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RESUMO 
 
 

O objetivo desse estudo foi  investigar a formação da Identidade Individual de uma 
pessoa que, em virtude de acidente, tornou-se “deficiente físico” e também 
“cadeirante” (praticante de Basquete Sobre Rodas). Nesta pesquisa participaram 
oito integrantes da equipe de Piracicaba. Desses oito, foram inicialmente 
selecionados três e, posteriormente, desses três apenas um, que satisfez alguns 
critérios: ser deficiente físico que se utiliza de cadeira de rodas para sua 
locomoção, ser adulto e que pratique o Esporte Basquete Sobre Rodas. O sujeito, 
identificado aqui como JM foi o escolhido, pois, além de satisfazer esses critérios 
de seleção, apresentou uma narrativa mais aprofundada de sua história e maior 
consciência de sua vida. Para a coleta de dados, foi utilizada a Técnica da História 
de Vida, em cuja narrativa também se consideram as informações referentes ao 
projeto de vida do sujeito. Como suporte teórico, foram utilizadas a conceituação 
teorica de Identidade Metamorfose de Ciampa (1987), bem como os pressupostos 
teóricos de Mead (1972), revisitados por Habermas (1990). Em termos de 
considerações finais, o sujeito foi visto apresentando várias personagens em 
articulação durante o decorrer de sua história de vida. Na análise e na 
interpretação dos dados, não foi possível considerá-lo como sendo um indivíduo 
plenamente emancipado, mas o mesmo apresentou alguns fragmentos de 
emancipação e demonstrou estar num processo interessante de individuação. 
Levantaram-se críticas no que se refere ao engajamento de deficientes físicos em 
programas de esporte, questionando-se assim, até que ponto esses programas 
contribuem para a autonomia ou não do deficiente físico. Mostra-se assim, a 
necessidade de discussões que ampliem a questão no âmbito de abranger não só 
a atividade esportiva, mas, aliá-la a aspectos psicosociais que o fenômeno exige, 
dentre eles a questão da Identidade, como processo ao mesmo tempo de 
socialização e de individuação. 
 
 
Palavras-chaves: Deficiente Físico, Identidade Individual, Individuação, Corpo, 
                              Esporte, Basquete Sobre Rodas. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to investigate the formation of the Individual Identity 
of a person who in accident virtue, becoming handicapped "cadeirante" 
(practitioner of wheelchair Basketball). Eight integrants of Piracicaba´s team had 
participated in this research. Initially eight of participants three had been selected, 
and after only one satisfied some criteria: to be handicapped that uses wheelchair 
for his locomotion, to be adult and to be Basketball practitioner. The individual 
identified here as JM was choose because he satisfied the selection criteria and 
presented a life history narrative more deepened with greater conscience of his life. 
The Ciampa´s Identity Metamorphosis theoretical conceptualization (1987) and 
Mead´s Ideas (1972) revisited by Habermas (1990) had been used as theoretical 
support. Finally, the subject was seen presenting several personages articulated 
during his life history. After analysis and data interpretation, couldn´t be possible 
considered him as a fully emancipated subject, but he presented some fragments 
of emancipation and demonstrated to be in an interesting process of individuation. 
It was possible to make critical to the enrollment of handicapped in sport programs, 
that is, questions about until point these programs contribute or not for the 
autonomy of subject. This reveals the necessity of quarrels that extend the 
question in the scope to not only enclose the sportive activity, but, to unite to 
psychosocial aspects that the phenomenon demands like the Identity as 
individuation and socialization process at the same time. 
 
 
 
 
Key-Words:  Handicapped, Individual Identity, Individuation, Body, Sport,                    

Wheelchair Basketball. 
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INTRODUÇÂO 
 

O Esporte para pessoas portadoras de deficiência física tem seu início 

no Brasil, em 1958. Antes disso, a prática de atividades físicas regulares ou 

mesmo de Esportes, não era sequer cogitada para uma possível clientela 

estigmatizada pela sociedade, como a dos portadores de deficiência física. Estes 

indivíduos eram considerados não produtivos e carentes de assistência. A 

sociedade não valorizava o potencial que poderiam demonstrar em muitas 

atividades ou situações, negando–lhes, inclusive, o direito de expressar seus 

interesses e desejos, dificultando, assim, a criação ou a abertura de 

oportunidades. Prevalecia uma visão assistencialista na sociedade. 

Atualmente, esta visão mudou graças a uma maior compreensão da 

deficiência e do interesse dos profissionais em atuar e oferecer programas 

abarcando atividades direcionadas ao deficiente físico. Dentro desta perspectiva, 

hoje em dia, desenvolvem-se programas sociais, principalmente no eixo Rio - São 

Paulo. Paralelamente a essas grandes e fortes equipes da capital, pequenas 

equipes se formaram no interior do estado. Jogos são organizados, contribuindo 

para um intercâmbio tanto entre os profissionais que atuam nesta área quanto 

para os próprios portadores de deficiências físicas. 

No entanto, ainda que se acumulem conhecimentos sobre aspectos 

médicos e de reabilitação, em torno da deficiência física, dentro desses 

programas, pouco se reflete sobre questões envolvendo a Identidade como 

elemento fundamental para a compreensão evolutiva dos praticantes de atividades 

esportivas. A ênfase, quase sempre, é colocada sobre os aspectos motores 

envolvidos na prática.  

O Esporte Adaptado representa hoje uma realidade e o Brasil participou 

nas Olimpíadas de Atenas com um número considerável de atletas e conseguiu 

medalhas surpreendentes. Isso denota que um bom trabalho vem sendo 

desenvolvido em terras brasileiras. E que, os portadores de deficiência estão 

mostrando que não são tão deficientes como parecem ser. 
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O Basquete Sobre Rodas é uma das modalidades que envolvem 

deficientes físicos com potencial para esse tipo de prática. É um Esporte adaptado 

e o que o diferencia do Basquetebol convencional são algumas regras que 

sofreram modificações e a utilização da cadeira de rodas no jogo. Aliás esse 

último ponto é o que marca a maior diferença. Nesse meio, existem os 

“cadeirantes” que jogam Basquetebol Sobre Rodas.  

Em Piracicaba, a Prefeitura sempre ofereceu diversas modalidades 

esportivas, já há muito tempo, porém não contemplando as adaptadas para 

deficientes. Só em 1990, com a implantação do Projeto Clarear, que abarcava a 

atividade física para portadores de necessidades especiais,  esse quadro mudou. 

Eles passaram a participar de práticas esportivas adaptadas e com a orientação 

de profissionais. Muitos Esportes começaram a ser implantados sendo o Basquete 

Sobre Rodas um deles. 

A Prefeitura do Município de Piracicaba vem, desde 1992, 

desenvolvendo um Programa que propicia a prática de Basquete em Cadeiras de 

Rodas a pessoas que são portadoras de deficiência física. Ou seja, aquelas 

pessoas que podem se locomover utilizando-se de cadeiras de rodas e que 

possuem potencial funcional para esse tipo de prática. O pesquisador deste 

estudo participou da fundação da equipe de Basquete Sobre Rodas e viu uma 

evolução que continua até hoje no que se refere ao alcance desse tipo de prática 

esportiva na cidade. Notou o espaço conquistado por eles e viu aí também espaço 

para estudo. 

Inicialmente, a intenção desta pesquisa era analisar o processo de 

constituição da identidade coletiva da Equipe do Programa de Basquete sobre 

Rodas, desenvolvido em Piracicaba. Durante o desenvolvimento da pesquisa, 

foram detectadas algumas dificuldades como, por exemplo, a falta de coesão da 

equipe, o que dificultou o acompanhamento processual dela. Aliado a outros 

fatores, tudo refletiu em um novo direcionamento que levou a uma redefinição do 

problema a ser estudado nesta pesquisa. 

 Analisando estas dificuldades e refletindo a respeito da questão, foi 

ficando claro que prosseguir nessa direção, pouco acrescentaria a uma 
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compreensão mais aprofundada da formação das identidades dos deficientes 

físicos. De alguma forma, participar de uma equipe desportiva aparecia como mais 

uma das muitas alternativas que, eventualmente, podem ser colocadas à 

disposição desses indivíduos. 

Ao invés de se fazer um estudo generalizado através da análise de uma 

identidade coletiva, optou-se por uma análise da identidade individual, focalizando 

apenas alguns dos membros da equipe. Isso contribuiu para um novo propósito 

desta pesquisa, redirecionando-a para uma preocupação em investigar o sentido 

da vida do indivíduo, ou seja, o “cadeirante”, no caso, inserido num programa 

como o do Basquete Sobre Rodas. Deste modo, há a expectativa de contribuir 

para  a discussão crítica no que se refere às ações empreendidas quando a 

sociedade, a política, a família, a educação e os hábitos adquiridos, colocam o 

indivíduo num processo de vivência diferenciada, dentro destes programas.  

Para isso, foi utilizada a técnica de História de Vida, cuja narrativa 

permite compreender o significado de eventos biográficos ocorridos antes e depois 

da participação dos “cadeirantes” no Programa de Basquete Sobre Rodas, da 

cidade de Piracicaba, bem como permite obter dados também sobre o projeto de 

vida dos mesmos, de modo a analisar a identidade como processo em que se 

articulam no presente as dimensões temporais do passado e do futuro, conforme a 

concepção teórica de Identidade – Metamorfose – Emancipação de Ciampa, como 

norteadora de todo o trabalho. 
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1. QUADRO  TEÓRICO 
 
                      Este quadro teórico tem o objetivo de subsidiar esse estudo, no que se 

refere à compreensão da história de vida narrada pelos deficientes físicos 

entrevistados. Visa ainda fornecer suporte conceitual para o entendimento, análise 

e discussão sobre a questão que abarca a formação da identidade em pessoas 

com deficiência física e que, em algum momento de suas vidas, vieram a praticar 

Esportes. Enfim, fornecer elementos teóricos para que o estudo seja fortalecido 

tendo em vista a coleta empírica e pensando no fato de que teoria e prática 

estejam imbricadas, no sentido de que uma contribua para o crescimento da outra, 

sem serem estaques, mas solidárias. 

 

A QUESTÃO DA SOCIALIZAÇÃO 
 

Berger (1972), numa perspectiva sociológica e refletindo sobre a 

questão do homem na sociedade, afirma que: “A sociedade nos precedeu e 

sobreviverá a nós. Nossas vidas não são mais que episódios em sua marcha 

majestosa pelo tempo. Em suma, a sociedade constitui as paredes de nosso 

encarceramento na história.“ (p. 105). O impacto dessa constatação induz-nos a 

compreender  o processo de socialização pelo qual todos passamos e que é, 

muitas vezes erroneamente tido como sendo natural.  

A noção de pertencimento a uma dada sociedade, de fazer parte, de 

participar dela, não constitui algo natural. Para Berger e Luckmann (1985), “(...) o 

indivíduo não nasce membro da sociedade. Nasce com a predisposição para a 

sociabilidade e torna-se membro da sociedade.” (p.173). Desta forma, o fazer 

parte da sociedade, algo sentido como aparentemente natural, passa a ter uma 

gênese social e, como tal, desenvolve-se num  contexto social. Logo, numa rede 

de reciprocidades, envolvendo o binômio indivíduo-sociedade; a “(...) sociedade 

deve ser entendida como processo construído historicamente por indivíduos que 

são construídos historicamente pela sociedade.“ (Abrams, 1982, p. 228, apud: 

Nóbrega, 2000, p. 199). Neste ponto de vista, indivíduo e sociedade são aspectos 
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de uma mesma realidade humana e, como tal, devem ser considerados de forma 

integrada. 

Na verdade, o que ocorre é a metamorfose de um ser naturalmente 

biológico que, historicamente torna-se um ser social e, assim, o processo de 

humanização se dá: “A sociedade determina não só o que fazemos, como também 

o que somos. Em outras palavras, a localização social não afeta  apenas nossa 

conduta; ela afeta também nosso ser.“ (Berger, 1972, p. 107). Com efeito, somos 

submetidos ao longo da vida, pela socialização, que: “(...) significa o processo pelo 

qual um indivíduo se torna um membro ativo da sociedade em que nasceu, isto é, 

comporta-se e age de acordo com seus folkways e mores.“ (Koenig, 1988, p. 70). 

