto a inclusão de um professor deficiente pode gerar para os alunos e 
para os colegas de trabalho? 

Penélope - Em todas as escolas que eu trabalhei, percebe-se que ouve mudanças 
nas atitudes, no respeito. Não da para dizer que a convivência com a diferença não 
muda o jeito de pensar dos outros, respeitando essa diferença e vendo que essa 
diferença não é tão grande assim, acho que essa convivência muda mesmo às 
pessoas. Vejo alunos que começam na escola com agressividade e depois vão 
mudando de atitudes, eles vão olhando para mim com um olhar de respeito e vão se 
respeitando, se valorizando. Muito desses alunos estavam com uma baixa estima 
incrível. Até um grupo de professores ficavam mais unido, eles tinham cuidados 
comigo, não era pena, era cuidado; “- Onde é que está a Penélope”?”“ −A Penélope 
não veio para sala ainda”, “- O que ela está inventando?”“− Ah...! Eu quero assistir tua 
aula?”Chegou uma professora agora da” Bahia que disse: “−Meu Deus, eu me 
apaixonei por essa escola porque o grupo é bom.” e não é porque eu faço parte não, 
seria eu a Penélope, mas a dificuldade que eu convivo, eles percebem, eles 
empurram minha cadeira, eles sabem o quanto é para empurrar naquela rampinha, eu 
digo a humanidade aflora, vejo nas escolas que passei que, parece que fica um 
feeling de amor de respeito, um pouquinho mais assim. É como se eles vissem que 
poderiam melhorar não que eu, a minha pessoa, faça isso, é que a diferença, ela faz 
isso, quando se destrói a barreira, quando se agrupa, é muito interessante. O 
resultado é positivo. 

Eduardo - Então para encerrarmos, o que você teria a acrescentar no que se refere à 
história de sua vida profissional? 

Penélope – Ah, eu diria que a minha profissão é tudo. Às vezes meus filhos ficam 
com ciúmes dos meus alunos, eles tem um ciúme danado, porque meu filho diz às 
vezes assim: “− Ah se eu fosse aluno da mãe.” Eu tenho ex-alunos que ainda 
frequentam minha casa. Eu também vou a casa deles. Depois que eles se formam e 
que se cria verdadeiro laço de amizade. Então eu não consigo me imaginar fazendo 
outra coisa, porque o magistério é apaixonante. Às vezes quando eu vejo professores 
novos chegando eu digo; "-toma cuidado porque é como cachaça, toma o primeiro 
gole, vai reclamar do salário para o resto da vida, mas não vai largar." porque 
trabalhar com o ser humano é maravilhoso, quando se sabe que é capaz de fazer 
alguma diferença, quando consegue acrescentar mais um pouquinho. E não digo um 
conteúdo pré-estabelecido, porque pouco importa se eles sabem a data, a cor da 
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cueca do Napoleão Bonaparte, se o cavalo era branco ou não. Isso, a hora que eles 
quiserem saber, eles vão saber! O que eu penso sobre a educação, é que ainda 
faltam atitudes para se desenvolver e mostrar para eles, o que é a cidadania, a 
questão da humanidade. Que esse mundo, esses jovens estão precisando é disso. 

Penélope – Cada vez que eu saio da sala de aula, ultimamente eu tenho me 
considerado muito relapsa, eu tenho faltado, até ganhei licença, mas ainda não 
peguei. O médico me deu uma licença e eu não peguei, para não deixá-los sem 
professor. Porque, uma licença de 15 dias não se tem justificativa para poder 
contratar um professor substituto. Eu acho que essa profissão é maravilhosa, embora, 
eu ache que se deva estudar muito mais sobre a inclusão, tem que se pesquisar 
muito, de conversar com muitos alunos deficientes sobre esse assunto, mas não só 
aquele que é portador de deficiência, a inclusão é para todos. 

Eduardo - Tu falas bastante em inclusão, mas eu vejo que você quando fala em 
inclusão pensa bastante na acessibilidade, por quê?  

Penélope - Porque para mim sem acessibilidade não pode ter inclusão. 
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APÊNDICE F 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO PROFESSOR BARÃO VERMELHO 

 

Transcrição do segundo professor entrevistado - 14/10/2011 

  

Eduardo: Primeiro teu nome completo Jean depois tu vai preencher ali. 

Barão Vermelho: Meu nome Jean Carlos Reiner 

Eduardo: A faixa etária de idade tua fica entre 46 e 53 é isso? 

Barão Vermelho: 50 

Eduardo: Sexo?   

Barão Vermelho: Masculino. 

Eduardo: Formação, graduação e pós-graduação? 

Barão Vermelho: Eu sou formado no curso de letras com mestrado em gestão de 
políticas públicas. 

Eduardo: Mestrado em  

Barão Vermelho: Gestão de políticas públicas  

Eduardo: Gestão de políticas públicas. O tempo de atuação no magistério tu tem 
algum? 

Barão Vermelho: Eu tenho 99, 2011, 12 anos de graduação. 

Eduardo: 12 anos de atuação.  

Barão Vermelho: Aliás, de trabalho no magistério. 

Eduardo: No magistério? 

Barão Vermelho: Isso 

Eduardo: E tempo na atuação na disciplina que tu dá hoje? 

Barão Vermelho: Sempre foi português 

Eduardo: Sempre foi português? 

Barão Vermelho: Eu sempre lecionei português, desde o inicio de minha carreira, só 
ensino português. Língua portuguesa. Aliás, gostaria de deixar bem claro que também 
sou funcionário da rede de ensino municipal e atuante no ensino fundamental, na rede 
de ensino estadual eu leciono no segundo grau, hoje denominado ensino médio. Há 
alguns anos atrás eu tive uma experiência na rede estadual com primeiro grau, hoje 
ensino fundamental, atuando das quintas séries as oitavas séries. Então eu ensino 
português de quinta a oitava no município e língua portuguesa no ensino médio na 
rede estadual.    

Eduardo: Qual o nome da escola que tu atua no Estado? 
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Barão Vermelho: Hoje eu trabalho na escola de ensino médio professor Henrique da 
Silva Fontes. 

Eduardo: Aqui em Itajaí? 

Barão Vermelho: Aqui em Itajaí. 

Eduardo: Certo, e qual é o tempo que tu trabalha nessa escola? 

Barão Vermelho: Eu estou há três anos nessa escola 

Eduardo: três anos? 

Barão Vermelho: três anos, três anos. 

Eduardo: Então agora nós vamos para o perfil 

Barão Vermelho: Já passei por outras escolas e hoje eu estou no Henrique da Silva 
Fontes há três anos. Não sou lotado ali, devo lotar agora nesse, nesse começo do 
ano. 

Eduardo: Vou fazer uma pergunta que não ta no meu protocolo aqui, mas vou fazer 
só para eu poder... 

Barão Vermelho: Trabalhar depois? 

Eduardo: Trabalhar depois, a sua deficiência é de nascença, poliomielite é?  

Barão Vermelho: É sofri um acidente de moto com 19 anos, tive diversas fraturas 
com lesões nas vértebras 35, 36, 37, também uma lesão na rádio medular é uma 
fratura que limitou os movimentos das minhas pernas, a princípio, e também com uma 
leve incontinência urinária e incontinência fecal.   

Barão Vermelho: O que até às vezes poderia dificultar um pouco até o processo do 
magistério porque às vezes a gente tem que sair da aula meio rapidinho com 
necessidade de ir ao banheiro, mas nunca tive problemas, graças a Deus até agora.   

Eduardo: Agora nós vamos passar para o bloco dois. Então qual é o perfil da 
formação do professor. Vamos lá Barão. Tu podes descrever a trajetória de formação 
ou de aprendizagem desde a sua infância? 

Barão Vermelho: A minha trajetória de vida durante minha infância foi normalíssima, 
igual à de qualquer criança naquela idade, foi normal, pois eu ainda não era deficiente 
físico. Quanto a minha formação escolar na minha infância, também foi normal, não 
teve nada de extraordinário.  

Barão Vermelho: Como já mencionei, eu não possuía nenhuma deficiência na minha 
infância. Então eu tive um primeiro grau, - educação infantil e o ensino fundamental, 
normal. No percurso do meu segundo grau, ou seja, o ensino médio, também correu 
tudo bem! Eu ainda não era deficiente físico. O que posso dizer é que estudei em uma 
época em que o ensino era um pouco diferente. Era uma formação mesmo, eu penso, 
melhor do que se dá hoje. 

Barão Vermelho: O meu segundo grau foi tudo com a maior normalidade também, 
não contando as inúmeras escolas que estudei, devido às mudanças que minha 
família fazia. Eu passei por muitas escolas, acredito que esse número de escolas é 
maior que o tempo que eu estudei. Eu estudei em Itajaí, estudei em Florianópolis, 
estudei em São João Batista, mas me formei no segundo grau como técnico em 
contabilidade aqui na cidade de Itajaí, no Colégio Cenecista Pedro Antônio Fayal.         
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Eduardo: Outra pergunta Barão. Como foi seu ingresso na escola, só que eu vou 
fazer diferente, porque seu ingresso na escola foi como qualquer pessoa. Correto? 

Barão: Normal. 

Eduardo: Então eu vou perguntar como foi seu ingresso na universidade? Como 
deficiente? 

Barão: Na faculdade já foi diferente, pois eu já era cadeirante (deficiente/aleijado), 
primeiro porque naquele ano, ou melhor, ainda não era normal que as pessoas com 
deficiências físicas cursassem uma universidade.  Aliás, essa universidade já havia 
tido uma experiência parecida com o meu caso, que era a Raquel, hoje formada em 
enfermagem e hoje também formada em psicologia, eu lembro que ela teve 
poliomielite, ficando com uma perna um pouco mais curta do que a outra, me parece 
que naquela ocasião foi à única experiência vivenciada pela universidade. Pelo que 
eu recordo, parece que a Raquel naquela época foi questionada no curso de 
enfermagem, quanto a suas habilidades físicas, argumentando que ela não poderia 
levar ou segurar uma bandeja com instrumentos, remédios e que ela não poderia ser 
instrumentista. Então posso dizer que estudei na época em que ainda se questionava 
o ingresso das pessoas com deficiências na faculdade. 

Barão: Quando eu cheguei à faculdade em 1984, e por andar de cadeira de rodas o 
processo de adaptação da faculdade para comigo era ainda mais complexo. Foi o 
meu primeiro ano de faculdade, o processo de integração foi razoavelmente normal 
junto aos colegas de sala (alunos), com os professores esse processo também aos 
poucos foi se tornando normal. Mas como já falei, naquela época as instituições de 
ensino não esperavam receberem alunos como eu, se não esperavam, obviamente 
não estavam preparados. Então a faculdade não tinha nenhum tipo de 
adaptação/acessibilidade, não existia nenhuma adequação pra cadeirantes na 
FEPEVI na época.  

Barão: No primeiro semestre foi tranquilo, passei em todas as disciplinas, quando 
retornamos para o segundo semestre, o bicho pegou! A minha sala estava no piso 
superior, eles transferiram a minha turma para uma sala no segundo andar. Eu tentei 
argumentar, briguei com quem eu pude para reverter essa situação, mas não houve 
maneira de convencê-los, não tinha condições... Então fui mais rude, eu dizia que eu 
não iria para o segundo andar, pois eu tinha direito de estudar numa sala no primeiro 
andar/térreo, eu só iria para o outro piso mediante adequações necessárias que 
permitisse que uma cadeirante pudesse subir e descer na hora que estivesse com 
vontade, ir e vir para a sala de aula, com desenvoltura, por quê? Porque lá em cima 
não tinha banheiro e eu dizia: "— não vou subir e ter que ficar duas aulas lá em cima 
e se eu precisar ir ao banheiro, como faço para descer?" Eu queria ter o meu direito 
de ir e vir ao banheiro, de tomar café, comer meu lanche, esse tipo de coisas. E foi 
nessa época que percebi que teria que brigar muito para fazer acontecer, foi nesse 
momento que também me percebi e conheci as minhas primeiras limitações. Então foi 
quase um mês de negociação com a presidência da FEPEVI, para que voltassem 
atrás e deixasse a minha sala no térreo. Então foi o primeiro grande impasse que 
houve, mas depois passaram a minha turma para uma sala no térreo.    

NÃO ENTROU NA FACULDADE PARA SER PROFESSOR! 

Eduardo: E tu te sentias diferente perante os demais alunos com a tua deficiência? 
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Barão: Eu achava isso muito engraçado, eu interpretava aqueles olhares focados na 
minha cadeira de rodas e depois em mim, como qualquer outra coisa, menos pena. 
Então eu acabava me divertindo na verdade.    

Barão: Eu não entrei na faculdade com a expectativa, de ser professor, eu entrei na 
faculdade no curso para fazer um ano de letras e para ser mais um a pleitear a 
transferência do curso de letras, no meu caso, eu pretendia transferir-me para o curso 
de direito. Eu queria ser um bom advogado para defender a causa dos "aleijados" 
(das pessoas com deficiências). Que eu achava que era uma causa interessante. Mas 
no decorrer do curso de letras, aconteceu que eu acabei me apaixonando pelo curso. 

Barão: Mais tarde comecei a me encorajar e achar divertida essa ideia de eu vir a dar 
aula, de que eu poderia dar aula, às vezes refletia sobre esse assunto..., eu 
imaginava que essa minha ideia poderia ser mais um grande desafio, mostrar que a 
pessoa com deficiência também tinha direito de estudar como uma pessoa comum, e 
de ensinar como uma pessoa "dita normal" e que tinha o direito de ter acesso como 
todo mundo e eu não tinha esse direito de acesso. 

