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RESUMO 

  

  

A presente pesquisa tem como objetivo promover um estudo de caso dos 

projetos de arte-educação realizados sob minha supervisão em uma instituição 

privada do município de São Gonçalo. O propósito é avaliar os processos 

adotados para a realização dos projetos de arte-educação, considerando os 

aspectos participativos do grupo de pessoas com deficiência para a elaboração, 

realização e sistematização das propostas metodológicas, fundamentado em um 

modelo “nós por nós”. Para isso, são utilizados marcadores para defender a 

“teoria de empoderamento individual”, tanto dos participantes com deficiência, 

quanto dos demais participantes que vivenciaram as experiências de arte-

educação, considerando ser possível ou não uma mudança social através da 

empatia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com deficiência, Inclusão, Empoderamento, 

Projetos sociais, Políticas públicas. 
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ABSTRACT 

  

 This research aims to promote a case study of art education projects carried out 

under my supervision in a private institution of São Gonçalo. The purpose is to 

evaluate the processes adopted for the realization of art education projects, 

considering the participatory aspects of the group of people with disabilities for 

the elaboration, realization and systematization of the methodological proposals, 

based on a “we for us” model. For this, markers are used to defend the “theory of 

individual empowerment”, both from participants with disabilities and from other 

participants who have experienced art education experiences, considering 

whether or not social change is possible through empathy.  

  

Key-Words: People with disabilities, Inclusion, Empowerment, Social projects, 

Public policy. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 4: Matéria sobre a Exposição Histórias que ninguem vê. Setembro, 

2015. ............................................................................................................... 43 

Figura 5: Matéria sobre a Exposição Histórias que ninguem vê. Setembro, 2015

........................................................................................................................ 44 

Figura 6: Visita guiada a exposição histórias que ninguém vê. Setembro, 2015

........................................................................................................................ 44 

Figura 7: Participação em sensibilização de Surdocegueira na APPADA- 2017.

........................................................................................................................ 45 

Figura 8: Participação em atividade de guia por um cego, Sesc-2017. ........... 46 

Figura 9: Interpretação da missa de Chorpus Christi, São Gonçalo, 2018. ..... 46 

Figura 10: Participação em aula de Judô de cego, Sesc-2018. ....................... 52 

Figura 11: Experimentação de amarelinha sensorial, 2019. ............................ 53 

Figura 12: Experimentação de amarelinha sensorial, 2019. ............................ 53 

Figura 13: Primeira experiência com os Balões presos às mesas. .................. 59 

Figura 14: Segunda experiência com os Balões presos a um recipiente de 

plástico. ........................................................................................................... 60 

Figura 15: Comparativo das primeira e segunda experiências dos Balões ...... 60 

Figura 16: Um participante apreciando seu trabalho. ...................................... 62 

Figura 17: Realização dos encontros. ............................................................. 63 

Figura 18: Elaboração de jogos, 2019. ............................................................ 64 

Figura 19: Encontro com grupo. ...................................................................... 66 

Figura 20: Organização dos vídeos (produtos)................................................ 66 

Figura 21: Dinâmica dos encontros. ................................................................ 67 

Figura 22: Dinâmica dos encontros. ................................................................ 68 

Figura 23: Trabalhos de arte produzido pelo grupo de crianças e jovens com 

deficiência. ...................................................................................................... 75 

Figura 24: Síntese da hipótese de mudança social pela inclusão. .................. 79 

Figura 25: Experimentação Histórias que Ninguém vê. ................................... 80 

Figura 26: Atividades inclusivas. ..................................................................... 80 

Figura 27: Experimentação Histórias que ninguém vê. ................................... 82 

Figura 28: Experimentação Cortinas da Vida. ................................................. 82 



10 
 

Figura 29: Experimentação em espaço aberto. ............................................... 86 

Figura 30: Metodologia de expansão de possibilidades no Cederj. ................. 87 

Figura 31: Circulação do grupo de cegos na saída do projeto. ........................ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Participação dos participantes dos Projetos. ................................... 50 

Tabela 2: Metodologia do trabalho com grupos............................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 3: Perfil dos participantes - idade da perda da visão. .......................... 56 

Gráfico 4: Perfil dos participantes - motivos da perda da visão. ...................... 57 

Gráfico 5: Perfil dos participantes - faixa etária das famílias atendidas. .......... 70 

Gráfico 6: Perfil dos participantes - faixa etária que tiveram filhos................... 71 

Gráfico 7: Perfil dos participantes - escolaridade. ........................................... 71 

Gráfico 8: Perfil dos participantes - informações do relacionamento após o 

nascimento...................................................................................................... 72 

Gráfico 9: Perfil das crianças e jovens - diagnósticos...................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 - NOSSA HISTÓRIA .................................................................. 20 

1.1 QUEM DE NÓS ................................................................................. 20 

1.2 DE QUEM E PARA QUEM? .................................................................. 25 

CAPÍTULO 2 - METODOLOGIAS DE PROJETOS INCLUSIVOS ................... 37 

2.1 PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS: UMA ALTERNATIVA ................... 37 

2.2 PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO COM O GRUPO E RECOMEÇO 45 

CAPÍTULO 3 - NÓS POR NÓS ....................................................................... 55 

3.1 GRUPO DE CEGOS .............................................................................. 55 

3.2 GRUPO DE SURDOS............................................................................ 64 

3.3 GRUPO DE INTELECTUAL ................................................................... 69 

3.4 DESCOBRINDO “NÓS” NOS OUTROS ................................................ 78 

3.5 A CONTINUIDADE OU NÃO DOS PROJETOS ..................................... 90 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 92 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

“NÓS POR NÓS!” 

ANÁLISE DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS PARA 
PRESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo os dados do último Censo (2010), um pouco mais de ¼ da 

população brasileira se identifica como tendo alguma deficiência em distintas 

patologias. A Organização Mundial de Saúde (OMS) forneceu diversas 

informações em variados meios de comunicação apresentando projeções 

alarmantes para o aumento do número de pessoas com deficiência até 2050. 

Esse aumento tem várias causas segundo a OMS e, algumas delas estão 

relacionadas ao estilo de vida da população atual: o uso de fones de ouvido têm 

aumentado a incidência de perda da audição; a má alimentação tem alavancado 

doenças como diabetes que é uma das causas da perda da visão, além de outras 

relacionadas aos descuidos alimentares; os acidentes de trânsito têm elevado 

as deficiências físicas. Há, portanto, considerável parcela da população com 

deficiência, e uma boa parte ainda vai ter. 

Partindo dos dados apresentados, tanto de estatísticas do IBGE quanto 

pelas informações de conscientização da OMS, a deficiência como um todo é 

uma questão presente na sociedade sendo, portanto, um tema relevante para 

investigação em diferentes aspectos sobre a melhoria do bem-estar dos 

indivíduos. Já existem várias das pesquisas em torno do tema da pessoa com 

deficiência, atuando nos âmbitos dos diagnósticos das patologias, tratamentos 

medicinais e psicológicos, metodologias educativas e outras variáveis de 

pesquisa. Mas o que se pretende aqui é trazer uma nova possibilidade de 

atuação com esses grupos, utilizando metodologias estruturadas de projetos 

sociais que possam ser replicados em outros espaços utilizando marcadores 

objetivos e subjetivos para medir seu desenvolvimento. 

A escolha do tema tem muito a ver com meu lugar de fala em torno da 

deficiência, uma vez que eu mesma sou uma pessoa com deficiência, e como 
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tal usufruo dos mesmos direitos e dificuldades. Com 6 anos de idade perdi a 

audição do meu ouvido esquerdo e com isso foram surgindo novas perspectivas 

para o meu lugar de pertencimento. A medida que eu crescia e meu 

entendimento avançava, minha compreensão de direitos se confundiam por uma 

legislação confusa e pouco clara no que tange ao que posso ou não ter acesso. 

Um exemplo disso é que eu não posso concorrer a alguns cargos públicos pois 

não sou aprovada no exame audiométrico1. Nesse caso eu sou considerada 

deficiente. Contudo, ao tentar comprar um carro com isenção de IPI eu não sou 

considerada deficiente pois escuto do ouvido direito, um pouco controverso não 

é mesmo?!  

Esse conflito de “direitos x cumprimento real” pode ser identificado em 

várias situações cotidianas dos indivíduos com deficiência. Todas as pessoas 

têm direito a usufruir plenamente dos meios de transporte, entretanto, o que mais 

se vê são ônibus sem adaptação. Apesar da óbvia necessidade de sinais 

sonoros para que pessoas com deficiência visual atravessem as ruas, somente 

em julho de 2018 foi aprovado na Câmara Federal o projeto lei para instalação 

de sinais sonoros em semáforos. A lei vigente versa apenas sobre a 

obrigatoriedade dos sinais onde há maior circulação de cegos, a questão é: eles 

não circulam por todos os espaços normalmente igual a todo e qualquer outro 

cidadão?  As calçadas dos bairros também apresentam a realidade de como é 

penoso o acesso dos deficientes em ruas tão desniveladas e esburacadas, 

apesar de existir a Lei do Desenho Universal que orienta sobre as condições de 

acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusão e a própria Constituição Federal que 

assegura os direitos de igualdade e liberdade dos cidadãos. 

Há 7 anos eu trabalho em uma instituição privada com foco em 

desenvolvimento social/comunitário. É um espaço cujo a maioria de suas ações 

são gratuitas ao público. Nesse espaço os projetos são pensados em um modelo 

macro, e dento de cada unidade separada por município existem as micro 

representações dos modelos que variam de acordo do perfil do analista 

responsável, bem como da anamnese da estrutura local. Assim sendo, eu, como 

analista recebi alguns projetos com uma ideia central e verba para realização, 

                                                             
1 Exame realizado em consultório de Otorrino para medir o grau da audição de ambos os ouvidos. 
Desde os 6 anos o laudo é perda total e irreversível da audição do ouvido esquerdo. 
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em 2014, e no decorrer do trabalho, conheci o Centro de Apoio ao Deficiente 

Visual de São Gonçalo (CADEVISG). Cabe mencionar, essa era a única 

instituição voltada para o atendimento de cegos e pessoas com baixa visão no 

município até o ano de 2018. O meu primeiro contato com o grupo ocorreu em 

2014 e ele segue junto comigo até agora no ano de 2019. 

No primeiro momento, o contato tinha o intuito de fechar parcerias com a 

instituição, todavia ao considerar minha experiência pessoal, o sentimento de 

pertencimento a causa da deficiência me impulsionou a propor alguma atividade 

para esse grupo. Iniciava, em 2014, o primeiro projeto para deficientes visuais, 

que veio a ser um curso de dança de salão, realizado na própria instituição. 

Através do acompanhamento das aulas pude conhecer individualmente os 

participantes do projeto e ao final desse ano propus à instituição que 

continuássemos a parceria para o ano seguinte. Inspirada pelos conhecimentos 

teóricos adquiridos na especialização em Ensino da Arte, que estava cursando, 

propus um curso de contação de histórias para deficientes visuais no ano de 

2015. 

 O curso de contação de histórias ampliou minha concepção sobre a 

realidade real das pessoas com deficiência, e os resultados obtidos no curso 

iniciaram a formulação da teoria que é um dos objetivos dessa pesquisa.  Através 

dos relatos orais dos participantes do projeto reproduzidos em histórias, pude 

me sensibilizar e imergir no cotidiano da deficiência. Em alguns casos, as 

famílias os abandonam, o preconceito e a discriminação está nos filhos e pais, a 

rua geralmente está ocupada demais para ajudar, e o Estado não cumpre seu 

papel legal de promover os direitos básicos à educação, saúde e bem-estar. 

Diante da importância do tema, a presente pesquisa tem como objetivo 

promover um estudo de caso dos projetos de arte-educação realizados sob 

minha supervisão em uma instituição privada do município de São Gonçalo 

compreendendo os aspectos participativos do grupo de pessoas com deficiência 

na elaboração, realização e sistematização das propostas metodológicas, 

interagindo em um modelo nós por nós. A partir de então, foram identificados 

marcadores para defender a teoria de empoderamento tanto dos participantes 

com deficiência quanto dos participantes que vivenciam experiências a partir dos 
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produtos educativos criados durantes os encontros do projeto criando assim uma 

teoria de que a empatia pode ser uma das engrenagens que possibilita a 

mudança social do sujeito. 

O primeiro capítulo da pesquisa se propõe a diagnosticar a realidade das 

pessoas com deficiência, entendendo se ela é ou não uma problemática, por 

quanto tempo ela vem aparecendo, quais os impactos sociais, históricos e 

culturais que provém destas pessoas. A base teórica desse primeiro capítulo 

será formada a partir da leitura de Gofmann (1963) sobre o Estigma, e como é a 

vida de uma pessoa que é parte da sociedade, mas que não se sente assim por 

conta de características que as torna diferente dos demais. Nessa mesma 

análise, a base historiográfica para entender os passos e percalços das pessoas 

com deficiência sejam de nascimento ou adquiridas, é baseada nas leituras de 

Emilio Figueiredo (2018), Diniz (2007; 2009) e Sansakki (1994; 2003) que 

oferece um panorama único sobre a necessidade de imersão da pessoa com 

deficiência em sua própria luta por direitos.  

O segundo capítulo será uma proposição etnográfica empírica 

influenciada pelos trabalhos da escola de Chicago2. Há, portanto uma 

apresentação metodológica das realizações, a compreensão do que foi 

proposto, por qual motivo, quais as inspirações e resultados esperados. É 

fundamental compreender a construção coletiva realizada por mim junto com os 

grupos, a participação deles é o que torna o conceito “nós por nós” ter 

significado. Para essa coesão, entre equipe, grupo e eu foram necessárias 

diversas imersões da equipe e minha para que estivéssemos sintonizados com 

o grupo para entender suas dificuldades e até certo ponto interpretar suas 

respostas, que muitas vezes vinham por sinais subjetivos que praticamente 

precisavam de transcrição, como por exemplo a sensibilidade deles a utilização 

da cola, víamos que eles ficavam incomodados com colas nas mãos, e também 

com a utilização do pincel e a partir dessa intepretação, conversamos com eles 

até conseguir receber como resposta que eles tinham mais sensibilidade nos 

                                                             
2 Escola de Chicago é como se conveniou chamar uma tradição de pesquisa em sociologia 
urbana, baseada na observação das interações sociais e que surgiu na cidade de Chicago (EUA), 
com trabalhos como os de William I. Thomas, Florian Znaniecki e Robert E. Park, sobre 
urbanização, imigração e marginalidade. (ALONSO, 2016, p. 10 apud Becker, 1966) 
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dedos do que a gente e assim a cola comum os incomodava. A instrutora então 

fez uma cola a base de trigo que era mais fina e que foi aprovada por eles, 

incomodava menos e limpava mais rapidamente. Sendo assim, o segundo 

capítulo é uma construção dos encontros com os grupos, detalhando as 

metodologias aplicadas a cada grupo, evidenciando os erros e acertos nos 

processos de realização dos projetos de arte-educação, quais ajustes foram 

feitos em cada fase do processo e o que ficou aquém ou além do desejado. Ao 

mesmo tempo, serão detalhadas as características do processo de 

empoderamento das pessoas com deficiência enquanto indivíduo e enquanto 

grupo. Cabe ressaltar que o empoderamento será classificado a partir de 

marcadores quantitativos como aumento de número de participantes e 

marcadores qualitativos expressos através de falas especificas coletadas nos 

encontros e outros sinais subjetivos como autonomia, coletividade e outros. 

Dentro desse capítulo os grupos serão analisados um a um para que o último 

capítulo possa abordar a aplicabilidade dos produtos, construídos nos encontros, 

como uma ferramenta arte educativa no processo de inclusão.  

Para fundamentação da teoria do terceiro capítulo serão utilizados relatos 

orais coletados ao longo de 2 anos com o público em geral que experenciou a 

deficiência através dos produtos. Esse acervo foi construído coletivamente entre 

a pesquisadora e os deficientes através da metodologia de pesquisa-ação. As 

relações “EU-TU” do Martin Buber (1974) e os “Lugares e Não-Lugares” de Marc 

Augè (1994) são as pedras fundamentais desse capitulo, pois, a ideia é oferecer 

subsídios para a teoria dessa pesquisa de que a experimentação tem 

capacidade de propiciar inclusão uma vez que todos estarão no mesmo lugar de 

fala temporariamente. Como o processo é baseado na crença de que esses 

modelos têm potencial de modelar propostas que podem ser replicadas e com 

isso complementar políticas públicas existentes na área social, inclusiva ou 

educativa. 

Confesso que toda a escrita dessa dissertação foi muito difícil por várias 

questões, a principal delas foi conseguir separa a Thaís mestranda das demais 

Thaís inserida no contexto desse tema a partir de uma observação participante. 

A Thaís ativista, a Thaís deficiente, a Thaís autora dos projetos, a Thaís 

produtora da pesquisa, todas essas “Thaís” juntas torna-me quem sou. De certa 
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forma, isso acabou dificultando e muito toda a escrita, pois em vários momentos 

o trabalho precisou ser escrito de modo impessoal. Em outros momentos havia 

necessidade de colocar minhas observações como avaliadora e, de forma 

diferente, em outros precisei ser uma crente fiel do que está sendo feito para que 

o trabalho fluísse. Informo também que, para preservação da identidade dos 

participantes, foi utilizado nomes fictícios para as citações que foram coletadas 

durante os relatos de experiências armazenadas no “caderno de campo” e as 

fotos estão propositalmente desfocadas ou com rosto apagado. 

 Paralelo a isso, o tema também é desafiador, em parte porque a literatura 

em torno da pessoa com deficiência acaba sendo mais voltada para questões de 

diagnósticos e proposições de ordem mais educacional e familiar, e em parte 

porque não há muito estudo sobre projetos sociais como alternativa de educação 

no campo não-formal do processo inclusivo. Há algumas atividades pontuais 

como peças teatrais, atividades de instituições como Escola de Gente3, mas 

dentro das pesquisas o trabalho analisado aqui desdobrou-se algo inédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 A Escola de Gente é uma organização fundada em 2002 pela Claudia Werneck e outros 
profissionais da área. O foco do trabalho é a inclusão e, para isso eles utilizaram de diversas 
metodologias artísticas para aproximar os públicos. A Escola de Gente é situada no Rio de 
Janeiro, mas tem trabalhos realizados e premiados em vários estados e países.  
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CAPÍTULO 1 - NOSSA HISTÓRIA 

 

Para começar a entender a análise aplicada nessa pesquisa e como os 

projetos realizados podem se converter em modelos práticos que possam ser 

replicados se faz necessário compreender alguns pontos: as questões das 

pessoas com deficiência são um problema social? Como as próprias pessoas 

com deficiência se identificam? Quais os marcos históricos que definem sua 

trajetória por direitos sociais? Qual legislação vigora para as pessoas com 

deficiência e como foi o processo para a obtenção desses direitos? Essas são 

as questões norteadoras desse primeiro capítulo.  