Dentro de uma visão sistêmica de sociedade, Johnson (1997) aponta 

que “Socialização é o processo através do qual indivíduos são preparados para 

participar de sistemas sociais. Incluído neste conceito há alguma compreensão de 

SÍMBOLOS, e sistemas de idéias, LINGUAGEM, e as relações que constituem os 

sistemas sociais.” (p.212). De modo geral, sinaliza que  não somos socializados 

para compreender sistemas como sistemas, nem para analisar como eles 

realmente funcionam e suas conseqüências. Em vez disso, compreendemos os 

sistemas como uma realidade tida como natural, que simplesmente é o que  

parece ser. Em sendo desta maneira, o autor tece uma  crítica ao “fazer parte” e 

ao participar de uma dada sociedade mostrando que: “Em outras palavras, o que 

em geral não é incluído é qualquer tipo de conscientização sociológica do que é 

aquilo de que participamos e como estamos dele participando.“ (Johnson, 1997, p. 

212). 

Para Berger e Luckmann (1985), a sociedade é uma realidade ao 

mesmo tempo objetiva e subjetiva. Deve ser entendida em termos de um “(...) 

processo dialético em curso, composto de três momentos, exteriorização, 

objetivação e interiorização.” (p. 173). Esses momentos dizem respeito ao 

fenômeno social e caracterizam a sociedade e cada uma de suas partes. Assim, 

dentro da relação indivíduo-sociedade, o estar em sociedade, significa participar 

da dialética da sociedade. 
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O ponto inicial do processo de socialização, em que o indivíduo é 

induzido a tomar parte na dialética da sociedade é denominado de interiorização e 

significa: “(...) a apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento 

objetivo como dotado de sentido, isto é, como manifestação de processos 

subjetivos de outrem, que desta maneira torna-se subjetivamente significativo para 

mim.” (Berger e Luckmann, 1985, p.174). Neste sentido, a interiorização constitui a 

base primeira na compreensão dos semelhantes e depois conduz a apreensão do 

mundo como uma realidade social carregada de sentido. Nesta linha de 

pensamento: 
“Esta apreensão não resulta de criações autônomas de significado 
por indivíduos isolados, mas começa com o fato do indivíduo 
“assumir” o mundo no qual os outros já vivem. Sem dúvida, este 
“assumir” em si mesmo constitui em certo sentido um processo 
original para cada organismo humano e o mundo, uma vez 
“assumido”, pode ser modificado de maneira criadora ou (menos 
provavelmente) até recriado. Em qualquer caso, na forma 
complexa da interiorização, não somente “compreendo” os 
processos subjetivos momentâneos do outro mas “compreendo” o 
mundo em que vive e esse mundo torna-se o meu próprio. Isto 
pressupõe que ele e eu participamos do tempo de um modo que 
não é apenas efêmero e numa perspectiva ampla, que liga 
intersubjetivamente as seqüências de situações. Agora, cada um 
de nós não somente compreende as definições das situações 
partilhadas mas somos capazes de defini-las reciprocamente. 
Estabelece-se entre nós um nexo de motivações que se estende 
para o futuro. Mais importante ainda é o fato de haver agora uma 
contínua identificação mútua entre nós. Não somente vivemos no 
mesmo mundo mas participamos cada qual do ser do outro.” 
(Berger e Luckmann, 1985, p. 174-175). 

 
 Ao realizar este grau de interiorização, comentam os mesmos 

autores,  o indivíduo “(...) se torna membro da sociedade.” (p.175). Por 

conseguinte, tendo como ponto inicial a interiorização do mundo social, é que se 

torna possível delimitar o conceito de socialização como sendo: 
 “O processo ontogenético (...) definida como a ampla e 
consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma 
sociedade ou de um setor dela. A socialização primária é a 
primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância, e 
em virtude da qual torna-se membro da sociedade. A socialização 
secundária é qualquer processo subseqüente que introduz um 
indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de 
sua sociedade.” (Berger e Luckmann, 1985, p. 175).    

 

 6



Então, o processo da socialização começa nas etapas iniciais do ciclo 

vital humano caracterizando a socialização primária e continua 

subseqüentemente, ao introduzir o indivíduo já socializado no mundo baseado em 

instituições ou dos chamados “sub-mundos” institucionais (Berger e Luckmann, 

1987). 

Todo indivíduo nasce num mundo social objetivo e numa estrutura 

social objetiva. Impositivamente, nesta situação, graças ao encontro com as 

primeiras pessoas que se encarregam da socialização,ou seja, os “outros 

significativos” (Berger e Luckmann, 1985) o indivíduo é introduzido no mundo 

social e assume esse mundo como seu. Os outros significativos funcionam como 

mediadores neste processo e, ao estabelecer esta mediação, colocam um colorido 

próprio (modificam o mundo) como resultado de suas biografias pessoais. Um 

dado importante a ser enfatizado é que a socialização primária implica não só o 

aprendizado cognoscitivo mas, surge “(...) em circunstâncias carregadas de alto 

grau de emoção.” e, “(...) sem esta ligação emocional com os outros significativos 

o processo de aprendizado seria difícil, quando não de todo impossível.” (p.176). 

Posteriormente, na socialização secundária, o afeto tem participação, mas não da 

maneira tão carregada e forte, como se apresenta na socialização primária.  

Outra consideração fundamental apontada por Berger e Luckmann 

(1985) reside no fato de que a interiorização só se realiza quando houver 

identificação por parte do indivíduo a ser socializado. No processo inicial de 

socialização, via a interiorização, o indivíduo absorve papéis, atitudes, dos outros 

significativos, de maneira a torná-los seus. Graças a essa identificação, passa a 

se identificar a si mesmo, adquirindo “(...) uma identidade subjetivamente coerente 

e plausível.” (p.177). Com efeito, ocorre uma particularização na vida individual da 

dialética geral da sociedade: “Este processo não é unilateral nem mecanicista. 

Implica uma dialética entre a identificação pelos outros e a auto-identificação, 

entre a identidade objetivamente atribuída e a identidade subjetivamente 

apropriada.“ (p. 177). Em cada momento em que o indivíduo se identifica com os 

outros, que na origem, são significativos, a dialética apontada está presente.  
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Para Berger e Luckmann (1985) “(...) a  identidade é objetivamente 

definida como localização em um certo mundo e só pode ser subjetivamente 

apropriada juntamente com este mundo.” (p. 177). Afirmam que todas as 

identificações implicam um mundo social específico e, ao formar-se uma 

identidade, atribui-se um lugar específico nesse mesmo mundo. Deste modo, 

sinalizam que: “A apropriação subjetiva da identidade e a apropriação subjetiva do 

mundo social são apenas aspectos diferentes do mesmo processo de 

interiorização, mediatizado pelos mesmos outros significativos.” (p. 178). 

Refletindo ainda sobre essa incorporação de papéis, atitudes e outras 

coisas, que são interiorizados, inclusive a auto-identificação, Berger e Luckmann 

(1985) utilizam o conceito de “outro generalizado” cunhado pelo Psicólogo Social 

G. H.  Mead, chamando a atenção para o seguinte fato: “A socialização primária 

cria na consciência da criança uma abstração progressiva dos papéis e atitudes 

dos outros particulares para os papéis e atitudes em geral.” (p.178). O “outro 

generalizado” constitui esta abstração e em se tratando de uma formação na 

consciência, significa que o indivíduo identifica-se não só  com os outros concretos  

mas com uma generalidade de outros. Em outras palavras, o indivíduo se 

identifica com uma sociedade. O indivíduo se identificando com uma generalidade 

de outros torna sua identificação consigo mesmo estável e contínua (Berger e 

Luckamnn, 1985), então:  
“O indivíduo tem agora não somente uma identidade em face deste 
ou daquele outro significativo, mas uma identidade em geral, 
subjetivamente apreendida como constante, não importando que 
outros, significativos ou não, sejam encontrados. Esta identidade, 
recentemente coerente, incorpora em si todos os vários papéis e 
atitudes interiorizados, inclusive, entre muitas outras  coisas, a 
auto-identificação (...)” (p. 178-179). 
 

De maneira geral, a formação na consciência do “outro generalizado” é 

marca decisiva na socialização. Os autores apresentam uma idéia de identidade 

que se torna cristalizada, ao dizerem que esse processo todo “Implica a 

interiorização da sociedade enquanto tal e da realidade objetiva nela estabelecida 

e, ao mesmo tempo, o estabelecimento subjetivo de uma identidade coerente e 

contínua. A sociedade, a identidade e a realidade cristalizam subjetivamente no 
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mesmo processo de interiorização. Esta cristalização ocorre juntamente com a 

interiorização da linguagem.” (Berger e Luckmann, 1985, p. 179).  

Mas, se indivíduos são socializados, interiorizam um mundo social 

concreto e o tornam seu, como tratar da questão do que venha a ser a 

individualidade? Ou melhor dizendo, é possível a indivíduos que, ao mesmo tempo 

em que são socializados, possam se individuar? Ou mais explicitamente, o que 

vem a ser uma pessoa individualizada ? Como algo  mais que permita ser ele 

mesmo. Passamos a refletir sobre o processo de individuação progressiva. 

Processo este que acontece conjuntamente ao da socialização. 

 
 
A QUESTÃO DA INDIVIDUAÇÃO 
 

O aspecto que se coloca neste momento, tentando ir além das análises 

de Berger e Luckmann (1985) é o de que, em contextos normativos, mesmo que 

as determinações gerais (sociedade) possuam um poder  grande sobre o singular 

(indivíduo), ainda assim, abre-se uma brecha para que alguém venha a se tornar 

uma pessoa. Graças a esta possibilidade, ocorre a individuação, permitindo dizer 

que,  ao mesmo tempo em que um ser humano é socializado, ele se individualiza. 

Neste caso, “O elemento individual deve ser caracterizado como sendo o 

essencial; no entanto, ele somente pode ser determinado como o acidental, isto é, 

como aquilo que se desvia da incorporação exemplar de um geral genérico (...)“ 

(Habermas, 1990, p. 184). 

Nesse momento, Germani (1972, apud Mead, 1972) tratando sobre as 

contribuições de Mead para a superação da dicotomia entre indivíduo e 

sociedade, na apresentação da edição espanhola do livro “Espírito, persona y 

sociedad: Desde el punto de vista del conductismo social”, coloca três pontos que 

auxiliam a compreender a realidade social e a formação da individualidade, isto é: 

a) a anterioridade histórica da sociedade sobre o indivíduo (ou seja, a historicidade 

do indivíduo como autoconsciência); 

b) o desenvolvimento do indivíduo autoconsciente a partir de uma matriz 

proveniente das relações sociais e; 
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c) a formação de “Eu” atribuída graças à adoção de papeis e a internalização do 

sócio-cultural. 

Sendo assim, não basta interiorizar uma sociedade (conforme afirmam 

Berger e Luckmann, 1985), mas, é necessário que o que foi interiorizado seja 

apropriado pelo indivíduo (tomado como seu). E isso, é possível, segundo o 

exposto sobre as idéias de Mead, graças a Internalização. Esta, permite à pessoa 

autoconsciência e, isto só é possível quando faz parte de uma sociedade, 

constituindo, desse modo, a autoconsciência uma suposição histórica. Ao 

internalizar o social, permite a formação de sua individualidade e, desta maneira: 

 
“Desde seu nascimento, a criança está imersa em um meio sociocultural 
diferenciado: pertence a um certo povo, a uma classe, significa dizer que 
faz parte de um grupo dotado de especificações histórico-sociais 
concretas. Os papéis que introjeta, que assume no processo de formação 
de sua individualidade, são aqueles que o ambiente oferece. E, as pessoas 
que o rodeiam são portadoras de formas específicas de cultura, os papéis 
que assume hão de corresponder forçosamente com as pautas culturais 
próprias de seu setor social. Não internaliza uma sociedade em abstrato, 
antes disso, reproduz em si mesmo uma estrutura social concreta, 
historicamente determinada. E, o que mais interessa na hipótese de Mead, 
essa introjeção de papéis é consubstancial com o surgimento da 
autoconsciência; significa dizer que, não se chega a ser simplesmente uma 
pessoa, um ser consciente da própria individualidade, percebe-se como um 
“si mesmo” em geral, somente com o despertar gradual da autoconsciência 
que corresponde precisamente ao despertar gradual de todas aquelas 
especificações concretas que o caracterizam como membro do grupo. 
(Germani, 1972, apud Mead, 1972, p. 16-17). 
 