Barão: Era interessante porque na época eu dizia assim: "— eu não me sinto um 
cidadão porque eu não tenho meus direitos garantidos." Até que certo dia uma 
pessoa, um político bem conceituado em nosso Estado, ouvindo minhas reclamações 
naquela época, para um grupo de amigos. Ele se chegou, pediu a palavra e me disse 
mais ou menos assim: "— Barão! Você já é um cidadão! Você só tem que se sentir 
cidadão, você deve ser cidadão, se sentir cidadão! Porque quando esse país 
começou também não tinha essas adequações que temos hoje, quando esse país 
começou em 1500 é que aos poucos a gente veio construindo todo esse Brasil. E que 
eu era um cidadão que estava ajudando a construir esse país, principalmente 
colaborando para outras pessoas com deficiências." E é interessante isso. 

Barão: Foi ouvindo aquele político me dizer que era um cidadão. Que percebi que 
nós as pessoas com deficiências daquela época e de outras, é que ajudamos a 
construir essa nova sociedade que teve que ir se readequando a outras 
necessidades, fora do modelo padrão.  Mas isso só veio acontecer através das 
nossas lutas, ou melhor, das lutas das pessoas com deficiências, que a gente veio 
conquistando esse espaço que a gente tem hoje. Então ele disse assim: "— Barão! 
Não se sinta um não cidadão, você é um cidadão que está ajudando a construir esse 
país." E aí eu achei muito interessante essa fala dele e reflexiva. Pois eu já sabia de 
que mesmo com as dificuldades que a gente iria ter, com as limitações que a gente 
iria encontrar dentro desse processo, principalmente com as adequações 
(acessibilidades), e eu falo adequações tanto me referindo ao acesso de rampas e 
outras necessidades, quanto ao acesso para os deficientes estudarem e para depois 
exercerem a função na docência, seriam momentos interessantes, seriam momentos 
de transformação da gente e da sociedade, pois a gente teria que ajudar a construir 
esse país. 

Eduardo: E que momentos foram mais marcantes durante essa tua graduação? 

Barão: Muito interessante o momento de fazer o estagio, Foi muito interessante 
mesmo esse momento de por em prática a docência no estagio. Primeiro porque 
havia na época só uma escola que servia de local de estagio. Era a escola Estadual 
Deputado Nilton Kucker, no município de Itajaí. E que ela não tinha adequação 
nenhuma, não era adaptada; tinha escadas na entrada, tinha escadas para ir para 
salas de aula, era dificultoso. O professor que dava matéria do estágio, ele era 
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professor naquela escola também. Então ele sempre se adequou, pensando em seus 
alunos. Então para ele acredito que fica mais cômodo e fácil para e principalmente 
para a FEPEVI usar esse espaço pronto, para efetuar os estágios obrigatórios, todos 
os acadêmicos tinham que ir para lá para fazerem seus estágios! E eu tinha 
dificuldades, porque eu me locomovia de cadeira de rodas. Em uma aula dele, eu 
levantei a mão e perguntei ao professor: "— Professor como é que eu vou fazer 
estágio em uma escola que não é adaptada?”. Ele então me respondeu: "— É eu não 
sei nem para que eles pedem estágio para ti, porque tu nunca vais dar aula mesmo!” 
(dei risos por dentro) Isso foi há 20 anos. E eu, eu o disse: "— É verdade professor...! 
Eu precisava passar nessa matéria, então não podia brigar muito com esse professor, 
não podia dizer nada, muito menos que eu queria dar aula... Pois na verdade eu nem 
pensava nessa hipótese. E disse a ele o que ele queria ouvir: “— o senhor ta certo, eu 
nunca vou dar aula mesmo professor, mas a verdade é que eu necessito desse pré-
requisito, preciso cumprir essa etapa para que eu possa me formar, como é que eu 
vou fazer para dar aula”?” Então eu consegui com um amigo fazer o meu estágio em 
outra escola que o acesso era bem mais fácil. Mais plana, não tinha muitos 
obstáculos arquitetônicos e fui um sucesso também. O meu estágio tanto de 
português como o de inglês que também era requisito para formação. Eu fui muito 
bem no estágio da disciplina de português que é uma matéria que eu gosto de 
lecionar. 

Barão: Já dei aula de inglês que não é minha matéria, não gosto de, apesar de ser 
formado, não é uma matéria que eu gosto de lecionar. 

Barão: Foi um momento interessante, posso até dizer que esse momento foi mais 
engraçado do que interessante. Digo engraçado porque, meu Deus, se eu estou 
cursando um curso de nível superior de formação para ser professor (curso de letras), 
esse curso não é especificamente para se formar professor? E aquela graduação que 
eu cursava me fornecia essa possibilidade. Porque então que aquele professor 
insistia em dizer que um professor que não tinha experiência em sala de aula naquela 
época não conseguiria trabalhar e ele dizia para mim: "— Tu Barão nunca vai dar aula 
mesmo." Mas eu me perguntava, porque, que eu não poderia dar aula? Eu era uma 
pessoa que fazia eventos na época era produtor de eventos, trabalhava com cultura, 
eu era ator de teatro, mas não poderia ser professor? Por quê? Era estranho, então 
quer dizer, havia uma incongruência na fala dele, no discurso dele e só rindo mesmo, 
pois eu não poderia discutir com ele, mas comigo eu discutia! Com ele não poderia rir 
nem discutir, porque eu precisava passar por essa etapa para me formar. Então eu 
não tinha outra opção, foi um momento muito engraçado, inusitado (risos). 

Eduardo: Tu até já me falou sobre deputado como uma pessoa... 

Barão: Senador na época. 

Eduardo: Senador, que deu essa motivação? 

Barão: A ideia de ser cidadão 

Eduardo: A ideia de querer ser cidadão. De ser cidadão, mas eu vou repetir uma 

pergunta, quem mais, com que mais tu aprendeste durante esse, essa trajetória toda? 

Barão: Aprendi com o meu irmão, como se diz, aprendi apanhando na cara 
(simbolicamente). Porque ele dizia assim para mim: “— se tu és 'aleijado' tu não vais 
ser aleijado! — Tu não podes jogar o teu alejume nas nossas costas! — Foste tu que 
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procuraste a tua deficiência!” E quando ele falava essas coisas eu ficava pensando... 
E além de pensar eu era obrigado a concordar com ele! Pois realmente fui eu que 
quis comprar aquela moto e fui eu que estava pilotando a moto na hora do acidente... 
Com certeza ele queria dizer alguma coisa mais do que só sobre o acidente. Meu 
irmão às vezes me dizia assim: “— Olha! Tu que é deficiente não queira colocar essa 
tua deficiência nas nossas costas, não vai ser nós que vamos te carregar, tu vai ter 
que se carregar sozinho!” E foi ouvindo e ficando bravo, e ouvindo novamente, e essa 
forma direta de me irmão me tratar, que nas primeiras vezes eu ficava puto, mas que 
mais tarde fui percebendo esse tratamento como uma forma de aprendizado, foi uma 
forma dura, mas foi uma forma de aprendizado, de aceitação. A minha mãe também 
me deu muita força. Eu estive no Sarah Kubitschek, em Brasília, que serve bem como 
boa referencia para os "aleijados." Depois a gente começa a sair novamente e a 
gente começa a ver outros exemplos, outros "aleijados," mais "aleijados" do que eu, 
que acabaram sendo minhas referências. De vez enquanto eu arriscava ir num show, 
para curtir, e acabei conhecendo um cara bem mais "aleijado" do que eu, mas sempre 
quando eu ia, ele já estava lá com sua galera, o meu amigo Eduardo Meneghelli, é 
Meneghelli tu se fornou minha referencia. Às vezes eu pensava: “Meu Deus”! Como 
que esse "aleijado" vai ao show? Para que? Mas se ele pode dançar em cima da 
cadeira de rodas, se divertir eu também poderia! Aprendi muito contigo Eduardo. E 
quando eu uso essa terminologia; "aleijado", é porque sou "aleijado" mesmo! Eu 
penso que uma pessoa com deficiência é uma pessoa! Sei lá! Hoje existe uma nova 
terminologia que esta sendo usada; "pessoa com deficiência", eu acho que tem que 
ser utilizada, que no dia-a-dia ela pode ser utilizada, mas eu também uso o "aleijado" 
porque não vejo como um termo depreciativo.  

Eduardo: E como que esses professores da faculdade, que tu acabou de citar, como 
esse professor do estágio, esses professores lhe percebiam na sala de aula e como 
interagiam contigo? 

Barão: Na verdade, existe, eu sempre tive uma característica de ser muito falante, e 
eu quando comecei a fazer a faculdade volto a dizer o meu irmão, me deu força. 

*Entrevista pausada devido ao som de um alarme* 

Eduardo: A pergunta é a mesma pergunta, como os professores lhe percebiam em 
sala de aula, e como interagiam contigo? 

Barão: Como eu estava falando, eu volto a falar do meu irmão, porque ele foi muito 
importante nessa minha nova etapa de vida. Ele não tinha pena de mim e se tinha 
não dava para perceber. Ele de vez em quando me pegava e me dizia umas boas, me 
lembro dessa: “— O “porra”“!”Vê se te mexe, arruma alguma coisa para fazer e para 
de se lamentar da vida.” Eu estava com 20 anos, 21 anos, e eu era uma pessoa difícil, 
eu via as possibilidades muito distantes de mim e como eu podia pensar como seria 
meu futuro? Que perspectivas de vida eu teria a 28 anos atrás? E ele disse um belo 
dia; "— Por que tu não vai fazer uma faculdade?”.  

Eduardo: Teu irmão falava? 

Barão: É meu irmão falava de vez em quando; "— Por que tu não vai fazer uma 
faculdade?" E eu certo dia o respondi; “— "Porra", fazer faculdade para que? Esta 
"merda" de vida de "aleijado" não vai mudar.” E ele me retrucava dizendo mais ou 
menos assim; "— Pelo menos tu vai mostrar alguma coisa e se tu não tens nada para 
mostrar de ti, tu vais pelo menos atrapalhar a vida dos outros e vai rir um bocado 
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disso, vai ser engraçado participar..., vai rir um bocado com o próprio ensino, pois 
outras pessoas vão ter que te atender, te ajudar também, como gente faz aqui em 
casa.” E eu achei aquilo meio engraçado, meio desafiador e ao mesmo tempo 
provocador. Resolvi então entrar na faculdade, fiz o vestibular e passei e fui fazer a 
faculdade de letras, com a ideia de que eu poderia modificar algumas coisas, que 
havia um status quo que eu modificaria algumas coisas, comecei a me perceber como 
gente, a se perceber como cidadão, a se perceber como sujeito. Eu sempre fui muito 
falante, muito simpático... E fui me dando bem.   

Eduardo: E como que esses professores te percebiam? 

Barão: Os professores, eles me percebiam como uma pessoa que já tinha uma 
referência também em Itajaí, por quê? Porque logo em seguida, eu já estava fazendo 
aula de teatro, atuando, eu já estava vinculado a muitas áreas da cultura, 
principalmente no vínculo cultural e logo em seguida, eu já escrevia para o jornal 
também. Então as pessoas já me olhavam, como alguém que poderia ter dificuldades 
de acessibilidade em alguns locais, e que essas dificuldades que eu teria para ir a 
esses locais, por exemplo; uma sala de aula sem acesso, esse problema seria mais 
deles do que meu! É isso mesmo, mais deles do que meu! Pois não seria problema 
para mim, porque eu daria um jeito de entrar, de transitar. A não ser que eu quisesse 
que o problema fosse meu...! Mas que eles teriam que dar jeito nesses problemas, 
(falta de acessibilidade), que eles teriam que modificar algumas situações, porque 
senão a coisa poderia complicar. Eles sabiam que eles teriam que se adequarem, não 
só para mim, como eu estava ali, logo poderia ter outro. E eu lembro que, então as 
pessoas teriam que, que começar a modificar mesmo essa sua estrutura. Eles me 
olhavam como uma pessoa que tinha competência para ser um bom ator de teatro, 
um bom produtor de teatro, um bom produtor de cultura, um produtor de eventos, um 
bom escritor, que na época eu escrevia, e muito, mas, talvez não tivesse a aptidão 
para ser professor. (B.V. 2011, p. 08, 09) 

Barão: Se bem que já havia passado o ano internacional do deficiente, estávamos no 
ano de 1982 e já havia uma primeira semente de que as pessoas com deficiência 
estariam passando a fazer parte da sociedade. Aqui em Itajaí aqui em Balneário 
Camboriú, na nossa região ainda era o início era uma pequena semente, mas já havia 
a ideia de que as pessoas deficientes começariam a fazer parte da sociedade.            

Eduardo: Mas e a interação professor de ser professor, Barão? 

Barão: Natural, sempre foi muito tranquila, muito tranquila. 

Eduardo: Nunca teve problemas? 

Barão: Nenhum tipo de problema. 

