
tlm constonte tnrbolho de portkipo@ e renow@!

Mônica Neves Rocha
cia é um processo de aprendizagem, uma vez que se

aprende a participar, paÍicipando; observar. obser-

vando; agir, agindo, e assim sucessivamente, é

preciso o:rientaçao, apoio e media$o. É preciso

estimular, criar, sugerir, ouvir, conshuu e propor

altemativas e estrategias para este habalho Este

contexto favorcce o trabalho de autonomia da

pessoa com deficiência, que se constrói de forma

singular e única.
Não podemos esquecer que a autodefensoria

é também que a pessoa com deficiência tenha o

entendimento de seus diretos, portanto não se

deve tratar a questão de forma homogênea e slm

heterogênea, pois têm inúmeras nuances relevan-

tes nesse processo,"que devem ser levadas em

consideração.
PoÌ isso ao discutir essa temática é inevitáveÌ

falar de política e consequentemente do conceito

de participação. Para isso, buscam-se os escritos

de Hannah Arendt (1993, p. 48), em que afirma

que:
| ...] a política surge no ' entle-os-homens',

ou seja, baseia-se na relação inteÌpessoal, na

convivência entre diferentes e também na plura-

lidade. As pessoas. diferentes entre si ' organi-

7am-se polit icamenle ao redor de coisas em

comum. É da aceitação e valoÍização do outro

que há a possibilidade de conversa-sobre-algu-
ma-coisa-comum.

A política no trabalho de autodefensoria
propõe uma prática de diálogo acerca de assuntos

comuns.
Nessa perspectiva de diálogo é imprescindí-

vel refletir sobre o conceito de particìpação'

Nesse sentido, Bordenave (1995) traz uma

importante contÍibuição sobre a palavra "paÍtici-

pal', que tem origem na palavra "parre", fãzer

"...O importante no gmpo de autodefensor é

que aprendemos a,lutar por nossos direitos' a não

ter preconceito. E impoÍante que as pessoas

tenham paciência em explìcar e ensinar o que

não sabemos direito Tem que ter paciência e

respeilar o modo de lalâr da pessoa com delìci-

ència". l lala de uma autodelensora da APAf DE

SÃO PAULO).
Cada vez mais a sociedade configura-se de

maneira complexa e multifacetada, exigindo que

os educadores que lidam com a deficiência,

tenham uma análise reflexiva e aprofundada

acerca da questão Deve-se levar em considera-

ção, toda a totalidade que envolve a pessoa com

áeficiência, desde seus aspectos sociais' políti-

cos, econômicos e culfurais Pensar ou repensar

nessa totalidade se faz necessário, para de fato,

contribuir no exercício da democrucia e autono-

mla.
"Autodefensoda: é um processo com a fina-

lidade de contribuir na defesa e garantia de diret-

tos da pessoa com deficiência, favorecendo o

desenvolvimento de sujeito político. E propor-

cionar a pessoa com deficiência condições de

compreender seus direitos, atuando no convívio

familiar, escolar e comunitário".
O grande equívoco do trabalho de autode-

fensoria é pensar que ele é algo inatingível de ser

realizado ou alcançado. E importante abrir mão

deste ideário!
Trabalhar a autodefensoria é permttll que a

pessoa com delìciéncia tenha seu espaço de vo/

garantidol é permitir que esse indi\ iduo panici-

pe, considerando que a cidadania e a paÍticipação

não se constroem de forma abstrata, mas é no

próprio exercício da paÍticipação.
Como a autodefensoÌia da pessoa com deficiên-



parte de alguma coisa, um grupo! uma ideia, ter
parte, contribuir ativamente de um processo, e
quanlo mais ativa for esta participaçào. maior o
sentimento de pertencimento a esse contexto.

Esse conceito ainda pode ser visto por
Bordenave (1995, p.22), da seguint€ maneiral

" a partìcipação é o caminho natunl para o
homem exprimir sua tendência inata de realizar,
lazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a
natureza e o mundo. Além disso, sua prática
envolve satisfação de outas necessidades não
menos básicas, tais como as interação com os
demaìs homens, auto expressão, o desenvolvi
mento do pensamento reflexivo, o pmzer de criar
de recriar coisas e , ainda, a valorização de si
mesmo pelos outlos".

Costa (2004, pg. 105-6) compreende ainda
vários níveìs de paÍticipação, que podem ser
divididos:

Pafiicipação manipulada os adultos deter-
minam e controlam o que os jovens deverão
fazer numa deteminada situação.

Participação decoütiva: os jovens apenas
marcam presença em uma ação, sem influir no
seu cu$o e sem transmitir qualquer mensagem.

PaÍticipação operacional: os jovens partici-
pam apenas da execução de uma ação.

O autoÌ reforça que estas são fomas de "par-
ticipação" que se toma uma mentim no processo,
facilmente percebida pelosjovens, o que acaÌreta
comprcmetimento do seu gÌau de envolvimento.

Existem ainda outras dimensões apontadas
por Cosla. referenle aos nir eis de panicipaçào:

Participação planejadora e operacional: os
jovens pâÍicìpam do planejamcnto e da execu-

ção de uma ação.
Participação decisória, pÌanejadora e opera-

cional: os jovens participam da decisão de se
fazer algo ou não. do planejamento e cla execu-

ção de uma ação.
Paltìcipação decisória, planejadora, opera-

cional e avaliadora: osjovens participam da deci-
são, do planejamento, da cxecução e da avalia-

ção.
Desse modo entende-se que autodefensoria

exige ensinar, com uma reflexão critica sobre a
prátìca. Como dizia FREIRE:

" De nada adianta o discurso competente sc
ação p€dagógica é impermeável à mudança".

Portanto a reflexão que deixo é que o tlaba-
lho de autodefensoria é uma constante ação
educativa. É não permitir que a participação da
pessoa com deficiência se resuma em apenas
preencher espaços em er entos culrurais e sociais.
com textos escritos para uma possível faÌa, sem
sua participação e compreensão! o que faz que a
pessoa com deficiência não tenha sua singulari-
dade respeitada. É um trabalho de constante
renovação. "Aprender não é um ato findo.
Aprender é um exercício de constante renova-

ção" (PauÌo Freire).
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