1.1 QUEM DE NÓS 

Querida Senhorita Lonelyhearts, 

Tenho 16 anos e não sei como agir. Gostaria muito que a senhora me 

aconselhasse. Quando eu era criança. Não era muito ruim porque me 

acostumei com os meninos do quarteirão que caçoavam de mim, mas agora 

eu. Gostaria de ter namorado como as outras meninas e sair nas noites de 

sábado, mas nenhum rapaz sairá comigo porque nasci sem nariz- embora eu 

dance bem, tenha um tipo bonito e meu pai me compre lindas roupas. 

Passo o dia inteiro sentada, me olhando e chorando. Tenho um grande buraco 

no meio do meu rosto que: amedronta as pessoas e a mim mesma, e não 

posso, portanto, culpar os rapazes por não querer sair comigo. Minha mãe me 

ama muito, mas chora muito quando olha para mim, 

Que fiz eu para merecer um destino tão terrível? Mesmo que eu tivesse feito 

algumas coisas ruins, não as fiz antes de ter um ano de idade, e eu nasci 

assim. Perguntei a papai e ele disse que não sabe, mas que pode ser que eu 

tenha feito algo no outro mundo, antes de nascer, ou que eu esteja sendo 

punida pelos pecados dele. Não acredito nisto porque ele é um homem muito 

bom. Devo me suicidar? 

Sinceramente, 
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Desesperada.”4 

O texto em questão foi utilizado como uma referência ao que acontece 

com muitas pessoas que sofrem com os estigmas sociais, dentre elas, as 

pessoas com deficiência5. Deste caso particular, é possível partir para uma 

perspectiva mais ampla, pois 

na história da humanidade, as diferenças de ordem étnica, 
social, cultural, religiosa, física e psicológica justificaram o 
preconceito e a exclusão daqueles que eram percebidos como 
desviantes dos padrões de “normalidade”. No entanto, a força 
das reivindicações sociais foi modificando os cenários de 
discriminação e barbárie, até chegarmos, gradativamente, ao 
ponto em que a diversidade passa a ser compreendida como 
algo inerente à condição humana. Nesse momento, os até então 
excluídos, começam a conquistar os seus direitos. (CHACON; 

MARTINS; PEDRO, 2017, p. 54) 

As pessoas com deficiência perpassaram uma trajetória limitadora ao 

longo dos séculos, sendo eles os últimos a terem seus direitos alcançados no 

que tange a equidade social. Os estudos em torno do tema das deficiências 

como um modelo social denota da década de 1970 no Reino Unido com as 

Upias6 segundo Diniz (2007). 

Ao realizar um estudo sobre pesquisas relacionadas ao tema das 

deficiências no Brasil, as referências podem ser encontradas datadas desde o 

próprio período do descobrimento. Incialmente com os jesuítas e, posteriormente 

com os negros nos primeiros modelos escravistas. Diante das condições aos 

quais eram submetidos, essas pessoas se “tornavam” pessoas com deficiência 

em decorrência dos castigos advindos do processo de vinda ao Brasil pelos 

navios negreiros, doenças provenientes da má alimentação, violências sexuais, 

trabalho exaustivo, condições insalubres nas senzalas, guerras e outras tantas 

                                                             
4Retirado de Miss Lonelyhearts, de Nathanael West, pp.14-15, 1962 apud GOFFMAN, 1963 p.4. 
5 De mais ou menos 1990 até hoje além - “pessoas com deficiência” passa a ser o termo preferido 
por um número cada vez maior de adeptos, boa parte dos quais é constituída por pessoas que, 
no maior evento (“Encontrão”) das organizações de pessoas com deficiência. Realizado no 
Recife 2000, conclamaram o público a adotar esse termo. Elas esclarecem que não são 
“portadores de deficiência ” e que não querem ser chamadas por tal nome. (SASSAKI, 2003, p. 
4). 
 
6 Liga dos Lesados Físicos contra a segregação (UPIAS). O principal objetivo das Upias era 
redefinir a deficiência em termos de exclusão social. A deficiência passou a ser entendida como 
uma forma particular de opressão social, como a sofrida por outros grupos minoritários, como as 
mulheres ou os negros. (DINIZ, 2007, p. 16) 



22 
 

situações pelas quais passavam os escravos. Cabe ressaltar que a exclusão 

pela deficiência já era evidenciada desde esse período: “para esses negros 

serem “aceitos” no mercado escravagista, precisavam ter características físicas 

perfeitas, sem nem uma deformidade, deficiência ou mutilação que os impedisse 

de cumprir deveres agrícolas ou domésticos” (FIGUEIRA, 2018 p. 583-584). É 

fato que não apenas os escravos padeceram de doenças físicas e sensoriais, 

também os homens e mulheres livres, sejam por acidentes comuns para a época 

como charretes, como por doenças dos trópicos. Entretanto, as proporções tanto 

entre o número de acidentados que acabaram sendo deficientes, quanto as 

possibilidades de tratamento eram discrepantes entre a população branca e os 

escravos negros, que possuíam piores possibilidades de assistência7.  Figueira 

apresenta dados sobre isso: 

Durante os séculos XVI e XVII, a medicina em terras brasileiras 
viu-se de frente com casos de doenças mais sérias, pacientes 
com fraturas expostas ou complicadas, deslocamentos de 
membros ou ósseos. Não há números exatos, mas seguindo 
citações dos cronistas da época, sabemos que houve muitos 
casos de lesões permanentes e de natureza incapacitante. 
Diante das grandes epidemias, a população via-se à mercê dos 
atendimentos improvisados ou dos muitos experimentados 
curadores. E, como observa Silva (1987), “diante da situação de 
tal seriedade, podemos imaginar o abandono a que foram 
relegados os infelizes que padeciam de males crônicos ou que 
carregavam consigo a dificuldade própria de uma deficiência 
física ou sensorial” (p. 277). Foi também durante esses dois 
séculos que ocorreram casos de cegueira noturna no Brasil. 
(FIGUEIRA, 2018, p. 706-712) 

Ao longo dos anos, as questões dos direitos e assistência das pessoas 

com deficiência estiveram diretamente ligadas às questões biomédicas, 

relacionando-se aos motivos das deficiências, propagação e tratamentos. “Se, 

no século XIX, o discurso biomédico representou uma redenção ao corpo com 

impedimentos diante da narrativa religiosa do pecado ou da ira divina, hoje, é a 

autoridade biomédica que se vê contestada pelo modelo social da deficiência” 

(FOUCAULT, 2004, p. 18). A questão é que, 

há pelo menos duas maneiras de compreender a deficiência. A 
primeira a entende como uma manifestação da diversidade 
humana. Um corpo com impedimentos é o de alguém que 

                                                             
7 Ainda não se pode pensar para esse período o conceito de assistência conforme pensado 
atualmente. É certo que nesse período haviam dois hospitais ligado principalmente a igreja com 
foco em um atendimento minoritário que seria o início do assistencialismo pensado como foi 
melhor desenvolvido posteriormente para o que entendemos hoje. (FIGUEIRA, 2018) 
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vivencia impedimentos de ordem física, intelectual ou sensorial. 
Mas são as barreiras sociais que, ao ignorar os corpos com 
impedimentos, provocam a experiência da desigualdade. A 
opressão não é um atributo dos impedimentos corporais, mas 
resultado de sociedades não inclusivas. Já a segunda forma de 
entender a deficiência sustenta que ela é uma desvantagem 
natural, devendo os esforços se concentrarem em reparar os 
impedimentos corporais, a fim de garantir a todas as pessoas 
um padrão de funcionamento típico à espécie. (DINIZ; 
BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 67) 

Diniz (2007) vai além, e detalha a análise do campo em dois momentos. Segundo 
a autora, 

A primeira geração de teóricos do modelo social da deficiência 
tinha forte inspiração no materialismo histórico e buscava 
explicar a opressão por meio dos valores centrais do 
capitalismo, tais como as ideias de corpos produtivos e 
funcionais (DINIZ, 2007, p. 23). Os corpos com impedimentos 
seriam inúteis à lógica produtiva em uma estrutura econômica 
pouco sensível à diversidade. Já o modelo biomédico afirmava 
que a experiência de segregação, desemprego, baixa 
escolaridade, entre tantas outras variações da desigualdade, 
era causada pela inabilidade do corpo com impedimentos para 
o trabalho produtivo. Hoje, a centralidade no materialismo 
histórico e na crítica ao capitalismo é considerada insuficiente 
para explicar os desafios impostos pela deficiência em 
ambientes com barreiras, mas se reconhece a originalidade 
desse primeiro movimento de distanciamento dos corpos com 
impedimentos dos saberes biomédicos (CORKER; 
SHAKESPEARE, 2002, p. 3) apud (DINIZ; BARBOSA; 
SANTOS, 2009, p.68-69) 

Lévi-Strauss (1962) discursa que “enquanto as maneiras de ser ou de agir 

de certos homens forem problemas para outros, haverá lugar para uma reflexão 

sobre essas diferenças” (LÉVI-STRAUSS, 1962 apud PEIRANO, 2014, p. 382). 

Esse pensamento põe em evidência como algumas questões, que a grosso 

modo podem parecer individuais são, na verdade, problemas coletivos. A Upias, 

citada anteriormente, foi a primeira grande luta por inclusão, dentre os seus 

objetivos podem ser destacados8: 

1. Diferenciar natureza de sociedade pelo argumento de que a 
opressão não era resultado da lesão, mas de ordenamentos 
sociais excludentes. Lesão era uma expressão da biologia 
humana isenta de sentido, ao passo que a deficiência era 
resultado da discriminação social. Ao retirar qualquer sentido 
pejorativo   construções sociológicas que as descreviam 
como desvantagem natural; 

2. Assumir a deficiência como uma questão sociológica, retirando-
a do controle discursivo dos saberes biomédicos. Foi nessa 
disputa por autoridade discursiva que se estruturou o modelo 

                                                             
88 O foco desse trabalho não é apresentar os movimentos de inclusão, mas há necessidade de 
se destacar fundamentalmente a relevância do tema e o processo histórico e cultural de 
ascensão dos direitos das pessoas com deficiência. 
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social da deficiência em contraposição ao modelo médico. O 
modelo social definia a deficiência não como uma desigualdade 
natural, mas como uma opressão exercida sobre o corpo 
deficiente. Ou seja, o tema da deficiência não deveria ser 
matéria exclusiva dos saberes biomédicos, mas principalmente 
de ações políticas e de intervenção do Estado (DINIZ, 2007, p. 
18). 

A questão é que ainda hoje, as pessoas com deficiência são 

estigmatizadas por uma sociedade que ainda os identifica com os mesmos 

termos pejorativos do século XVIII, XIX, onde eles eram os “defeituosos”, 

“problemáticos”, “inválidos”, “incapazes”, e a verdade é que ainda hoje muitas 

pessoas ainda não sabem como nomear quem tem deficiência. É fundamental 

entender que  

pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. 
Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, 
peculiaridades, contradições e singularidades. Pessoas que 
lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, 
pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e 
inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, 
evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma 

característica da condição humana. (Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 2008) 

O estigma, contudo, não se restringe apenas de fora para dentro, pode vir 

de dentro para fora na mesma proporção. O processo de aceitação da realidade 

como deficiente pode ser tão agressivo que em alguns casos pode chegar a atos 

extremos, onde o indivíduo da deficiência se vê estigmatizado por seus próprios 

preconceitos e preconcepções. E, “em alguns casos, como no do indivíduo que 

nasceu sem nariz, ele pode continuar, durante o resto da sua vida inteira 

acreditando que a sociedade está contra ele. “ (GOFFMAN,1963, p. 20). 

Diniz (2007) problematiza a questão da aceitação e do próprio estigma 

quando explica que  

o corpo com deficiência somente se delinear quando 
contrastado com uma representação de o que seria o corpo sem 
deficiência. Ao contrário do que se imagina, não há como 
descrever um corpo com deficiência como anormal. A 
anormalidade é um julgamento estético e, portanto, um valor 
moral sobre os estilos de vida. Há quem considere que um corpo 
cego é algo trágico, mas há também quem considere que essa 
e uma entre as várias possibilidades para a existência humana. 
(DINIZ, 2007, p. 14) 
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Assim, o processo de empoderamento9, torna-se uma das ferramentas 

principais para se levar a nova vida, tendo como fundamentação 

Um processo tanto coletivo quanto individual, no 
desenvolvimento de potencialidades, visando tornar a pessoa 
capaz de direcionar a sua vida de acordo com seus desejos. O 
conceito de empoderamento introduz uma importante 
compreensão para a promoção da democracia e atenuação da 
vulnerabilidade de mulheres/ homens com deficiência, pois 
oportuniza o fortalecimento delas enquanto seres humanos que 
conhecem o valor que tem. Deste modo, a pessoa com 
deficiência empoderada se ver como um sujeito capaz de fazer 
escolhas na sua vida e responsabilizar-se por suas decisões. 

(DANTAS; SILVA; CARVALHO, 2014, p. 559) 

Encarar a nova realidade advém de adequação familiar, reconhecimento de 

grupo, atividades de valorização e, certamente, todas essas são condições 

fundamentais para busca de direitos das pessoas com deficiência que, antes de 

tudo, precisam da positividade discursiva10. Afinal, qual sentido de terem direitos 

que não valorizam o seu desenvolvimento? 

1.2 DE QUEM E PARA QUEM? 

 

As pessoas com deficiência tiveram seus direitos sociais e políticos 

alcançados ao logo dos anos, e que isso demandou muita luta. Sassaki (2011) 

oferece um panorama do período em que se teve maior crescimento dos direitos 

das pessoas com deficiência no cenário Internacional, influenciado pelas 

conquistas de outros movimentos como o negro e o feminista. Esse processo 

externo influenciou o desenvolvimento dos movimentos sociais pelos direitos das 

                                                             

9 Embora a utilização crescente do termo empowerment tenha se dado a partir dos movimentos 
emancipatórios relacionados ao exercício de cidadania – movimento dos negros, das mulheres, 
dos homossexuais, movimentos pelos direitos da pessoa deficiente – nos Estados Unidos, na 
segunda metade do século XX, a Tradição do Empowerment (Empowerment Tradition) tem suas 
raízes na Reforma Protestante, iniciada por Lutero no séc. XVI, na Europa, num movimento de 
protagonismo na luta por justiça social (HERRIGER, 1997). Neste sentido, conforme assinalam 
Hermany e Costa (2009), o tema do empoderamento social não é novo, no entanto, o marco 
histórico que trouxe notoriedade ao conceito foi a eclosão dos novos movimentos sociais contra 
o sistema de opressão em movimentos de libertação e de contracultura, na década de 1960 do 
século passado, nos Estados Unidos, passando o empowerment a ser utilizado como sinônimo 
de emancipação social. (BAQUERO, 2012, p. 173) 
 
 
10 Discurso em que a “deficiência não seria apenas a expressão de uma restrição de uma 
funcionalidade ou habilidade” (DINIZ, 2007 p. 9) mas sim um estilo de vida. A deficiência seria 
então “uma das muitas formas corporais de estar no mundo” (DINIZ, 2007, p. 8) 



26 
 

pessoas com deficiência no Brasil, ganhando força as discussões já pautadas 

em torno de cidadania e direitos que tinham como grandes aliados a participação 

do terceiro setor conforme Ferreira e Filho (2013). 

Um dos movimentos que até o dia de hoje é pauta de pesquisas e lema do 

processo de valorização e empoderamento da pessoa com deficiência provém 

do ditado “Nada sobre nós sem nós” (Nothing for us without us). Esse lema 

norteou essa pesquisa e o desenvolvimento de que as pessoas com deficiência 

deveriam estar cada vez mais inseridas dentro do contexto das políticas públicas 

e principalmente na luta pelos seus direitos de cidadania. Sanssaki (2011) 

apresenta a seguinte descrição ontológica dos termos: 

NADA quer dizer "Nenhum resultado": lei, política pública, 

programa, serviço, projeto, campanha, financiamento, 
edificação, aparelho, equipamento, utensílio, sistema, 
estratégia, benefício etc. Cada um destes resultados se localiza 
em um dos (ou mais de um dos ou todos os) campos de atividade 
como, por exemplo, educação, trabalho, saúde, reabilitação, 
transporte, lazer, recreação, esportes, turismo, cultura, artes, 
religião. 

SOBRE NÓS, ou seja, "a respeito das pessoas com deficiência". 

Estas pessoas são de qualquer etnia, raça, gênero, idade, 
nacionalidade, naturalidade etc., e a deficiência pode ser física, 
intelectual, visual, auditiva, psicossocial ou múltipla. Segue-se 
uma vírgula (com função de elipse, uma figura de linguagem que 
substitui uma locução verbal) que, neste caso, substitui a 
expressão "haverá de ser gerado". 

SEM NÓS, ou seja, "sem a plena participação das próprias 
pessoas com deficiência". Esta participação, individual ou 
coletiva, mediante qualquer meio de comunicação, deverá 
ocorrer em todas as etapas do processo de geração dos 
resultados acima referidos. As principais etapas são: a 
elaboração, o refinamento, o acabamento, a implementação, o 
monitoramento, a avaliação e o contínuo aperfeiçoamento. 

Juntando as palavras grifadas, temos: "Nenhum resultado a 
respeito das pessoas com deficiência haverá de ser gerado sem 
a plena participação das próprias pessoas com deficiência". 

Em outras palavras, as pessoas com deficiência estão dizendo: 
"Exigimos que tudo que se refira a nós seja produzido com a 
nossa participação. Por melhores que sejam as intenções das 
pessoas sem deficiência, dos órgãos públicos, das empresas, 
das instituições sociais ou da sociedade em geral, não mais 
aceitamos receber resultados forjados à nossa revelia, mesmo 
que em nosso benefício." 