Então, o conceito de internalização de Mead auxilia a compreender o 

processo da individualização aliado ao processo da socialização. Enfatiza que nos 

tornamos “humanos” na medida em que nos constituímos como indivíduos 

autoconscientes. E, isto só é possível tendo como base o pertencimento a uma 

dada sociedade sendo esta o pressuposto histórico para a emergência dessa 

mesma autoconsciência. A substância do conhecimento do “si mesmo”, da 

consciência de si, encontra-se no emaranhado das relações sociais que, conforme 

apontado, representam as determinações concretas a que somos submetidos. 

Pode-se afirmar ainda que, na interpenetração completa do geral e do 

particular, ou entre as expectativas normativas e a possibilidade de escape delas, 

a pessoa  pode obter liberdade de escolha e  autonomia. Mas, este alcance só se 
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torna possível como resultado de um acidente, de um desvio. Daí uma mudança 

no pensamento e uma luz para a compreensão do processo da individuação: 

 
“A inovação decisiva em relação à filosofia do sujeito tornou-se 
possível também nessa direção, graças a uma guinada 
pragmático-formal, a qual atribui a primazia à linguagem que 
explora o mundo – tida como o meio do possível entendimento, da 
cooperação social e dos processos de aprendizagem auto-
controlados – e não à subjetividade criadora de mundos. Tal 
guinada coloca-nos nas mãos os meios conceituais básicos que 
nos permitem recuperar uma intuição há muito tempo tematizada 
no discurso religioso. A partir da estrutura de linguagem é possível 
esclarecer por que o espírito humano está condenado à Odisséia – 
porque ele não consegue encontrar-se a si mesmo a não ser 
através de um desvio que passa pela alienação, pela entrega 
completa a outros e a outras realidades. Ele se torna consciente de 
si mesmo na singularidade insubstituível e sem par de um ser 
individuado quando se encontra na maior distância em relação a si 
mesmo.” (Habermas, 1990, p. 187). 

 
Conforme afirmado anteriormente, nos primórdios do processo de 

socialização, a criança apreende o mundo social, atendendo às expectativas dos 

outros significativos e passando a uma auto-identificação. Apreende e se apropria 

dele como sendo o seu, logo, passa pela internalização. 

 Posteriormente, imersa em um mundo onde a diferenciação social é 

muito grande e, como resultado da aquisição da linguagem, desenvolve o 

pensamento reflexivo que abre as portas para o “si mesmo” (Selbst). Nas palavras 

de Mead (1972), a pessoa passa a “(...) ser um objeto para si mesmo.” (p. 37). 

Porém, o próprio Mead rompe com sua proposta de “reflexão-objetivadora”, 

impondo a passagem para um “paradigma da interação mediada simbolicamente” 

(Habermas, 1990, p.205). Então, Habermas (1990) chama a atenção para o fato 

de que: 

 
“G. H. Mead foi o primeiro a refletir sobre esse modelo 
intersubjetivo do Eu produzido socialmente. Ele lança fora o 
modelo da reflexão da auto-consciência, de acordo com o qual o 
sujeito cognoscente refere-se a si mesmo como um objeto, a fim de 
apoderar-se de si mesmo e, através disso, tornar-se consciente de 
si mesmo. (...) Mead foi capaz de nos tirar destas aporias seguindo 
o caminho de uma análise da interação (...)” (p.204). 
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Tendo em vista que esse mecanismo de ser objeto para si mesmo 

abarca a adoção de papéis que, por sua vez, encontram-se envolvidos pela 

mediação da linguagem1, Mead afirma que: “No ponto em que um pode adotar o 

papel do outro, pode, por assim dizer, voltar-se para si mesmo (reacionar ante si); 

nesta perspectiva, converte-se em um objeto para si próprio.” (p.37). Isto já 

demonstra que Mead antecipava uma proposta de “análise da interação” e, nas 

palavras de Habermas (1990): 

 
“É verdade que este último (o “Me” objetivado , D.P.) se solta da 
contemplação reificadora, tão logo o sujeito surge, não mais no 
papel de um observador, mas no de um falante, e aprende a se ver 
e a se compreender na perspectiva social de um ouvinte com o 
qual se depara no diálogo, com Alter ego desse outro Ego: “ O 
Selbst, que está conscientemente perante o Selbst de outros, 
torna-se, pois, um objeto, um outro em relação a si mesmo pelo 
fato de se ouvir falar e de dar respostas a si mesmo. “ (p.206). 

 

  Mead (1972) sinaliza ainda que só no processo social podem surgir 

pessoas distintas de organismos biológicos. Pessoas na qualidade de seres 

conscientes de si mesmos. Por conseguinte, esta consciência de si mesmo levou 

à formulação de Habermas (1990) de que: 

 
“Aquilo que se apresenta historicamente como diferenciação social 
reflete-se ontogeneticamente no decorrer de uma percepção cada 
vez mais diferenciada de expectativas normativas variadas e 
repletas de tensão, bem como no confronto com elas. A 
elaboração internalizada desses conflitos leva a uma 
autonomização do Selbst: de certa maneira, o indivíduo tem de 
colocar-se a si mesmo como um sujeito auto-ativo. Neste sentido, a 
individualidade não é pensada, em primeira linha, como 
singularidade, como característica adscritícia, mas como realização 
própria – e a individuação como uma auto-realização do indivíduo.” 
(p. 186). 
 

Assim, pode-se falar que “A individuação crescente mede-se, não 

somente pela diferenciação de identidades singulares, mas também pelo 

crescimento da autonomia pessoal.” (Habermas, 1990, p.219).  

                                                           
1 E, aqui, Mead antecipa outro caminho para um pensar a subjetividade não como “espaço interno de representações 
próprias a cada um” (Habermans, 1990, p. 205) tendo como acesso o modelo de espelho,  mas numa reflexão abarcando a 
linguagem no sentido de que o indivíduo toma contato consigo mesmo no contexto das interações sociais, daí pensar-se 
em uma “análise da interação”  no lugar do pensamento via a metáfora especular. 
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Por isso Habermas (1990) considera que G. H. Mead foi o único que, de 

forma promissora, apreendeu conceitualmente o conteúdo pleno do significado da 

individuação social: 

 
“(...) Ele coloca a diferenciação da estrutura de papéis em contato 
com a formação da consciência e com a obtenção de autonomia 
de indivíduos que são socializados em situações cada vez mais 
diferenciadas. Em Hegel, a individuação depende da subjetivação 
crescente do espírito, ao passo que em Mead ela resulta da 
internalização das instâncias controladoras do comportamento, 
que de certo modo imigram de fora para dentro. Na medida em que 
o sujeito que cresce através do processo de socialização e 
incorpora inicialmente aquilo que as pessoas de referência 
esperam dele, passando em seguida a integrar e a generalizar, 
através da abstração, as expectativas múltiplas, inclusive as 
contraditórias, surge um centro interior de auto-comando do 
comportamento, imputável individualmente (grifo meu, D.P.). Tal 
instância da consciência significa “um grau de individuação que 
exige uma diferenciação de papéis, uma distância em relação às 
expectativas alimentadas por outros quando nós desempenhamos 
esses papéis. Tal separação e individuação surge quando, no 
decorrer da história de nossa vida, se manifestam expectativas 
conflitantes. A individuação do “si mesmo” (Selbst) resulta do 
número, do alcance  e da variedade das ações autônomas (grifo 
meu, D.P.) (que nos são imputadas normativamente) que nós 
iniciamos. Nelas se realiza a capacidade para decisões 
individualmente imputáveis (grifo meu, D.P.).” (Habermas, 1990, 
p. 186). 

 
O que é interessante na citação e que precisa ser destacado, reside no 

fato de que uma individuação progressiva decorre de “realizações próprias do 

sujeito”, permitindo, assim, dizer que uma autonomia individual vai sendo 

alcançada. Torna-se relevante enfatizar que:  
 “O processo da individualização social possui dois aspectos 
diferentes na visão dos indivíduos atingidos por ele. Deles se exige 
cultural e institucionalmente, e em medida crescente, tanto a 
autonomia como também uma conduta consciente da vida. Os 
padrões culturais e as expectativas sociais de autodeterminação e 
auto-realização diferenciam-se, além disso, uns nos outros, na 
medida em que os acentos se deslocam para as realizações 
próprias do sujeito.” (Habermas, 1990, p.217). 

 
Mas, de que maneira a individualização como auto-realização do sujeito 

auto-ativo (autônomo), pode se dar face às circunstâncias em que sua história de 

vida está ocorrendo, com uma consciência de ser aquela que ele mesmo 

escolheu? Neste ponto, precisa ocorrer uma auto-escolha refletida pelo indivíduo 
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no emaranhado de sua história, isto é, com um “si mesmo” situado e formado 

historicamente. Isto só é possível: 

 
“(...) se o indivíduo apropriar-se de sua história de vida de modo 
crítico: num ato paradoxal, eu tenho que escolher-me a mim 
mesmo como eu sou e como eu gostaria de ser. A história de vida 
torna-se o princípio da individuação, mas para que isso aconteça, 
precisa ser transladada, através de tal ato de auto-escolha, para 
uma forma de existência auto-responsável. Essa decisão 
extraordinária pela auto-colocação, que coloca como que nas 
próprias mãos o Selbst que se formou historicamente, resulta na 
pretensão do indivíduo se ser idêntico consigo mesmo na vida 
ética (...) O indivíduo autêntico deve sua individuação a si mesmo; 
ele aceitou-se a si mesmo, por responsabilidade própria, como 
sendo este produto determinado de um certo ambiente histórico: 
podemos afirmar que enquanto ele se escolhe a si mesmo como 
produto, ele se produz a si mesmo”. (Habermas, 1990, p. 198-199, 
citando um pensamento de Kierkegaard, 1960). 

 
Então, individuar-se, para alguém socializado, significa ter consciência 

das determinações gerais constituintes do indivíduo (ou o que Mead chamou de 

“Mim” ou o “eu social”, que reflete, em detrimento de um eu, que é pré-verbal e 

espontâneo.) e só a partir daí, responsabilizar-se pela própria vida. Individuar-se 

somente é possível graças às interações humanas e, como tal, supõe o 

reconhecimento intersubjetivo. Habermas (1990) aponta que: 

 
“Mead tem um outro mérito, no meu entender, que é o de ter 
acolhido certos motivos encontráveis em Humboldt e Kierkegaard: 
que a individuação não é representada como a auto-realização de 
um sujeito auto-ativo na liberdade e na solidão, mas como um 
processo lingüisticamente mediado da socialização e, ao mesmo 
tempo, da constituição de uma história de vida consciente de si 
mesma. A identidade de indivíduos socializados forma-se 
simultaneamente no meio do entendimento lingüístico com outros  
e no meio do entendimento intra-subjetivo-histórico-vital consigo 
mesmo. A individualidade forma-se em condições de 
reconhecimento  intersubjetivo e de auto-entendimento mediado 
intersubjetivamente.” (p. 186-187). 