Eduardo: Como você se relacionava com os colegas de sala e de Faculdade? 
Barão: Na faculdade foi natural. Foi natural principalmente porque eu era uma pessoa 
criativa, uma pessoa que escrevia muito bem e sabia o que queria e o que fazia. Eu 
era contista e sou até hoje, também faço crônicas, trabalhava muito com teatro 
naquela época, então muito naturalmente eu passei a ser líder dentro do curso de 
letras ali, passei a ser uma liderança, eu me ocupava tanto, tinha tanto afazeres que 
eu sempre acabava esquecendo que eu era cadeirante, sempre acabava me 
esquecendo, então, foi natural essa adaptação, esse processo, no curso de letras, 
como os colegas, pois se eu esquecia que era "aleijado", eles acabavam por também 
esquecerem.   
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Barão: A relação com os colegas de sala, sempre foi muito amável, além de que eu 
nunca fui um CDF, um bom aluno. Com isso, não quero dizer que eu não era 
competente. Pelo contrário. Mas às vezes eu deixava de fazer alguns trabalhos, 
então, muitos de meus colegas me ajudavam, muita gente me apoiava. Por quê? 
Porque eu não era malandro, mas enrolado. Alias, não porque eu não tivesse 
competência, é porque eu era enrolado mesmo, estava muito ligado a outros 
afazeres, meu trabalho, o teatro, o movimento estudantil, então não dava tempo para 
fazer tudo. Eu trabalhava, eu sempre tive que trabalhar. Eu trabalhava de dia e fazia 
faculdade à noite, como todo cidadão comum e só que tinha um agravante; de ser um 
cidadão muito mais comum do que muitos gostassem. Esse agravante é que eu 
gostava de ir a bares, ficava até de madrugada nos bares, conversando, bebendo até 
de madrugada e no outro dia eu tinha que ir trabalhar pela manhã. Eu tinha ainda que 
voltar e tinha que fazer as minhas necessidades naturais e nunca fui um bom aluno 
mesmo, e sempre tinha muita gente melhor do que eu que às vezes diziam; “—Ah”! 
Vou dar uma força para ti Barão, vou botar teu nome no nosso trabalho! Essas coisas 
de colegas, mas sempre fui muito competente na área de língua portuguesa.   