O lema comunica a ideia de que nenhuma política deveria ser 
decidida por nenhum representante sem a plena e direta 
participação dos membros do grupo atingido por essa política. 
Assim, na essência do lema NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS 
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está presente o conceito de PARTICIPAÇÃO PLENA das 
pessoas com deficiência. (SASSAKI, 2011, p. 1) 

 

Sassaki (2011) apresentou com a explicação do lema a importância da 

participação popular nas tomadas de decisão. A reflexão básica que se pode 

chegar é que os direitos adquiridos (ainda aquém dos necessários) não fazem 

parte de um processo de amadurecimento institucional ou mesmo de uma 

identificação por parte dos policymaker (quem faz a política), mas sim resultado 

de luta e pressões externas e internas para inclusão de direitos a todas as 

minorias. Em conformidade, Chacon, Martins e Pedro (2017) apontam que, 

na história da humanidade, as diferenças de ordem étnica, 
social, cultural, religiosa, física e psicológica justificaram o 
preconceito e a exclusão daqueles que eram percebidos como 
desviantes dos padrões de “normalidade”. No entanto, a força 
das reivindicações sociais foi modificando os cenários de 
discriminação e barbárie, até chegarmos, gradativamente, ao 
ponto em que a diversidade passa a ser compreendida como 
algo inerente à condição humana. Nesse momento, os até então 
excluídos, começam a conquistar os seus direitos. (CHACON; 

MARTINS; PEDRO, 2017, p. 54) 

Como forma de resumir os avanços e conquistas, a figura 1 sintetiza 

algumas das convenções e encontros internacionais que impactaram 

diretamente nas políticas do Brasil. Há outras que também são de valor 

inestimado em variados contextos de cidadania como: educação básica, 

mercado de trabalho, locomoção e outras, mas foi escolhido reunir apenas 

algumas dessas influencias por conta do espaço disponível.  No todo, elas 

elucidam a importância do tema no contexto internacional, principalmente após 

a II Guerra Mundial, afinal 

os primeiros movimentos sociais ativos em defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência foram iniciados apenas no século 
XX. Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a 
partir deste momento a deficiência passou a se uma realidade 
para a população europeia, já que civis e soldados adquiriram 
deficiências visuais, auditivas, físicas e doenças mentais em 
decorrência de batalhas armadas e seus efeitos colaterais. 
Inevitavelmente, uma maior atenção às deficiências se tornou 
necessária, tanto na esfera pública como na privada, 
impulsionada também pela ação dos primeiros órgãos de 
defesa dos direitos humanos e dos deficientes. (SARRAF, 2008, 
p. 13) 

A legislação destacada na Figura 1 reflete como os organismos 

internacionais estavam começando a ser envolvidos nas ideias de inclusão. 
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Trata-se de documentos de cunho social inclusivo e educativo que tende a 

diminuir a invisibilidade das pessoas com deficiência. Apesar de serem apenas 

normativos, ou seja, apenas documentos de orientações e não legislações 

propriamente ditas, ainda hoje eles são temas dos estudiosos do tema, por 

serem pedra fundamental que demarcam a ampliação do tema.         
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Figura 1: Alguns decretos e portarias internacionais que influenciaram as legislações brasileiras no que tange as pessoas com deficiência                                          

Fonte: Autor
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Para discutir a aplicabilidade da legislação das pessoas com deficiência, 

é preciso antes de tudo entender o processo de cidadania e direitos no âmbito 

dos indivíduos como organismos de um ser social, ou seja, como um todo,  

Os movimentos de inclusão social liderado por pessoas com 
deficiência, em várias partes do mundo desde a década de 
1980, vem sendo considerado um dos mais ativos e militantes 
por autores e jornalistas da área de ciências políticas. Com 
inspiração na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, 
esse movimento já conseguiu a promulgação de algumas 
declarações, leis, normas, estatutos e outras conquistas 
politicassem relação aos direitos das pessoas com deficiência. 
(SARRAF, 2008, p. 12) 

 Os direitos individuais são pauta no Brasil desde o século XIII com o 

entendimento do que é cidadania dentro do contexto dos direitos civis, políticos 

e sociais, direitos esses que historicamente foram sendo imiscuídos e 

suplantados uns nos outros e um pelos outros ao longo dos anos. 

Findado o regime escravocrata, muitas famílias não foram 
incorporadas diretamente ao setor produtivo, passando a 
sobreviver nas grandes cidades, sem acesso a condições de 
vida minimamente satisfatórias. Na República, a massa de 
brasileiros desempregada e considerada iletrada foi identificada 
como marginal e seus hábitos vistos como indecentes e de 
transgressão aos bons costumes, aos olhos de uma elite que 
tomava seu país como atrasado em relação à Europa. Nesse 
período, parte dos países europeus já havia universalizado o 
ensino obrigatório, o que levou Hobsbawm (1989) a denominar 
de “era da escola primária” o período entre 1870 e 1914. 
(KASSAR, 2012, p. 835) 

No contexto internacional, foi basicamente após a Segunda Guerra 

Mundial que “os olhos se voltaram para as pessoas com deficiência”. Isso pois, 

nesse período que aumentou o número de deficientes físicos, decorridos de 

acidentes da guerra, aumentando assim a preocupação não apenas com o 

assunto, mas com o atendimento dessas pessoas, seus direitos e suas novas 

condições de vida. Por conta desses acontecimentos, 

Vários países, inclusive o Brasil, passaram a adotar propostas 
menos segregadas para a educação de pessoas com 
deficiências e a modificar suas leis para a garantia de direitos a 
essa população, de forma ampla. Essa atmosfera contribuiu 
para que movimentos internos da sociedade civil brasileira 
encontrassem eco em suas reivindicações, como na 
organização do Conselho Brasileiro de Bem-Estar do Cego, na 
formação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), ambos em 1954, entre outros (JANNUZZI, 1985; 2004 
apud KASSAR, 2012, p. 838) 

Considerando então as pressões dos organismos multilaterais não 

somente de cunho político, mas de cunho social conforme Figura 1, e os novos 
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entendimentos sobre direitos civis que a legislação nacional foi pautada. A Figura 

2, apresenta algumas das principais leis e decretos instaurados no Brasil com 

foco na seguridade dos direitos das pessoas com deficiência de modo 

cronológico.  
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Figura 2: Histórico da legislação da pessoa com deficiência 

Fonte: Autora
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 A primeira lei foi sobre a oficialização do braille, não por acaso, afinal o 

Instituto Benjamim Constant já estava criado desde 1854 por um esforço de José 

Álvares de Azevedo, um cego de nascimento, que estudou na única escola 

destinada a Pessoas Cegas no mundo, localizada então em Paris. A partir de 

um esforço coletivo o braille foi institucionalizado na legislação brasileira.  

A participação nas eleições, direito alcançado em 1965, foi destinado 

apenas as pessoas com deficiência visual (que 3 anos antes já haviam 

conseguido a regulamentação do braile), desde que soubessem escrever em 

método manual ou em braile. Não haviam direitos a outras deficiências, esses 

estavam sendo pleiteados desde o final da Segunda Guerra Mundial, conforme 

informado anteriormente. 

Em 1989, um ano após ser promulgada a Constituição, houve a criação 

da Lei sobre a Política Nacional de Integração a pessoa portadora de deficiência 

(apesar do reconhecimento do termo Pessoa com Deficiência, como já 

informado no capítulo 1.1, ainda se usava portador na legislação). Cabe ressaltar 

que desde a Constituição de 1988 os direitos dos indivíduos estão assegurados, 

principalmente pensando que neste período estava sendo retomado a 

democracia no país, ou seja, o pensamento no coletivo estava fervilhando, e, 

sobretudo pelo seu viés de configurar mais cidadania ao Brasil. 

O artigo 205 da Constituição versa no Art. 5º “Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988). Essa lei foi uma 

instauração obrigatória para o cumprimento da própria legislação constitucional 

que “visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações 

governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições 

constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os 

preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação 

nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.” (BRASIL, 1989), ademais 

“ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
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infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das 

leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico”. (BRASIL, 1989). 

Este configura obrigações do Estado para com as pessoas com deficiência. 

Em 2000, o Brasil regulamenta lei sobre acessibilidade, em torno do que 

viria a ser conhecido como o Desenho Universal11, discussão essa que já 

discorria nos EUA desde 1970, buscado alternativas para as condições de 

mobilidade para as pessoas com deficiência. No Brasil há o reconhecimento do 

Desenho Universal como um parâmetro a ser seguido sobre as melhores 

condições de estruturação de espaços físicos visando acessibilidade. Contudo, 

mesmo com a existência da lei de acessibilidade, as regras da ABNT, o guia de 

acessibilidade em Museus e outros documentos, os espaços sociais 

(principalmente os espaços públicos) ainda estão inacessíveis, como pode ser 

facilmente observado. 

Mesmo com as orientações internacionais, conforme já apresentado na 

Figura 1 e, apesar do reconhecimento por parte dos próprios indivíduos de que 

o termo a ser utilizado deveria ser pessoa com deficiência, isso só aconteceu no 

país em 2009 como uma ratificação ao Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 

2008, da “Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência”, assinada 

em 30 de março de 2007 em Nova York. O decreto 6.949 foi posto 

propositalmente na linha do tempo apresentada na Figura 2 pois acaba sendo 

um marco temporal pelo direito que esse grupo vinha buscando: o direito de 

serem chamados por um termo que os representasse, que trouxesse significado 

as suas lutas e principalmente, que tivesse reconhecimento simbólico ao 

                                                             
11 O conceito de Desenho Universal se desenvolveu entre os profissionais da área de arquitetura 
na Universidade da Carolina do Norte - EUA, com o objetivo de definir um projeto de produtos e 
ambientes para ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de 
adaptação ou projeto especializado para pessoas com deficiência. O projeto universal é o 
processo de criar os produtos que são acessíveis para todas as pessoas, independentemente 
de suas características pessoais, idade ou habilidades. Os produtos universais acomodam uma 
escala larga de preferências e de habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é 
que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, 
independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade. O 
Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele necessitam; é 
desenhado para todas as pessoas. A ideia do Desenho Universal é, justamente, evitar a 
necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiências, assegurando 
que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e 
objetos. (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2007, p.10) 
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processo de valorização e empoderamento deles enquanto seres de lutas 

sociais, conforme já sinalizava Sassaki (2011).  A deficiência então,  

é um conceito que denuncia a relação de desigualdade 
imposta por ambientes com barreiras a um corpo com 
impedimentos. Por isso, a Convenção sobre os  Direitos 
das Pessoas com Deficiência da Organização das 
Nações Unidas menciona a participação como 
parâmetro para a formulação de políticas e ações 
direcionadas a essa população, definindo as pessoas 
com deficiência como “aquelas que têm impedimentos 
de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade com as 
demais pessoas” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS [ONU], 2006a, artigo 1º) . (DINIZ; BARBOSA; 
SANTOS, 2009, p. 65-66) 

Outro marco temporal é que em 2010 a profissão de interprete passa a 

ser reconhecida, somente 8 anos após o reconhecimento da Libras (Linguagem 

Brasileira de Sinais) como linguagem oficial dos Surdos. Segundo a história 

contada pelo INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) e recontada em 

cursos e palestras12, diz respeito ao sofrimento do povo surdo, que passou por 

tentativas dolorosas de readequação social. Hoje em dia, apesar da 

obrigatoriedade da presença de interprete em espaços públicos, o que se vê é o 

descumprimento da lei.  

Finalmente, em 2015 é regulamentada a Lei Brasileira de Inclusão e a 

criação do estatuto da Pessoa com Deficiência. Entretanto apesar de ter os 

direitos assegurados, esses não são realmente cumprido. O que se tem é uma 

sociedade que ainda vê as pessoas com deficiência como um acaso, um erro, 

um desvio, um problema. 

Apesar da aquisição desses direitos, ainda é impossível pensar no Brasil 

como um país inclusivo, principalmente pelas discrepâncias existentes entre 

direitos adquiridos x cumprimento legal. Poderia aqui citar um exemplo de 

descumprimento para cada uma das leis apresentadas na Figura 2, mas esse 

não seria o foco desta pesquisa. Contudo, a reflexão permanece em torno do 

tema: Essas leis são de quem para quem? Mesmo sendo oriundas de demandas 

                                                             
12 A história pela qual a comunidade surda passou até o reconhecimento da Libras como língua 
oficial do surdo foi ouvida em palestras no INES, assim como palestra na APADA NITEROI e no 
curso de Libras que participei. O destaque em todos e o grande sofrimento pelo qual passaram 
os surdos que eram obrigados a por não poder se comunicar com gestos. 
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populacionais existentes, a realidade sobre a utilização delas é cada vez menor 

em tempos que se tem cada vez mais identificação de pessoas com deficiência 

na sociedade e dados propositivo para o aumento desses grupos, isso, pois, o 

desconhecimento de direitos e a burocracia empenhada para realização ainda 

são os maiores obstáculos sociais.  

 E, diante de todo o cenário apresentado nesse primeiro capítulo como 

uma fase de identificação de problema, comprova-se que a deficiência é sim uma 

questão social passível de soluções emergenciais que transformem não apenas 

suas vidas, mas a sociedade que os cerca para que sua convivência seja 

realmente inclusiva e não apenas uma questão de acessibilidade espacial. 

            Diniz (2007), Sassaki (1997 2011), Figueiredo (2018) e outros autores 

sinalizam que historicamente a “pessoa com deficiência” passou por diversos 

períodos na sociedade que foram da exclusão, segregação, integração e 

atualmente estamos na era da inclusão (que apesar de muitos avanços ainda é 

apenas um lindo conceito). Ainda é preciso transpor a legislação do papel para 

práticas que propiciem a inclusão real, o bem-estar e a conquista de uma 

independência que pode ser compreendida dentro da explicação já sinalizada do 

termo empoderamento. Assim, possibilidades de reconhecimento, autonomia, 

participação coletiva podem ser a linha de interseção necessária para convergir 

possibilidades em práticas, desconhecimento em conhecimento e 

principalmente, exclusão em inclusão.  
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIAS DE PROJETOS INCLUSIVOS 

 

             No capítulo 1 foi mapeado o histórico e lutas das pessoas com 

deficiência, assim como os processos para obtenção de direitos, ou seja, o foco 

do primeiro capítulo foi apresentar a emancipação de “dentro para fora”, 

combinado com o histórico da legislação.  

           A análise do capítulo 2 está centrada nos processos de empoderamento 

dos grupos atendidos nos projetos de arte-educação de uma instituição privada, 

trata-se de um estudo de caso.  O foco deste capítulo é compreender a 

metodologia das atividades, suas inspirações e consequências, para então 

repensá-las como um produto de ação replicável, sendo então, uma 

emancipação de “fora para dentro”.  

2.1 PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS: UMA ALTERNATIVA 

        A pesquisa que esse trabalho se propõe foi formulada especificamente no 

município de São Gonçalo- RJ. Nesta, que é a segunda mais populosa cidade 

do Estado do Rio de Janeiro, os dados indicam uma população composta por 

1.044.020 habitantes, dentre os quais 26.11% se declaram como pessoas com 

deficiência13, destacando as explicitadas abaixo no Gráfico 1. 

                                                             
 13 Dados retirados do Datapedia em 04 de maio de 2018. https://www.datapedia.info/public/  

https://www.datapedia.info/public/
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Gráfico 1: População residente por tipo de deficiência (2010). 

Neste município funciona uma instituição privada que desempenha 

projetos de cunhos social, esportivo, cultural e educativo para a sociedade. 

Algumas das programações dessa instituição são pagas e outras são gratuitas 

de acordo com o seguimento, uma vez que a mesma recebe verba 

governamental. Dentro dessa estrutura que eu trabalho, promovendo atividades 

de cunho social e de desenvolvimento humano. Apesar de ter formação em 

museologia, minha linha de atuação foi toda destinada a arte-educação e esse 

foi o motivo de meu enquadramento dentro da empresa. 

Desse modo, a instituição já tinha uma inclinação para projetos junto à 

sociedade/comunidade, apesar de nunca ter trabalhado com público com 

deficiência. Não se pode dizer, entretanto, que havia uma ingenuidade da 

mesma sobre a esfera da inclusão e que nunca se havia trabalhado esse tema 

por falta de consciência, até porque tinham muitos outros profissionais de 

variadas áreas que tentavam implementar ações inclusivas sem sucesso. Mas é 

certo que mesmo a instituição sendo reconhecida e tendo várias unidades no 

Rio de Janeiro encontrei em São Gonçalo um terreno totalmente fértil que 

culminava em uma gerência relativamente aberta a novas possibilidades, 

incentivando novas práticas do que já estávamos produzindo, encontrar grupos 

inclusivos dispostos a encarar outras perspectivas e nesse contexto ainda estar 
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me descobrindo em um campo de atuação cheio de possibilidades para minha 

vida acadêmica e profissional.  

Há de se contextualizar também que para realização de novas 

possibilidades metodológicas nessa instituição algumas barreiras precisaram ser 

transpostas, a principal delas, sem dúvida era a barreira física. Mais uma vez 

ressalto o que já foi informado no capítulo 1, mesmo existindo regras de ABNT, 

desenho universal e diversas orientações sobre acessibilidade que reconhecem 

que ser acessível significa ter liberdade plena de ir e vir por si só, a unidade ainda 

era inacessível. Essa seria uma barreira que precisava ser desviada, porque não 

teria como ser resolvida para início das atividades. Uma segunda barreira era a 

própria visão institucional, que apesar de disponibilizar verba para realização de 

cada atividade, não compreendia a dimensão simbólica que existia em abrir suas 

portas para as pessoas com deficiência em um único projeto, isso certamente 

despertaria neles o interesse para outras possibilidades e ações que não existia. 

Mesmo diante de todo esse cenário, decidi embarcar.  

Assim, em 2014 iniciei um trabalho junto às pessoas com deficiência 

visual do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (CADEVSG). 

Conheci a instituição através de uma parceria de trabalho, e no primeiro encontro 

as responsáveis do espaço sinalizaram a ausência de atividades para o grupo 

uma vez que a verba destinada a eles pela prefeitura dava conta apenas, e 

quando dava, dos pagamentos das equipes de terapias e das necessidades 

estruturais do espaço. Nesse primeiro momento, o projeto não foi pensado “nós 

por nós”, foi pensado de mim para eles, mas mesmo assim, a instituição gostou 

da ideia de um curso de contação de histórias para deficientes visuais, consultou 

o interesse dos participantes e assim iniciamos.   

