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"...O importanteno gmpode autodefensor
a
não
a,lutarpor nossosdireitos'
queaprendemos
ter preconceito.E impoÍante que as pessoas
tenhampaciênciaem explìcare ensinaro que
não sabemosdireito Tem que ter paciência e
comdelìcio modode lalârda pessoa
respeilar
daAPAf DE
ència".llaladeumaautodelensora
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de
configura-se
Cadavez mais a sociedade
que
exigindo
maneiracomplexae multifacetada,
a
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com
que
lidam
os educadores
tenham uma análise reflexiva e aprofundada
acercada questãoDeve-selevar em considerapessoacom
ção,todaa totalidadequeenvolvea
áeficiência,desdeseusaspectossociais'polítie culfuraisPensarou repensar
cos,econômicos
parade fato,
nessatotalidadese faz necessário,
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com a finaé um processo
"Autodefensoda:
lidadede contribuir na defesae garantiade direttos da pessoacom deficiência,favorecendoo
de sujeitopolítico.E propordesenvolvimento
cionar a pessoacom deficiênciacondiçõesde
seusdireitos,atuandono convívio
compreender
familiar,escolare comunitário".
O grandeequívocodo trabalho de autodefensoriaé pensarqueeleé algoinatingívelde ser
realizadoou alcançado.E importanteabrir mão
desteideário!
Trabalhara autodefensoriaé permttll que a
pessoacom delìciénciatenhaseuespaçode vo/
garantidol
é permitirqueesseindi\iduopanicie a paÍticipação
quea cidadania
pe,considerando
não se constroemde forma abstrata,mas é no
próprioexercíciodapaÍticipação.
comdeficiêndapessoa
Comoa autodefensoÌia

umavezquese
deaprendizagem,
ciaé umprocesso
aprendea participar,paÍicipando;observar.obseré
vando; agir, agindo, e assim sucessivamente,
preciso
É
apoio e media$o.
precisoo:rientaçao,
estimular,criar, sugerir,ouvir, conshuue propor
altemativase estrategiaspara estehabalho Este
contexto favorcce o trabalho de autonomiada
pessoacom deficiência,que se constróide forma
singulare única.
quea autodefensoria
Não podemosesquecer
é tambémquea pessoacom deficiênciatenhao
de seusdiretos,portantonão se
entendimento
devetratar a questãode forma homogêneae slm
pois têm inúmerasnuancesrelevanheterogênea,
devemser levadasem
tes nesseprocesso,"que
consideração.
PoÌissoaodiscutiressatemáticaé inevitáveÌ
do conceito
falardepolíticae consequentemente
os escritos
Paraisso,buscam-se
departicipação.
que
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de HannahArendt
que:
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| ...] a políticasurgeno entle-os-homens',
na
ou seja,baseia-sena relaçãointeÌpessoal,
pluraconvivênciaentrediferentese tambémna
entresi' organidiferentes
lidade.As pessoas.
ao redorde coisasem
7am-sepoliticamenle
e valoÍizaçãodo outro
comum.É da aceitação
de conversa-sobre-alguque há a possibilidade
ma-coisa-comum.
A política no trabalhode autodefensoria
propõeumapráticade diálogoacercadeassuntos
comuns.
de diálogoé imprescindíNessaperspectiva
vel refletir sobre o conceito de particìpação'
Nesse sentido, Bordenave(1995) traz uma
importantecontÍibuiçãosobrea palavra"paÍticipal', que tem origem na palavra "parre", fãzer

partede algumacoisa,um grupo!umaideia,ter
parte,contribuirativamentede um processo,e
quanlomaisativafor estaparticipaçào.
maioro
sentimento
depertencimento
a essecontexto.
Esse conceito ainda pode ser visto por
(1995,p.22),daseguint€maneiral
Bordenave
" a partìcipação
é o caminhonatunl parao
homemexprimirsuatendênciainatade realizar,
lazercoisas,
afirmar-se
a si mesmoe dominara
naturezae o mundo.Além disso,sua prática
envolvesatisfaçãode outas necessidades
não
menosbásicas,tais como as interaçãocom os
demaìshomens,auto expressão,
o desenvolvi
mentodo pensamento
reflexivo,o pmzerdecriar
de recriarcoisase , ainda,a valorizaçãode si
mesmopelosoutlos".
Costa(2004,pg. 105-6)compreende
ainda
vários níveìs de paÍticipação,que podem ser
divididos:
Pafiicipação
manipulada os adultosdeterminam e controlamo que os jovens deverão
fazernumadeteminadasituação.
Participaçãodecoütiva: os jovens apenas
marcampresença
em uma ação,seminfluir no
seucu$o e semtransmitirqualquermensagem.
PaÍticipação
operacional:
os jovensparticipamapenas
da execução
deumaação.
O autoÌreforçaqueestassãofomas de"participação"quesetomaumamentimno processo,
percebida
pelosjovens,
facilmente
o queacaÌreta
comprcmetimento
do seugÌaude envolvimento.
Existemaindaoutrasdimensões
apontadas
por Cosla.referenle
aosnireisdepanicipaçào:
Participação
planejadora
e operacional:os
jovenspâÍicìpamdo planejamcnto
e da execuçãode umaação.
Participação
decisória,pÌanejadora
e operacional:os jovens participamda decisãode se
fazeralgo ou não.do planejamento
e claexecuçãodeumaação.
Paltìcipaçãodecisória,planejadora,
operacionale avaliadora:
osjovensparticipamdadecisão,do planejamento,
da cxecuçãoe da avalia-

ção.
que autodefensoria
Dessemodo entende-se
exigeensinar,com umareflexãocriticasobrea
prátìca.ComodiziaFREIRE:
" De nadaadiantao discursocompetente
sc
açãop€dagógica
é impermeável
à mudança".
Portantoa reflexão que deixo é que o tlabalho de autodefensoria
é uma constanteação
educativa.
É não permitirque a participação
da
pessoacom deficiênciase resumaem apenas
preencher
espaços
emerentosculrurais
e sociais.
com textosescritosparaumapossívelfaÌa,sem
suaparticipação
e compreensão!
o quefaz quea
pessoacom deficiêncianãotenhasuasingularidade respeitada.É um trabalhode constante
renovação."Aprender não é um ato findo.
Aprenderé um exercíciode constanterenovação"(PauÌoFreire).
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