Eduardo: E algum episódio Barão, que você se lembre de que foi importante nas 
suas relações de amizades? 
Barão: Importante nas relações de amizade? 
Barão: Dentro da escola? 
Eduardo: É dentro desse período da faculdade? 
Barão: Teve um episódio muito importante, eu já dava as minhas rabiscadas e eu 
tinha uma crônica escrita pronta, denominada de; “Monólogo da Fechadura – Uma 
declaração de amor a uma porta”. E como eu fazia um curso de teatro, ela então foi 
adaptada para um script, foi produzida e foi encenada, uma vez, que ela foi encenada 
num festival ali na faculdade. Ela não foi muito bem aceita na época, afinal o enredo 
se desenrolava em cenas e diálogos bem eróticos, porque a relação da fechadura 
com a chave, eu dei as duas personagens características femininas, e eu coloquei 
uma situação lésbica em um dos quadros, isso em isso foi em 1987/1988, aliás, no 
palco de uma faculdade. Deu o que falar...! Dois anos depois eu quis reapresentar 
essa peça, no festival, na noite de letras, e não me permitiram. Alegando que tinham 
cenas eróticas demais para a ocasião. O meu grupo chegou a concordar com aquelas 
baletelas, então em uma das reuniões eu disse: "— Porra! Mas isso aqui é uma 
Universidade ou não e? A gente veio para cá para que? Para crescer junto com o 
povo. Não adiantou argumentar, não aceitaram. Eu escrevi, eu estava com o texto, 
não quiseram aceitar, e aí eu convidei uns amigos para apresentar outro tema era “A 
nossa Universidade”, “e quem é que vai apresentar”?” eu disse “ó preciso de uns 
amigos”. Então eu busquei amigos mesmo, que tinha que ser parceiro, porque o texto, 
o texto era simples. Era um texto da Universidade o que era, “Eu sou um professor de 
português”, “vocês vão aprender português”, só que no texto era muito simples, mas a 
apresentação teatral era muito pesada. Porque só vai ser amigo, porque quando eu 
digo o cara dizia assim “ó eu sou o professor de português”, e aí o cara dizia “vocês 
vocês aprendem comigo eu ensino o português”, e aí os alunos entravam e 
amarravam a boca e entravam na sala de aula com a boca amarrada. Então mostrava 
que a nossa Universidade que era a Universidade não ensinava o português ensinava 
o português que eles queriam, era o português cientifico, cientificista e o que nós 
queríamos mesmo era aprender o português saber como as pessoas falam o dia a dia 
e melhorar e ampliar isso e eu tinha essa perspectiva e acredito nisso, acredito 
mesmo como professor de português que a gente tem que ter o português da gente 
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natural e o português  científico a norma culta e a norma cultural e a Universidade 
ficava, se questionava um pouco quanto isso, então eu fui arrebentando com essas 
amarras da Universidade , mostrei os cursos de história, mostrei a própria 
Universidade que não tinha adequação para os alunos e aí já trazendo para a minha 
luta de pessoa com deficiência, e foram amigos que fizeram isso, foram parceiros e o 
pessoal da Universidade depois queria me matar (risos) muito interessante porque 
pude contar com os amigos mesmo para fazer todas essas minhas lutas. 
Eduardo: Legal, a pergunta quatro eu vou pular. 
Barão: Então eu participei de tudo dentro dessas atividades, estive no centro 
acadêmico, ajudei a modificar muita coisa na Universidade ajudei a construir, penso 
que mudamos currículo, mudamos alguma coisa no curso de letras, mudamos alguma 
coisa dentro da própria Universidade em questão de, de adequação da pessoa com 
deficiência. Tentamos, pelo menos, lutamos para isso. Então participei de todas as 
atividades dentro da escola. 
Eduardo: Todas as atividades? 
Barão: Todas, tudo o que podia colocar eu participei. 
Eduardo: Na pergunta cinco, ainda do bloco dois. Quando você cursou esse curso de 
letras, você já tinha intenção ou perspectiva de ser professor? 
Barão: Eu não tinha a intenção de ser professor, e isso que é importante, porque eu 
tinha que estar preparado para ser professor. Por quê? Porque aconteceu o seguinte, 
naquela época na minha vida, teve momentos difíceis, eu fiquei sem dinheiro. Eu 
fiquei sem dinheiro e de repente estava conversando com Deus, ou melhor, 
perguntando a ele: "— Meu Deus o que eu vou fazer sem dinheiro!" E eu não queria 
ganhar pouco. Na verdade ninguém gosta de ganhar pouco, só que para um 
deficiente era um pouco mais difícil...   
Barão: Era bem mais difícil!  Mas eu já tinha um bom um bom currículo, já tinha sido 
produtor de eventos, coordenador de eventos da prefeitura de Balneário Camboriú, 
Diretor de cultura também de Balneário Camboriú, já tinha feito um monte de coisas, 
só que politicamente eu não conseguiria emprego e como cidadão comum eu até já 
tinha participado de alguns concursos, mas eu queria, precisava de um bom emprego. 
Até que caiu a fixa, estou cursando letras posso ser professor, para e manter, então 
pensei, vou dar aula. E foi ali que eu me apaixonei pelo magistério. Quando eu fui dar 
aula, eu não tinha perspectiva nenhuma de seguir carreira de professor, mas tive que 
dar aula, e ali que eu me apaixonei. Isso depois de 10 anos de formado.    
Eduardo: E que experiências e vivências você se lembra dessa etapa de formação? 
Barão: As experiências da formação? 
Eduardo: São, experiências e vivências da tua graduação? 
Barão: Da graduação, olha, foi isso mesmo. 
Eduardo: Tua maior experiência pelo que eu entendi foram essas tuas lutas todas 
que tu fez. 
Barão: Acho que sim, o que eu, na verdade me recordo são dos meus amigos. Pois 
é, enquanto a gente pode contar com os amigos que tudo vale apena. Amigo é uma 
coisa que é fantástica, eu não digo só como pessoa com deficiência não, porque 
nessa época na faculdade, passou o primeiro semestre, a primeira etapa de 
relacionamento de interação com os amigos, tu começa a se tornar referência para 
alguns. Uns quando tinha que resolver alguma coisa de sala, já se lembravam da 
gente e diziam entre eles; “—vamos procurar aquele cara, o Barão, que aquele cara 
consegue nos ajudar nessas lutas." Então fui me tornado uma referência, outra 
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pessoa de referência para lutas por buscas de melhores condições, até desse 
preceito de cidadania que a gente já buscava, anteriormente.         
Eduardo: E essa experiência de, de formação então da graduação? 
Barão: A experiência da formação foi forte, porque a gente mistura muita coisa. 
Nesse momento aí, tem o seguinte, a formação, o que é essa formação me deu; ela 
me deu toda a minha referência, ela me deu instrumentalização para poder trabalhar, 
trabalhar com as próprias lutas em prol dos 'aleijados', me ajudou a melhorar a minha 
retórica, melhorando a minha linguagem, melhorei bastante, apesar de eu ainda ter 
um resquício, que depois a gente vai voltando a esse resquício da norma coloquial no 
dia-a-dia. Não tem volta isso, isso foi muito forte, principalmente com o grupo que a 
gente convive, mas o que se deu bem forte também foi à instrumentalização para a 
gente continuarmos com nossas lutas, por exemplo, eu aprendi a fazer muito bem ata 
em sala de aula e hoje uma das coisas que eu ensino de cara para os meus alunos é 
fazer ata, porque as pessoas não sabem fazer ata, eu ensino porque, ata é 
importante, fazer um ofício é importante, isso eu aprendi um pouco em sala de aula e 
serviu de base para mim, para as minhas lutas. 
Eduardo: Tu já mencionaste alguma coisa, mas eu vou perguntar como foram seus 
estágios obrigatórios. 
Barão: Como já mencionei, foi um momento muito interessante. Foi eu que tive que 
me adequar ao estágio, à disciplina em questão não se adequou, pois vivemos numa 
realidade e a realidade vivesse acordado (exclamou), ser acadêmico de letra, foi uma 
função mesmo, o aluno tinha que se adequar. Mas eu tive a sorte que a escola que fui 
realizar meu estagio era adequada, era uma escola que eu poderia pelo menos eu 
chegar à sala de aula, mas essa escola também tinha um degrau para eu poder 
chegar à sala do meu estagio, então tinha um degrau onde eu tinha que subir. Mas eu 
inverti o processo, eu fiz uma mesa redonda na sala de aula para gente discutir, como 
eu estava fazendo o meu estagia para uma turma de segundo grau a gente foi discutir 
um autor, eu lembro que eu estava discutindo/falando, acho que era sobre simbolismo 
e a gente discutiu um autor dentro de sala de aula, então foi um momento lega e 
adequado. Para o estagio de inglês foi diferente porque eu dei um reforço para os 
alunos que tinham dificuldade de inglês, então os alunos estavam não reforço, eles 
estavam se preparando para o vestibular e aí eu dei aula de inglês para ajudá-los 
para o vestibular. E apesar de não conhecer muito inglês e não gostava muito dessa 
matéria, eu precisava passar então eu me esforcei bastante, aprendi mais um pouco 
com eles, estudei para aprender e para ensinar para esses meus alunos.   
Eduardo: Agora Barão, voltando à escola que tu trabalha hoje, como foi as suas 
primeiras, as primeiras atuações tuas quando tu entrou na escola, assim? 
Barão: Nessa escola que eu trabalho hoje era forte porque aí eu já tinha referência 
como professor de antes. 
Eduardo: Mas como foi a tua primeira atuação na sala de aula 
Barão: Ah! A primeira vez que atuei foi muito diferente. Marinheiro de primeira 
viagem, nervoso, 'aleijado', cadeirante, um monte de coisas na cabeça. Porque a 
gente sempre pensa, na verdade primeiro a gente sempre pensa que quando se é 
pela primeira vez professor, que realmente a gente não sabe quase nada, pensa que 
não vai dar conta, pois ainda não se tem a prática. Só a prática do estágio parece ser 
muito pouco naquele momento. Diferente porque a gente vai com muitas duvidas, sei 
lá, com muita sede ao pote, talvez. Ou sei lá, porque a gente fica muito inseguro, 
talvez pela forma em que os alunos me olhavam em cima daquela cadeira de rodas, 
parecia que eles não esperavam muito de um professor 'aleijado', e estagiário, pois 
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esses momentos vivi no meu estágio. Mas como professor já foi diferente, pois tu já 
entras na sala se apresentando como professor, e eles (os alunos) esperam muito 
mais de um professor. Já formado, com a experiência anterior dos estágios, de outras 
atividades, da própria experiência de vida, a gente vai ficando mais maduro, mais 
certo de si mesmo, a gente até pode saber que ainda não se sabe tudo, não detém de 
todo o conhecimento, de tudo, mas não deixa transparecer insegurança. Então, eu 
tive que estudar aprender muito para poder ensinar, e foi ali que eu conheci um pouco 
mais do português, da língua portuguesa, eu reestudei tudo que eu tinha aprendido no 
meu segundo grau, no meu terceiro grau, reestudei e aí estava pronto para ensinar. 
Foi interessante para mim, foi mais fácil porque, eu já atuava no ensino médio, nesse 
período eu já tinha sido vereador, então, eu já tinha outra visão da coisa, não me 
deixava mais me abalar pelos olhares de curiosidade ou de pena, eu ia logo 
escancarando. Foi muito legal essa época. 
Eduardo: Barão espera um pouquinho, e me responda se tu entrou em sala de aula 
com a cadeira de rodas? 
Barão: Certo 
Eduardo: Qual foi a reação dos alunos a primeira vez que te viram? É isso que eu 
quero que tu relates. 
Barão: Foi interessante, porque eles não sabiam se eu era o professor ou se eu 
estava ali para pedir alguma coisa, esmola (risos). Quando eu me apresentava eu 
sempre fazia logo questão de dizer: "— Vocês devem estar se perguntando o que 
esse professor está querendo fazer aqui, numa na cadeira de rodas, sendo aleijado?” 
Isso eu falava já em sala de aula e logo em seguida eu mesmo já respondia: "— eu 
sou aleijado, e sou mesmo” [...].  
Barão: Porque todo mundo pensa lá dentro, no fundo da alma, o seguinte; "— Ah! 
Uma pessoa com deficiência... hum... hum..., não sei..." ”Mas gostam de dizer assim; 
""— Olhem...! Um aleijado." Não sabem o que querem dizer, mas se essa palavra não 
tiver a entonação e tom ofensivo, a palavra "aleijado" no meu ponto de vista é normal 
e não é feia, e eu digo isso para os meus alunos, que se não for dita em tom ofensivo 
é normal, ser 'aleijado', e mostrei para eles que eu tinha uma vida normal como eles 
no segundo grau. Explicando para eles que sofri um acidente de moto e hoje só ando 
de cadeira de rodas, mas que estou aqui para ensinar. Eu tinha um discurso que eu 
dizia para eles, eu estou aqui para socializar o conhecimento, e que na verdade eu 
também digo que é um discurso mentiroso, porque a gente não está ali para socializar 
o conhecimento coisa nenhuma, nós estamos ali para ensinar mesmo. Professor tem 
a obrigação de saber e muito, mais do que eles os alunos. E a gente está ali para 
mostrar um caminho.   
Eduardo: E a reação deles contigo? 
Barão: A reação deles para comigo, em primeiro lugar eu penso que posso dizer que 
foi bem tranquila. Mas também posso dizer que essa iniciativa teve que partir de mim. 
Eu trabalhava com várias alternativas, com vários recursos, um deles é o recurso da 
gíria, como eu já disse que tenho essa característica de ser muito falante, eu adotei a 
gíria como um dos meus recursos usados com os meus alunos, assim eu estava 
falando a linguagem deles. Porque eu penso que o processo de ensinar também seja 
isso! Nós os professores temos que falar a linguagem deles. Depois com o passar do 
tempo eu digo a eles: "— e Daqui a pouco a gente vai tentar melhorar um pouquinho 
o nosso vocabulário." E friso que é só melhorar um pouquinho, então, está sempre 
tentando me readequar às necessidades de cada turma. Para eles, essa vivência, 
essa reação, penso ter sido muito fácil, eu penso... Porque eu trabalhava com muitas 
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alternativas, como eu era músico e nasala de aula também tinha alunos músicos, nas 
horas de intervalo a recreio tocávamos vilão, cantávamos, se fazia música e eu 
tocava com eles, trazia flauta, trazia clarinete, fizemos apresentações com eles. 
Então, foi muito fácil, essa socialização, foi muito fácil. Pois eu permiti essa 
aproximação, eu dei essa deixa, essa liberdade para eles. Eu acho que mais fácil do 
que eu pensava.   
Eduardo: E ainda referente à escola onde tu trabalhas ali, na instituição, diretores e 
professores, como que o recebiam? 
Barão: Os professores, eles ficavam assim, primeiro o impacto do diretor quando ele 
sabia que um "aleijado" estava indo para sua escola, é um enorme susto. Depois que 
o "aleijado" chega à instituição, e se apresenta, daí então todos se assustam, mas 
quando a gente diz: "— Bom dia, boa tarde, sou Barão Vermelho e vim para essa 
escola lecionar na disciplina de português, como vocês já devem saber, fui convidado 
a vir para essa escola!" Eles já estavam assustados, agora estão apavorados. 
Provavelmente nesse momento eles estão se perguntando; "— Meu Deus! O que eu 
vou ter que fazer para ajudar esse rapaz, o que vou ter que adequar. Nesse meio 
tempo já vinha eu falando e já dizendo para ninguém se preocupar e que não 
precisariam adequar nada para mim, que eu que teria que me adequar a essa escola. 
Depois com certeza essa escola terá que se adequar para que outros 'aleijados' que 
poderão vir para estudar.” Porque eu estive nessa época na Universidade de São 
José, na UNIVALI, e lá em São José quando cheguei levei um susto, pois a escola 
era toda adaptada. Tu não imaginas. A coisa mais linda do mundo que eu já tinha 
visto até então, para começar tinha banheiro adaptado. Já nessa escola fui me 
apresentar como funcionário, tinha um banheiro na sala dos professores, só que 
chegou o certo dia que eu fui entrar no banheiro dos professores e não era adaptado, 
então quer dizer, que professor não pode ter deficiência.   
Barão: Porque eu estava lá como convidado e me convidaram como professor e 
aqueles banheiros não eram adequados, então o professor com deficiência tem 
muitas dificuldades, nos locais públicos, onde são destinados espaços para o público 
em geral, não eram adaptados, hoje já mudou bastante, está quase tudo certo, tudo 
pode ser adequado, ter acessibilidade, mas aonde ainda é reservado um espaço para 
um público seleto, restrito, ainda às vezes não tem adequações, não são adaptados, 
não tem acessibilidade que garanta o direito de ir e vir, por exemplo: com professores 
com deficiências ou não, das creches, das escolas, das Universidades e outras 
instituições afins, todas elas teriam que ter acessibilidades, como outros locais 
também devem ser preparados, prefeituras, câmaras de vereadores para que um 
prefeito deficiente, um vereador com deficiência, possam exercer seus mandatos, 
também o artista deficiente e tantos outros possam praticar e desfrutar a cidadania.   
Eduardo: Bem colocado isso, é verdade.  
Barão: Os professores, os diretores, tinham essa dificuldade; "—como é que vai ser 
um professor que anda de cadeira de rodas dar aula?" Depois vinha aquela questão; 
como é que ele vai escrever no quadro, como é que eu vou receber esse professor na 
sala dos professores. Então, tudo pode ser natural, basta que tu se proponhas a ser 
natural, se tu disseres para a pessoa que demonstra estar muito preocupada com a 
sua pessoa, mais ou menos assim: "— Fique tranquilo está tudo bem, com o tempo a 
gente vai se acertando." Assim tu vais se apresentando como uma pessoa que não 
vai criar dificuldades, e depois disso, podes ir embora, porque as pessoas ficam 
sabendo que essas dificuldades que tu passas por ser 'aleijado', dali para frente essas 
dificuldades passam a ser uma luta deles também, dos outros professores, porque a 
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qualquer momento podem eles precisar de cadeira de rodas, ter um filho, um aluno, 
então passa a ser a luta deles também eu penso.  
Eduardo: Tu usas alguma estratégia diferenciada para dar tuas aulas? 
Barão: Hoje eu estou me readequando a outras necessidades. Eu sempre tentei 
atuar naturalmente, dentro das minhas possibilidades, eu escrevia no quadro sentado 
na cadeira de rodas, é claro! Eu só conseguia escrever da metade do quadro para 
baixo, sempre fui assim, usando o giz e o quadro negro. Trabalhava muito com ditado, 
mas às vezes tinham conteúdos entre uma matéria e outra que realmente precisava 
ser escrita no quadro e copiada pelos alunos, para maior entendimento deles 
mesmos. Nunca deixei de pedir apoio para os alunos, quando eu percebia que era 
necessário, sempre tinha mais de um querendo ir ao quadro escrever pelo professor. 
Ah! Isso é bem interessante, eu fui motivado a pedir ajuda para os alunos por colegas 
de profissão, pois eles também pediam para alunos escreverem no quadro negro por 
eles, e eles não eram deficientes! Então depois de decidir, ou sortear, ou ainda fazer 
uma escala, um dos alunos ou outro sempre ia para quadro escrever por mim. Hoje, 
com o apoio da tecnologia, trabalho muito com o data show, mas quando a aula é de 
dia e o sol esta muito forte, como faço para usar o bendito data show? É um pouco 
mais complicado, mas quando realmente não dá para usá-lo, a gente pede para um 
aluno escrever. Eu não faço mais esse esforço devido à idade e os desgastes 
naturais que todos nós temos. Normalmente a gente até tenta fazer adequações na 
sala para que o data show, seja implementado como recurso, às vezes essa 
ferramenta causa mais impacto nos alunos. Chego a pensar que a era do giz esta 
com os dias contados. Penso que o planejamento da aula também tem e é muito 
importante, a aula para o aluno tem que ser motivadora, despertar interesse, é 
necessário que ele queira aprender e que ele vá buscar esse interesse através da 
motivação que o professor esta passando. Hoje já trabalho com essa perspectiva, se 
modificando, penso assim, que eu estou num discurso com meus alunos que quando 
eu falo, eu faço. Que eu ensino porque eu gosto muito de ensinar. Mas que sempre 
busco novas alternativas para motivá-los, por exemplo; aula de redação, eu levo 
todos para o laboratório de informática, para desenvolverem seus cognitivos usando o 
computador, para perceberem que mesmo o computador tendo o corretor de textos, 
eles podem escrever errado, para eles perceberem que o texto no computador pode 
sair errado. Então é mais uma forma de ver, de mostrar para eles, que eles têm que 
conhecer mesmo as regras da língua portuguesa. Não adianta ser só mais um. Que 
não, conhece o português, o português é muito importante. 
Eduardo: Voltando um pouquinho à tua graduação novamente. Tu enfrentaste algum 
obstáculo nessa etapa da formação do ensino superior? E como tu fizeste para 
superar? 
Barão: Olha os obstáculos que foram foi os que eu já falei, foi mais a falta de 
acessibilidade. 
Barão: Acessibilidade sempre foi "X" da inclusão, sempre os maiores obstáculos 
sempre se deparam com a falta de acessibilidade. Não percebi, para mim não existiu 
a descriminação, pelo menos eu vi assim, e se houvesse qualquer tipo de 
discriminação, não seria comigo que seria possível. Bem porque eu era uma 
referência como os caras que estavam cobrando qualquer tipo de discriminação então 
as pessoas teriam que vir já com muito cuidado para mim. Eu penso, eles já vinham 
mesmo, os professores mesmo, com a direção da Universidade na época, eles já 
vinham com cuidado para não me tentar, me mostrar qualquer tipo de discriminação.  
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Eduardo: Bloco três, Barão, pode descrever para mim como foi seu ingresso na 
carreira docente? 
Barão: Pois bem meu ingresso na carreira docente se deu como eu já tinha 
respondido em algumas perguntas anteriores, foi por falta de grana mesmo, falta de 
dinheiro, falta de perspectiva, de recurso financeiro. Foi quando eu disse para mim 
mesmo; eu tenho uma formação, sou graduado, sou professor. Um dia desses, um 
colega, professor precisou pegar sua licença e me convidou para substituí-lo, indicou-
me para a sua escola. Ele me falou que me indicou, porque ele já me conhecia e 
conhecia um pouco do meu trabalho, dizendo: "— Eu conheço tu como pessoa, então 
tu como professor vai ser fantástico." E me incentivou a pegar três meses de aula, no 
lugar dele enquanto ele estaria de licença. Eu fui, deu tudo certo. Quando terminaram 
os três meses, ele retornou, me parabenizou e ele me disse que no ano que vem, 
teria inscrições para ACT, e que para eu me inscrever e dar aula, porque a turma dele 
disse que eu tinha sido fantástico. E realmente fui me surpreendi e gostei da 
profissão. Então no ano seguinte já fui para uma sala como ACT. Logo em seguida 
saiu o concurso para o estado, eu fiz concurso para o estado, passei. Eu amo essa 
profissão, porque como eu falo, o magistério é uma cachaça, é muito bom, eu adoro 
isso, acho que a educação ainda tem saída. É uma pena que os grandes governantes 
ainda não invistam mais na educação. E logo em seguida também fiz o concurso para 
o município, também sou da rede municipal que é de 5ª a 8ª, mas acho fantástico o 
magistério...   
Barão: Então se deu naturalmente, hoje eu sou concursado. 
Eduardo: Então tu és efetivo do estado? 
Barão: Efetivo do estado... 
Eduardo: Nessa escola mesmo? 
Barão: Nessa escola mesmo, quer dizer, na verdade é o seguinte o que aconteceu 
também, eu sou efetivo no estado e a minha escola de lotação foi o Ary Mascarenhas 
Passos, mas eu precisei pegar licença para mestrado e não voltei para o Ary 
Mascarenhas Passos, eu peguei disponibilidade e aí acabei não voltando, saiu uma 
vaga, quando eu quis retornar a minha escola estava cheia, e aí eu poderia até exigir 
a vaga, mas eles disseram: “ó tem uma vaga no Henrique da Silva Fontes, fica mais 
perto pra ti”, Professor Henrique da Silva Fontes, eu disse vou. Cheguei lá, a escola é 
interessante é mais adequada também, porque tinha dificuldade na Ary Mascarenhas 
Passos, porque também não tinha adequação. Eu fui dar aula numa escola que 
também não era adequada, ela tinha sala, ela só tinha duas salas embaixo o resto 
eram todas salas no segundo andar, para cima, e aí o que teve que acontecer, eu 
entrei também com uma luta no ministério público porque a escola estava em reforma 
e não foram feitas as adequações necessárias, hoje a escola está sem adequação o 
Ary Mascarenhas Passos e o que teria que ter era sala ambiente. Eu, os alunos 
teriam que descer. Foi mais fácil ir para outra escola para eu me adequar ao modelo. 
O modelo de ensino. 
Barão: E aí hoje eu não tenho a lotação nessa escola, mas agora esta se 
aposentando uma professora, eu devo lotar. 
Eduardo: Especifica umas quatro ou cinco atividades além de professor, que tu já 
fez? 
Barão: Que eu já fiz? Eu ainda além de professor e tenho que fazer essas atividades 
também 
Eduardo: Tu tens outras profissões que tu já citaste em outra parte... 
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Barão: É o que eu digo, eu gosto de dar aula, eu gosto de lecionar e não quero 
perder o meu vínculo com o estado. Então eu gosto de dar aula, mas para me manter 
como cidadão eu tenho que fazer outras atividades, porque hoje para que a gente 
consiga, porque o professor ainda ganha mal, ainda ganha mal. 
Eduardo: Mas especifica umas três ou quatro atividades 
Barão: O que eu já fiz, eu já fui promotor de eventos eu fazia eventos, shows, eu já 
fui editor de jornal, já fui proprietário de jornal, já fui ator de teatro, já fui, sei lá, 
trabalhei como, na cultura como produtor cultural nas Prefeituras é porque há muito 
tempo eu sempre fui funcionário de prefeitura, porque, desde 86 quando eu comecei a 
trabalhar já como deficiente, porque antes disso eu não era, tive outras atividades, 
não como deficiente, mas como deficiente, eu comecei como auxiliar de como é que é 
o nome mesmo é? 
Eduardo: Assistente administrativo  
Barão: Assistente administrativo na prefeitura, então dali a gente vai, eu fui 
datilógrafo na época que tinha máquina de datilografia, então dali pra frente sei lá, 
todo tipo de trabalho que a gente faz numa prefeitura. 
Eduardo: E em quantas escolas tu já atuaste mais ou menos e todas essas funções 
das escolas, sempre foi como professor? 
Barão: Sempre foi como professor e uma vez como diretor. Como auxiliar de direção. 
Eduardo: E mais ou menos quantas escolas tu já trabalhou já? 
Barão: Eu trabalhei posso citá-las, uma que é no município, no estado trabalhei no 15 
de junho,  Ary Mascarenhas Passos,  a escola que eu comecei foi o esqueci,  
Cordeiros o nome dela, e depois, no Nereu Ramos também então foram,  cinco 
escolas no estado. 
Eduardo: Como que tu avalias essa trajetória tua profissional? Na educação? 
Barão: Na educação? Eu acho que o professor esta devendo para o aluno. O 
professor, ainda deve para o aluno. É bom ser professor, é ótimo ser professor, o 
ensino modificou-se? Sim se modificou e hoje não se respeita mais o professor, mas 
porque o professor não coloca o respeito que o aluno deve ter, com ele. Por exemplo, 
eu me faço fazer, eu me sinto fazer respeitado para os meus alunos, é, mas eu me 
sinto sempre em dívida com eles, porque eu preciso dar uma aula melhor para eles 
para que eles possam gostar de ter aula comigo, pra que eles possam ter uma 
experiência muito rica, Torto, desculpa, Eduardo, porque o que aconteceu, eu fui dar 
aula no CEJA, e a aula do CEJA é para quem quer estudar mesmo.  Então eu dei 
uma aula muito boa, uma experiência muito rica, ali porque eu, eu comecei a dar aula 
no CEJA e logo em seguida assim passou uns dois meses, três meses, muitos alunos 
queriam ter aula comigo, porque eles sabiam que mesmo o CEJA onde o aluno, que 
eu penso que o aluno do CEJA ele aprende pouco por causa dos professores, porque 
os professores vão ali para matar aula só. Então no CEJA eu cheguei lá e eu me 
lembro de foi mais uns dois ou três professores “não, a gente veio para ensinar aqui”, 
“a gente vai dar a formação para vocês, mas veio para ensinar” e eu ensinava no 
CEJA, então os alunos queriam ter aula comigo, principalmente àqueles, os donos de 
comércio que tinha aula no CEJA e queriam uma formação ou aqueles que queriam, 
tinham a perspectiva de universidade porque pelo menos no CEJA com aquele 
professor de português pelo menos português eu vou aprender. Então o que é?  É tu 
ter a vontade de ensinar mesmo, e eu, eu ainda quando eu falo em educação dá 
brilho nos meus olhos porque eu gosto eu acho muito bonito ensinar. Então é essa 
visão que eu tenho de educação que as pessoas, a grande parte dos professores hoje 
estão desestimulados, principalmente pela questão financeira, eu também me 
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desestimulo pela questão financeira, mas ai me estimulo por aquele que não vem no 
holerite. “Eu fui ao show do Arnaldo Antunes ali na praia, e aí veio um aluno e “o 
professor eu queria tirar uma foto com o senhor” eu to fazendo publicidade e 
propaganda eu devo muito a ti, tu me ensinou muito”, não sei o que, e isso é uma 
coisa que não esta no holerite e é uma coisa que me faz bem, me deixa feliz como 
pessoa de saber que alguém, é eu posso ter contribuído para o futuro de alguém. 
Eduardo: Legal. Agora vamos pegar mais próximo a nós mesmos, ao deficiente. O 
que tu entende por inclusão? Por inclusão Barão? 
Barão: Na verdade, existe um discurso e uma discussão de que não somos nós que 
nos incluímos e sim a sociedade que nos inclui a sociedade que tem que nos aceitar. 
Eu penso que a sociedade tem que aceitar, mas se a sociedade não quiser aceitar eu 
vou me fazer incluir pela sociedade, na sociedade.    
Barão: De que forma que eu vou me incluir? Eu vou exigir o meu direito de estar num 
bar e ser bem atendido, de entrar numa loja para fazer compras, mas a loja não tem 
acessibilidade suficiente! Então eu direi: “- Ah! mas essa loja não tem local para um 
cadeirante provar a roupa?” “Então vou trocar aqui no meio de vocês todos, eu não 
vou ter nenhum problema de me trocar no meio da loja”. Então logo em seguida 
alguém vai questionar. “- Sim! Mas isso que senhor esta segurando é uma cueca, o 
senhor não pode provar uma cueca na frente de todos". Eu respondo novamente a 
ele; “- Então você coloca um local onde eu possa ser atendido com discrição”. Eu 
penso que a inclusão se dá assim mais ou menos assim, na base da porrada, dos 
dois lados, quando a pessoa aceita e quer nos receber, mas se a pessoa não quer 
nos receber, nós temos o direito de fazer com que sejamos recebidos, a gente se 
impõe, e aí, eles que se virem em tornar acessível aquele determinado local, 
providenciando uma possibilidade ou uma estrutura de nos receber. Isso é se incluir, 
não ser incluído!  
Eduardo: Vou dar um palpite, tu ta falando, nem podia fazer isso, na verdade, a gente 
quer ser incluído, ou espera ser incluído. 
Barão: É. 
Eduardo: É isso que tu quer dizer. 
Barão: É isso mesmo, na verdade é isso... Se tu esperar ser incluído tu não Val ser 
incluído nunca, mas se tu quiseres ser incluído tu chegas!           
Barão: Por exemplo; se tu cumprimentas a alguém, dizendo pelo menos boa noite, 
esse alguém vai te responder, e se tu disseres boa noite e alguém te responder tu vai 
conversar com aquela pessoa que teu deu boa noite. E se ninguém me disser boa 
noite eu vou responder “que merda de mal educado que vocês são”. (risos).  
Eduardo: Falando em inclusão, tu achas que a tua escola é inclusiva? 
Barão: A minha escola ela passa a ser inclusiva, e infelizmente, quando eu fui 
nomeado diretor dessa escola, aonde hoje eu leciono. Quando diretor eu adaptei o 
que eu pude, como eu fui diretor, eu consegui adequar toda a escola, hoje a escola ta 
bem adequada para pessoas com deficiências. Ela tem a possibilidade de receber, o 
aluno e professor. Se o aluno e professor forem deficientes eles vão poder ir a todos 
os lugares e com certeza eles vão ser bem recebidos pelos professores e toda 
comunidade escolar, porque eu também faço parte de um grupo que vai discutir essa 
escola inclusiva, seja nos conselhos de classe, seja o aluno específico. “Ah! Mas ele 
não é teu aluno”, não quero nem saber, eu quero fazer parte dessa discussão e a 
gente vê hoje que os professores, principalmente os mais velhos, eles estão mais 
receptivos para a aceitação do aluno com deficiência. Os professores me observam 
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em prol dessa luta e eles começam a entender que realmente tem que abrir espaço 
para outras pessoas que andam de cadeira de rodas.       
Eduardo: E tu te sentes incluído nessa escola? 
Barão: Totalmente. 
Eduardo: Totalmente? 
Barão: Totalmente eu me sinto incluído. Em relação tanto quanto aos professores 
como aos alunos. 
Eduardo: E como os contextos se organizam para receber o professor incluído? 
Barão: O contexto? 
Eduardo: Como os contextos se organizam para receber o professor incluído? Eu 
falo o professor incluído, o professor com deficiência, não to falando na tua escola 
hoje. O contexto, a própria sociedade. 
 