A ideia dessa proposta para o projeto era que os participantes fizessem 

releituras de histórias consagradas, embora a atividade tenha sido pensada de 

“mim para eles” e não “nós por nós” como deveria ser, no desenvolver dos 

encontros reconstruímos os objetivos do projeto. Quem ministrou as atividades 

foi um professor de teatro especializado em contação de histórias e na mediação 

da metodologia fomos tendo contato com as trajetórias de vida de cada um dos 

participantes do grupo. Ali então compreendemos quem eles eram: eles eram 



40 
 

filhos de pessoas cujos pais não sabiam lidar com as deficiências; eram esposas 

e maridos de alguém e tinham todas as atribuições domesticas e familiares de 

responsáveis; eram profissionais, professores de informática que precisaram 

cursar uma faculdade; eram esportistas de finais de semana enfim, eram homens 

e mulheres com desejos, com vontades, eles eram nós, antes de tudo, pessoas. 

E, conforme as narrativas convergiam, encontrávamos similaridades nas vidas 

uns dos outros, desde então o projeto ganhou outro enfoque. Porque contar 

histórias de outras pessoas se as deles tinham tanta beleza, superação, 

dificuldade, duvida medo. Não eram histórias perfeitas, eram histórias reais e 

isso que decidimos contar. 

Durante o ano de 2014 o curso foi sendo realizado e ao final eu, como 

museóloga, pensei em criar uma exposição desses trabalhos, exposição 

Histórias que ninguém vê. Pude organizar todo o trabalho por conta da minha 

profissão, apesar de ter contratado um apoio para dar suporte na pesquisa, 

curadoria e educativo do espaço expográfico14.  Assim, o primeiro trabalho 

coletivo realizado com os participantes, selecionamos juntos as histórias, eles 

nomearam cada uma das obras, e transcreveram para o braille e juntos 

montamos o circuito onde os visitantes caminhavam pelo espaço vendados ou 

com auxílio de bengala. No CADEVISG eles também participavam de outro 

projeto artístico, uma atividade voluntaria com o intuito de arte-educação 

também, esse trabalho criava objetos em cerâmica e eles me pediram para 

incluir esses produtos artísticos na exposição, e assim foi feito. O público então 

tinha diferentes experiências sensoriais na exposição, a auditiva e a tátil e dentro 

da organização do educativo incluindo possibilidades sensoriais no circuito. 

Essa exposição foi aberta ao público e as respostas recebidas através de 

depoimentos motivaram essa pesquisa, tanto do público com deficiência que 

participou do trabalho, quando do público sem deficiência que vivenciou o “lugar 

do outro” e se sensibilizou a realidade não inclusiva que a sociedade permanece. 

                                                             
14 A expografia é a arte de expor. O termo foi proposto em 1993, para complementar o termo 

museografia para designar a colocação em exposição e aquilo que diz respeito a ambientação, 
assim como o que está ao seu redor, nas exposições (com exceção das outras atividades 
museográficas, como a segurança, a conservação, etc), e que essas últimas se situam em um 
museu ou em um lugar não museal. Ela visa a pesquisa de uma linguagem e de uma expressão 
fiel para traduzir o programa científico de uma exposição”. (DESVALLÉES, 1998 apud 
FIGUEIREDO-LANS).  
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O sentimento de insatisfação surgiu e propostas para sair dessa inercia foram 

elucidadas.  

Em 2015, inseri o grupo de cegos na escolha do novo curso, minha 

sugestão era um curso de fotografia para cegos inspirado em trabalhos 

americanos15, esse encontro está apresentado na Figura 3. Inicialmente o curso 

não teve uma boa aceitação pelo grupo, pois eles acreditavam ser “incapazes” 

de realizar uma prática que teoricamente é fundamentalmente visual. Para que 

o curso pudesse ser realizado, tive que realizar um trabalho de valorização 

humana com o grupo para que eles acreditassem em sua capacidade e, 

obviamente, na minha.  Nesse momento começou o processo de digressão do 

grupo e reconstrução proporcionada pela valorização deles como seres 

empoderados.  

 

Figura 3: Reuniões com o grupo de cegos em 2015 

A realização do curso de fotografia para deficientes visuais produziu 

acervos em torno de dois grandes eixos que se tornaram uma exposição em 

                                                             
15 Documentário “Janelas da Alma”. Dezenove pessoas com diferentes graus de deficiência 
visual, da miopia discreta à cegueira total, falam como se veem, como veem os outros e como 
percebem o mundo. O escritor José Saramago, o músico Hermeto Paschoal, o cineasta Wim 
Wenders, entre outros, fazem revelações pessoais e inesperadas sobre vários aspectos relativos 
à visão. Data de lançamento: 15 de setembro de 2004 (França). 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR819BR819&q=janela+da+alma+data+de+lan%C3%A7amento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8uSspO1zLLTrbST8vMyQUTVpl5mSWZiTkKJRmpiSVFmclAZlFqemZ-HpiRk5pYnKqQkliSuohVKSsxLzUnEchTSMzJBdElQCJVIScx7_DyxNzUvJJ8ABcqayxrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjH0e67qs7jAhXnt1kKHd_GDeMQ6BMoADAdegQIEBAG
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR819BR819&q=janela+da+alma+fran%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8uSspOV-IEsdMsciyTtcyyk6300zJzcsGEVWZeZklmYo5CSUZqYklRZjKQWZSanpmfB2bkpCYWpyqkJJakLmIVy0rMS81JBPIUEnNyExXSihLzDi9PBAD7H6BxagAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjH0e67qs7jAhXnt1kKHd_GDeMQmxMoATAdegQIEBAH
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201516: O primeiro eixo, denominado “acervo do cotidiano”, tinha como objetivo 

apresentar todas as ações comuns que pessoas realizam no seu dia a dia e 

comprovar que elas podem também ser realizadas pelos cegos. Por exemplo, 

cegos cozinhando, cortando cabelo, realizando afazeres domésticos e afins. A 

escolha desse tema foi realizada na curadoria da exposição, durante as aulas 

eles iam tirando fotos “temas” em cada dia, seja da rua, das pessoas, de suas 

rotinas, de objetos, enfim, e ao final coube a mim como museóloga e curadora 

da exposição selecionar quais entrariam na exposição em conjunto com eles, é 

claro. 

  O segundo eixo foi o “acervo denúncia”, cujo objetivo era fomentar uma 

crítica às situações pelas quais um cego vivencia e que comprometem o seu 

convívio social, por exemplo, calçadas desniveladas, falta de sinais sonoros 

dentre outros.  Foi uma demanda surgida deles para de alguma forma ter um 

apelo político e provocar consciência social na população. Tiramos um dia de 

aula para fazer somente essas fotos exatamente por conta do risco deles 

realmente se acidentarem enquanto fotografavam, o perigo era bem real! E 

assim a segunda exposição saiu, fruto de uma parceria de ideias e iniciativas 

coletivas. 

A partir da realização desses dois projetos foi identificado sinais do 

processo de empoderamento e autonomia. Essas características foram medidas 

a partir da frequência nas atividades, aumento do número de participantes, falas 

de desenvolvimento pessoal, abertura para novas possibilidades e outros 

indicadores. Um dos medidores de maior impacto ocorreu no início da segunda 

turma do projeto, já na primeira reunião, quando lhes foi apresentada a proposta, 

e com uma certa resistência e estranhamento fui indagada: “Thaís, cego não 

pode fotografar! ”; “Como assim tirar foto?”, e mais uma vez ouvi “Para tirar foto 

precisamos enxergar e não temos visão!”.  

No encerramento do projeto, as falas mudaram: “Thaís, fotografei a festa 

da minha amiga”, “Comprei uma máquina fotográfica e já estou tirando várias 

fotos”, “Thaís, faz uma pose para eu te fotografar!”. Esses poucos exemplos aqui 

                                                             
16 A exposição de fotografia foi realizada em uma instituição em 2015, com ideologia, curadoria 
e educativo de Thaís Magno de Matos e contou com 1.980 visitas no mês de setembro de 2015. 
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retratados foram muitos nos dias de curso. Retratam uma nova realidade e novas 

capacidades. Eles descobriram com o tempo como o processo foi transformador 

para eles.  

Um outro ponto que pode ser considerado como o maior marcador do 

processo de autonomia do grupo aconteceu quando os trabalhos que eles 

produziram foram convertidos em exposição. Nesse momento eles “evoluíram” 

de participantes de um projeto de fotografia para artistas de uma exposição na 

qual foram entrevistados e que foi noticiada no jornal O EXTRA no dia 

11/09/2015, conforme Figuras 4 e 5.  

  

 

 

 

                                 

 

 

 

                    

 

                

           Figura 4: Matéria sobre a Exposição Histórias que ninguem vê. Setembro, 2015. 
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Figura 5: Matéria sobre a Exposição Histórias que ninguem vê. Setembro, 2015 

A exposição contou com áudios interpretados em libras, textos em braille 

e todas as legendas e fotografias em 2D e 3D. O educativo foi pensado de modo 

que os visitantes realizassem a visita vendada em um modelo lúdico de vivência 

popular. Houve um total de 1.315 visitantes na exposição durante o mês de 

setembro de 2015, conforme pequena amostragem na Figura 6. 

 

Figura 6: Visita guiada a exposição histórias que ninguém vê. Setembro, 2015 
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2.2 PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO COM O GRUPO E RECOMEÇO 

A partir da realização dos projetos com deficientes visuais em 2014 e 

2015, aflorou em mim a sensibilização para as questões inclusivas, assim como 

a prática dos projetos sociais e como isso permeava várias áreas do 

conhecimento como a sociologia, a antropologia, a gestão de projetos e outras. 

Como todas as instituições privadas, que são essencialmente políticas e de fins 

comerciais, a empresa com a qual eu consegui realizar esses projetos 

suspendeu a verba para esse tipo de atividade durante algum tempo. Nesses 2 

anos sem projetos para pessoas com deficiência, aproveitei para focar em 

inserir-me em sua cultura, assim como realidades, problemas e questões, 

esperando conseguir trabalhar com eles novamente e com a mesma estrutura 

que a empresa me proporcionava para realmente promover uma mudança social 

na vida dessas pessoas, e assim, também, retomar minhas pesquisas. 

Nesse tempo, participei de atividades como curso de surdocegueira e 

curso de libras para estar imiscuída dentro das dificuldades, afim conhecer 

melhor suas questões, as Figuras 7 e 8 representam essa imersão. 

 

Figura 7: Participação em sensibilização de surdocegueira na APPADA- 2017.  
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Figura 8: Participação em atividade de guia por um cego, Sesc-2017. 

 

O mergulho nessa realidade foi tão profundo que até na minha vida 

pessoal estava buscando inclusão, inclusive na minha vida religiosa, fazendo 

parte da Pastoral de Surdos da minha igreja, representado na Figura 9.  

                                            I 

Figura 9: Interpretação da missa de Chorpus Christi, São Gonçalo, 2018. 
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Em 2018, tive a oportunidade de retornar o trabalho com deficientes 

dentro da empresa a qual trabalho. Recebi da instituição um cartel de projetos 

que eu deveria gerir e, sob essa liberdade, optei por moldar prioritariamente os 

projetos dentro do ângulo da inclusão, dentro do possível. De um total de 5 

projetos recebidos, 4 consegui alinhar para que fossem destinados a grupos de 

pessoas com deficiência. 

Para melhor compreensão denominarei os projetos a partir dos grupos 

aos quais eles corroboram, até porque os nomes criados pela instituição não têm 

a ver com a prática, sendo apenas nomes genéricos. Assim sendo, utilizaremos 

os termos: projeto de surdos, projeto de cegos e projeto do intelectual, visando 

representar respectivamente os grupos de jovens surdos, adultos cegos e no 

caso do intelectual são dois grupos, crianças e jovens com deficiência e seus 

respectivos responsáveis, que serão analisados em conjunto. 

Para o início do trabalho, visitei instituições de trabalhos com deficientes 

no município de São Gonçalo, a saber: ABRAE (Associação Brasileira de 

Assistência ao Excepcional), CEREI (Centro de Reabilitação, Educação e 

Integração) e CADEVISG (Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São 

Gonçalo), também visitei a Secretaria da pessoa com deficiência do município.  

 Foram meses de captação para conseguir formar os grupos mínimos 

para iniciar a sua realização. As visitas iniciais eram organizadas de modo a 

conseguir alguma conversa com algum responsável pelo espaço afim que eu 

pudesse apresentar a ideia de cada projeto de acordo com as especificidades 

de cada instituição, buscando elucidar com mais destreza o projeto que mais se 

alinhava aquela realidade. No segundo momento tive uma conversa com os pais 

dos jovens ou com os adultos deficientes no intuito que os participantes 

conhecessem mais do projeto e realmente fossem cativados a participar. Há de 

se fazer uma referência a Clodovis Boff (1997) no que tange a necessidade do 

agente no trabalho popular com o povo, muitas vezes as pessoas (povo) não 

compreendem a necessidade desse agente, entretanto essa figura é de suma 

importância para apresentar o projeto, assim como incentivá-los a realizações 

que os faça crescer. Foi exatamente o que eu fiz durante esse processo e 

quando me descobri uma agente. 
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 No caso especificamente de cada visita, os procedimentos metodológicos 

foram diferentes em cada contexto de acordo com a receptiva de cada intuição.  

A ABRAE (unidade São Gonçalo) é dividida em dois polos, um somente para as 

deficiências intelectuais, e outro polo dedicado a surdez. Por mais que seja a 

mesma instituição, necessitei de duas metodologias de convite diferentes para o 

projeto, mas todas perpassando a figura das assistentes sociais da instituição. 

No polo da surdez, o contato com os jovens e com os pais foi realizado pela 

assistente social, fazendo uma releitura do que expliquei a ela sobre as 

metodologias. Essa releitura ficou clara quando, na primeira atividade os pais 

não sabiam direito o que estavam fazendo no projeto nem como seria sua 

realização, que já havia sido explicada e reexplicada a assistente social em 

nossas reuniões.   

 No segundo polo da ABRAE, o intelectual, a assistente social marcou uma 

reunião com os pais dos jovens com deficiência e lá consegui discorrer sobre as 

teorias e práxis do projeto. Desse modo consegui sanar todas as possíveis 

dúvidas e conquistar os pais na medida em que os coloquei, assim como seus 

filhos como figuras centrais do projeto. Esse momento de apresentação foi o 

mais importante, porque eu tinha que deixar claro algo muito importante: a 

empresa a qual eu representava não tinha intensão de substituir a instituição 

especializada, mas sim atuar no que a instituição não tinha condições atender e 

assim trabalharíamos juntos. Era fundamental que essa informação ficasse clara 

até porque no projeto não tínhamos condições de atender toda e qualquer 

deficiência intelectual, precisávamos que os participantes conseguissem 

trabalhar em grupo e algumas deficiências precisam de um atendimento 

individualizado que não era o foco do trabalho. 

No CEREI o processo foi um misto das duas experiências dos polos da 

ABRAE, no primeiro momento fiz reunião com todo o corpo de profissionais da 

instituição, e consegui apresentar pontualmente as propostas do projeto, e com 

isso não houve releitura das minhas falas, uma vez que todos entenderam a 

mesma informação. A assistente social da instituição fez a continuidade das 

minhas informações assim como a triagem dos que participariam do projeto. 
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No decorrer do projeto continuei fazendo a captação de público, visando 

cada vez mais atingir o público e trazê-los para o projeto. Assim, 3 meses depois 

do início consegui contato com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais), a Casa do Autista e algumas escolas que tinham pessoas com 

deficiência, todas do município de São Gonçalo. Desse modo, o público acabava 

sendo bem flutuante, sempre tinham novas pessoas, e com isso, as 

metodologias iam se reformulando dia a dia para se adequar a essas novas 

inscrições, ao passo que haviam muitas desistências e retornos do grupo.  

 As principais causas de desistência que foram identificadas estavam 

relacionadas a questões financeiras, pois as famílias não tinham dinheiro para ir 

aos encontros. Quando isso foi identificado, marquei uma reunião com as 

equipes das instituições para ver como solucionar o problema e a resposta foi 

uma parceria, onde as instituições incluíram o nosso projeto como mais uma 

atividade deles e assim solicitaram mais passagens para essas famílias. 

Também consegui a colaboração da equipe de nutrição da empresa que fornecia 

um lanche para as famílias durante nossos encontros. 

Desse modo, a Tabela 1 apresenta a participação do projeto no início da 

realização em março e o público que tínhamos ao final em novembro. O aumento 

dos participantes, relacionado na Tabela 1, também pode ser um marcador de 

empoderamento e autonomia uma vez que no desenvolvimento dos encontros 

sempre foi passado a todos dos grupos que a continuidade dos projetos 

dependia da participação e do aumento dos atendidos, não se pode esquecer 

que os projetos são de uma empresa privada que visa a meta de atendimento. 

Assim sendo, havia uma “causalidade” nesses marcadores, quando mais o 

projeto era bom para o grupo, mais eles queriam que eles continuassem e maior 

o convencimento de outras pessoas em participar dos projetos. Portanto a 

relação de aumento de participantes tem a ver com o empoderamento dos 

participantes iniciais que se sentiam confiantes em si a ponto de convencer 

outros participantes a vivenciaram as mesmas experiências.  
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Tabela 1: Participação dos participantes dos Projetos. 

Ao formular a metodologia de trabalho para cada deficiência, imaginei que 

ao final todas elas iriam produzir algum material que pudesse ser base para uma 

grande culminância a ser realizada em setembro de 2018 por ser o mês da 

inclusão. Inicialmente para o grupo de pessoas com deficiência visual, haveria 

uma exposição, para o grupo da deficiência auditiva foi proposto uma 

apresentação artística de sinais, e os jovens com deficiência intelectual e seus 

pais iriam elaborar um catálogo visando o resgate de atividades que poderiam 

estimular maior relação entre pais e filhos.  

As ideias surgiram em conjunto com todos os grupos. Os visuais já 

estavam imiscuídos na realidade de exposições desde o primeiro trabalho em 

2014, sendo assim era algo que eles já conheciam o resultado. Para o grupo do 

auditivo foi diferente, eles nunca haviam trabalhado comigo então em cada 

encontro, junto com as metodologias construímos a possibilidade de uma 

apresentação, posteriormente definiríamos se seria uma música, poema, autoral. 