 
Vale a pena lembrar que Habermas (1990), ao reconhecer a decisiva 

contribuição de Mead para o esclarecimento da questão da individualização, não 

deixa de apresentar críticas no sentido de avançar em direção do que chama a 

guinada lingüística. Esclarece, por exemplo, que quando Mead compara a 

formação do si mesmo, com as mônadas de Leibniz, essa “referência 

ontologizante”  não considera o fato que o Selbst:  
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“(...) não pode certificar-se de si mesmo numa reflexão direta: ele 
precisa partir da perspectiva de outros; e isso vale não somente do 
Selbst como ser autônomo, mas também como ser individuado. 
Neste caso, eu não dependo do assentimento deles a meus juízos 
e ações, mas do reconhecimento por parte deles, de minha 
pretensão de originalidade e de insubstituibilidade. (...)” 
(Habermas, 1990,  p.220). 

 

Neste contexto, Habermas (1990) esclarece o significado da 

individualização social, numa perspectiva do indivíduo:  

 
“Para os indivíduos, a individualização social significa que se 
espera deles uma autodeterminação e uma auto-realização que 
pressupõe uma identidade-eu de tipo não convencional. No 
entanto, esta mesma formação de identidade só pode ser pensada 
como constituída socialmente; ela precisa, pois, ser estabilizada ao 
menos em condições antecipadas de reconhecimento recíproco.” 
(p. 218). 

 
 

Habermas (1990) comenta que Mead considerou a individualização 

social somente sob ângulo da individuação progressiva. Mead, comenta 

Habermas, viu as sociedades modernas sobrecarregando os indivíduos com 

decisões exigindo uma identidade-eu pós-convencional “(...) tornando necessária, 

assim, uma radicalização, da autocompreensão prática do ator, a qual já está 

sempre pressuposta no uso da linguagem orientada para o entendimento.” 

(p.227). Conclui que a realidade é outra, que os processos de individualização 

social não acontecem de maneira linear. Mas que, mesclam-se processos 

complexos  sob aspectos confusos e contraditórios. Pistas para a resolução desse 

impasse são apontadas por Habermas (1990) quando diz que esses processos 

complexos: “(...) só podem ser diferenciados adequadamente se interpretarmos os 

conceitos básicos convencionais da sociologia à luz da teoria da comunicação, 

que Mead desenvolveu primeiro num enfoque metódico.” (p.227). Mead trabalhou 

exaustivamente sobre um “enfoque performativo de falante e ouvinte” (Habermas, 

1997, p.206) ou o mecanismo da assunção da perspectiva de um outro.  

E´ importante lembrar que a análise que Habermas faz da 

individualização decorre de sua Teoria da Sociedade, em que distingue o mundo 
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da vida e a ordem sistêmica, e que pressupõe a distinção que faz entre ação 

comunicativa (orientada para o entendimento) e ação estratégica (voltada para 

fins). Assim,  
“No agir comunicativo as suposições de autodeterminação e de 
auto-realização mantêm um sentido rigorosamente intersubjetivo: 
quem julga e age moralmente tem de poder esperar o 
assentimento de uma comunidade ilimitada  e quem se realiza 
numa história de vida assumida responsavelmente tem de poder 
esperar o reconhecimento dessa mesma comunidade. De acordo 
com isso, a minha identidade própria, ou seja, minha 
autocompreensão como um ser individuado que age 
autonomamente, só pode estabilizar-se se eu for reconhecido 
como uma pessoa e como esta pessoa. Sob condições do agir 
estratégico, o Selbst da autodeterminação e da auto- realização cai 
fora das relações intersubjetivas. Quem age estrategicamente não 
se alimenta mais de um mundo da vida compartilhado 
intersubjetivamente; como que fora do mundo, ele se vê perante o 
mundo objetivo e decide somente conforme preferências 
subjetivas. Aí ele não depende do reconhecimento por parte de 
outros. A autonomia se transforma então em livre arbítrio, a 
individuação do sujeito socializado no isolamento de um sujeito 
libertado, que se possui a si mesmo.” (p. 226-227). 

 

Na complexidade de experiências por que passam os seres humanos, 

multiplicadas a cada dia (característica da modernidade), elas mesmas 

representam o pano de fundo para a individualização social. E, Habermas (1990) 

acentua que “O conceito meadiano de “identidade”, delineado intersubjetivamente, 

oferece um meio para uma distinção nítida entre aspectos contraditórios da 

individualização social.” (p. 228).  

 Se, de um lado, ocorre a individualização, adequada às escolhas do 

indivíduo singular (preferências), de outro,  estandartiza, permitindo escolhas já 

estabelecidas anteriormente. O indivíduo se vê diante de ter que tomar 

providências, só que isso esconde a ilusão de liberdade, quando, na verdade, o 

sistema é quem está determinando. Neste caso, “Para se falar, descritivamente, 

da individuação crescente dos sujeitos socializados não se pode interpretá-lo 

simplesmente no sentido do alargamento de espaços de opção para decisões 

presumivelmente racionais com relação a fins.” (Habermas, 1990, p.228). Impõe-
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se, neste contexto, uma nova forma de ligação social, pensada como realização 

própria dos indivíduos. 2

Conforme Mead enfatizou, para que isto se consolide, não basta uma 

formação convencional da identidade, muito menos tomar o eu como centro de 

uma escolha inteligente. Pois, os critérios da necessidade crescente de decisão, 

seriam os da pura preferência própria e “(...) regulados apenas pelo imperativo 

natural da auto-afirmação” (Habermas, 1990, p. 231). Na verdade, esse novo tipo 

de ligação social necessita ser pensado como realização própria dos indivíduos. E, 

neste caso, “Somente uma identidade-eu pós-convencional poderia satisfazer a 

essas exigências. E esta somente pode formar-se no bojo de uma individuação 

progressiva.” (p.232). Ela emerge somente nas interações sociais, conforme 

preconizou Mead. Então: 
 
“As realizações próprias impostas aos sujeitos diferem da escolha 
racional comandada por preferências próprias; aqui é preciso 
realizar uma espécie de auto-reflexão moral e existencial, a qual 
não é possível sem que alguém assuma as perspectivas dos 
outros. Somente assim é possível produzir-se um novo tipo de 
ligação social entre os sujeitos individualizados. Os participantes 
precisam criar suas formas de vida integradas socialmente 
reconhecendo-se reciprocamente como sujeitos capazes de agir 
autonomamente e, além disso, como sujeitos que são 
responsáveis pela continuidade da sua vida, assumida de maneira 
responsável.” (Habermas, 1990, p. 233). 
 

 
De maneira geral, o indivíduo situa-se no mundo da vida que é 

compartilhado intersubjetivamente. Esboça-se um indivíduo como alguém que 

assimilou sua historia de vida conscientemente, guiado por uma individualidade 

que foi adquirida e que deseja ser identificado como alguém que se fez por conta 

própria. Ou seja,  

 
“(...) o significado de “individualidade” deve ser esclarecido com o 
auxílio da autocompreensão ética de uma primeira pessoa que se 

                                                           
2 É importante registrar que esta complexa relação entre o agir comunicativo e o agir estratégico foi melhor 
desenvolvida por Habermas na obra “Direito e Democracia – entre facticidade e validade”  (Rio de 
Janeiro:Tempo Brasileiro, 1997 – 2 volumes). Diz ele:” Pretendo mostrar, por este caminho, que a teoria do 
agir comunicativo, ao contrário do que se afirma muitas vezes, não é cega para a realidade das instituições – 
nem implica anarquia.”  (vol. I, p.11). Neste trabalho, isso não será estudado, pois ampliaria demais seus 
objetivos. 
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relaciona com uma segunda pessoa. Só pode possuir um conceito 
de individualidade que aponta para além da mera singularidade 
aquele que sabe – perante si mesmo e os outros – quem ele é e 
quem gostaria de ser.(...)” (Habermas, 1990, p. 202-203).  
 

 
O mesmo pensador ainda refletindo sobre a questão da individuação de 

sujeitos socializados diz que este processo deverá ser entendido somente “(...) à 

luz da racionalização do mundo da vida (...)” (p.234), não resumido somente à 

liberação singular e pessoal via uma auto-reflexão. Somente uma identidade-eu 

pós-convencional, gerada comunicativamente, conduz à emergência de uma 

autoconsciência. Autoconsciência capaz de refletir sobre sua própria história de 

vida e se responsabilizar por ela.  Isto só é possível diante da perspectiva de um 

outro na trama interativa e, em especial, no seio de uma comunidade lingüística.  

 
 
 
 
A QUESTÃO DA IDENTIDADE 
 
 

Identidade é um fenômeno social. Ela é engendrada historicamente no 

mundo social e propicia um sentido de Eu de modo a situar o indivíduo no 

contexto das relações humanas e das coisas humanas. Sempre que se colocam 

as questões “Quem sou eu?“ ou “Quem é você?”. A resposta não corresponde ao 

exato sentido da palavra identidade, mas às suas representações. Identidade, 

desta maneira, pode ser expressa por múltiplas faces e envolve também os 

fenômenos da socialização e o da individuação.  

Berger e Luckmann (1985), afirmam que identidade é um fenômeno 

derivado da dialética entre o indivíduo e a sociedade apontando que: 

 
“A identidade é evidentemente um elemento-chave da realidade 
subjetiva, e tal como toda realidade subjetiva, acha-se em relação 
dialética com a sociedade. A identidade é formada por processos 
sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo 
remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais 
implicados na formação e conservação da identidade são 
determinados pela estrutura social. Inversamente, as identidades 
produzidas pela interação do organismo, da consciência individual 
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e da estrutura social interagem sobre  a estrutura social dada, 
mantendo-a, modificando-a ou mesmo remodelando-a. As 
sociedades têm histórias no curso das quais emergem particulares 
identidades. Estas histórias, porém, são feitas por homens com 
identidades específicas.” (p.228). 
 

 
A identidade para esses autores é um fenômeno derivado da relação 

indivíduo-sociedade. Ao mesmo tempo em que é formada pelos processos sociais 

presentes na sociedade, age sobre a organização social, na tentativa de mantê-la 

ou alterá-la. Nesse ponto, cruzam-se questões da realidade e do pensamento, ou 

melhor dizendo, a concepção de mundo e as ações do indivíduo concorrem para a 

construção da identidade, seja ela individual ou coletiva. Neste ponto de vista: 

 
 “A identidade social surge como o reflexo deste processo de 
identificação individual do Eu e seu primeiro grupo de contato, pois 
é tomando consciência de seus interesses, em contraposição aos 
interesses dos outros, que o indivíduo passa a compreender a 
noção de semelhança, diferença e alteridade, características 
básicas da idéia de identidade.” (Nogueira, 2000, p. 205). 

 
Na perspectiva dos indivíduos que participam de uma sociedade, em 

cada situação que se envolve, expectativas são apresentadas exigindo respostas 

que atendam a essas expectativas. Neste caso, os indivíduos desempenham 

papéis e participam de um drama social. Em linhas gerais, é o que diz a 

abordagem da Teoria do Papel (Cooley, Mead, apud Berger, 1972), sendo o 

papel: 

 
“(...) uma resposta tipificada a uma expectativa tipificada. A 
sociedade pré-definiu a tipologia fundamental. Usando a linguagem 
do teatro, do qual se derivou o conceito de papel, podemos dizer 
que a sociedade proporciona o script para todos os personagens. 
Por conseguinte, tudo quanto os atores têm a fazer é assumir os 
papéis que lhes foram distribuídos antes de levantar o pano. Desde 
que desempenhem seus papéis como estabelecido no script, o 
drama social pode ir adiante como planejado.” (Berger, 1972, p. 
108-109). 

 
   

Berger (1972) afirma que “Todo papel na sociedade acarreta uma certa 

identidade.” (p.111). Tratando  da Teoria do Papel diz que, numa perspectiva 

sociológica, a identidade é atribuída, sustentada e transformada socialmente. Dito 

de outro modo, a identidade “(...) não é uma coisa pré-existente; é atribuída em 
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atos de reconhecimento social. Somos aquilo que os outros crêem que sejamos.” 

(p.113). Neste caso, as identidades são atribuídas, geradas pela sociedade, vêm 

com a conduta e esta mesma conduta ocorre em resposta a uma situação social 

específica.  