Barão: Não, não, eles ainda acham que vai ser uma caca de professor ou algumas 
coisas assim, eu acho que o professor que vai ter que fazer a história mesmo. Porque 
por exemplo... 
Eduardo: É aquela velha história quer ser incluído ou vai esperar ser incluído. 
Barão: E o professor é que vai ter que fazer história, vai ter que mostrar, e cada 
escola vai servir de referência dentro da sua escola, não tem, e mais tarde ele serve 
de referência na rede, por exemplo, todas as escolas que eu estive, “ó, o professor 
Barão: trabalha dessa forma”, e daqui a pouco as outras escolas que quando eu ia 
para as escolas muita gente já, é eu sei como é que ele trabalha. Então a gente vai 
servir de referência, mas é o tempo também que faz isso. É só o tempo. 
Eduardo: É verdade. Pergunta quatro do bloco três, eu acho que eu já perguntei, mas 
ela se repete de novo. Quais as estratégias que você professor com deficiência 
construiu para superar possíveis obstáculos ou barreiras à sua inclusão social. 
Barão: Social?  
Eduardo: Isso. 
Barão: Mas é a estratégia como professor que tu estas perguntando? 
Eduardo: Não, aqui quais as estratégias que você, professor com deficiência, 
construiu para superar possíveis obstáculos ou barreiras à inclusão social. 
Barão: Eu nunca tive estratégias Eduardo, na verdade é o seguinte, o teu nome te 
precede sempre, é bom quando o nome precede, porque, por exemplo; quando eu 
passei a viver aqui em Itajaí e trato, e faço essa daqui a minha cidade, Itajaí é uma 
vila, é uma cidade pequena apesar de ter 200 mil habitantes é uma cidade que todo 
mundo se conhece, e que as pessoas acabam se conhecendo. Hoje tem muita gente 
nova, mas eu ainda chego a um lugar e ainda sou mais facilmente recebido, porque a 
gente construiu uma forma de aceitar a pessoa com deficiência em Itajaí. Eu tenho 
quase 30 anos de cadeira de rodas, e tenho pelo menos 25 de Itajaí, então a gente 
ajudou a modernizar essa cidade, para inclusão ou preparar para inclusão e trouxe 
muita gente também de dentro de casa para rua e ajudou a gente a sair e que 
começou. Então eu penso que vem mudando essa questão de receber então eu não 
tenho estratégia nenhuma eu passei a ser uma pessoa que me esqueço de que ando 
de cadeira de rodas. Tento ser educado tento ser então, essa é a estratégia, ser 
educado, ser simpático e se não for me aturem. (risos) 
Eduardo: Vamos lá, a quinta, que impacto a inclusão do professor deficiente pode 
causar para os alunos e professores? 
Barão: É que o impacto é que as pessoas podem ser iguais tendo suas diferenças. 
Esse é o impacto as pessoas podem ser, todos são iguais perante a lei, sim, todos 
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são iguais, mas tem que se respeitar as diferenças não tem, e aí todos são diferentes 
também. É filosófico? É filosófico.  
Barão: Quero dizer que as pessoas são diferentes, eu sou um professor diferente do 
outro professor de português, que não ando, me locomovo com ajuda de uma cadeira 
de rodas, mas sou diferente do outro que também, que também é diferente de mim e 
do outro. Somos professores diferentes tendo as mesmas deficiências. O impacto é 
que as pessoas mesmo já sendo diferentes, podem realmente se apresentarem 
diferentes, E é esse impacto que é importante, por isso eu busco mostrar para os 
meus alunos, para que percebam que existem diferenças nas pessoas, as diferenças 
existem para serem respeitadas.    
Eduardo: Barão, eu te agradeço. 
Barão: Acabou não tem mais nada? Acabou! 
Eduardo: Eu te agradeço a oportunidade que tu me deste de entrevistá-lo, para esse 
meu trabalho de dissertação. E gostaria que tu deixasses as tuas considerações finais 
referente a essa nossa conversa Barão. 
Barão: Um, é eu vejo o quão difícil é fazer uma dissertação de mestrado e mesmo 
fazer o trabalho da pesquisa é complicado, fazer escrever isso depois é chato é 
complicado, é mais vejo que a gente tem , tem muito o de tirar da pesquisa eu aprendi 
também na minha dissertação de que a gente sempre se surpreende, mesmo comigo, 
tu que me conheces ou que conhece a outra professora tu te surpreende com o que 
pode receber de informação nova e que a gente não pensa a gente não tem ideia é, 
da diferenciação ou da dificuldade ou da facilidade que cada pessoa participou ou 
passou para sua formação e para sua criação enquanto pessoa. Eu, eu achei 
fantástico também fazer um mestrado que eu acho que o pesquisador, ele tem muito 
a contribuir com a sociedade, porque ele passa, ele amadurece, amadurece mesmo e 
vale a pena, eu até to empolgado para fazer o meu doutorado, por isso cara, porque 
eu acho que se eu aprendi no mestrado eu acho que vou aprender muito mais no 
doutorado. É fantástico, agora, eu ainda o que eu penso que posso contribuir para a 
formação é para uma dissertação de mestrado na área da educação é que o 
professor ele ainda ta devendo, parece estranho isso. Eu acho que o professor de 
hoje ele ta devendo para o ensino. Porque, não é mais qualquer um que quer ser 
professor, antigamente as pessoas queriam, gostavam de ser professores porque 
eram, havia uma evidência na sociedade. O professor era diferenciado era um ser, 
era honestamente superior. E hoje, quem não tem nada para ganhar, quem não tem 
nada pra fazer vai ser professor, porque virou profissão comum e banal. Aí ele hoje 
não é reconhecido por isso. Porque não tem competência, a grande maioria não tem 
competência para ensinar também. A maioria não está preparada e não tem interesse 
em se preparar. Mas o interesse em se preparar vem porque o poder público que é 
quem deve criar esse interesse primeiro financeiramente depois com formação é 
quem tem o dever de fazer. O professor não tem esse direito. O professor apenas é. 
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APÊNDICE G 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO PROFESSOR TIO TOMÁS 

 

Transcrição do terceiro professor entrevistado - 12/10/2011 

 

Eduardo: Primeiro nos vamos começar com a tua identificação, o teu nome completo 
eu já tenho, a tua idade fica de 36 a 45. 