Os deficientes intelectuais e suas famílias, a ideia do catalogo surgiu mais uma 

vez em conjunto, uma vez que os pais sinalizavam sempre da ausência de 

referências para lidar com seus filhos, que fugisse do formal/acadêmico. E assim, 

todos nós construímos de modo coletivo e colaborativo os produtos para cada 

um dos grupos. 

Acabou que, como todo trabalho em projetos, as congruências no 

decorrer das realizações alteraram esse cronograma e consequentemente as 

expectativas de entrega dos produtos. Quando iniciei os respectivos trabalhos 

Deficiência atendida Público iniciante Público ao final do 

projeto 

Cegos e Baixa Visão 9 19 

Jovens com Deficiência Intelectual 10 21 

Pais de Jovens com Deficiência Intelectual 9 18 

Jovens Surdos 7 15 
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junto com uma equipe especializada que foi contratada para cada nicho, algumas 

expectativas foram reformuladas pois identificamos que os grupos eram 

heterogêneos e incipientes em atividades de arte-educação para realizar alguns 

dos produtos inicialmente propostos, ou seja, faltou o “nós por nós”. 

 Segundo Boff (1997), o trabalho com comunidades, com o povo, com os 

oprimidos, precisa padecer da construção coletiva. Não se pode impor o trabalho 

como se os educadores ou agentes fossem os únicos detentores do 

conhecimento e nem se pode ignorar a formação cultural existente na vida 

desses indivíduos enquanto segmentos particulares ou grupo, e no caso dos 

grupos com deficiência essa afirmação também é válida. O processo de 

descoberta que foi realizado durante esse projeto tem algumas conexões com 

Paulo Freire, afinal seu pressuposto é que “não é a conscientização que pode 

levar o povo a “ fanatismos destrutivos”. Pelo contrário, a conscientização, que 

lhe possibilita inserir-se no processo histórico, como sujeito, evita os fanatismos 

e o inscreve na busca de sua afirmação. ”  (FREIRE,1987, p. 1).  

Conforme aumentava o contato com o grupo a imersão ia se 

aprofundando. Com o tempo, consegui envolver mais equipes da empresa a 

trabalhar na causa da inclusão.   O que ocorreu foi um processo de mudança na 

empresa, outras pessoas ficaram sensibilizadas com a situação das pessoas 

com deficiência e esse é o caminho para a inclusão plena que só pode ocorrer 

através de transformação de si do seu entorno. Nesse envolvimento de outros 

setores, houve o alcance da realização de um curso de judô para o grupo de 

cegos, conforme já mencionado, e está identificado na Figura 10. Essas aulas 

proporcionaram a eles outra perspectiva, conseguiram ter mais consciência 

corporal, maior noção de espaço, outras possibilidades de contato físico, mas 

principalmente, alcançaram novas projeção em suas vidas, novas possibilidades 

de exploração de si dentro da inclusão, que seria o esporte. 

É importante explicar que a empresa tinha aulas de Judô para público 

aberto e sugeri realizarmos a primeira turma inclusiva, claro que inclusão não é 

colocar deficientes e não deficientes em um mesmo espaço de modo aleatório, 

mas sim empoderá-los suficientemente para que estejam em “pé de igualdade 

dos demais” no que diz respeito a autovalorização. Para incluir, todos devem 
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estar em igualdade, e por isso a turma começou só com eles, para depois ser 

aberta. O professor do curso fez uma imersão no Instituto Benjamim Constant, 

que tem turmas de judô, para se sentir preparado para dar as aulas. O grupo 

estava marcando seu espaço 

  

Figura 10: Participação em aula de Judô de cego, Sesc-2018. 

 

 Paulo Freire (1987) já sinalizava da importância de se respeitar a cultura 

já existente no local/grupo ao qual se trabalha, assim como a necessidade de 

inserção na cultura local para auxiliar nesta possível sociedade emergente. 

Desse modo, estive durante dois anos me preparando, sem saber, para o 

trabalho que retornaria em 2018. 

A cultura do povo é algo que tanto Paulo Freire (1987) quanto Clodovis 

Boff (1997) e outros vão defender. É importante respeitar o que o povo promove 

e não tentar incluir uma realidade externa a sua sem entender que eles possuem 

um histórico de relações que foram construídas e que promovem a sua cultura. 

Mesmo em 2019 com os projetos estabilizados e minha pesquisa caminhando, 

ainda sigo nas imersões acreditando que sempre é possível aprender mais e 

criar novas possibilidades de sensibilização das pessoas sem deficiência sobre 

a realidade, sensações, presenças e ausências na vida da pessoa com 

deficiência conforme Figuras 11 e 12. 
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Figura 11: Experimentação de amarelinha sensorial, 2019. 

 

 

Figura 12: Experimentação de amarelinha sensorial, 2019. 



54 
 

Todas as imersões me envolviam ainda mais nas causas e questões, eu 

era uma “pesquisadora, pensando a disciplina” (PEIRANO, 2014, p. 381) e no 

desenvolvimento de toda essa digressão cabe a reflexão que 

sem dúvida um processo, mas na medida em que a vida 
consciente do homem é também um processo. Mas na vida 
consciente, o que ressurge é uma evolução humana como ser 
cósmico. O espírito se manifesta no tempo como um produto ou 
um sub-produto da natureza e, no entanto, é ele que a envolve 
de maneira a-temporal. (BUBER, 1994, p. 24) 

 A “evolução humana” é um processo de muitas alteridades e influenciado 

por diversos fatores. A relação que eu possuía com o tema deficiência era uma 

relação distante existindo apenas por conhecimento e sensibilização do tema, 

era o que Martin Buber (1994) chamaria de uma relação EU-ISSO, contudo a 

interação proporcionada pelo contato com os grupos de pessoas com 

deficiência, suas dificuldades, eu altruísmo e sua luta, tornaram-se meus temas, 

minhas dificuldades, meu altruísmo, minha luta, convertendo-se assim em uma 

relação EU-TU para mim, por mais que possa ser apenas uma relação EU-ISSO 

para os outros. Conforme Buber já dizia: “o homem transformado eu EU que 

pronuncia “EU-ISSO” coloca-se diante das coisas em vez de confrontar-se com 

elas no fluxo da ação reciproca” (BUBER, 1994, p. 26).  

 A expansão dessa relação, alcançando possibilidades de inclusão social 

será melhor analisada no capítulo 3, onde haverá uma avaliação do que significa 

ser “nós por nós” pelos participantes e como a partir de suas realizações as 

relações EU-TU podem ser construídas pela sociedade.  
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CAPÍTULO 3 - NÓS POR NÓS 

 

Esse terceiro capítulo apresenta as possibilidades de aplicação dos 

produtos dos projetos sociais como uma possibilidade complementar a políticas 

públicas sociais ou educativas. Será apresentado a seguir, de modo conclusivo, 

as etapas do processo assim como alguns resultados prévios já obtidos com as 

realizações práticas das atividades em espaços coletivos como escolas, 

instituições, shoppings outros Não-lugares de inclusão. 

3.1 GRUPO DE CEGOS 

O primeiro momento do projeto, em 2018, foi destinado a mapear o perfil 

dos participantes. Apesar de conhecê-los há alguns anos – por terem participado 

de atividades desde 2014 no âmbito da instituição –, o foco do trabalho já estava 

sincronizado com essa pesquisa, por isso houveram conversas estruturadas 

com os participantes para traçar as coletividades do grupo conforme 

apresentado abaixo no gráfico 1. O primeiro indicador é a idade. Há, portanto, 

uma turma de adultos, sendo a maioria com idade de 41 a 60 anos. 
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Gráfico 2: Perfil dos participantes- idade. 

O segundo indicador foi a idade em que perderam a visão, apresentado 

no gráfico 2. Temos assim, todas as faixas de perda da visão, desde o 

nascimento até a fase adulta, acima de 51 anos. 

 

 

                 Gráfico 3: Perfil dos participantes - idade da perda da visão. 

O gráfico 3 apresenta informações que ratificam os dados apresentados 

na introdução desse trabalho proveniente de pesquisas da Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Dentro do grupo entrevistado a maioria perdeu sua visão ao 

longo da vida por motivos de descuido com a saúde. Adicionalmente, no gráfico 

4 há o detalhamento destas causas, permitindo verificar que há um percentual 

mínimo que perdeu ao nascimento e a maioria foi ao longo da vida, por doenças 

tratáveis como glaucoma e toxoplasmose. Então, o alerta da OMS deve ser 

Idade dos participantes 

20 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 60 anos acima de 61 anos

Idade de perda da visão

nascimento 12 a 18 anos 19 a 35 anos

36 a 50 anos acima de 51
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encarado como um aviso para novas políticas e campanhas de conscientização 

para reverter perdas futuras, convergindo a esta informação, 

é necessário considerar que todos nós, independente de classe social 
ou desenvolvimento intelectual, somos potenciais  pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida. Além do aumento da expectativa de 
vida que traz consigo dificuldades de locomoção, doenças mentais e 
perda progressiva dos sentidos, a violência urbana e a dinâmica das 
metrópoles colocam nossos corpos em situações de risco que podem 
causar perda da visão, audição, mobilidade e saúde mental. É possível 
notar o grande número de jovens com deficiência física que adquiriram 
a condição em acidentes de automóvel ou na prática de esportes 
‘radicais’, o aumento do número de pessoas com deficiência visual 
causada por balas-perdidas ou assaltos à mão armada, o aumento de 
pessoas com paralisia por conta de doenças cardiovasculares 
impulsionadas pelo estresse na vida cotidiana (SARRAF, 2008, p. 14) 

 

 Além disso, para os cidadãos que já estão com perda de visão, há a 

necessidade de ações para promover o bem-estar e mitigar as limitações das 

capacidades individuais.  

 

Gráfico 4: Perfil dos participantes - motivos da perda da visão. 

Segundos dados da OMS publicado no portal da Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia em 13/10/2016, “cerca de 80% das 45 milhões de pessoas cegas 

no mundo são maiores de 50 anos. As principais causas de cegueira entre 

adultos são: catarata (reversível), glaucoma, retinopatia diabética e degeneração 

Motivos da Perda da Visao

Saúde acidente usual ou trabalho
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macular relacionada à idade (DMRI).”17. Esses dados convergem com as 

informações apresentadas na anamnese do grupo de cegos, nos gráficos 3 e 4. 

A partir dos dados coletados nos encontros, a realização prática dos 

encontros foi iniciada, toda uma metodologia foi pensada e ações e produtos 

foram definidos afim de que os encontros promovessem um conforto coletivo. 

No grupo de cegos a equipe contratada para ministrar a oficina de arte-

educação estava orientada para, dentro do possível, fazer com os participantes 

a criação de bustos, cujos quais deveriam fornecer material para compreender 

como os deficientes se “veem” no contexto psicológico e físico O pensamento 

inicial com a criação desses bustos era tentar recriar, de modo palpável, como 

eles se “viam”, ou seja, uma releitura de si partindo de toda a história que eu já 

conhecia do grupo, esse busto seria uma forma de trabalhar a autoestima e o 

reencontro consigo.  Acabou que essa ideia não deu certo porque eles não se 

adaptaram com facilidade a técnica de papietagem. Cabe ressaltar que a escolha 

não foi impositiva, conforme já dito anteriormente eles já tinham domínio da 

técnica manual da cerâmica através de atividades que participavam no 

Cadevisg, lembremos que essas esculturas inclusive fizeram parte da primeira 

exposição em 2014. Contudo, nessa atividade, precisava de um material mais 

maleável, que não necessitasse de tanto recurso para ser produzido, por isso a 

escolha foi papietagem.  

Desse modo, a ideia foi reformulada e não seria mais a construção de 

bustos, mas sim de balões, a decisão foi tomada coletivamente com a equipe 

para manter o mesmo foco, ou seja, de algum modo eles ainda se 

reencontrariam com suas histórias. Iriamos então construir os Balões da 

Liberdade, que simbolicamente os libertariam das amarras que a sociedade os 

colocava com todas as dificuldades do cotidiano, isso tudo utilizando a mesma 

técnica.  

Na primeira sensibilização com a técnica já foi possível identificar algumas 

dificuldades para o processo. O balão de gás que era a base inicial desse 

trabalho estava sendo segurado por um barbante e preso aos pés das mesas, 

                                                             
17 Retirado da página http://www.sboportal.org.br/links.aspx?id=25  

http://www.sboportal.org.br/links.aspx?id=25
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esse foi o primeiro desafio: mesmo o balão estando preso, ele simplesmente se 

locomovia entre as mãos até por ser uma superfície fina e os participantes 

tiveram dificuldade de encontra-los quando escorregava entre os dedos 

conforme Figura 13. Para o segundo encontro, trouxemos uma espécie de base 

para os balões simplesmente para que não escorregassem conforme tentativa 

anterior, demostrado na Figura 14.  

   

Figura 13: Primeira experiência com os Balões presos às mesas. 
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          Figura 14: Segunda experiência com os Balões presos a um recipiente de plástico. 

 

O resultado final das duas experiências, o balão produzido com a corda e 

o balão produzido com a base, pode ser analisado na Figura 15. As aplicações 

oferecem dados de que o processo tem acertos e erros, por conta disso, é 

necessário a realização de pesquisa anterior e prática para sua plena realização. 

 

 

                    Figura 15: Comparativo das experiências dos Balões 
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Decorrido os primeiros percalços da iniciação sobre como realizar a 

atividade de modo que eles se sentissem à vontade com a técnica, tivemos 

alguns encontros onde o grupo pode se apresentar, contar suas histórias de vida 

e de perda da visão e consegui recolher dados importantes sobre eles, 

apresentados nos gráficos de 2 a 4. Mais uma questão curiosa para esse 

trabalho é a ausência da referência de alguns enquanto grupo. Cabe ressaltar 

que alguns eram iniciantes, ou seja, não faziam parte do grupo que vinha comigo 

desde 2014, e, essa ausência de coletividade fica evidente em uma fala dita por 

um integrante durante uma conversa. Dario aponta um fator positivo de participar 

do grupo. 

Hoje, pela questão do transtorno de ansiedade [...] eu deixei de 
fazer muita coisa por conta disso [...]. Eu não saía, era do 
trabalho para casa e da casa para o trabalho foi assim durante 
dez anos. Então posso dizer que para mim, vai me ajudar[ a 
atividade de arte- grifo meu], durante muito tempo eu esqueci 
de mim hoje eu quero retornar os contatos. Eu não preciso fazer 
muito esforço para fazer uma atividade, se eu tivesse no meio 
corporativo estaria fazendo mega esforço. Agora eu posso dizer 
assim: caraca, eu que fiz, sou eu que tô fazendo. Sou eu que tô 
fazendo? Sim, eu tô sentado fazendo atividade, então isso para 
mim, é uma questão de reconhecimento meu comigo mesmo. 
(DARIO) 

  Esses seres desviantes, também coexistem com a opressão que eles 

têm de si mesmos, conforme já apontado por Goffman (1963), quando não se 

sentem capazes, relembrando a situação da pessoa sem nariz, no poema do 

primeiro capítulo. Durante a realização, foi observado que, enquanto grupo, eles 

conseguem se projetar nas conquistas dos outros para fortalecer a sua. Mais 

uma hipótese que se tira: o empoderamento é um processo inicial, mas também 

se fortalece quando semeado em um grupo.  

 Um segundo desafio na prática metodológica da atividade foi planejar 

como eles iriam referenciar a autoria das peças, uma vez que estávamos 

trabalhando com o mesmo formato, os balões. A utilização de texturas foi uma 

primeira solução, ainda faltava passar pelo crivo deles. Minha equipe e eu 

escolhemos texturas gerais como arroz, macarrão, areia, pena e levamos em 

uma aula para que eles sentissem e nos falassem como se sentiam em relação 

a isso, se as texturas realmente eram diferentes (vale ressaltar que por serem 
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cegos eles têm mais sensibilidade, então possivelmente texturas próximas para 

nós seria muito diferentes para eles), eles gostaram da proposta e, para nossa 

surpresa, quiseram manter as texturas escolhidas mais ou menos alinhadas com 

seu contexto de vida, como por exemplo: Sebastião (participante) trabalhou em 

obra durante a vida, então queria a textura da lixa; Dario (participante) morava 

próximo a praia, então escolheu a textura de areia, e assim foi, ou seja, a textura 

também fez parte dos cotidianos deles, e assim alinhavamos as referências 

sobre si.  

Após a primeira experiência dos Balões, foi iniciado um segundo trabalho 

no mesmo formato. O foco dessa vez, era a preocupação com o acabamento 

das peças, condicionar o pensamento dos participantes para, passada a 

descrença inicial de que não seriam capazes de produzir as obras, eles 

elevassem de categoria em seu próprio pensamento, dando a si mesma maior 

credibilidade, conforme apresentado na Figura 16  

 

Figura 16: Um participante apreciando seu trabalho. 

A segunda leva de produção dos Balões foi uma produção mais livre. Não 

houve sincronismo com a vida, sendo o foco no desenvolvimento deles para que 

eles acreditassem que além de fazer atividade, tinham competência de fazer 

bem, e com isso eles começaram a produzir peças além das que pedíamos, indo 
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até onde suas crenças em si os guiava. A proposta era estimular a confiança na 

produção e a valorização do trabalho individual e coletivo. 

Ao final do trabalho o resultado foram balões prontos e um grupo cheio. 

Os balões foram a base da exposição “Balões da Liberdade” que fez parte do 

projeto de valorização da arte para deficientes e era um dos produtos que seria 

levado para espaços públicos para sensibilização da população sobre a 

deficiência. Impactos e avaliações, dessa metodologia lúdica, serão analisados 

conjuntamente com outros produtos no capítulo 3. Abaixo segue uma figura 17 

da última construção deles. A imagem reproduz o ambiente preparado para a 

atividade e reforça a produção e participação do numeroso grupo. 

 

Figura 17: Realização dos encontros. 

Conforme já informado, o perfil dessa pesquisa é baseado em dados 

coletados até 2018, mas apenas para fins de conhecimento, o projeto permanece 

em 2019. Agora o desafio é outro, pois o grupo está construindo jogos para ser 

aplicado em escolas com finalidade de vivenciar a inclusão. São jogos de 

tabuleiros com peças, pontos, casas para avançar ou retroceder e tudo 

construído de modo sensorial conforme figura 18.  O fim é apenas a possibilidade 

de um novo começo. Essa atividade estimula a cooperação, a criatividade e 

engaja os participantes em explorar outra realidade para com o público.  
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Figura 18: Elaboração de jogos, 2019. 