Então, aos olhos da Teoria de Papéis, a pessoa é vista como um 

repertório de papéis, cada um preparado adequadamente com uma certa 

identidade. Logo,  
"O âmbito da pessoa individual pode ser medido pelo número de 
papéis que é capaz de desempenhar. A biografia da pessoa se nos 
afigura agora como uma seqüência ininterrupta de desempenhos 
num palco, para diferentes platéias, às vezes exigindo mudanças 
totais de roupagens, sempre exigindo que o ator seja o 
personagem.” (Berger, 1972, p.119). 

 
 

Em termos da Teoria de Papéis, identidade pode ser definida como a 

somatória de papéis desempenhados por uma pessoa. E, a resposta para a 

questão inicial apresentada neste tópico, seria: “(...) nesse caleidoscópio de 

papéis e identidades, só se pode responder através da enumeração das situações 

em que ele é uma coisa e das situações em que é outra.” (Berger, 1972, p.120). 

Com efeito, o “Eu” passa a ser visto como um processo que é criado e recriado 

nas diversas situações sociais e “(...) mantido coeso pelo tênue fio da memória.” 

(p.120). Por este caminho, o homem é concebido como sendo social em todos os 

aspectos do seu ser. 

Habermas (1983) tratando de pessoas singulares, que se encontram 

afirmando suas identidades e podem seguramente dizer “Eu” de si mesmas, 

mostra que só podem afirmar isso: “Porque a produzem e a conservam, também 

elas têm uma identidade: uma identidade do Eu que não lhes é meramente 

atribuída.” (p.78). Ele aponta sobre a possibilidade de ocorrerem formas de 

identidade onde falta vigor para produzir e conservar uma identidade não 

coercitiva do Eu. Em outras palavras, a existência de possibilidades de escape 

dessa coerção. Vejamos o que sinaliza sobre essa condição de ser não apenas 

atribuída na questão da identidade: 
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“Isso se manifesta sobretudo em situações críticas, quando uma 
pessoa é confrontada com exigências que estão em contradição 
com expectativas surgidas ao mesmo tempo e igualmente 
legítimas ou também com as estruturas de expectativas 
experimentadas e assumidas no passado. Tais conflitos podem 
surgir da perda imprevista de ligações de inserção social, assim 
como do ingresso inesperado em novas posições e esferas 
existenciais, como o desemprego, a emigração, a guerra, a 
ascensão social, ou por catástrofes privadas plenas de 
conseqüências. Em certas circunstâncias, tais conflitos constituem 
uma carga tão forte para a personalidade que essa se encontra 
diante da alternativa de se quebrar ou de iniciar uma nova vida. 
Decerto, o início de uma nova vida pode significar coisas bastante 
diversas: à exigência de se conservar idêntico a si mesmo pode-se 
responder mediante uma reorientação produtiva que, para além 
das discrepâncias existentes, permita conservar a continuidade da 
biografia  e os limites simbólicos do Eu. Ou pode se salvar a pele 
através de uma segmentação temporal e espacial, destacando 
uma das outras fases e as esferas existenciais inconciliáveis, a fim 
de poder fazer face às habituais exigências de consistência, pelo 
menos no interior desses segmentos. De quem ignora essas 
exigências, dizemos precisamente que sua identidade se dispersa. 
A difusão da identidade é uma forma de identidade danificada; 
outras formas são, ainda, a identidade integrada coercitivamente 
ou a identidade cindida.” (p.78). 
 

Se, de um lado, a intenção é de uma socialização bem-sucedida, com a 

construção de uma identidade também bem-sucedida, o autor mostra que 

obstáculos podem acontecer na biografia do indivíduo, demonstrando que a 

coerção social tem algum limite. Mas,  que vem a ser uma identidade bem-

sucedida aos olhos de Habermas? Em suas palavras: 

 
“Uma identidade bem-sucedida do Eu, ao contrário, significa a 
capacidade peculiar de sujeitos capazes de falar e agir, de 
permanecerem idênticos a si mesmos, inclusive nas mudanças 
profundas da estrutura da personalidade, com as quais eles 
reagem a situações contraditórias. Os sinais de auto-identificação, 
todavia, devem ser reconhecidos intersubjetivamente, a fim de 
poder ser fundada a identidade de uma pessoa. Distinguir a si 
mesmo dos outros deve ser algo reconhecido por esses outros. A 
unidade simbólica da personalidade, produzida e mantida através 
da auto-identificação, apóia-se por sua vez, no fato de se estar 
inserido na realidade simbólica de um grupo, na possibilidade de 
se localizar no mundo desse grupo. Uma identidade de grupo que 
vá além das biografias individuais, portanto, é condição para a 
identidade da pessoa singular.” (Habermas, 1983, p. 78-79). 

 
 

Habermas (1983) entende que “(...) uma identidade do eu só pode se 

formar no círculo da identidade de um grupo.” (p.81). Somente dessa maneira 
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poder-se-ia falar em identidade pós-convencional do Eu, baseada numa ética 

universalista, permitindo, ao mesmo tempo, liberdade e individualização da pessoa 

singular, no seio de um sistema complexo de papéis. 

Ciampa (1987), revisitando a Teoria de Papéis Sociais rejeita a 

concepção de identidade enquanto somatória de papéis, bem como a noção de 

“cristalização“ da identidade. Fundamentado no Materialismo Histórico, dentro de 

uma Lógica Dialética (de oposições, portanto), trabalha com a questão da 

identidade como o processo interno de vida pessoal, em que sempre se está 

interagindo com outro. Se essa interação pode ser normatizada pela definição 

institucionalizada de um papel, este é desempenhado pelo ator social que encarna 

uma personagem de forma idiossincrática  (Carone,  s/d ). O foco passa a residir 

na construção da personagem.3

 A distinção que Ciampa (1987) faz entre “papel” e “personagem” é 

fundamental. Um papel é sempre resultado de uma definição institucional, portanto 

heterônoma; uma personagem contudo, expressa a possibilidade de autonomia do 

ator construí-la ideossincráticamente. Assim, a somatória de papeis não é 

suficiente para descrever a identidade de alguém e muito mesmos é capaz de 

permitir compreendê-la. Sempre é possível encontrar sujeitos que, sem 

abandonarem um papel que venham desempenhando às vezes há muito tempo, 

passem a desempenhá-lo de forma diferente, construindo uma nova personagem 

para tanto. Quando nos restringimos a considerar os papeis para analisar a 

questão da identidade, a noção de singularidade é suficiente, mas é a noção de 

individualidade que pode esclarecer a personagem. Como exemplo emblemático: 

desempenhar o papel de Papa da Igreja Católica é algo extremamente singular, 

porém não é suficiente para compreendermos a identidade do ator que 

desempenha esse papel. O mesmo pode ser dito de um “cadeirante”, guardadas 

as devidas proporções.  

Na perspectiva que Ciampa utiliza a Teoria de Papeis, além da noção 

de ator, é preciso considerar também a de autor sem a qual se perde a 

individualidade. Certamente, ao se fundamentar no Materialismo Histórico, Ciampa 

                                                           
3 Para isso,  Ciampa utiliza os conhecimentos da dramaturgia soviética de Stanislavski. 
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reconhece que a noção de autoria precisa ser entendida a partir de limitações 

dadas material e historicamente, bem como de contradições que, dialeticamente, 

são produzidas. 

Ciampa (1987), afirma que a identidade do sujeito está em constante 

transformação, constituindo-se como “metamorfose”, sendo, desta forma, uma 

“totalidade contraditória, múltipla e mutável” (p. 65). Assim, a identidade não se 

apresenta “cristalizada” como algo pronto, dado, estável, mas como  em constante 

construção. Ciampa esclarece que freqüentemente há a “aparência de não-

metamorfose” , o que pode levar ao equívoco de pensar em “cristalização” da 

identidade. Na verdade, trata-se do que chama de reposição da identidade. 

Na verdade, o que se quer dizer é que, dentro de um processo de 

produção identitária, a identidade aparece, freqüentemente, como representação, 

como dada, deixando de lado o aspecto constitutivo, enquanto produção. Daí, a 

necessidade de entender identidade enquanto pressuposição, posição e 

reposição. Conforme exemplifica Ciampa (1987): 

 
“Antes de nascer, o nasciturno já é representado como filho de alguém e 
essa representação prévia o constitui efetivamente, objetivamente, como 
filho, membro de uma determinada família, personagem (preparada para 
um ator esperado) que entra na história familiar ás vezes até mesmo antes 
da concepção do ator. Posteriormente, essa representação é interiorizada 
pelo indivíduo, de tal forma que seu processo interno de representação é 
incorporado na sua objetividade social, como filho daquela família.” (p. 
161). 
 
 

Em sendo assim, Ciampa alerta ainda que “Como ser social, sou um 

ser-posto.” (p. 164). Daí a identidade como posição onde: 

 
“A posição de mim (o eu ser-posto) me identifica, discriminando-me 
como dotado de certos atributos, de predicações, que me dão uma 
identidade considerada formalmente como atemporal. A re-posição da 
identidade deixa de ser vista como simples manifestação de um ser sempre 
idêntico a si mesmo na sua permanência e estabilidade. A mesmice de 
mim é pressuposta como dada permanentemente e não como re-posição de 
uma identidade que uma vez foi posta. “ (Ciampa, 1987, p. 164). 
 
 

Quando permanentemente reposta, a identidade deixa de se 

metamorfosear, passando ao que Ciampa chamou de mesmice, ou em um grau 
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extremado, de identidade-mito (dentro da qual, uma personagem encontra-se 

presa numa má infinidade, num ciclo de mesmice dela mesma, num processo de 

não-metamorfose). Diz Ciampa: 

 
“De qualquer forma, é o trabalho da re-posição que sustenta a mesmice. 
Outros são levados a essa situação, involuntariamente, quando seu 
desenvolvimento é de alguma forma prejudicado, barrado, impedido; na 
nossa sociedade, encontramos milhões de exemplos de pessoas submetidas 
a condições sócio-econômicas desumanas; às vezes mesmo com condições 
sócio-econômicas favoráveis, milhares, talvez milhões, de pessoas são 
impedidas de se transformar, são forçadas a se reproduzir como réplicas de 
si, involuntariamente, a fim de preservar interesses estabelecidos, 
situações convenientes, interesses e conveniências que são, se 
radicalmente analisados, interesses e conveniências do capital (e não do 
ser humano, que assim permanece um ator preso à mesmice imposta.).” 
(1987, p. 165). 
 

Então, Ciampa (1987), concebe Identidade enquanto metamorfose, 

como movimento, como um dar-se constante que busca a emancipação. Em suas 

palavras: “(...) metamorfose é o desenvolvimento do concreto. (p.197) e “(...) as 

personagens são momentos da identidade, degraus que se sucedem, círculos que 

se voltam sobre si em um movimento, ao mesmo tempo, de progressão  e de 

regressão.” (p.198). Então: “ A identidade é concreta; a identidade é o movimento 

de concretização de si, que se dá, necessariamente, porque é o desenvolvimento 

do concreto e, contingencialmente, porque é a síntese de múltiplas e distintas 

determinações.” (p.199). E, relacionada às personagens, identidade é 

metamorfose, isto é, construção e desconstrução de personagens e, neste 

sentido: 

  
“(...) uma identidade nos aparece como a articulação de várias 
personagens, articulação de igualdades e diferenças, constituindo, 
e constituída por, uma história pessoal. Identidade é história. Isto 
nos permite afirmar que não há personagem fora de uma história, 
assim, com não há história (ao menos história humana) sem 
personagens.” (Ciampa, 1987, p.156-157). 
 