Tio Tomás: Correto 

Eduardo: É isso? 

Tio Tomás: Isto, correto. 

Eduardo: De 36 a 45. Sexo masculino? 

Tio Tomás: tenho 45! 

Eduardo: Ainda é! 

Tio Tomás: Ainda é, opa! E vai continuar sendo (risos) 

Eduardo: Formação e graduação e pós-graduação tu tens alguma coisa? 

Tio Tomás: É eu sou, tenho faculdade em filosofia, formado em filosofia. 

Eduardo: E pós-graduação em alguma área? 

Tio Tomás: Não! Não cheguei a fazer. 

Tio Tomás: Sou só graduado em filosofia. 

Eduardo: Tempo de atuação na disciplina? 

Tio Tomás: De... Uns 15, anos 

Eduardo: Tempo de atuação nessa escola em que você está atuando? 

Tio Tomás: Ali já faz uns 3, 4 anos. 

Eduardo: Ta, agora nós vamos falar sobre, sobre o perfil de formação tua é, você 
pode descrever a sua trajetória de formação? Ou aprendizagem desde a sua 
infância? Como foi seu ingresso na sua escola?  

Tio Tomás: A minha formação desde a minha infância foi normal, eu era uma criança 
normal. Desde cedo fui incentivado pela família a procurar o seminário. Então minha 
formação um tanto acadêmica teve início justamente no período seminarístico [...]. Eu 
entrei no seminário em Minas Gerais, em Itajubá, sul de Minas Gerais, seminário 
menor, o único seminário menor da congregação na época dos MSC.   

Tio Tomás: Então, ainda adolescente, fui para o seminário maior terminar o meu 
segundo grau. Fui me interessando por filosofia e nesta ciência me encontrei. Depois, 
ingressei na Faculdade de Filosofia, lá mesmo, em São Paulo. Nascia minha futura 
profissão de professor.  
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Tio Tomás me graduei em filosofia. Fiz dois anos aproximadamente de teologia, 
depois me desencantei e desisti da teologia. Em seguida passei a lecionar, 
trabalhando em Minas Gerais em Capelinha, depois trabalhei em Belo Horizonte na 
capital de Minas Gerais e trabalhei. Com a mudança de Minas para Santa Catarina 
trabalhei por aqui por essa região, em Balneário Camboriú na Escola Estadual 
Presidente João Goulart, durante um ano, trabalhei quatro, três anos, nessa escola 
que você me conheceu fica no Polo e aqui em Navegantes e no Adelaide Konder 
também já atuei.  

Eduardo: O Claudemir, eu, tu sabes qual é a intenção da minha pesquisa é pesquisar 
o professor com deficiência em sala de aula, e desde que eu te conheci lá na sua 
escola, naquele dia em que eu te conheci eu fiz uma brincadeira contigo, está 
lembrado? Perguntando-te, se você era mesmo deficiente ou se tu não eras. Porque 
você estava andando quase que normal, então eu vou ter que mudar algumas 
perguntas aqui do meu questionário, tudo bem para você? Porque na verdade pelo 
que eu sei até gostaria que você falasse, que você não nasceu com deficiência. 
Correto? 

Tio Tomás: Eu não nasci com deficiência, essa minha deficiência física que eu tenho 
hoje é devida justamente ao acidente que eu sofri de moto, para ser bem exato, no 
dia 2 de fevereiro de 2009, Até esse acidente eu era uma pessoa normal, eu tinha 
uma vida tranquila e normal. Depois desse acidente, foi difícil, mudou tudo da noite 
para o dia. Fiquei alguns meses internados, passei por várias cirurgias, cheguei a 
pensar que eu não iria mais andar, esses pensamentos me faziam sentir-me um zero 
a esquerda. Estava desanimado, Quando recebi alta e vim para casa de meus pais e 
me vi cima daquela cadeira de rodas, naquele momento parecia que o mundo tinha 
acabado para mim. Eu só chorava. Até que minha mãe e meu pai começaram a me 
dizer umas coisas que eu acabei pensando, associando, meditando. Levou um bom 
tempo, mas quando sai da cadeira e fui para as muletas, parece que suavizou aquela 
carga. Aí então, eu tive que ir me conhecendo, redescobrindo meus movimentos e 
possíveis outras habilidades novamente, eu tive que me adaptar a algumas coisas, eu 
tive que aprender a escovar os dentes com a outra mão, a me vestir, a me alimentar e 
tantas outras coisas. Tive que mudar principalmente na questão do braço, adaptando-
me, mas como eu já havia desenvolvido uma habilidade com os dois braços e as duas 
mãos anterior ao o acidente, foi só aperfeiçoar um pouquinho a parte motora do meu 
braço direito e seguir em frente.    

Eduardo: Coordenação motora? 

Tio Tomás: Quanto à coordenação motora do braço esquerdo eu a perdi. Tenho 
plena coordenação motora só no braço direito. Não posso pegar peso no braço 
esquerdo nem escrever no quadro. Foi difícil me adaptar...   

Com relação à deficiência no braço esquerdo eu tive que ir me acostumando, me 
adaptando a nova fase de minha vida, até mesmo em sala de aula tive que me 
adaptar também em relação a isso, não fazendo mais o uso da mão esquerda, em 
sala de aula, mas passando a usar sempre.   

Eduardo: A mão direita 

Tio Tomás: Então a minha deficiência em sala de aula talvez que de fato que venha a 
ser mais aguçado justamente isso né, essa adaptação da mão esquerda para. 

Eduardo: Mão direita 
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Tio Tomás: Para a mão direita 

Eduardo: E problemas na perna? 

Tio Tomás: O problema na perna permanece, eu tenho uma platina, ou melhor, tenho 
varias próteses de platinas no meu corpo, mas a única parte que me incomoda 
mesmo é o tornozelo. Minha perna ficou mais curta do que a outra, devido às 
múltiplas fraturas sofridas. Ficou tudo em frangalhos.   

Eduardo: E tu podes descrever um pouco esse acidente?   

Tio Tomás: Esse acidente foi de moto e eu não a pilotava era o meu irmão que 
pilotava, eu estava de carona. O acidente foi de moto e foi aqui no Posto Santa Rosa 
na BR 101 foi na entrada do Posto, foi um Fox que bateu na nossa direita, justamente 
no cruzamento, e nós dois paramos em baixo de outro carro. Como já falamos, nós 
estávamos em dois na moto, eu e meu irmão, ele era o piloto, como a preferência era 
nossa e o outro não respeitou as sinalizações e passou em alta velocidade, batendo 
na gente e essa batida, foi uma batida bastante forte.  

Eduardo: Então Tio Tomás tu ficou um bom tempo depois do acidente afastado da 
docência? 

Tio Tomás: É fiquei ao todo quase dois anos. 

Eduardo: Depois você retornou a essa escola de Navegantes onde eu lhe conheci? 

Tio Tomás: Isso, justamente. Trabalhava nessa escola e retornei a para a mesma 
escola. 

Eduardo: E como foi esse retorno, já que tu falaste que tu tiveste que se adaptar 
como foi esse retorno à escola perante os seus colegas, professores e professoras, e 
também perante aos alunos sabendo que o Senhor teria alguma deficiência agora 
para dar aula. 

Tio Tomás: O meu retorno à escola para lecionar foi bem positivo. No primeiro dia eu 
já me senti à vontade. Fui muito bem recepcionado pelos colegas, professores, 
diretora, enfim por todos da escola. Eu fiquei muito feliz por aquela calorosa recepção.  
A recepção foi muito boa, carinhosa e todos ficaram muito felizes com o meu retorno.  

Tio Tomás: Como havia possibilidade de eu ficar sequelado, com deficiência, com 
problemas permanentes na perna, já o braço ficou com pouca sequela, quase não da 
para perceber, só perdi a força nele, no esquerdo. Então havia essa possibilidade 
mesmo de herdar alguns probleminhas, até o médico, Dr. Buschen, ele falava para eu 
ir me preparando psicologicamente. Mas como a medicina hoje está muito adiantada, 
bem mais avançada, o que eu herdei desse acidente foi tão pouco em virtude da 
gravidade do mesmo. 

Tio Tomás: A recepção na escola foi muito boa mesmo, mas às vezes eu era 
questionado; "—como você vai fazer agora?" E alguns ainda quase apelando 
questionavam-me: "—E como vai ser a sua atuação...?”. 

Tio Tomás: Dessa data do retorno em diante, depois de algumas duvidas, medo, 
insegurança, questionamentos que eu fazia a mim mesmo, às vezes me pegava 
pensando e me perguntando; "—como eu iria me encontrar em sala de aula?" "—
Como que ia ser a minha readaptação em sala de aula de muletas?" "—Se eu ia 
poder se eu novamente?" "—Se eu não realmente poder fazer tudo ou nada...?" E 



157 

 

esses questionamentos que eu mesmo fazia para mim mesmo, me acompanharam 
que quase todo esse novo período de minha de vida. 

Tio Tomás: Já na escola e por parte da maioria dos alunos e por parte da maioria dos 
professores, eles de certa forma me incentivaram bastante para continuar em sala de 
aula. Os próprios alunos, às vezes brincavam, falavam, e eu pensava em tudo que eu 
e eles já tínhamos passado durantes esses anos. Vivenciado esses primeiros 
momentos, conhecendo todos ali naquela escola, sabendo que o que falavam era 
verdadeiro.  Eu os conhecia, tinha eu acreditar neles, eles me incentivavam a 
permanecer na escola, eles me motivavam a continuar sendo professor deles. Eles 
ficaram muito felizes com o meu retorno. Eu estava retornando diferente, mas tinha 
que enfrentar, mas essa readaptação não foi fácil, mas também não foi difícil! Com o 
apoio que tive de todos e principalmente dos próprios alunos, consegui que minhas 
aulas não perdessem o potencial que tinha antes. Os alunos percebiam meu esforço, 
entendiam que a qualidade era a mesma, da minha competência como professor, 
como mestre em sala de aula, não havia mudado nada. Outras coisas foram 
obrigadas a mudar! Eu tive que readaptar-me em alguns aspectos, mas mesmo assim 
o desempenho manteve-se, embora que no começo tudo fica mais difícil, mais 
complicado por parte da gente do que dos outros, mas foram difíceis os primeiros seis 
meses... Depois o tempo foi passando, fui fazendo as fisioterapias e hoje já sem uso 
da muleta, mano, mas ando...     

Eduardo: Em, que sentido meio difícil tu pode descrever um pouquinho mais? 

Tio Tomás: Que quando você tem uma vida normal, como eu tinha antes de sofrer 
esse acidente, tudo estava no meu alcance e eu não precisava pensar em como fazer 
isso ou aquilo, muito menos ter que se adaptar a uma nova vida. Adaptando a sala de 
aula para as minhas atuais necessidades, principalmente em relação ao quadro 
negro, que o professor normalmente faz muito uso durante a aula. E foi a partir desse 
acidente que eu passei a utilizar outras estratégias. Ditados mais frequentes, maior 
uso do quadro negro, para explicar todo conteúdo abordado. Então, foi mais ou 
menos isso, o que eu senti no recomeço, um pouquinho de dificuldades em me 
adaptar à nova vida. Os alunos, assim, se acostumaram com o novo professor de 
muletas e eles aceitaram esse novo modo de eu trabalhar em sala.  

Tio Tomás: Houve um pouquinho de... Mas isso durou o quê? Seis meses e graças a 
Deus agora, está indo muito bem, adaptei-me muito bem em sala de aula já, e, que 
modéstia parte... 

Eduardo: O Tio Tomás tu pode me dizer assim um momento que foi assim mais 
marcante, com esse, com essa tua nova vida, vamos assim dizer, com essa leve 
deficiência que tu ta tendo, o que mais marcou tu voltar, desde que tu voltou até hoje, 
em sala de aula pra ti. 

Tio Tomás: Eu penso que foi justamente no retorno para sala de aula que eu 
balancei um pouco, a gente fica com aqueles sentimentos negativos... Será que eu 
vou conseguir? Como será a reação dos alunos? Eu queria ter certeza, eu queria 
saber como ia ser! Eu agora sendo muletante, como seria entrar na sala? Será que eu 
vou conseguir me readaptar? Será que eu vou conseguir atingir os meus próprios 
objetivos? Quero dizer que nesse retorno as atividades corriqueiras da vida, foram as 
que mais me marcaram, foram momentos difíceis nessa nova rotina, foi pesada, 
confusa, mexeu muito comigo, mexeu muito com os meus sentimentos e de certa 
forma este desafio de ter que retornar para de sala de aula, foi o mais importante 
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nessa nova etapa de minha vida. Dar aula foi o que sempre quis fazer, foi o que 
sempre fiz de melhor na minha vida.   

Tio Tomás: Que quanto mais chegava perto o dia de retornar, eu sentia uma força a 
mais em mim, que me encorajava, me dando forças para eu estar superando-me 
diariamente, até os meus pensamentos começaram a mudar.   
Eduardo: O mais marcante foi essa readaptação à vida profissional 

Tio Tomás: É em sala de aula, porque de certa forma é um, os objetivos mantiveram 
os mesmos, mas só, então isso muitas vezes marca então foi o que marcou bastante, 
então ficaria justamente com esse, com o retorno em sala de aula.  