3.2 GRUPO DE SURDOS 

        O segundo grupo pesquisado é composto por deficientes auditivos. Para 

contextualizar o projeto, explico que no mês de março/2018 idealizei e iniciei um 

curso de teatro para promoção da autonomia e empoderamento dos jovens 

surdos. O projeto contou inicialmente com 7 participantes, subindo para 16 após 

2 meses. Esse acréscimo se deu pelo engajamento e pelo reconhecimento dos 

próprios surdos, que encontram no projeto um espaço próprio, onde não 

precisam se enquadrar na “realidade dos ouvintes”.  

 Na realização de todo trabalho com o grupo de surdos, precisei me 

inserir no seu contexto e cultura, aprendendo LIBRAS (Linguagem Brasileira de 

Sinais), reconhecendo seus signos, regras de linguagens e expressões, para 

que conseguisse lidar melhor com eles e entender como gerenciar o projeto e 

como influir na metodologia para que fosse realmente um trabalho de valorização 

da cultura surda. Durante a realização desses 3 meses de projeto, identifiquei a 

etnografia das ações em minhas pesquisas e com as práticas de Malinowski, 

apesar de não precisar me embeirar dentro de alguma mata para experimentar 

suas práticas (como foi o caso de Malinowski), procurei viver diariamente sua 

realidade para entendê-los e ter melhor comunicação a fim de conseguir 

trabalhar a realização do projeto. Por conta de ainda não estar fluente em Libras 
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acabei não fazendo a pesquisa com eles, porque era muito difícil fazer a 

interpretação dos dados depois. 

 Partindo dos conceitos aplicáveis à surdez, escolhi propor uma atividade 

lúdica para trabalhar autonomia da pessoa surda atrelada ao respeito de sua 

cultura. Sendo assim, o curso de teatro para surdos contou com uma 

metodologia livre, onde toda a equipe que compunha a realização conseguiu 

dialogar com eles inicialmente através de gestos e depois construindo diálogos 

que valorizassem suas relações consigo mesmos, com suas famílias e com a 

sociedade.  

 A metodologia do curso contou com vídeos, jogos lúdicos de cooperação 

e construção de histórias imaginativas. Em cada atividade os participantes, 

surdos, criam narrativas dentro de sua própria linguagem. O surdo é 

extremamente detalhista, e isso foi aprendido no contato com eles. Assim, uma 

história que os ouvintes contariam sem nenhuma preocupação com detalhes 

simples, para eles é exatamente ao contrário, é emoldurada e enfeitada, 

transformando-se em algo extraordinário. 

            Dentro dessas atividades, Figuras 19 e 20, estamos construindo mostras 

de pequenos filmes, discutindo a inclusão do ponto de vista deles. Ao mesmo 

tempo, podem apresentar às pessoas como sua vida e socialização são simples, 

compreendendo toda uma nova realidade deste conceito para o público. 

Novamente, o produto final dos encontros é elaborado de forma colaborativa 

conforme o interesse dos participantes. 
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Figura 19: Encontro com grupo. 

 

 

Figura 20: Organização dos vídeos (produtos). 

 Um dado percebido é que dentro do próprio ambiente familiar, esses 

jovens não são reconhecidos. Isso porque as famílias não sabem a Linguagem 

de Sinais, conhecendo apenas alguns poucos sinais básicos, ou se 

comunicando com eles através de gestos, mímicas e outros meios comunicativos 

que não são o meio oficial dos surdos. Há aí uma discussão que certamente 

ainda tem muito a ser desenvolvida, mas atenho-me a uma questão já elucidada 

por Gilberto Velho (2013), sobre os indivíduos desviantes dentro do próprio 

contexto familiar  

no decorrer desse processo, o jovem poderá ir interiorizando 
uma autoimagem de anormalidade. Isto talvez não aconteça se, 
fora de casa, estiver apoiado emocionalmente por um “grupo de 
pares” (peer group) que defina o seu comportamento como 
aceitável e normal. Poderá haver um verdadeiro embate entre 
as duas visões, colocando a identidade do indivíduo em questão 
(VELHO, 2013, p. 58) 

No primeiro dia de atividade, a equipe contratada propôs atividades de 

desenho interativo, onde um participava da ação do outro, assim como atividades 

de estimulo ao toque. Nessas atividades observamos que eles não são adeptos 

a atividades paradas, eles estão em constante movimento conforme Figura 21. 
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Figura 21: Dinâmica dos encontros. 

 No segundo dia de atividade passamos vídeos com poemas em Libras e 

com descrição com objetivo de apresenta-los a algumas técnicas do audiovisual. 

Enquanto assistiam, eles simplesmente copiavam os gestos representados pelo 

poema, depois vim a descobrir que isso é uma prática comum na cultura surda 

para entender melhor e gravar as coisas, estamos assim coletando informações 

sobre eles para construir o produto. 

A segunda atividade proposta nesse mesmo dia foi a de comunicação 

através de gestos. O professor contava uma história utilizando somente gestos18 

e todos conseguimos compreender o contexto e desenvolvimento da história, a 

atividade então foi que os surdos participantes contassem ou recontassem 

aquela história sem utilizar de libras, usando somente gestos de modo diferente 

ao que havia sido feito por professor. Desta forma, descobrimos um caminho que 

eles gostavam e começamos a entender a dinâmica que deveria ser utilizada no 

trabalho com os surdos, apresentado na figura 22. 

                                                             
18 Quando utilizarmos a palavra gesto estamos falando de uma comunicação livre, praticamente 

imitativa. Não é Libras.  



68 
 

 

Figura 22: Dinâmica dos encontros. 

                        

            O grupo tinha alguns desafios: o reconhecimento entre eles, a 

apresentação ao teatro, a comunicação com o professor, o pertencimento a 

cultura surda que um aluno específico precisava ter, pois era surdo com aparelho 

e não se reconhecia na surdez, o respeito a um aluno que além de surdo era 

autista, tendo outras demandas além da auditiva, e diante de todos esses 

desafios, tinham todos um só elo: o teatro. 

            Os jovens eram tangivelmente heterogêneos, mas unidos em prol da arte 

que os fazia se redescobrir. Em cada encontro a imaginação era aguçada, e eles 

aprenderam a equilibrar o ritmo próprio de condução do trabalho criando uma 

unidade que os representasse. Um aluno, por exemplo, que era surdo, mas 

usava aparelho, começou a se identificar com a cultura surda, com a Linguagem 

de Sinais e com o grupo de surdos, ao qual ele não se reconhecia até então. 

Houve por parte dele uma readequação à sua própria realidade que ele se 

mantinha distante. Outro aluno, que além da surdez tinha autismo, no início 

agitava-se demasiadamente, o grupo se adaptou ao tempo dele e ele fez o 

mesmo com o grupo. As relações sociais ou mesmo “a mobilidade social 

depende da inter-relação entre os códigos culturais das diferentes classes 

sociais e o entendimento de mundo depende de uma ampla visão que interage 

o erudito e o popular” (BARBOSA, 2012, p. 21).  
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 Muitos desafios foram enfrentados e ainda serão até a conclusão do 

projeto, mas o importante é que o percurso está tornando os participantes mais 

autênticos, realistas, autônimos e confiantes, um exemplo disso era que no início 

dos encontros os participantes excluíam um pouco o Diego, que além da surdez 

também era autista. Com o passar do tempo e o convívio, eles aceitaram o 

Diego, respeitando seu tempo de ação e suas interferências no processo. 

Estavam atuando como grupo. 

 Ao final do projeto tínhamos como produtos os vídeos que eles 

construíram, a ideia é que esse material se convertesse em mostra de cinema 

acessível para que junto com os produtos dos outros grupos circulassem os 

espaços públicos sensibilizando para a inclusão. Contudo foi uma decisão 

institucional que o material não fosse utilizado por conta de algumas exigências 

e agora é apenas material de pesquisa. Em 2019 não conseguimos continuar 

com o trabalho com esse grupo, isso porque a instituição teve um corte de verba 

e, ao mesmo tempo era considerado um projeto caro já que havia necessidade 

de monitor surdo, interprete além da própria equipe. Por fim, o projeto acabou 

sendo cancelado. 

3.3 GRUPO DE INTELECTUAL 

Dentro da realização dos projetos sob minha gestão, uma das linhas foi 

dedicada a realização de projetos com famílias. Isto pois, como já estava 

atuando com surdos e cegos, sugeri a inclusão das famílias no projeto, e foi 

aceito. Assim, consegui englobar famílias que tinham filhos com deficiência 

intelectual nas atividades práticas. 

Realizei uma série de pesquisas sobre os grupos, entendendo 

superficialmente quais as deficiências que abarcam e quais os níveis de cada 

deficiência, para conseguir mapear atividades que poderiam ser possíveis a eles, 

uma vez que, quando realizei o primeiro contato com as instituições, a primeira 

questão que pude perceber é que essas famílias vivem literalmente para seus 

filhos, ou seja, não teria como eu trabalhar com as famílias sem incluir as 

crianças e jovens. As atividades que propus foram: arte terapia para as crianças 

e jovens e psicopedagogia para os pais. 



70 
 

Os perfis das famílias estavam mapeados conforme idade, idade em que 

teve o filho, escolaridade, e se continuou com o parceiro após o nascimento 

conforme detalhamento no gráfico 5. As informações que podem ser retiradas 

da análise dos dados é que a maioria teve filho com idade entre 20 a 29 anos, 

estando atualmente com idade entre 41 a 60 anos, há grande incidência de baixa 

escolaridade. A minoria conseguiu terminar o ensino médio e ninguém iniciou 

faculdade e, apesar da maioria continuar com o parceiro, tivemos uma boa 

parcela que terminou a relação após o nascimento. Apesar de isso não ser 

exclusivo de famílias com filhos com deficiência, durante conversas e encontros 

de psicopedagogia, elas sinalizaram que sim. Foi por esse motivo o fim do 

relacionamento, seja por culpa, ausência, falta de parceria e outros motivos. 

 

Gráfico 5: Perfil dos participantes - faixa etária das famílias atendidas. 

 

Faixa etária do grupo

20 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 60 anos acima de 60 anos
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Gráfico 6: Perfil dos participantes - faixa etária que tiveram filhos. 

 

 

Gráfico 7: Perfil dos participantes - escolaridade. 

 

Idade que tiveram filhos

12 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 37 anos 37 a 45 anos

Escolaridade

Analfabeto Ensino fundamental Ensino médio Ensino Superior
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Gráfico 8: Perfil dos participantes - informações do relacionamento após o nascimento. 

 

 

Gráfico 9: Perfil das crianças e jovens - diagnósticos. 

Sobre as crianças e jovens, foi mapeado apenas o perfil das deficiências, 

e os dados apresentados no gráfico 9 referenciam que o TDAH (transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade) é o de maior incidência, sobre isso,  

Os estudos nacionais e internacionais situam a prevalência do 
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) entre 3% 
e 6%, sendo realizados com crianças em idade escolar na sua 
maioria. O impacto desse transtorno na sociedade é enorme, 
considerando-se seu alto custo financeiro, o estresse nas 
famílias, o prejuízo nas atividades acadêmicas e vocacionais, 

Continuou com o parceiro após o nascimento

sim não

Diagnósticos dos atendidos

autismo TDAH intelectual sem laudo esecífico
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bem como efeitos negativos na autoestima das crianças e 
adolescentes. (ROHDE; BARBOSA; TRAMONTINA; 
POLANCZY, 2010, p. 1) 

 

Foi na interação com as crianças e os jovens que mais conseguimos 

conhecer as famílias. Não tive como entender os produtos que eles 

confeccionavam sem entender todas as questões familiares que estavam 

envolvidas no processo, “a família torna-se um campo privilegiado para se 

pensar a relação entre o individual e o coletivo, portanto, entre mim e o outro” 

(SARTI, 2004 p,16). Cada jovem produzia peças que, quando vivenciava a 

psicopedagogia, fazia sentido para a equipe. Como relatado por uma 

participante, 

Esse trabalho que eu fiz, para mim ele significa o seguinte: 
essas fitinhas significam cada etapa da nossa vida e são muitos 
problemas que a gente vivencia, as dificuldades, problemas, 
enfim. Todo o verde significa esperança que a gente sempre 
tem que ter, esperança para poder continuar lutando por alguma 
coisa, por um objetivo. O preto eu coloquei só um, um curtinho, 
o menor de todos, e com isso eu quero dizer que ele em meio a 
tantas coisas que ele que a gente vive , o que a gente menos 
tenha tristeza.[...] Resumindo a nossa vida a gente tem mais 
alegrias mas oportunidades de mudança tu quer problemas do 
que coisas ruins daqui a coisas negativas todas essas fases de 
cores que são à Vida eu coloquei aqui se fosse uma janela e a 
CORTINA DA VIDA .Então, por detrás dessa cortina, cada 
quadradinho desses coloridos significa, para mim, as 
oportunidades , porque cada fase que a gente passa nessa vida 
tem uma oportunidade: oportunidade da gente aprender. da 
gente evoluir, das e tirar uma lição coisa que a gente vive. Então 
é isso resumo do trabalho que eu fiz aqui (CARLA) 

Com o decorrer do tempo, as famílias foram se apropriando do projeto, 

tornando-se tão proprietárias dele quanto eu gostaria que elas fossem, e para 

isso, também lhes impelia a responsabilidade de trazer mais pessoas para o 

projeto. Em um período de 2 meses de realização em 2018 evoluímos de 11 

participantes ativos (que faltavam apenas por necessidade), para 25. De certa 

forma, ficava evidente a participação deles no projeto. 

Para realização do processo de arte terapia, desenhei com uma 

profissional que a idade dos participantes seria de no mínimo 10 anos, assim 

como teríamos no máximo 20 participantes, pensando que teríamos eu, a arte 

terapeuta e mais uma auxiliar. Quando o projeto cresceu, tivemos 15 famílias na 

lista de espera, com filhos em idade de 2 a 7 anos. 
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 Mil questões me surgiram: como atendê-los? Tenho capacidade de 

realizar um bom projeto para esse grupo? Eles terão condições de participar do 

projeto, não pela deficiência, mas pela idade mesmo, que ainda não possui 

coordenação motora suficiente para trabalhos de arte. Enfim, recorri a pesquisas 

para encontrar dados empíricos e alternativas que me fizessem trabalhar com 

esse grupo. Na verdade, todo o trabalho com todos os grupos foi de muita 

imersão e muita pesquisa, afim de oferecer o melhor e entender suas condições 

de vida, cultura, saúde e sociedade.  

Para realização das atividades com as famílias, várias questões foram 

surgindo, e algumas me remetem a um texto da Cyntia Sarti (2004), onde a 

autora aponta que “a pergunta a ser formulada então, é: no atendimento a 

famílias, como romper esses modelos sociais internalizados e como escutar os 

discursos das próprias famílias sobre si, nessa permanente tensão entre a 

singularidade de cada uma e as referências sociais das quais não podemos 

escapar? ” (SARTI, 2004 p. 16). Não entrarei em questões psicológicas das 

famílias, pois acredito não ser essa a finalidade desse trabalho, mas certamente 

a visão que elas têm de si, assim como o processo pelo qual elas passaram no 

decorrer do projeto, é de um grande impacto e pode ser minimamente analisado 

nesse trabalho sob o ponto de vista do empoderamento, conforme o perfil dessa 

pesquisa. O apego ao projeto, e a aceitação de suas realidades conseguiu, 

inclusive, aproximar responsáveis de filhos, conforme figura 23. Segundo os 

relatos deles, existia uma sensação de que não aguentavam mais estar perto de 

tanto desgaste emocional. Assim, o grupo já colaborou com a promoção de maior 

bem-estar dos participantes. 
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Figura 23: Trabalhos de arte produzido pelo grupo de crianças e jovens com deficiência. 

Em suma, a coletânea de atividades pode ser melhor apreciada na Tabela 2 

indicada abaixo, onde se pode visualizar resumidamente a metodologia aplicada 

a cada grupo, quais as similaridades e as individualidades de cada fase do 

processo. Desse modo, a compreensão da elaboração do projeto como um todo 

pode ser melhor compreendida principalmente no que condiz sobre o conceito 

“NÓS POR NÓS” e sai construção de modo coletivo. 
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  METODOLOGIA DO TRABALHO INCLUSIVO 

      GRUPOS DE ATIVIDADES 

FASES DEFICIÊNCIA VISUAL DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

FASE 1 

Preparação individual para o trabalho com os grupos pretendidos; 

Imersão na cultura dos grupos; 

Encontrar "um agente de transformação", podendo ser alguém do grupo, um interlocutor ou o próprio produtor da atividade; 

FASE 2 

Mapeamento das instituições; 

Encontro com os responsáveis das instituições; 

Conversa com os participantes para apresentação da proposta e definição das técnicas de modo participativo; 

FASE 3 
Dinâmicas "quebra gelo" e entrevistas em grupo para reconhecimento de possíveis práticas metodológicas para realizar com o 
grupo. Nessa fase é importante já ter definido o profissional de arte-educação que irá mediar as atividades, afim de que hajam 

percepções de todos os envolvidos no processo 

FASE 4 
A partir do perfil do grupo, a 
proposta apresentada a eles 

foi construção de balões; 

A partir do perfil do grupo, a proposta apresentada 
a eles foi de arteterapia; 

A partir do perfil do grupo, a proposta 
apresentada a eles foi de teatro; 

FASE 5 
Testar com eles as propostas apresentadas e junto com a equipe contratada identificar potencialidades e correções. Torna-se 

fundamental para a concepção "NÓS POR NÓS" que os participantes atuem conjuntamente nas identificações, buscando 
melhorias conjuntamente; 
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Tabela 2: Metodologia do trabalho com grupos                                                                                                                                                                                       

Fonte: Autora 

FASE 6 

Confecção dos balões presos 
ao barbante, não tendo êxito, o 

processo metodológico foi 
substituído pelas garrafas pet, 

conforme Figura 13; 

Início das atividades de arteterapia com livre 
expressão, a ausência da compreensão completa 

das obras de dava por não ter referencia do 
histórico familiar das crianças e jovens, por isso a 

equipe precisou se reunir para conhecer as 
narrativas familiares e assim compreender melhor 
os produtos confeccionados pelos participantes. 