 
Logo, Ciampa (1987) chama a atenção ao fato de que os atores sociais, 

ao representarem papeis, encarnam personagens; então, (no sentido de 

personagem enquanto dar-se), é preciso analisar o processo de produção para 
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que seja possível compreender o produto final (no sentido de personagem 

enquanto dado). Para ele, a resposta à pergunta “Quem é você?”  conduz a uma 

representação da identidade de alguém, ou seja, é o dado. Ele defende a idéia de 

que: “Para entendermos a identidade, precisamos entender o próprio processo de 

produção da identidade.” (p. 159). E, nesse processo de produção de identidade é 

possível compreender as diferentes maneiras em que se estruturam as 

personagens, de maneira que: “São múltiplas personagens que ora se conservam, 

ora se sucedem; ora coexistem, ora se alternam.” (p.156). São maneiras possíveis 

da identidade se estruturar. 

Outra contribuição importante de Ciampa (1999) aos estudos sobre 

identidade, reside em uma evolução em sua própria Teoria de Identidade. Ele 

explora a noção integrada de Identidade-Metamorfose-Emancipação como um 

sintagma. Ciampa se distancia do conceito de paradigma e fala em sintagma 

como um outro momento de sua teoria. O sintagma é visto como um macro-

conceito e dá um norte para seus estudos. Deste modo:  

 
“O que talvez fosse mais correto afirmar que é um sintagma e não um 
paradigma (algo como um “macro-conceito”, termo de Morin para se 
referir a conceitos encaixados, articulados uns nos outros, quando fala de 
organização viva como “auto-geno-eco-re-organização). Esse sintagma 
será a “identidade-metamorfose-emancipação”, o que inclui discutir 
cosmologia, ontologia, estética, ética, etc. As posições assumidas frente a 
esse sintagma é que se constituem como paradigmas possíveis.” (Ciampa, 
1999, p. 4). 
 

Ao explicitar a emancipação, coloca questões tanto individuais quanto 

coletivas em evidência, permitindo férteis discussões sobre que possibilidades 

estão acontecendo para que as pessoas cheguem a se constituírem como seres 

emancipados. Neste contexto, pode-se introduzir a temática das políticas de 

identidade, inclusive do estigma (Ciampa, 2002). 
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A QUESTÃO DO ESTIGMA 
 

Goffman (1988) considera o termo estigma: “(...) em referência a um 

atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 

linguagem de relações e não de atributos.” (p.13). 

Na rede social humana, o estigma é ampliado como uma marca, um 

rótulo, um atributo que o indivíduo carrega consigo, ao invés de enfatizar uma 

linguagem de relações conforme aponta Goffman (1988). Um atributo que na 

maior parte das vezes deprecia, desconsidera as potencialidades daquele que 

sofre a estigmatização em detrimento de uma supervalorização de algo que 

apenas torna o indivíduo diferente. A discriminação através do estigma encobre 

todo e qualquer potencial que a pessoa possa ter. Daí, o estigma dizer muito 

sobre a situação do indivíduo que é considerado inabilitado para uma aceitação 

social plena. A ênfase, no âmbito das interações sociais,  recai sobre  o estigma. 

Este fato acontece pois “A sociedade estabelece os meios de categorizar as 

pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os 

membros de cada uma dessas categorias.”  (Goffman, 1988, p. 11). 

Goffman (1988) considera que existem três tipos de estigma: as 

deformidades físicas, as de culpa de caráter individual (vontade fraca, paixões 

tirânicas, crenças falsas, etc) e os estigmas tribais da raça, nação e religião. 

Nestes três tipos de estigma encontram-se envolvidas  características sociológicas 

que implicam em que: “(...) um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido 

na relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e 

afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para 

outros atributos seus. Ele possui um estigma (...).” (p.14).  

Os demais indivíduos representam a categoria mais ampla dos 

“normais”. Os denominados “normais” são todos aqueles que “(...) não se afastam 

negativamente das expectativas particulares (...)” (p.14). Representam a categoria 

dos que cumprem e apóiam normas. E, como tal, a expectativa é a de que, num 

contexto normativo em que a sociedade se mantém, os indivíduos são cobrados 

no cumprimento das normas estabelecidas. 
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De acordo com Goffman (1988), existem dois tipos de pessoas 

estigmatizadas, os chamados desacreditados e os desacreditáveis. A categoria 

dos desacreditados representa aqueles indivíduos que possuem uma 

característica distintiva que é conhecida ou é imediatamente evidente pelas outras 

pessoas. Os desacreditados mostram seu estigma, não tem como escondê-lo. Já 

nos desacreditáveis, a característica não é conhecida e nem diretamente 

perceptível pelas demais pessoas. Os portadores de deficiência física se inserem 

na categoria dos desacreditados. Do outro lado, encontram-se os doentes 

mentais, ex-prisioneiros, homossexuais, etc. Nestes, o estigma, apesar de 

disfarçado, não aparente, também estigmatiza a  pessoa.  

Os desacreditados manipulam as tensões oriundas do contato com os 

demais indivíduos. Já os desacreditáveis estão  a todo o  momento no controle da 

informação sobre si próprios, na tentativa de evitação de que as outras pessoas 

passem a conhecer seu estigma. Na verdade, ocorre uma tentativa de ocultação 

dele para que a pessoa não sofra as conseqüências advindas desse 

conhecimento. Enquanto de um lado, nos desacreditados,  tem-se uma constante 

atenção para o manuseio das tensões causadas pela evidência do estigma, de 

outro, controla-se a informação sobre ele para evitar tensões (Goffman, 1988). 

Sempre na tentativa de ir em direção no atendimento de expectativas sociais. 

A característica central envolvendo o indivíduo estigmatizado reside na 

chamada “aceitação”, ou seja: “Aqueles que tem relações com ele não conseguem 

lhe dar o respeito e a consideração que os aspectos contaminados de sua 

identidade social os haviam levado a prever e que ele havia previsto receber; ele 

faz eco a essa negativa descobrindo que alguns de seus atributos a garantem.” 

(Goffman, 1988, p.18). É preciso mencionar que, do lado do indivíduo 

estigmatizado, ele pode tentar corrigir o defeito, recaindo no que o mesmo autor 

chamou de “vitimização” ou mesmo tentar corrigir sua condição esforçando-se em 

atividades inadequadas conduzida por aprendizagem torturante. 

Delimitadas as categorias conforme Goffman (1988) enfatizou, a 

identidade passa a ser manipulada. E, em se tratando de identidade social, o 

mesmo autor diz que ela pode se bifurcar em Identidade social virtual e  
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Identidade social real. Estas delineiam a compreensão das relações entre o que 

se espera e o que se encontra no mundo do real. 

A Identidade social virtual consiste naquela identidade atribuída pela 

sociedade às pessoas conforme acredita que ela deveria ser. Quanto à Identidade 

social real, esta representa os atributos que um indivíduo prova possuir na 

realidade. Ocorre que, entre o que se espera que um indivíduo seja e o que ele 

realmente é surge um profundo hiato. Entre a Identidade social virtual e a 

Identidade social real  ocorre um profundo abismo, como o próprio Goffman (1988) 

sinaliza. Este fato leva a compreensão da deficiência física enquanto estigma e a 

percepção dela pela sociedade. 

Goffman (1988) antecipa ainda em seus escritos sobre estigma o 

caráter político da questão quando afirma a existência de dois tipos de discursos 

que podem ser apresentados para o estigmatizado: um com fraseologia 

psiquiátrica (no exogrupo) e outro com predominância de fraseologia política (no 

intragrupo). Ele cunha a expressão “política de identidade”  (p.134) e indica que 

nela ocorre uma orientação ao estigmatizado onde: “Diz-se-lhe que se ele adotar 

uma linha correta (linha essa que depende da pessoa que fala) ele terá boas 

relações consigo e será um homem completo, um adulto com dignidade e auto-

respeito.” (p.134). Com efeito, esclarece: “E, na verdade, ele terá aceito um eu 

para si mesmo; mas esse eu e´, como deve necessariamente ser, um habitante 

estranho, uma voz do grupo que fala por e através dele.” (p.134). 

Ciampa (2002) tratando de políticas de identidade e de  identidade 

política, analisa esses escritos de Goffman (1988) afirmando que: 

 
“Tais observações mostram como essa questão de políticas de identidade 
desde o início envolve um conflito entre autonomia e heteronomia, em 
pelo menos dois pontos. Em um, entre a suposta autonomia do discurso do 
intragrupo (com fraseologia predominantemente política) e a heteronomia 
do discurso do exogrupo (com fraseologia que Goffman chama de 
psiquiátrica, mas que poderíamos também chamar de paternalista ou 
assistencialista, quando não colonizadora). (...) Com isso, a questão da 
autonomia pode se confundir com a questão da  autenticidade: como 
definir quando se trata de uma escolha original e autêntica do próprio 
indivíduo?”  (p. 3). 
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  Nesse ponto, pode-se introduzir a questão dos deficientes físicos 

que, ao praticarem Basquete em Cadeira de Rodas passam a serem chamados de 

“cadeirantes” (de maneira semelhante à fraseologia psiquiátrica, do exogrupo) 

sem se considerar a forma como se chamam entre si (no intragrupo) ou como 

gostariam de serem chamados. Estamos diante da questão posta por Ciampa 

(2002) quando analisa, nas relações sociais, as ligações entre políticas de 

identidade e identidades políticas, chamando a atenção para aspectos tanto 

regulatórios quanto emancipatórios. Nesse contexto, Ciampa (2002) coloca o 

seguinte questionamento: 

 
“Sempre é possível perguntar se movimentos que levam a novas 
identidades podem preservar o espaço político como arena de 
questionamentos e tematização de questões individuais e coletivas, sem 
que esses movimentos também incrementem maior racionalização do 
poder e da dominação. Haveria uma dialética inevitável entre progresso e 
desenvolvimento, de um lado e, de outro, opressão e exploração? Querer 
desenvolver projetos democráticos não exige articular a construção e o 
reconhecimento de novas identidades com a auto-organização jurídica de 
cidadãos livres e iguais?” (p.1-2). 

 
  A questão é importante e exige cuidado, no sentido de não cair numa 

análise superficial e que, ao invés de contribuir para o descortinamento de 

opressões, propicia  o fortalecimento de controles sociais desumanos e não 

emancipatórios. Fortalecendo-se assim uma política que abarca a identidade com 

fins interesseiros. 

 
 

A QUESTÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS, CORPO E ESPORTE 
 

A problemática que envolve a questão das pessoas portadoras de 

deficiência abarca uma ainda maior, isto é, a de que no modo de produção 

capitalista, todos precisam ser eficientes e produtivos. Sendo assim, o conceito de 

deficiente passa a ter um significado muito forte. Ou seja, 

 
“De certo modo ela se opõe à palavra “eficiente”. Ser  “deficiente”, 
antes de tudo, é não ser “capaz”, não ser  “eficaz”. Pode até ser 
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que, conhecendo melhor a pessoa, venhamos a perceber que ela 
não é tão “deficiente” assim. Mas, até lá, até segunda ordem, o 
“deficiente” é o “não-eficiente”. (Ribas, 1985, p.12). 

 
De acordo com Ribas (1985), em qualquer sociedade existem valores 

que se concretizam no modo como a sociedade se encontra organizada. Estes 

mesmos valores refletem no pensamento e nas imagens dos homens e passam a 

nortear e a influenciar suas ações. São valores que se infiltram, inclusive, nas 

palavras utilizadas pelos homens para sua expressão e “(...) em todas as 

sociedades a palavra “deficiente” adquire um valor cultural segundo padrões, 

regras e normas estabelecidas no bojo de suas relações sociais.” (p.12). 

A bem da verdade, “Fisicamente temos, portanto, características 

diferentes uns dos outros. As pessoas deficientes talvez sejam um pouco mais 

diferentes, já que podem possuir sinais ou seqüelas mais notáveis.” (Ribas, 1985, 

p.13). Da incompreensão desse fato pode ocorrer, e na maioria das vezes é o que 

acontece, o surgimento do estigma. Neste caso, toda pessoa considerada fora das 

normas e das regras estabelecidas socialmente, é considerada uma pessoa 

estigmatizada e, como tal, passa a sofrer todas as conseqüências desse fato 

(Ribas, 1985).  