Eduardo: Tio Tomás, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco mais objetiva para ti. 
Como que os alunos te percebiam em sala de aula? 

Tio Tomás: Variava um pouquinho, no começo bem no começo, eu pude ver 
perceber por parte de alguns alunos um sentimento..., como vou dizer..., vou usar um 
termo que talvez não seja correto; no inicio acredito que alguns me viam como uma 
pessoa anormal. Porque como eu retornei, comecei a dar aula usando muletas. Eu 
estava de muletas. Eu fazia o uso das muletas. Talvez isso tenha mexido como eles 
no inicio.  

Eduardo: É bom tu explicar, tu entrou na sala de aula muletante? 

Tio Tomás: Muletante. Eu estava de muletas. Então eles me viam assim, um 
professor que agora depende de muletas para ficar em pé! Viam-me num sentido 
assim, antes eu era o professor e Agora? Agora eu era um professor com deficiência 
mesmo! E os alunos conversavam entre eles, pensavam em alguns momentos que eu 
era um deficiente físico. Mas seis meses depois do meu retorno, eu já comecei a 
deixar de usar as muletas e passar a andar assim, quase que normal, mancando 
pouquinho e por esse pequeno joguinho de corpo, mas andando. Então no começo 
sim, existiu esse receio por parte dos alunos, muito pouco, passageiro. É como se eu 
fosse dar aula de terno e gravata, logo eles iriam achar diferente, como eu disse; - um 
pequeno receio, não chegando perto de um preconceito, mas posso interpretar até 
como sentimentos de dó, de pena por parte de alguns alunos, era esse sentimento 
que muitas vezes eu presenciei dos meus alunos.  

Eduardo: Referente à pergunta três aqui ainda do item dois existe algum episódio 
que te, que você se lembre de que foram importantes em suas relações na sala de 
aula com os alunos? Assim depois desse episódio de você entrar de muleta dentro da 
sala de aula tudo? Existe alguma coisa assim que possa descrever essa relação? 

Tio Tomás: Eu acho que ficaria mais com a parte aqui dessa, da reabilitação, em, em 
sala de aula que os alunos eles perceberam que a qualidade tanto na questão ética, 
tanto na questão da moral, tanto na questão da disciplina, eu mantivera o mesmo, e 
os alunos até muitas vezes até falavam, até mesmo a questão dos conselhos de 
classe, que após o acidente, eu fiquei, as aulas foram muito mais proveitosas do que 
as aulas anteriores que eu fazia mais o uso do quadro passando mais o conteúdo, 
que agora eu fiquei sim, segundo a visão deles, mais prático, coloquei mais a filosofia, 
mais na questão da prática. Não perdendo a lógica, eu mantive sempre a mesma 
visão da história da filosofia antiga, que é extremamente importante você conhecer a 
linhagem da filosofia, pegar alguns filósofos da antiguidade eu sempre fiz isso, é isso 
que eu percebi e os alunos de fato depois muitas vezes nas suas avaliações 
acabaram fazendo que de fato eu consegui um objetivo, é, que até então era novo pra 
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mim. Pegar filosofia ao mesmo tempo e colocar na prática, atualizá-la, sem perder o 
vínculo com a antiguidade, com a filosofia antiga. Mas aproveitando já na questão da 
prática.  E isso que eu percebi que alguns alunos até falaram; “- nossa professor 
muito bom, muito bacana, isso que você fez está melhor mais compreensível, a gente 
consegue compreender mesmo realmente a filosofia e a gente consegue ver que a 
filosofia não é tão defasada, não é tão fora de contexto, ela é extremamente 
importante, foi importante para uma época histórica para um determinado povo e hoje 
a gente percebe também a extrema importância dela na vida de cada um de nós tanto 
no lado individual pessoal, tanto no lado coletivo, tanto no lado social e tanto no lado 
profissional”. 

Tio Tomás: Então quer dizer, justamente isso que foi o questionamento deles, que 
eles fizeram comigo no começo. Eu não acreditei muito neles, eu pensava que fosse 
como se eles estivessem tentando ser simpáticos, estivessem com pena ainda, 
estivessem com dó da minha deficiência, do meu jeito de andar com muletas, no 
começo eu pensei isso mesmo... Ah! Estão com dó, com pena. No caso do acidente 
tanto do meu irmão como o meu foi extremamente grave, como eu já te falei, eu dei 
entrada no hospital já em estado terminal. Eu entrei em estado terminal e o meu irmão 
também, só que o meu irmão ele ficou depois, depois que ele entrou em coma. Então 
quer dizer no começo até pensava dessa maneira, mas depois os próprios alunos, até 
mesmo o conselho de classe veio de fato confirmar. Então quer dizer que o aluno em 
sala de aula percebeu isso, aprendeu, desenvolveu-se cognitivamente e que eu, me 
destacaria muito na vida, na sala de aula como professora, como profissional na 
linhagem da filosofia.  

Eduardo: Tá Tio TOMÁS, para nós terminarmos esse bloco de perguntas, o que tu 
poderia me dizer assim, rapidamente, antes e depois do acidente, quais diferenças da 
normalidade e da anormalidade como tu falou? 

Tio Tomás: Eu penso que a gente durante a vida não para pensar no valor dela, mas 
quando se passa pelo o que passei, a gente vê a vida diferente, damos muito mais 
valor a ela, paramos muitas vezes para pensar na questão corpórea, do corpo, na 
física, Quando se é "normal", não valorizamos muito as nossas competências, nossas 
qualidades, nossa forma de ser, de viver, de interagir com a sociedade, isso faz parte 
do conceito do ser humano, do contexto enquanto humanos, enquanto homens, 
enquanto mulheres. Então eu penso que antes do acidente, como eu não precisava 
nada de excepcional, eu não percebei muitas vezes em relação a isso, não valorizava 
minha existência, Eu era tão competente, poderia ter sido melhor do que eu fui mais 
competente ainda, podia ter me saído sim extremamente mais habilidoso, mas eu só 
vim a perceber isso, justamente após o acidente, a gente fica com aquele medo. Eu 
vou perder algumas partes do meu corpo, o que eu vou fazer agora?”Então você 
passa a se autoquestionar”. 

Tio Tomás: Tu pega todo aquele conhecimento e consegue trazer de volta para si 
mesmo e passa a se auto questionar, a se auto perguntar e eu acredito que foi 
justamente aqui nesse ponto dessa transformação que eu entro mesmo, que eu vou 
analisar que eu vou pensar que eu vou tirar as minhas próprias conclusões, e 
perceber que eu poderia ter dado muito mais valor antes... E agora pelo fato de eu ter 
percebido esse sentimento, com esse sentimento que eu tinha até então, eu a minha 
deficiência. 
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Tio Tomás: Então quer dizer eu me auto percebi e foi justamente após o acidente 
que eu passei a dar valor realmente em cada parte dos meus membros, do meu 
corpo, é levado em consideração muitas vezes a habilidade as dificuldades, mas que 
eu acho que eu ficaria muito mais em relação a isso. 

Tio Tomás: Então após o acidente eu percebi que a gente é e pode ser, tem que ser 
dar mais valor e a gente é competente antes e pode ser mais competente depois e a 
gente não valoriza muitas vezes o que a gente tem, o que a gente conquista, o que a 
gente é e a gente muitas vezes tem que perder ou passar por uma dificuldade como 
eu passei para gente dar valor muitas vezes a algumas partes da nossa vida, no 
cotidiano, porque uma coisa que a gente muitas vezes faz é lamentar, a gente 
lamenta muito, a gente reclama muito da vida. A gente não sabe a capacidade, a 
habilidade, o poder que cada um tem interior.   

Tio Tomás: Então não dá para ficar lamentando, chorando diante de si mesmo. “É 
preciso aceitar e se adequar, porque ser quem a gente é não é uma questão de 
escolha”,           

Eduardo: Então tu quer dizer que com isso, que não afetou nada o seu 
profissionalismo? 

Tio Tomás: Eu acho que veio a melhorar. Melhorar melhorou muito. 

Eduardo: Segundo bloco, segundo bloco de perguntas. Constituição da profissão 
docente. Vamos lá Tio Tomás. Você pode descrever como foi seu ingresso na carreira 
docente? 

Tio Tomás: A minha carreira docente eu poderia começar dizendo que a minha 
carreira docente se iniciou ainda nos primeiros anos no seminário, quando eu fui um 
dos seminaristas escolhidos para irmos à cidade de Itajubá, sul de Minas, aonde tinha 
uma instituição de amparo para menores carentes de rua, era uma instituição que 
recolhia esses menores abandonados, os acolhiam em regime de um internato, dando 
uma estrutura de educação, religião e modos familiar. Então foi justamente nessa 
instituição que eu poderia até destacar como inicio de minha docência, pois fui um 
dos escolhidos no seminário para também estar ministrando aulas particulares para 
essas crianças que estavam no internato. PG. 53 - a 9ª citação 

Tio Tomás: Já em São Paulo em 1999, eu saí e deixei o seminário. Daí sim, eu dei 
um rumo à minha carreira como professor. Como eu já tinha esse espírito mesmo de 
dar aula, isto é, eu já tinha vontade de estar em uma sala de aula e atuar como 
professor, pois já fizera palestras no seminário e em várias escolas de São Paulo, não 
poderia deixar de ser mesmo professor.    

Tio Tomás: A primeira escola em que eu exerci de verdade a função de professor, 
como profissional da educação, como mestre, foi de fato na cidade de Capelinha, em 
Minas Gerais. Foi assim que dei inicio à minha vida como professor, como 
profissional, dentro de uma escola, utilizando todos os meios necessários. 

Tio Tomás: Assim como qualquer um profissional deve exercer sua profissão de 
educador. Foi em Capelinha que eu trabalhei como professor, em Minas atuei em 
duas escolas que eu trabalhei, em BH, Belo Horizonte também teve mais duas 
escolas que eu lecionei dois anos depois. Trabalhando em duas escolas. 

Tio Tomás: Mas as demais escolas que eu trabalhei de fato foi aqui mesmo na região 
do Vale, na região do Itajaí Açu, aqui em Navegantes, depois trabalhei um ano aqui 
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no João Goulart em Balneário Camboriú, foi à primeira escola que eu trabalhei 
quando deixei o Estado de Minas Gerais. Quando eu vim morar aqui em Navegantes 
novamente com meus pais, trabalhei na escola Adelaide Konder, durante três anos, 
quatro anos no Adelaide Konder e mais três anos aqui no Paulina Gaier né, e aqui 
fecharia mais ou menos assim. 

Eduardo: E qual é a sua situação funcional na rede estadual de ensino? Você é 
concursado ou? 

Tio Tomás: Eu sou sempre trabalhei como ACT.  

Eduardo: Sempre como ACT. 

Tio Tomás: Sempre como ACT, eu nunca fiz concurso de efetivação, parece que ia 
passa esse ano, se acaso esse ano com certeza, mas sempre ACT sempre trabalhei 
como ACT. 

Eduardo: Certo. Pergunta dois: como você avalia sua trajetória profissional? Sente-se 
satisfeito e realizado com o que fez? Gostaria de exercer outra função ou atuar em 
outras áreas ou setores? 

Tio Tomás: Eu acho que enquanto professor, enquanto mestre em sala de aula a 
gente sempre fica satisfeito sim com a nossa..., porque ali é um compromisso uma 
responsabilidade muito grande, mas a área do professor ela não, muitas vezes nunca 
deixa assim 100% satisfeita, porque é mal remunerado é mal pago a gente sabe 
disso. As nossas próprias conquistas muitas vezes para gente conseguir um aumento, 
ela se torna bastante complexa eu analiso dessa maneira e até nem gosto quando os 
profissionais ou até mesmo faz a greve, fazer a greve para prejudicar alguém eu 
penso que pode ter outros caminhos. Então enquanto profissional eu me sinto muito 
satisfeito daquilo que eu faço porque eu faço aquilo que eu gosto e faço com amor, só 
que o professor hoje ele deveria ser mais valorizado e a gente sabe. Todo o 
professor, penso que ele não precisa compreender essas coisas, pois na atualidade 
de hoje o professor é muito desvalorizado. Ele não é mais respeitado como 
antigamente. Ele não é mais visto como um profissional, então, essas leis muitas 
vezes, só vem a calhar em relação mais a questão do profissional do professor. E é 
normal você encontrar muitas vezes professores descontentes com a vida 
profissional, é normal que todos os dias tenham professores desmotivados, como 
observo na minha escola. Hoje o que é difícil, é você estar atuando como professor. 
São muito difíceis, então os professores ou se sentem desvalorizados, ou muitas 
vezes na minha situação, eu também me sinto desmotivado. Eu não me sinto 
valorizado o suficiente para estar atuando como educador. Então o Estado muitas 
vezes deveria dar um pouco mais de valor para o profissional que ele é extremamente 
importante, ele é a base da educação, ele á base do Estado, ele é base de toda a 
formação política, econômica, social e profissional de qualquer aluno. Referente a eu 
mudar de profissão, na verdade não queria não. Queria manter a minha linhagem de 
professor mesmo. Mas como o professor hoje ele não é valorizado, então sempre fica 
aquela duvida. 

 Eduardo: Tio Tomás, a pergunta três: o que você entende por inclusão? 

Tio Tomás: Eu penso que a inclusão é um dos temas centrais e atuais, muitas vezes 
é a própria escola que trabalha e desenvolve essa abordagem, ou até mesmo a 
sociedade, que tem que desenvolver melhor esse assunto. 
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Tio Tomás: Como professor, perambulo de sala em sala para lecionar, vou pegar 
como exemplo uma sala de aula, que sempre no inicio do ano letivo começa com 35, 
40 alunos, uma sala cheia, bacana. O professor até se entusiasma observando a sala 
cheia, os alunos querendo aprender, estão ali para aprender, mas muitas vezes a 
indisciplina que atrapalha bastante, eles estão ali para ser de fato, disciplinados, 
serem educados.  