Após essa reunião de equipe, observamos a 
importância de elementos literários no processo, e 

foi incluído leitura antes de cada encontro;  

Inicio das práticas teatrais através de 
expressão corporal, após alguns encontros os 

participantes "copiavam" uns aos outros e 
com isso, começamos a apresentar filmes. 

Após esse início decidimos juntos criar 
histórias de improviso no dia a dia dos 

encontros. Funcionou muito para o grupo 
essa decisão coletiva; 

FASE 7 
Curadoria coletiva das peças que fariam parte dos produtos que circulariam espaços através das vivencias. Cabe ressaltar que, 

conforme já explicitado, o grupo de deficiência auditiva não teve seu trabalho exposto por se tratar de menores de idade; 

FASE 8 

Apresentação do projeto vivências em escolas, shoppings, praças e afins. É de fundamental importância compreender que essa 
apresentação aos espaços precisava de uma explicação do que significava o projeto, os processos de confecção dos produtos, 
seus participantes, ou seja, uma introdução do que se pretendia fazer para que esse espaço preparasse o grupo que participaria 

das atividades propostas; 

FASE 9 
Realização das atividades e coleta de vídeos que seriam apresentados aos grupos posteriormente. Cabe ressaltar que na 

proposta inicial cada participante iria junto às atividades a fim de relatar suas experiências, mas por questões institucionais isso 
não foi possível; 

FASE 10 Feedback aos participantes do que foi realizado nas vivências através de vídeos, fotos e relatos. 
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3.4 DESCOBRINDO “NÓS” NOS OUTROS 

Quando se pensa em realidade inclusiva não adianta simplesmente 

trabalhar com os deficientes na promoção da sua autonomia se ignorarmos que 

a sociedade é parte fundamental do processo de inclusão. 

Os chamados não-lugares, conceito de Marc Augè (1994) são os lugares 

onde os indivíduos não se sentem pertencidos, viventes, parte de um todo, já os 

Lugares seriam exatamente o oposto, seria os espaços em que todos os 

indivíduos se reconhecem e são parte do conjunto, não precisam ser iguais 

somente representados. Uma pergunta surge a partir daí: Onde se pode 

encontrar os “Lugares” da pessoa com deficiência? O que se pode fazer para 

transformar os não-lugares em lugares?  

Para conseguir responder a essa pergunta, criei uma proposição19: será 

que ao inverter os papeis e projetar a realidade da deficiência na sociedade 

poderíamos descobrir outsiders políticos que podem ajudar na busca pela 

inclusão? Decidi então, por minha teoria a prova, projetei os resultados das 

pessoas com deficiência em miniexposições que pudessem circular e assim 

conseguiria observar e fazer análise das respostas das pessoas para ver se 

minha teoria fazia sentido ou não. 

Em 2015, quando realizei o primeiro trabalho com pessoas com 

deficiência, que foi com grupo de cegos, idealizei um curso de fotografia para 

cegos, o curso aconteceu com louvor, e o resultado foi apresentado em uma 

primeira exposição em 2015 com um formato grande: tínhamos áudios com as 

descrições das fotos, que também foram interpretados em LIBRAS  vistos em 

tablets, tivemos as fotos impressas em 2D e as fotos em 3D ( para que as 

pessoas com deficiência pudessem  sentir  as fotos que eles tiraram e  

reconhecer seus trabalhos pela primeira vez). Esta foi a gênese da minha 

hipótese, pois, para realizar o percurso da exposição, criei um formato de 

mediação que as pessoas fossem convidadas a vendar os olhos para realizar o 

circuito exatamente como um deficiente visual, assim os textos eram ouvidos e 

as peças eram tocadas. As falas dos participantes sobre como: ‘nunca tinham 

                                                             
19 Essa ideia surgiu em 2015 com a primeira Exposição “Histórias que ninguém vê”, mas só pode 
ser melhor aprimorada e observada dentro do campo científico a partir de 2018. 
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visto as coisas por esse ponto de vista [da pessoa com deficiência]”; “como e 

difícil se colocar nessa posição” projetaram essa teoria.  

 

Figura 24: Síntese da hipótese de mudança social pela inclusão. 

 

Por conta de prioridade da empresa ao qual os projetos estavam lincados, 

esse trabalho ficou 2 anos interrompido, e, em 2018 consegui retornar e, 

conforme já explicitado, com mais grupos e com deficiências variadas. O 

artesanato intelectual ficou preservado em minha memória e sentimentos para 

que em 2018 pudesse ser retomado e com isso a proposição fosse testada e, 

conforme veremos adiante, comprovada.  

Quando o trabalho foi retomado, consegui também retornar a exposição 

“Histórias que ninguém vê”, em formato menor, levando para espaços públicos 

as fotografias em 3D, e alguns textos em Braille e vivências inclusivas para que 

o público tivesse esses contatos e assim eu pudesse fazer a análise da inversão 

da inclusão20. Com os meses os projetos com os deficientes foi avançando e 

                                                             
20 Refiro-me a inversão da inclusão, pois nessa exposição em formato menor que foi itinerante 
por escolas, igrejas, shoppings e afins no município de São Gonçalo, a mediação era realizada 
com o público vendado, assim, os videntes (pessoas que enxergam), invertiam seus papeis e 
transformavam-se em cegos por alguns instantes e tentavam reconhecer as fotos através do tato  
e da percepção sensorial.  
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cada vez mais eu tive produtos para levar para fora, cada vez mais tinha material 

para promover a inversão da inclusão e cada vez mais coletei material para a 

pesquisa, conforme figuras 25 e 26. 

 

Figura 25: Experimentação Histórias que Ninguém vê. 

 

Figura 26: Atividades inclusivas. 

 

Tive como resposta algumas falas muito interessantes, como a do 

Alessandro, professor de Ciências de uma escola pública. 

É uma experiência muito boa só que quando você está na escuridão a 
sensação que você tem em relação ao nosso dia a dia é 
completamente diferente, você perde um sentido [sensoriais – grifo 
meu], mas ganha e apura em outros sentidos. (Professor Alessandro) 

            A partir da análise do relato apresentado, podemos constatar que o 

processo de inclusão é muito mais do que simplesmente trabalhar com 

deficiente, é trabalhar de dentro para fora e ao mesmo tempo, de fora para 
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dentro, relação ao que Paulo Freire (1978) vai denominar o processo de como o 

oprimido se torna liberto. Durkheim (1917) aponta que há uma adequação social 

do indivíduo e da sociedade. Assim,  

Em se tratando de máximas puramente morais, a consciência pública 
reprime todo ato que as ofenda através da vigilância que exerce sobre 
a conduta dos cidadãos e das penas especiais que as dispõe. Em 
outros casos, a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir. Se 
não me submeto às conversões do mundo, se, ao vestir-me, não levo 
em conta os costumes observados em meu país e em minha classe, 
os riscos que provoco, o afastamento em relação a mim, produzem, 
embora de maneira mais atenuada, os mesmos efeitos que uma pena 
propriamente dita. (DURKHEIM,1917, p. 3) 

              Podemos constatar que o opressor seria a própria sociedade, que não 

está preparada para lidar com a pessoa com deficiência. Não está preparada 

para se colocar no lugar do outro. E isso influi diretamente no processo de 

independência do deficiente. 

Os atores se socializam através de diversas aprendizagens e se 
constituem como sujeitos na capacidade de controlar sua experiência, 
na capacidade de dominar sua experiência, tornando-se, assim, os 
atores de sua educação. Neste sentido, toda educação é uma auto-
educação e não somente uma inculcação, ela é também um trabalho 
sobre si mesmo” (DUBET e MARTUCELLI, 1996, p.13 apud 
PLAISANCE,  2003, p. 3) 

 

             O autor vai além: 

ao admitir que a integração das diferentes funções da escola não 
acontece em si mesma, o processo de socialização, principalmente na 
sua dimensão de subjetivação, deve ser estudado a partir da atividade 
dos atores que tanto constroem sua experiência escolar quanto são 
formados para ela” (DUBET e MARTUCELLI, 1996, p.50 apud 
PLAISANCE,  2003, p. 3) 

A própria sociedade, que não está preparada para lidar com a pessoa com 

deficiência, não está preparada para se colocar no lugar do outro. Contudo 

quando há essa prática de inversão, descobrimos que os outsiders políticos 

podem ser politcymakers/atores na busca pela inclusão. “Somente numa tal 

prática, em que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam 

simultaneamente, e que o ato de ajudar não se distorce em dominação do que 

haja sobre quem é ajudado”. (FREIRE, 1978, p. 15). 
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Figura 27: Experimentação Histórias que ninguém vê. 

 

 

Figura 28: Experimentação Cortinas da Vida. 

 

Nesse sentido, a necessidade de vivenciar/experenciar algo se constitui 

um fenômeno de importância vital para a configuração de uma nova relação, 

estabelecida através da empatia, essas vivencias também podem ser 
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vislumbradas nas figuras 27 e 28. O autor Martin Buber (1974) fez um estudo 

filosófico das relações constituídas sob a égide EU-TU assim como EU-ISSO. 

Para o autor as relações são constituídas em algum tipo de familiaridade com 

algo que deixa então de ser ISSO para, em processo de intimidade, tornar-se 

TU. 

Quando esse conceito passa a fazer parte dessa pesquisa, pode-se 

compreender que ao perpassar uma vivência inclusiva durante as práticas 

educativas de inclusão, as pessoas projetam uma nova forma de compreender 

a inclusão, não mais como ISSO, mas como TU, na estruturação EU-TU entre 

INDIVIDUO-DEFICIENCIA-INCLUSÃO. 

Diante da imediatez da relação, todos os meios tornam-se sem 
significado. Não importa também que meu TU seja ou possa se 
tornar, justamente em virtude do meu ato essencial, o ISSO de 
outros EUS (“um objeto de experiência geral”). Com efeito, a 
verdadeira demarcação, sem dúvida flutuante e vibrante, não se 
situa entre a experiência e a não-experiência, nem entre o dado 
e o não-dado. Entre a presença e o objeto. (BUBER, 1974, p. 19) 

      Assim, quando as vivencias foram levadas para os espaços, o conceito 

simbólico era transportado junto, ideologia essa que dialogava sobre o processo 

de empoderamento/autonomia/realização proporcionado aos grupos de pessoas 

com deficiência que participaram dos projetos sociais, atrelado a 

esperança/expectativa que esses produtos pudessem promover algum tipo de 

mudança social nos participantes que experimentassem as vivencias.  

Exposição Histórias que Ninguém vê era- exposição de fotografias em 3D 

criadas por Cegos no ano de 2015. Nessa, os participantes eram convidados a 

estar vendados e identificar as imagens, ou pelo menos elementos que fazem 

parte dos cotidianos comuns de modo a compreender as similaridades com seu 

próprio universo. 

Exposição Balões da Liberdade- exposição de papietagem construída em 

2018. Nesta, o público sentia os elementos básicos utilizados na confecção dos 

balões, ou seja, papel, cola, tinta, e os materiais que projetavam textura nas 

obras como areia, pena, arroz, condimentos, tentando mais uma vez trazê-los 

para sua realidade, mas uma vez estando vendados. 
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Experiências sensoriais- Levando Bengala, e cordas os participantes se 

colocavam em situações cotidianas de pessoas com deficiência, a saber: cego, 

surdo e deficiente físico, realizando as atividades de: andar em circuito de 

dificuldades estando vendado e com orientação superficial de uma pessoa ao 

acaso, se comunicar com seus colegas sem emitir som ( nesse caso, como não 

havia tempo hábil para aprender LIBRAS e não era esse o foco da atividade, a 

comunicação era gestual), e  realizar alguma atividade imitando uma deficiência 

física como amarrar o cadarço do sapato com apenas uma mão. Em cada 

atividade, a mediadora Thaís Magno de Matos projetava um circuito de 

atividades condizente com o público que estava no local, assim como de acordo 

com o perfil do grupo. 

Cortinas da Vida -  a intervenção foi constituída a partir do grupo de familiares 

de crianças e jovens com deficiência intelectual que ao visualizar suas relações 

com os filhos identificaram tanto momentos felizes como momentos difíceis, por 

isso a cortina foi uma analogia a passagem da vida, onde os de fora assistem ou 

imaginam o relacionamento dos pais de crianças especiais com eles apenas 

“vendo da janela”, como se fala por aí, quando na verdade é um relacionamento 

com altos e baixos. As cortinas tinham espaço de intervenção, eram várias fitas 

coloridas com cartões, onde as cores simbolizavam as alegrias e um único 

pedaço de fita preta representava as dificuldades. Era uma verdadeira lição de 

vida, imaginar que tão poucas dificuldades eram vistas em um relacionamento 

que os outros veem como algo sem muitas alegrias. Essas cortinas e suas 

mensagens eram abertas para intervenções de quem se interessasse, fazendo 

dele um verdadeiro correio de mensagens positivas sobre as relações familiares. 

As práticas sistematizadas nessa pesquisa não são (ainda) uma aplicação 

prática de uma política pública, contudo deveria haver uma produção de agenda 

para a implementação de práticas socioculturais de cunho inclusivo em espaços 

de cultura e educação afim de uma ontologia sobre deficiências em todas as 

instancias que têm no cerne uma obrigatoriedade no cumprimento de todos os 

direitos civis.   

Duas falas muito simbólicas evidenciavam nas atividades de vivencia a 

proporção de empatia que podia surgir quando os chamados outros começavam 
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a se enxergar no lugar de “nós”- pessoas com deficiência. Na prática de vivencia 

física um participante  relatou 

O que eu mais senti foi, primeiro, como eu não convivo com a 
deficiência, foi um impulso de usar o outro braço, quer dizer, como 
incompletude me deixou marcada. Eu tive extrema dificuldade, me sentir 
pela metade e depois, fiquei pensando aqui como seria se eu não 
tivesse outro braço e como é a vida de pessoa que não tem outro braço 
e como você mesmo falou, como eu não me preocupo com quem tenho 
outro braço. Isso foi a ficha do heroísmo que caiu e bateu, isso foi mais 
importante (Laís- estudante) 

A segunda fala foi apresentada na vivência auditiva, e o relato aponta: 

eu fiquei pensando na dificuldade de quem tá tentando se expressar, e 

no quanto é aflitivo se expressar com poucos recursos para isso , e de 

quem tá tentando entender aquilo que o outro está tentando explicar , 

acho que essa relação e conflitosa e é bastante delicada e importante, 

e  a gente só percebe quando a gente passa por esse tipo de situação 

(Maria-estudante) 

Independente da aplicação (ou não) como um modelo replicável de 

política pública, dá para realizar os impactos dessas atividades, podendo ser 

analisadas como parte de alguma política pública, onde “as investigações podem 

ser voltadas aos resultados que um dado sistema político vem produzindo. 

Nesse caso, o interesse primordial consiste na avaliação das contribuições que 

certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas 

específicos. (FREY, 2000 P. 231). O problema aqui enfatizado é o da eficiência 

de políticas públicas efetivas na promoção de inclusão. A resposta a esse 

problema foi oferecida a partir do empoderamento das pessoas com deficiência 

através de metodologias de arte-educação, suprindo-as de munição educativa 

para que construíssem produções capazes de gerar um incomodo social nas 

pessoas sem deficiência e as sensibilizasse para a real necessidade de 

engajamento e luta, haja visto que a deficiência é uma possibilidade para todos 

os seres humanos, já tendo nascido assim ou não. 

A gente vai fazendo tudo tão no automático que a gente não olha, a 
gente não presta atenção se tem uma pessoa com deficiência do lado, 
não sabe se preciso ser ajudado, às vezes até como a dificuldade de 
mobilidade que precisa de ajuda a gente esquece de olhar para eles nos 
nossos caminhos, no nosso dia-a-dia. Com essa experiência podemos 
mudar os conceitos. (Cecilia- estudante) 

A pesquisa foi proposta em diversos espaços e para públicos variados, 

exatamente para conseguir uma maior precisão nos dados e avaliar a 
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metodologia em grupos variados. Reproduzindo as mesmas atividades descritas 

acima com grupos de estudantes de ensino médio, as atividades promoveram 

sentimentos próximos.  

Foi bem interessante, e realmente é bem complicado você conseguir 
enxergar alguma coisa. Ali até o ventilador que meu pai trabalha com 
isso eu vejo todo dia eu não consegui reconhecer, imagina as outras 
coisas. Então isso aí deve ser realmente é bem complicado para quem 
convive com isso todo dia [deficiência- grifo meu]. (José Lucas, 18 anos) 

 

 
Minha experiência eu achei muito interessante porque ninguém imagina 
um dia você ficar cego do dia para noite e dessas e ter uma experiência 
dessas [vivências inclusivas e exposições Balões da Liberdade e 
Histórias que ninguém vê- grifo meu] é surpreendente, porque realmente 
é muito difícil. (Bruno, 18 anos) 

 

 

Figura 29: Experimentação em espaço aberto. 

 

Eu achei muito legal porque hoje em dia a gente tem uma certa 
dificuldade de ter empatia, de conseguir ver o que realmente o outro 
passa o que o deficiente passa e hoje a gente conseguiu ter essa 
experiência e foi muito legal porque a gente realmente não imagina que 
é tão difícil assim, a gente não consegue ver tanta dificuldade que o 
deficiente passa e acaba não se preocupando e foi muito legal que aqui 
a gente consegue ver como é essa realidade hoje em dia (Rafaela, 18 
anos) 

Dentro dessa coleta de dados, tive a oportunidade de fazer parte de um 

Seminário do Cederj, onde consegui apresentar parte da pesquisa e mais uma 

vez coletar dados, o que torna o trabalho completo no que tange ao atendimento 

de todos os seguimentos de estudos. A pesquisa, dessa vez, foi realizada com 

estudantes do curso de pedagogia, ali, além da pesquisa, houveram dinâmicas 
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de cooperação sobre a colaboração no trabalho inclusivo, uma vez que os alunos 

de pedagogia lidam diariamente com atividades de relacionamento entre 

opressores e oprimidos (Freire, 1956) no dia a dia do trabalho de campo. 

             As falas em geral têm palavras-chave em comum, que podem ser 

pensadas como indexadores poderiam ser a base da na análise desse modelo 

de projetos como uma política pública que tange os sentimentos de encontro, 

descoberta, experiência que tudo tem como encontro uma nova relação 

estabelecida com a deficiência. Uma nova relação EU-TU, um novo Lugar, no 

que antes eram apenas Não-Lugares, que transforma os insiders políticos, em 

outsiders políticos.  