De fato, todas as pessoas são diferentes socialmente. Diferentes 

socialmente porque construíram e foram construídos no emaranhado das relações 

sociais que os diferenciam. Ainda em Ribas (1985) temos que, em se tratando de 

deficiências, em geral, temos que: 

 
“A rigor, existem três tipos de deficiências, sendo que um deles 
divide-se em dois. Existem as deficiências físicas (de origem 
motora: amputações, malformações ou seqüelas de vários tipos 
etc.), as deficiências sensoriais, que se dividem em deficiências 
auditivas (surdez total ou parcial) e visuais (cegueira também total 
ou parcial), e as deficiências mentais (de vários graus, de origem 
pré, peri ou pré-natal.).” (p.26).  

 

Para fins de delimitação desse estudo, torna-se importante definir o que 

venha a ser um deficiente físico, como ele é considerado pela literatura pertinente, 

ou seja, em termos conceituais: 
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“Considera-se deficiente físico o indivíduo que apresenta 
dificuldade no movimento físico (locomoção, coordenação, fala). 
Constitui um grupo heterogêneo, pois abarca vários tipos de 
deficiência, desde os mais leves, em que os indivíduos podem 
participar de programas escolares regulares, até os mais graves, 
em que o indivíduo apresenta vida vegetativa, o que o impossibilita 
de freqüentar qualquer tipo de escola.”  (Silva, 1997). 
 
  

Em linhas gerais, a deficiência física ocorre via diversas origens: fruto 

da hereditariedade, de mal-formação congênita, no processo de parto e por 

causas pós-natais ou mesmo ambientais (como, drogas, doenças, acidentes 

traumáticos, além de outros).  

Os do tipo congênitos aprenderam a conviver com a deficiência desde 

cedo. Apresentam uma história de vida onde a vivência da deficiência tende a ser  

completamente diferente daqueles que adquiriram a deficiência ao longo da vida. 

No caso daqueles que adquiriram a necessidade especial ao longo da vida, como 

dos amputados, dos paraplégicos, etc., passaram pela experiência do caminhar 

sobre as pernas e, por fatalidade, viram-se obrigados a alterar esta condição. Com 

efeito, não eram considerados deficientes físicos antes de acontecer o problema, 

isto é, passaram a ser considerado assim. Mudanças drásticas aconteceram fruto 

deste acontecimento e marcaram a história de vida destes indivíduos. 

É preciso ressaltar que  existem classificações médicas para as várias 

deficiências físicas. Assim, ocorrem diversas diferenças individuais que tornam 

uma categorização mais precisa,  um tanto dificultoso. A apresentada  aqui é para  

facilitar o entendimento de como é que se estrutura a formação de uma pessoa 

estigmatizada, no âmbito das relações sociais. Caso dos que adquiriram a 

deficiência em uma determinada fase da vida. É necessário ressaltar aqui que, no 

caso de uma deficiência física adquirida por acidente, por exemplo, isso provoca o 

surgimento de experiências diferenciadas no seio do ambiente social. 

Os indivíduos denominados "Cadeirantes", representam aqueles que 

utilizam cadeira de rodas para sua locomoção. A uso deste meio para 

deslocamento deve-se ao fato de a pessoa ser portadora de uma deficiência física 

que a impossibilita  de caminhar sobre suas próprias pernas. Deste modo, corpo 

mais cadeira de rodas formam um só elemento, dada a intimidade que 
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desenvolvem entre si. A relação ao longo do tempo permite considerá-los como 

uma unidade relacional. Neste contexto, trata-se de uma consideração abarcando 

corporeidade. E, dito de outra forma, envolve o deficiente às voltas com seu 

próprio corpo. Esta relação é antiga e Berger e Luckmann (1987) enfatizam que: 

 
“(...) o homem é um corpo, no mesmo sentido em que isto pode ser 
dito de  qualquer outro organismo animal. Por outro lado, o homem 
tem um corpo. Isto é, o homem experimenta-se a si próprio como 
uma entidade que não é idêntica a seu corpo, mas que, pelo 
contrário, tem esse corpo ao seu dispor. Em outras palavras, a 
experiência que o homem tem de si mesmo oscila sempre num 
equilíbrio entre ser um corpo e ter um corpo, equilíbrio que tem de 
ser corrigido de vez em quando.” (Berger e Luckmann, 1985, p. 74) 

 

De acordo com os autores, ocorre uma originalidade da experiência que 

o homem tem de seu próprio corpo. Isto leva a conseqüências que eles 

caracterizam como referente “(...) à análise da atividade humana como conduta no 

ambiente material e como exteriorização de significados subjetivos.” (p.74). Com 

efeito, a compreensão do fenômeno da identidade humana, ou, em especial da 

enfatizada neste estudo, isto é, a do deficiente físico que se utiliza de cadeira de 

rodas, necessita levar em consideração estes dois aspectos. Isto é, o de ser e de 

ter um corpo. Ribas (1985) suspeita disso, da seguinte forma: 

 
“O que me parece importante é que um deficiente físico que 
“transe’ muito bem com o seu aparelho ortopédico , com a sua 
cadeira de rodas e com a vida, sem dúvida poderá ter as suas 
limitações atenuadas. Ao passo que um deficiente qualquer, que 
deixe a deficiência ou a vida comandá-lo mais do que a medida 
mesma em que ele comanda a deficiência ou a vida, um deficiente 
desses estará sujeito a ter mais limitações. Eu sei que isso não é 
fácil. Sei que quando o deficiente está posicionado numa classe 
social que o impede pela pobreza material de comprar o aparelho, 
cadeira de rodas, aprender o alfabeto Braile ou o manual, fazer 
reabilitação etc., ele estará sentenciado a ser sempre comandado 
pela vida. Sei também que quando se tem tudo isso, mas faltam 
perspectivas que não surgem porque existe o paternalismo, o 
estigma, o preconceito e a sua própria cabeça, ele estará também 
fadado a ser comandado pela vida.” (p.29-30). 

                          
 

Porém, a questão do “ser um corpo”  ou a de “ter um corpo” representa 

um fator importante. Na oscilação entre o ser-ter um corpo, a problemática da 
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deficiência física pode ser envolvida. Em suas vidas  são confrontados com essa 

oscilação, só que, vêem-se obrigados a se defrontarem, fortemente,  com o ser 

um corpo, pois ele se encontra restringido ou necessitado de aparelhos, logo, em 

evidência. E, o ter um corpo pode ficar em segundo plano, pelo menos, em 

suspenso.  

Com o tempo, o ter um corpo pode passar a ser notado como 

possibilidades, novos arranjos, desta maneira, contribuindo para uma 

compreensão do experimentar-se a si próprio, só que, de outro jeito. Parece que, 

no caso de acidentados, por exemplo, vêem-se obrigados a esse confronto do  

ser-ter um corpo de forma brutal. Logo, pode-se dizer que, no caso dos deficientes 

físicos, experienciam o ser o corpo e o ter um corpo e, desse fato, são 

confrontados consigo mesmos.  

São um corpo que se tornou diferente, fruto do acidente (paraplegia, por 

exemplo) e têm esse corpo ainda a seu dispor, dadas as restrições com as quais 

necessitam conviver agora. Encontram-se obrigados a pensarem sobre seus 

corpos e: 

 
“Todo pensamento tem origem no corpo, no modo como este se 
estabelece no mundo, ou a partir da forma como o mundo se 
impõe e o corpo apenas se defende, reagindo às ameaças. O 
corpo se faz pensamentos, dá a si mesmo novos sentidos que 
transcendem sua organicidade. Suas possibilidades de expressão 
desafiam limites da sociedade, um vez que a singularidade de 
cada um não pode ser captada a partir de um corpo social.”  ( Lyra 
& Santana, 2004, p. 243) 

 

Nessa complexidade que abarca o ser-ter um corpo também se 

encontra camuflada a questão das determinações sociais, ou seja, como a 

sociedade trabalha com o corporal, o que faz para normalizar corpos, criando 

assim, saberes sobre ele. Saberes que só podem ser levantados através do 

indivíduo que experimenta as instabilidades da vida e sofre com elas. Então, 

saberes sentidos na carne (isto é, no corpo). Saberes levantados e que podem 

formatar as pessoas, colocando-as num âmbito normal não condizente com a 

realidade concreta. Assim, Beltrão (2003) nos ajuda a refletir sobre essa questão 

ao colocar que: 
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“O enclausuramento disciplinar, na fixação e controle dos corpos, 
institui-se como espaço-laboratório de observação, estudo e 
experimentação. Investigam-se menos os corpos do que o que os 
anima (a “alma”). Por isso, investigam-se nesses corpos, menos os 
seus atos que as suas intenções, menos o seu comportamento que 
os seus sentimentos, menos as suas marcas visíveis que os 
indícios de sua periculosidade. E essas informações sobre os 
corpos, incessantemente produzidas, ininteruptamente acumuldas, 
vão escavando neles uma “interioridade”  - uma subjetividade, uma 
personalidade, uma consciência, sinônimos da “alma” a conhecer, 
a desvendar – e colocam, inscrevem nessa interioridade as 
“verdadeiras descobertas” sobre a “natureza humana” pelas novas 
ciências e seus saberes.  
Saberes sobre o indivíduo, saberes corretivos, saberes de 
normalização modelam a subjetividade quando rotulam e dão um 
“sentido” aos comportamentos, às percepções, aos atos, às 
atitudes, às relações. Saberes originais e criativos: fabricam o 
indivíduo, formam-no, de modo que ele corresponda com 
fidelidade, validando, às verdades sobre ele “descobertas”. (p. 66). 
 

Ocorre que, voltando à questão da denominação de “cadeirante”  ou 

seu oposto, o “andante”, surge a reflexão não simplista de que não reside somente 

no fato do uso da cadeira de rodas, mas esconde certa discriminação. Na 

verdade, o fenômeno social chamado de estigma é que está em questão. E este, 

como tal, é construído socialmente. O “cadeirante” existe porque convive em um 

meio que o vê desta maneira. Acontece no âmbito social, da convivência humana, 

desta forma é que necessita ser estudado. Em se tratando de estigma, Goffman 

(1988) considera o termo: “(...) em referência a um atributo profundamente 

depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e 

não de atributos.” (p.13). A própria denominação de “cadeirante”  se apresenta 

como uma linguagem que, na maior parte das vezes, não pertence ao linguajar 

dos que se utilizam de cadeira de rodas, mas no daqueles que trabalham com eles 

ou que ligam-se a área da saúde (logo, no exogrupo). 

A sociedade encontra-se impregnada de preconceitos ao buscar  

parâmetros para o que venha a ser normal e entender o desvio. Antes de tudo, 

desconsidera-se que o que pode existir é a diferença, pura e simplesmente. E, é 

esta que deveria ser observada e respeitada pelas pessoas. Apesar disto, ao 

categorizar, atribuem-se estigmas baseados somente em consideração à 

normalidade. As diferenças individuais são pouco consideradas. A normalidade já 
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vem contaminada por julgamentos que nem sempre condizem com a realidade 

vivida pelas pessoas. Daí, caminha-se para o campo da discriminação e do 

preconceito. 

A identidade dos indivíduos portadores de deficiência física sofre 

interferência do estigma que carregam. Os congênitos ao aprenderem a manipular 

as tensões oriundas do contato com os ditos normais, de alguma forma, 

defendem-se de tal maneira que suas identidades mostram-se impregnadas do 

que a sociedade acredita que eles são. Já os adquiridos passam por uma 

profunda ruptura em suas vidas, já que a aquisição da deficiência física é 

provocadora de mudanças radicais no cotidiano  e exige transformações na 

maneira de vivê-lo. Em ambos os casos, a  construção da  Identidade acontece 

nos moldes apontados por Goffman (1988), ou seja, a identidade é manipulada, 

porém sofre degradação e caracteriza uma linguagem de relações de forma a 

depreciar essas pessoas. 