Tio Tomás: Então eu penso que essa inclusão social, pode e deve estar dentro do 
ambiente escolar, no dia-a-dia de todos, na sociedade, em geral.  Inicia-se o ano 
letivo com 40 alunos dentro de uma sala, como acontece na escola que trabalho, 
chega-se ao segundo semestre, temos 28, 20, até 12 alunos. Isso é inclusão?  Creio 
que não. Inclusão para mim é todos respeitando a diferença, sem diferença. Creio que 
é isso! 

Tio Tomás: E como profissional da educação, muitas vezes somos cobrados, o 
educador é muito cobrado hoje. Então muitas vezes ele não tem tempo de fazer 
algumas atividades extras para ele estar preparando melhor esses alunos. Às vezes 
acontece, eu percebo, que esse modelo pedagógico que se trabalha hoje, valoriza 
muito sala de aula, com teorias, quase não se têm mais aulas práticas diferenciadas, 
motivadoras, que incentivasse os alunos, mas infelizmente só se passa teoria que 
também é importante. Mas eu penso que para dar mais certo esse incentivo aos 
alunos e aos professores, deveriam contratar mais professores para diminuir a carga 
horária, para que pudessem ter mais tempo de planejar aulas dinâmicas e 
motivadoras, para não haver tanta evasão escolar. Assim entendo que pode estar 
acontecendo à inclusão.  

Eduardo: E, você considera que a escola em que você atua é inclusiva? A escola lá? 

Tio Tomás É que muitas vezes esse processo não cabe só à escola propriamente 
dita, para ela ser inclusiva realmente. Depende de outros fatos e fatores. Mas se 
percebe um pouco essa preocupação da escola na atualidade. E nítida essa 
preocupação de se tornar inclusiva, mas muitas vezes não cabe só a ela, como 
instituição, mas ao sistema todo que é ainda muito precário. 

Tio Tomás: Como o profissional muitas vezes não é valorizado, isso vai desencadear 
a não valorização de todos os profissionais dentro de uma escola inclusive a parte da 
diretoria. Então muitas vezes fica-se com as mãos atadas sem ter o que fazer. Não se 
consegue dar conta da demanda, porque como tem cobranças e poucas ações por 
parte do Governo, por parte do Estado, embora essa preocupação da inclusão, seja 
discutida todos os meses, no conselho de classe é tema de reunião. Existe uma 
discussão permanente para ver como fazer para que não ocorra essa evasão tão 
grande. Mas muitas vezes os profissionais se sentem defasados em relação à 
inclusão.  

Eduardo: E tu te sentas incluído na escola? 

Tio Tomás: Isso varia bastante. O professor hoje não está 100% satisfeito. Basta 
você falar com o profissional, conversar com ele, e logo percebe que nenhum 
professor reclama de salário. Isso não é o "X" da questão, o "X" da questão não é só 
o salário. Porque o salário muitas vezes ele pode não significar aquilo tudo... Mas o 
que muitas vezes a gente reclama é justamente que o profissional, o professor esta 
ficando um pouquinho de lado, esquecido como ferramenta importante para o 
desenvolvimento de todos. Está esquecido. Ele se sente excluído. Ele não é 
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valorizado como deveria de ser. Sabemos que o professor hoje, é à base da 
sociedade, todos passam por ele. Sou favorável a que tudo se ajeite, por isso sou 
também favorável à inclusão do professor deficiente. Minha escola não satisfaz a 
inclusão, logo também não me sinto incluído.  

Eduardo: Então tu quer dizer que os contextos se organizam para perceber o 
professor incluído?  

Tio Tomás:     Por parte dos professores são muito bem organizados, eu falo muito 
mais no sentido que, da questão política mesmo.  

Eduardo: Da questão majoritária? 

Tio Tomás:      É majoritária a questão política mesmo. 

Eduardo: E como os contextos se organizam para perceber o professor incluído? 
Que é o teu caso, ser deficiente? 

Tio Tomás:      No meu caso aqui, já que estou passando por esse processo, não 
tenho nem um problema em relação a me incluir. Eu tenho as mesmas condições que 
os meus colegas, eu gosto muito de ser professor. Os professores, a diretora, a 
comunidade escolar todos gostam e me respeitam. Eu não me sinto diferente dos 
outros, como eu trato os outros por igual, gosto de ser tratado do mesmo jeito, nas 
mesmas competências, tenho as mesmas qualidades, então não é pelo fato que eu 
estou deficiente, tanto no braço como na perna, assim me sinto incluído sim, me sinto 
muito bem tratado muito bem mesmo, então ninguém me trata como diferente.  

Eduardo: Então para finalizar essa pergunta, como a interação com os seus pares e 
a comunidade escolar acontece? 

Tio Tomás: Excelente, excelente muito boa, muito boa. 

Eduardo: Então a última pergunta para fechar esse bloco, como é a acessibilidade da 
escola onde tu ta agora? 

Tio Tomás:       Tanto uma como a outra escola tem sim esses acessos como tu 
percebera né. O Paulina Gaier ele teria que dar uma mudança né, teria que fazer uma 
mudança né, mas até então essas duas escolas que eu estou trabalhando agora, elas 
não, no sentido de cadeirantes, e sim ela não tem essa preocupação ainda, não é 
base ainda dessa preocupação. Porque todos os profissionais que trabalham lá de 
certa forma eles são, o único que ta começando ou que já ta trabalhando ali que tem 
essa deficiência sou eu. Mas não faço uso Da... 

Eduardo: Pergunta quatro. Agora, tudo o que eu vou perguntar para ti Tio Tomás, é 
depois do teu acidente. É quando você já virou pessoa com deficiência. Então quais 
as estratégias que tu usa, mais tu já acabou falando no início, mas quais as 
estratégias que tu, professor com deficiência, constituiu para superar possíveis 
obstáculos ou barreiras à sua inclusão social? 

Tio Tomás: A primeira coisa, como eu já falei anteriormente, foram essas estratégias 
que usei para realizar atividades práticas, não esquecendo a teoria. Usei os recursos 
de audiovisuais, incrementando as minhas aulas. Voltando à questão da prática tive 
que ser criativo para ir me readaptando, usando bastante dinâmica, nas aulas. 

Eduardo: Mais teóricas do que escrito no quadro, é isso que tu quer dizer é isso? 

Tio Tomás: É, é mais, no sentido assim mais prática mesmo. 
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Eduardo: Mais oralidade.  

Tio Tomás:       Mais realidade, mais pratica. Mas não esquecendo, da teoria, que a 
teoria é extremamente importante, todo o pensamento pensado, ele é importante, 
porque ele não precisa ser pensado ele só precisa ser atualizado, adaptado.  

 

Eduardo: Essa foi uma estratégia pra ti planejar. 

Tio Tomás:       A estratégia para eu estar planejando, para eu estar atuando. Não no 
sentido que eu me sentisse diferente em sala de aula não, como eu falei, foi até bom, 
os elogios dos alunos vieram logo imediatamente, porque trabalhar com filosofia, os 
alunos muitas vezes acham cansativo, se você não tiver um jogo de cintura um jogo 
de corpo dentro de uma sala de aula, a tendência é ficarem de fato entediados, e a 
gente pega os jovens de hoje a maioria deles nunca ouviram falar de filosofia e eles 
não tem o hábito de pensar, de parar e pensar, de se concentrar, eles são muito mais 
agitados, que faz parte da faixa etária deles, agitação conversa, então em relação a 
isso eu percebi e vi que uma concentração maior em relação à sala de aula. 

Eduardo: E quais suas principais necessidades na atuação profissional, tu tem 
alguma necessidade de atuação? Perante tua deficiência, alguma adaptação, alguma 
coisa? 

Tio Tomás:       Eu acho que, hoje não teria nenhuma necessidade de fazer essa 
adaptação, foi o que eu já fiz com a mão passei aqui a atuar ou fazer o uso que eu 
era destro, agora... 

Eduardo: Então nós vamos para a pergunta cinco: que impacto a inclusão de 
professores deficientes pode causar para os alunos e professores? 

Tio Tomás:       Eu acho que há um impacto, mas esse impacto seria muito mais no 
sentido... 

Eduardo: Ou negativo ou positivo tu decide. 

Tio Tomás:       O impacto do professor com deficiência seria mais no sentido 
positivo, porque como já falado anteriormente, às vezes a gente reclama, a gente 
chora de barriga cheia. Eu acho que muitas vezes a gente reclama demais e quando 
a gente passa por uma situação dessas que mudou a minha vida de um dia para 
outro é que agente para pensar. E com certeza ninguém quer passar, ninguém gosta 
de passar por isso? Então eu acho que causa um impacto na vida dos alunos? Causa 
sim, mas para o lado positivo! Sim, para o lado positivo e nunca para o lado negativo, 
eu não consigo pensar para o lado negativo, sempre para o lado positivo, então 
quando alguém com alguma deficiência ta mostrando que as qualidades, 
competências, habilidades de uma "pessoa com deficiência" pode ter o mesmo nível 
de uma "pessoa normal" e às vezes melhor ainda. Eu penso que no primeiro 
momento o aluno (a) pode ter um choque, uma reação, mas positiva, podendo ser 
mais ou menos assim: - O professor é assim... E eu? Tenho braços e pernas 
perfeitas...! E muitas vezes eu penso que não consigo! E ele esta ali, de muletas, 
nessa situação e dando aula! Uma situação diferente, ele já esta praticamente um 
aleijado e ta fazendo isso tudo! (relatos de alunos em conversas comigo). Então essa 
experiência de vida que o aluno pode ter com o professor com deficiência é muito 
positiva para o seu desenvolvimento e entendimento da vida! Eu percebi foi 
justamente isso. Por isso que as minhas aulas acabaram melhorando muito, porque 



165 

 

os próprios alunos perceberam isso, e os alunos acabaram se autovalorizando mais, 
coisas que ele não valorizava, então eles se autovalorizaram prestaram mais atenção 
nas aulas e se deu muito mais valor à questão das suas próprias habilidades e 
competências que ele mesmo tem. Então, eu vejo assim a questão do professor com 
deficiência, para o lado positivo mesmo, que tende a gerar na vida de qualquer 
pessoa que está vendo, que esta assistindo a aula, que esta ali naquele momento, um 
estimula para continuar lutando.  

Quanto à curiosidade das pessoas, dos alunos, em relação à deficiência, acredito ser 
normal! Há sim curiosidade, tem um monte de gente curiosa, “Pô, eu quero ver como 
que ele esta saindo o...” A curiosidade existe e muitas vezes ela pode ser interpretada 
também como positiva, ou ferramenta de aprendizagem; “Oh... mas o cara esta 
mesmo dando aula!” A curiosidade pode ser levada também para o lado positivo sim, 
e a inclusão do professor com deficiência também para o lado positivo! 

Eduardo: Vamos pra última, a sexta: o que você teria a acrescentar no que se refere 
à sua história de vida profissional depois que você ficou com essa deficiência? 

Tio Tomás:       A única coisa que eu acrescentaria aqui é justamente isso, essa lição 
de vida muitas vezes que nos passa. E que não existe deficiência muitas vezes para 
uma pessoa a não fazer tal coisa. Eu acho que é uma lição que eu aprendi, embora 
eu tive que passar por isso, eu penso que eu deixaria muito bem plausível muito bem 
claro muito bem em relação a isso para todas as pessoas que muitas vezes tem 
alguma deficiência e acham que são deficientes. Então isso gera de certa forma um 
preconceito pessoal, todos nós temos habilidade não importa a forma física que você 
se encontre na atualidade. Você tem capacidade, tem habilidade e tem competência 
sim, de fazer muitas coisas. Então foi essa a lição de vida que me deixou embora 
antes eu fiquei com um pouquinho de receio, porque dá aquele medo, mas depois eu 
percebi “poxa eu acho que não é uma determinada forma ou coisa física que vai te 
impedir de viver" então a gente sempre vai ter esse espírito de guerreiro, esse espírito 
de trajetória, esse espírito de vencedor eu acho que ele é interno. Então todo o 
conhecimento, o verdadeiro conhecimento, ele vem de dentro, e não é muitas vezes a 
questão física que você vai atingir as tuas metas. Porque todo mundo quer ser feliz. E 
como que você vai atingir a felicidade? Então não é a questão física, muitas vezes 
que esta em jogo pra você atingir as tuas metas, são as tuas ações, atingir os teus 
objetivos. É justamente sim a força de vontade querer fazer, todo mundo é igual, não 
importa a deficiência, todo mundo tem a sua competência, eu acho que isso que a 
sociedade de hoje tem que passar também a perceber e também tentar valorizar mais 
e incluir mais todas as pessoas sem nenhum preconceito, porque ninguém no meu 
ponto de vista é igual, todos somos diferentes. Então eu destacaria justamente essa 
lição que a vida me deixou, eu acredito que vai ser muito bom, também para outras 
pessoas que muitas vezes se encontram na mesma situação e se acham inferiores, e 
não se acham competentes, então eu acredito, espero que o que aconteceu comigo, 
essa lição de vida esse meu retorno para a vida profissional sirva de fato para essas 
pessoas como incentivo, como uma luz para que elas também possam estar reagindo 
e se autovalorizando. Porque o valor vem de dentro, vem de mim. Eu tenho que 
provar para as pessoas que sou competente que tenho qualidades e que posso 
mudar não ficar só chorando ou se lamentando. Porque não foi uma escolha. 
Simplesmente aconteceu.  

Eduardo: Obrigado Claudemir! 
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Tio Tomás:        Eu é que agradeço. 
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