 

 

Figura 30: Metodologia de expansão de possibilidades no Cederj. 

 

 

Quando essa proposta é levada a prática os resultados apresentam uma 

empatia geral ao tema. A possibilidade de se fazer uma análise dessa política 
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antes mesmo de ser implementada como tal oferece um panorama em torno do 

neo-institucionalismo. Frey (2000) nos apresenta um entendimento geral do 

ne0o-intitucionalismo onde 

atores políticos e sociais agem não somente de acordo com os 
seus interesses pessoais. Também as suas identidades, ora 
enquanto cidadão, político, servidor público, ora enquanto 
engenheiro, médico, sindicalista ou chefe de família, influenciam 
o seu comportamento nos processos de decisão política. 
Regras, deveres, direitos e papéis institucionalizados 
influenciam o ator político nas suas decisões e na sua busca por 
estratégias apropriadas (...) o neoinstitucionalismo não pretende 
oferecer apenas uma perspectiva (adicional) de explicação do 
comportamento político, mas, além disso, reivindica e se 
considera em condições de contribuir para estratégias de 
configuração de políticas mediante estudos científicos. (FREY, 
2000, p. 223)     

 

Os projetos foram implementados dentro de uma instituição privada que tem 

participação governamental no município de São Gonçalo- RJ. Essa instituição 

foi o marco zero na implementação da política, pois foi de onde ela emergiu e 

onde os primeiros resultados foram observados. É possível observar que: 

 Os funcionários começaram a se preocupar mais em aprender a lidar com 

pessoas com deficiência; 

 A instituição em si preocupou-se mais com acessibilidade, apesar que por 

ser um organismo complexo, não conseguiu realizar muitas obras de 

acessibilidade por conta de problemas licitatórios. 

 Avanços nos projetos da unidade para alcançar potencias inclusivas. A 

partir do empoderamento dos grupos com deficiência precisamos oferecer 

a eles mais potencialidades e com isso expandiu-se as atividades para 

setores de cultura, assistência e lazer. Assim, as exposições artísticas 

passaram a ter braille, começamos a ter cinema com audiodescrição, 

tivemos turma mista de deficiência mental e não deficientes nas 

atividades físicas, surdos começaram a usar a academia, e os professores 

começaram a conhecer sinais em Libras. 

Com a implementação dos projetos sob minha gestão, toda uma unidade 

mudou, ou melhor, as posturas dos funcionários mudaram, mas infelizmente, 

enquanto instituição nem tudo pode ser mudado ou adaptado, como era o caso 
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da acessibilidade física. Conforme descrito desde a introdução existem diversos 

manuais de acessibilidade, dentre eles a ABNT, o desenho universal e outros já 

citados, mas ainda assim o grupo ainda tinha dificuldade de locomoção fora da 

unidade (sob responsabilidade da prefeitura) e dentro da unidade (sob 

responsabilidade da empresa) conforme figura 31. 

 

Figura 31: Circulação do grupo de cegos na saída do projeto. 

 

 Ainda assim, com todos os percalços o projeto teve seu primeiro êxito 

tangível e comprovado na própria instituição, conforme relato do gerente da 

unidade 

Ter um projeto com deficiência na unidade, usando o modo 
popular de falar foi um “tapa na cara de todo mundo”, muitas 
poucas pessoas reparavam a existência de pessoas com 
deficiência na sociedade e isso [tê-los aqui} mobilizou todo 
mundo, mobilizou muita gente. Nos deixou bem mais 
empenhados em prestar atenção em formas de ajudar. A gente 
tem muitas oportunidades e agora tudo o que a gente faz a 
gente tenta adaptar para que os deficientes tenham o máximo 
de conforto possível e com isso nossa visão mudou bastante. 
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Uma palavra que agora nos define e conscientização da 
cidadania (Renan- gerente da instituição) 

Indo além em seus comentários durante a entrevista, o mesmo expressou sua 

opinião pessoal sobre o que pensava sobre a deficiência antes e depois da 

implementação do projeto na unidade, antes e depois de se ver parte dessa 

possibilidade de atuação, de participar da vida deles e não apenas ser mero 

observador 

A deficiência ela sempre existiu nos conceitos, a gente ve as 
pessoas com deficiência, mas a gente nunca imaginava o que 
realmente é deficiência. Particularmente, eu sempre convivi 
desde crianças na escola e em outros lugares, mas então eu 
passei a viver isso [ após a implementação do projeto na 
unidade], afinal conviver é diferente de viver. E quando isso se 
tornou real, quando me despertou o interesse de saber das 
limitações, isso me fez ter um outro olhar sobre a vida da pessoa 
com deficiência. É uma luta diária, nada é feito para eles, ai você 
começa a prestar atenção na rua, no município não tem uma  
calçada decente ( ...) Eu só me lembro de ter passado por um 
sinal de cegos aqui, que é lá na frente da Cadevisg, que acho 
que  nem funciona mais hoje em dia. E ai você começa a prestar 
atenção em como é difícil para os deficientes superar esses 
desafios, nem tanto o desafio da deficiência porque acredito que 
muitos que tenham nascido com isso aprenderam a viver desse 
modo, mas sim os desafios que a sociedade impõe a eles. Antes 
[da realização do projeto e participação] eu não tinha empatia 
porque você até sabia que existia porque infelizmente a 
educação do nosso pais é voltada para leis e não para 
conscientização, você sabe que existe, você tem cotas, você 
tem direitos mais isso não quer dizer nada porque não há uma 
estrutura para que as pessoas possam viver na condição que a 
lei determina. (RENAN - gerente da unidade) 

Assim sendo, pode-se constatar que tanto internamente na instituição 

como externamente em espaços abertos o modelo aplicado resultou em 

resultados positivos para a investigação. Então, respondendo a principal 

pergunta dessa pesquisa:  sim, é possível uma mudança social a partir da 

experimentação. 

3.5 A CONTINUIDADE OU NÃO DOS PROJETOS 

O ano de 2019 não foi estudado nessa pesquisa, os dados mapeados são do 

período 2014-2018, contudo, diante do valor simbólico desse trabalho torna-se 

fundamental esclarecer o que aconteceu no ano seguinte a pesquisa. Em 2019 

a instituição em questão teve um considerável corte de verba por questões 

políticas e governamentais, consequentemente os projetos sofreram impactos.  
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Houve uma avaliação dos projetos e o grupo de surdos era o projeto mais 

caro dos três e assim, foi extinto. Seguimos com os projetos de cegos, de 

intelectuais e suas famílias. Esse último também teve redução, sendo necessário 

diminuir a carga horária para reduzir o custo. 

O projeto do grupo de cegos manteve o mesmo perfil de 2018 aumentando 

mais 2 indivíduos e a proposta para esse novo ano era a construção de jogos 

inclusivos. A ideia foi de minha autoria e tinha como objetivo expandir a proposta 

que originou essa pesquisa ampliando os resultados para um âmbito educativo 

além do social. O grupo de cegos então construiu jogos de tabuleiro em 

proporção humana onde haviam fases, ganhos de pontos e desafios em torno 

da vida da pessoa com deficiência (não apenas a visual). 

Para o grupo de deficiência intelectual, os dados coletados no ano de 2018 

demostraram que o grupo tinha incidência em absorver informações sociais em 

maior proporção quando as mesmas vinham através de filmes, por isso em 2019, 

mobilizado pelos impactos positivos de ter grupos de deficiência na instituição, 

começaram a ter sessões de cinema azul com filmes de temática inclusiva. A 

partir dos filmes os grupos começaram a produzir pequenos curtas com a técnica 

de stop motion como uma tentativa de explorar o seu interior, uma vez que as 

realizações de 2018 demostraram que eles conseguiam assimilar muito bem as 

histórias provenientes de filmes e tinham mais facilidade de se comunicar através 

de desenhos e imagens no geral. 

A realização de atividades externas visando conscientização da população 

sobre a vida das pessoas com deficiência também seguiu em 2019, uma fala 

grande impacto realizada por um professor de sociologia em uma escola pública 

demostra que ainda há um longo caminho de possibilidades dentro de um campo 

ainda pouco explorado de projetos sociais como uma possibilidade inclusiva 

É muito interessante o trabalho porque apresenta a empatia, 
algo que falta muito na nossa sociedade. Se colocar no lugar do 
outro é algo cada vez mais raro, quando você se coloca no lugar 
do outro a gente abre a oportunidade de enxergar o mundo de 
maneira diferente, abre a oportunidade de reconhecer 
problemas que não estão somente no seu cotidiano, mas no 
cotidiano do outro. A sociedade de hoje está cada vez mais 
individualizada, estamos pensando cada vez mais nos nossos 
problemas, quando o problema vem do outro a gente tende a 
ridicularizar, relativizar ou como está na moda dizer por aí, 
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vitimizar. E esse projeto abre margem exatamente para você 
entrar em um mundo que não é apenas seu, mas do outro, e a 
partir disso conseguir transformar o mundo para todos e não 
apenas para si (Rafael, professor de sociologia, 2019). 

 Essa resposta é um dos resultados possíveis para esse tipo de trabalho 

podendo inclusive ser incluído em Políticas Públicas educativas e/ou sociais para 

complementar trabalhos pré-existentes de inclusão social de pessoas com 

deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escrita de toda essa dissertação foi muito difícil por motivos já relatados na 

introdução, mas ainda assim foi imensamente prazerosa. O contato com os 

grupos transformou minha vida e alcançou potencias sociais incríveis com todos 

que tiveram contato com eles de alguma maneira, sejam os instrutores de arte-

educação, sejam os participantes das vivências inclusivas, ou mesmo os 
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funcionários da empresa, enfim, todos que de algum modo tiveram ligação com 

o grupo ou seus produtos. 

Há de se considerar que muitas práticas foram estabelecidas para 

conseguirmos estabelecer metodologias que se adaptassem a cada grupo 

conforme exposto no capítulo 2, mas para fins de objetivação e sistematização 

todos os grupos precisaram de um tempo mínimo de 2 meses de oficinas 

“quebra-gelo” para conseguirmos estreitar laços conosco (equipe), mas 

principalmente entre eles mesmos, não esqueçamos que nem todos se 

conheciam. Essas inter-relações tornaram-se fundamentais para o trabalho em 

si, seja porque tem dias em que alguém do grupo não estava bem, e precisava 

de apoio de modo emocional, econômico, físico ou de outra natureza, seja para 

que não criássemos um ambiente de competição, mas sim de parceria. Todos 

estavam com o mesmo objetivo, ter um espaço de acolhimento, 

amadurecimento, mas que também fornecesse autonomia a crença em si e nos 

seus direitos.  

Um ponto que não foi relatado antes foi que a maioria das pessoas com 

deficiência não é detentora do conhecimento sobre seus direitos de cidadania e 

em vários momentos dos encontros precisei apresentar palestras sobre temas 

específicos de direitos. Assim sendo, conforme sinalizado no parágrafo anterior, 

não se tratava apenas de encontros desses grupos, mas de obtenção de 

conhecimento que também é mais um marcador de empoderamento, afinal só 

se é autônomo quando se é maduro sobre si mesmo.  

Dessa maneira foi comum ter dinâmicas de interação em todos os grupos, 

mas as práticas das metodologias aplicadas foram diferentes e construídas 

especialmente para cada grupo podendo ser replicada. Para o grupo de cegos 

foram praticamente 4 tipos de metodologias diferentes ao longo dos anos 2014-

2019. No início foi o curso de contação de histórias e a prática veio de encontros 

como as utilizadas pelo teatro onde se trabalhava síntese, oralidade e expressão. 

Nesses encontros eles aprenderam a lidar com seu passado, fazendo as pazes 

com suas narrativas de vida e transformando-as em superação. Em cada 

encontro, após uma dinâmica escolhida para animar o grupo, eles iam contando 

partes de suas histórias de acordo com o tema do dia, se nesse dia 
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escolhêssemos falar sobre filhos, por exemplo, cada um tinha um tempo para 

discursar sobre os seus, assim como sobre as suas relações com eles e tudo 

mais que eles quisessem. E assim seguimos o ano, ora contando histórias, ora 

selecionando, ora aprendendo técnicas para transformar essas histórias em uma 

narrativa que pudesse ser ouvida de modo compreensivo e interessante. 

No ano seguinte foi o curso de fotografia para cegos como eles não 

conheciam, a instrutora em questão demorou um tempo para familiariza-los com 

uma máquina, suas funções, e a tecnologia como um todo. A técnica para 

fotografar era conhecer a paisagem que seria registrada, contando com o auxílio 

de algum vidente (pessoa que vê) para imaginar a foto e assim dar o click na 

câmera. Assim que eles estavam confortáveis com essa construção, 

começamos a fazer a curadoria das fotos e sair para os ambientes escolhidos 

para registro. Ao final as fotos foram impressas em 2D e 3D para apreciação de 

todos os públicos. 

No terceiro ano de projeto tivemos a construção de balões, cabe ressaltar 

que, conforme já informado, em 2018 não tivemos projeto, mas a construção 

pratica de 2019 rendeu duas atividades diferentes, talvez porque o grupo já 

estava coeso e familiarizado com técnicas de arte-educação. Ou simplesmente 

fluiu bem a técnica e metodologia aplicadas. Não temos como saber! A questão 

é que nesse último ano conseguimos adaptar duas propostas diferentes de 

produtos. O primeiro foram os balões, construídos a partir de histórias de 

superação, a pratica contou com alguns acertos e erros tanto para escolha do 

material, quanto para escolha de aplicação da técnica em si. Mas os resultados 

dos Balões da Liberdade foram ótimos e eles circularam nas vivências com 

mensagens de que tudo é possível. Logo após, começamos a fazer jogos em 

tamanho humano, para que trabalhássemos cooperação e inclusão com 

crianças e jovens, mas acabamos não terminando porque em setembro a 

professora acidentou-se interrompendo os encontros. Em 2020 o trabalho 

retornará. 

A metodologia adotada com o grupo de jovens com deficiência auditiva foi de 

contação de histórias, mas com eles era diferente porque eles ainda estavam 

aprendendo a própria narrativa em português como a conhecemos. Afinal, a 
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primeira língua para eles é a Libras que não tem a mesma construção linguística 

do português, assim sendo após as dinâmicas de coletividade que demoraram 

quase metade do ano, após isso que iniciou a construção do produto.  

Quando começamos a construção do produto propriamente dito, fizemos 

releituras de poemas consagrados como de Carlos Drummond de Andrade, por 

exemplo. Os produtos infelizmente não circularam como uma possibilidade 

inclusiva pois, por se tratar de menores o número de autorizações necessárias 

inviabilizava a prática. No ano seguinte, infelizmente, não conseguimos dar 

continuidade no trabalho por questão de falta de verba, conforme explicitado. 

Mas ao mesmo tempo a empresa já estava mais sensível à causa e com isso já 

existia uma programação voltada para inclusão que contava com a contratação 

de um intérprete. Pelo menos eles não estavam desassistidos. 

O grupo de deficiência intelectual, foi o mais complexo, como já sinalizei, pois 

contava com duas frentes de atuação: i) as crianças e jovens; ii) e suas famílias. 

Não era o caso apenas de trabalhar ou empoderar um grupo, mas sim dois. Eram 

famílias que precisavam de um apoio psicológico que inclusive não estávamos 

aptos a dar. Compreendi nesse grupo que lidar com a deficiência não é apenas 

lidar com o deficiente mais com todos ao seu redor, meu entendimento de porque 

a sociedade é como é teve sentido ali, afinal é um cansaço indescritível para 

essas famílias que muitas vezes não tem aonde se apoiar. Não dá para 

romantizar a inclusão como algo simples porque não é, cada um reage de um 

jeito.  

No caso dos nossos grupos, descobrimos dia a dia o que eles se sentiam à 

vontade e assim construímos os encontros. As crianças e jovens gostavam muito 

de histórias e assim assistíamos filmes ou narrávamos algumas histórias antes 

da atividade em si, e as atividades permeavam o campo da ilustração, utilizando 

matérias como lápis de cor, tinta, corte e colagem, técnicas variadas que se 

conectassem com o que a história do dia contava. 

Para as famílias tivemos que trabalhar dia a dia a construção de uma 

identidade delas enquanto ser, pois a maioria (todas eram mulheres) vinham com 

a sobrecarga de que eram mães, esquecendo-se na maioria das vezes que 

também eram pessoas, mulheres que precisavam de atenção consigo. Assim, 
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além de orientações para resgate de vínculo com seus filhos e conhecimento 

dos seus direitos, focamos em oficinas de valorização da mulher, através de 

oficinas de maquiagem, além de atividades de corte e colagem, a partir de fotos 

de figuras de revista. Contamos também com o desenvolvimento de desenhos 

sobre si, falas sobre suas vidas e como elas se viam. O trabalho acabou indo 

além do planejado, e a equipe, embora tenha mantido a preocupação em 

respeitar suas formações acadêmicas, conseguiu ir além, como a instrutora 

formada em psicopedagogia que soube lidar bem com as metodologias 

aplicadas. 

 O fato é que por mais que queira citar aqui uma fórmula replicável e 

infalível é difícil fazê-lo porque lidar com pessoas é lidar com intemperes. É fato 

que existem referências que podem ser buscadas e eu as procurei para o meu 

trabalho e espero que essa dissertação também sirva de referência para futuras 

propostas até porque considero que os resultados alcançados são capazes de 

mudança social, mas a prática metodológica para construção dos produtos que 

sirvam para a finalidade da vivencia é fruto do devir dos grupos. Os 

procedimentos analisados nesta dissertação não precisam ser aplicados como 

um produto pronto. Um pacote fechado, mas devemos considerar as 

experiências relatadas para ampliar o alcance de políticas inclusivas por meio de 

arte-educação.  

 A referência que esse trabalho se propôs foi de trabalhar produtos de arte-

educação como ferramentas de vivencias inclusivas que proporcionasse as 

pessoas sem deficiência uma nova forma de lidar com o mundo, colocando-as 

no local da pessoa com deficiência para então compreender suas questões e 

buscar uma mudança social real. Para isso o primeiro passo, sem dúvida, é 

empoderar as próprias pessoas com deficiência. Não podemos mudar o mundo 

para quem não quer mudança e certamente não podemos mudar sem que seja 

junto com eles. Assim, não tem sentido uma mudança de mundo se não for de 

“NÓS POR NÓS”; então, que assim seja. 
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