Neste sentido, considerados como desacreditados, sem perspectiva 

social, dependentes e improdutivos, passam a ser percebido pelos “normais”, ou, 

em outra palavra, “os eficientes”, com parâmetros que nem sempre condizem com 

a realidade. Sequer é levantada a suspeita da  possibilidade de encontrar 

potenciais neles. Potenciais latentes e a espera de uma oportunidade de emergir. 

Mais uma nuance do estigma do qual são portadores. Assim, o estigma que 

provém do âmbito  social é tido como premissa fundamental e verdadeira, sem 

questionamentos. Passa a ser incorporado pelos próprios estigmatizados como tal 

e, a partir daí, comportam-se como se a deficiência física os tornassem 

“dependentes” e carentes de proteção daqueles que com eles convivem. 

Desde cedo, fruto de um problema ou de uma diferença corporal, os 

portadores de deficiência física sofrem pressões do meio social em que participam 

(na maioria das vezes lhes é negada a participação). São cobrados certos 

elementos (estéticos, visuais) que não condizem com valores que poderiam ser 

enfatizados e que também fazem parte do mundo humano, caso da solidariedade 

e do altruísmo. Na verdade, cobra-se eficiência nas ações, estética que faça bem 

para os olhos e que isto tudo conduza a uma perfeição inexistente socialmente.  
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Nesse sentido, lembramos novamente de Beltrão (2003) ao se referir ao 

“enclausuramento disciplinar“ a que estamos todos submetidos.  

No entanto, é preciso tratar não só de corpos individuais, mas de 

corpos  em interação. A comunicação entre as pessoas é constituída não só pela 

linguagem falada, mas, conjuntamente a linguagem do corpo. Aliás, ela começa 

pelo corpo, quando ainda não falamos sequer uma palavra, ainda assim, falamos 

de outro jeito. Do jeito corporal. Encontramos ai certa alteridade, isto é, eu me 

comunico, como um todo, com o outro, possibilitando assim, constituir um nós. 

Nesse ínterim, buscar conhecer-se. Landowsk (2004), tratando de identidades 

como crises de alteridade nos diz que:  

 
“(...) um sujeito não pode, no fundo, apreender-se a si mesmo 
enquanto “Eu”, ou  “Nós”, a não ser negativamente, por oposição a 
um “outro”, que ele tem que constituir como figura antitética a fim 
de poder colocar-se a si mesmo como seu contrário: “ O que eu 
sou é o que você não é”. E, claro, nesse caso o sujeito que diz Eu, 
ou o que diz Nós, é um sujeito que “sabe” ou que, pelo menos, crê 
saber o que vem a ser o Outro. Ele não precisa, no mais, estar 
muito informado sobre isso nem ir procurar bem longe: para 
fundamentar sua própria certeza de ser Si, a única coisa que lhe 
importa, a única “verdade” da qual precisa se assegurar é que o 
Outro é “outro”, e que o é categoricamente: natureza versus 
cultura, bestialidade versus humanidade, eles versus Nós, todos 
esses pares de contrários se equivalem, para falar da mesma 
relação de exclusão mútua. “ (p.25). 
 
 

No caso dos portadores de deficiências físicas, entram em questão 

certas estratégias discursivas que envolvem a configuração apresentada na 

citação de Landowsk (2004), ou, em outras palavras, o estereótipo do corpo 

deficiente, sentado numa cadeira de rodas (em descanso, em situação passiva, 

quem sabe!), não como descrição do outro (através do qual percebo quem eu sou) 

ou do reconhecimento de diferenças, mas, como meio para reafirmar uma 

diferença visível e inaceitável. O mesmo autor tratando de transformações via a 

relação justa com o outro,  exige reconhecimento: 
 
 “Seja que ele tenha que reconhecer, presente no fundo de si 
mesmo, uma parcela de Alteridade, seja que ele descubra em 
parte, sua própria identidade lhe vem do Outro, o sujeito, em 
semelhante caso, nunca é ele mesmo, mas torna-se ele – desde 
que aceite mudar.” (p. 27). 
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Isso está em acordo com Ciampa (1987) quando trata também de 

identidade enquanto metamorfose. Landowsk (2004) coloca ainda que: 

 
“(...) a problemática da identidade não se origina somente de uma 
lógica da diferença e do descontínuo; ela pede, sobretudo, o 
desenvolvimento de uma semiótica do contínuo, de “devir” ou, 
como se diz às vezes hoje, da instabilidade.” (p. 29). 
 

E, neste contexto,  se a própria sociedade é um todo jamais inacabado, 

o homem também se insere nela desta maneira. É como construção que precisa 

ser compreendida. Neste caso, deve estar sujeita às instabilidades e às incertezas 

do ser vivente que constitui o emaranhado do tecido social humano. Ser deficiente 

ou não abarca interações e nesta o homem passa a se conhecer e a se 

compreender mais e mais.  

Neste momento, é relevante tratar de assunto ligado ao Esporte. Já 

que, até aqui, articulamos deficiência física a corpo, a identidade e a alteridade. 

Abordar a questão esportiva significa levantar o fenômeno do tornar-se pessoa no 

seio da sociedade. Quando é que isso acontece e que relações isso tem com o 

Esporte. Isso é o que pretendemos entender daqui pra frente. Para tal empreitada, 

retornaremos às idéias de Mead (1972), portanto, do ponto de vista da Psicologia 

Social dele. 

Dentro do processo social, mais especificamente graças a certas 

condições sociais, é que surge uma pessoa, ou quando passa a se tornar objeto 

para si. Mead (1972) comenta esse fato quando trata sobre os fatores básicos 

responsáveis pela gênese da pessoa, isto é, quando fala da linguagem 

(comunicação), do jogo e do Esporte. 

Para ele, na linguagem, utilizamo-nos de símbolos universais e estes 

são vistos desta forma por que são carregados de  significação. Desta maneira, 

nos comunicamos e, em suas palavras,  “Uma pessoa que diz algo, está dizendo a 

si mesma o que diz aos demais; do contrário, não sabe o que está dizendo.” 

(Mead, 1972, p.178). Comenta ainda que é essencial para a comunicação que o 

símbolo desperte na pessoa o que desperta em outra. Com efeito, “Existe uma 

possibilidade de linguagem cada vez que um estímulo pode afetar a um indivíduo 
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da mesma maneira como afeta a outro.” (p.180). Encontramos nessas 

considerações a chave para entender a noção do que venha a ser estar 

consciente de si  e dos outros, ou na emergência do Self. 

Tendo em vista estas noções, encontramos o Jogo e o Esporte também 

como fatores básicos para compreender a gênese da pessoa. O Jogo ou a 

situação de atividades lúdicas constitui uma etapa que precede ao Esporte, 

quando pensado evolutivamente, ou seja, na infância. Mead (1972) enfatiza que é 

no período de jogos que a criança utiliza suas próprias reações aos estímulos que 

emprega, na tentativa  construir-se enquanto uma pessoa. Quando faz isso, 

organiza esses estímulos. 

No entanto, no Jogo, não se conquista nenhuma organização básica 

que, mais tarde com o Esporte, é expressa na forma de normas para se jogar. 

Então, na etapa do Jogo, a criança passa de um papel a outro segundo sua 

vontade ou capricho (como, por exemplo, ao jogar na brincadeira de esconde-

esconde). Ocorre uma simples sucessão de um papel atrás do outro (aliás, essa é 

uma característica da personalidade da criança, de acordo com Mead, 1972.). A 

criança não tem, ainda, um caráter definido ou uma personalidade definida. 

A consciência de si encontra-se pouco desenvolvida e as reações da 

criança é primitiva, ou melhor dizendo, pratica a adoção do papel do outro, sendo 

que, esse outro, representa uma vaga personalidade ao seu redor, que a afeta e 

da qual depende. Mead (1972) aponta que, no Jogo, ocorre somente uma 

introdução de organização, e esta vem de fora, supondo uma falta de organização 

no período infantil vivenciado. Então: 

 
“Em tal etapa dizemos que a criança não tem, todavia, um Self  
completamente desenvolvido. A criança reage de forma 
suficientemente inteligente aos estímulos imediatos que chegam 
até ela, porém,  estes estímulos não estão organizados. Não 
organiza sua vida como gostaríamos que fizesse, ou seja, como 
um todo. Não ocorre mais do que uma série de reações do tipo das 
do jogo. A criança reage a certos estímulos, mas não é uma 
pessoa completa. Em seu Esporte tem que ter uma organização 
desses papéis; do contrário, não pode jogar. O esporte representa 
o passo na vida da criança, desde a adoção do papel dos outros 
no jogo até a parte organizada que é essencial para a consciência 
de si na concepção completa do termo.” (p. 182). 
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Pode-se dizer que é na etapa do Jogo que a criança treina, pratica para 

organizar-se enquanto pessoa, enquanto Self (nas palavras de Mead, 1972). Essa 

falta de organização, mais tarde, vem com o Esporte. Em se tratando de Jogo e 

Esporte: 

 
“A diferença fundamental que existe entre o esporte e o jogo está 
em que, no primeiro, a criança tem a atitude de todos os demais 
que estão envolvidos no jogo. As atitudes das demais jogadas que 
cada participante deve assumir, se organizam numa espécie de 
unidade e é precisamente a organização o que controla a reação 
do indivíduo.” (Mead, 1972, p.184). 
 

O autor nos mostra que, no Esporte, o que se faz é fiscalizado por 

todos os integrantes da equipe, ocorre que, as atitudes tomadas passam por um 

processo de afetar tanto o grupo quanto o indivíduo. Nos dizeres do autor, 

“Temos, então, um “outro” que é uma organização das atitudes dos que estão 

envolvidos no mesmo processo.“ (p.184). E, neste caso, tratamos do que ele 

cunhou como “o outro generalizado” (abordado, neste trabalho, quando na 

questão da socialização, em Berger e Luckmann, 1985). Torna-se preciso retomar 

esse conceito para articulá-lo a questão do Esporte. Logo, “o outro generalizado” 

significa: 
 
“A comunidade ou grupo social organizados que proporciona ao 
indivíduo sua unidade de pessoa pode ser chamado “o outro 
generalizado”. A atitude do outro generalizado é a atitude de toda a 
comunidade. Assim, por exemplo, no caso de um grupo social 
como o de uma equipe de futebol, a equipe é o outro 
generalizado (grifo, DP), na medida em que intervém – como 
processo organizado ou atividade social – na experiência de 
qualquer um dos membros individuais dela.” (Mead, 1972, p.184). 
 

 

E, é na forma do “outro generalizado”  que os processos sociais influem 

na conduta dos indivíduos envolvidos nele e é a maneira que a comunidade 

controla o comportamento de seus membros individuais. Sendo assim, o 

processo  ou a comunidade social penetra, de maneira determinante, no 

pensamento do indivíduo. Isto também foi apontado quando tratado sobre 

interiorização de processos sociais, em se tratando de socialização, em Berger e 

Luckmann (1985). A partir do momento que se apropria e utiliza desses 
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processos, a pessoa completou o que se chamou de internalização (conforme 

tratado ao se abordar o conceito de internalização em Mead, 1972). 

Então, somente com a incorporação da sociedade organizada, em 

termos experienciais, ou seja, da experiência daqueles que participam da 

sociedade, isso representa a base essencial e pré-requisito para o pleno 

desenvolvimento do Self  do indivíduo4. Ou seja, só na medida em que se adota 

as atitudes do grupo social organizado e ao qual pertence, em direção a uma 

atividade social organizada, cooperativa, ou em direção aos objetivos do grupo 

do qual  se está ligado, somente assim se desenvolverá uma pessoa completa 

com um Self completo (Mead, 1972). 

O esporte é detentor de uma lógica. E este fato pode contribuir para a 

organização da pessoa. Ou melhor dizendo, as pessoas ao praticarem um  

Esporte, devem ter um objetivo definido. As ações dos indivíduos distintos estão 

relacionadas entre si e ligadas com esse objetivo, sem a presença de conflito. 

Um componente da equipe não está em conflito consigo mesmo, está em acordo 

com a atitude do outro membro da mesma equipe. Existe uma unidade definida 

que é introduzida na organização das pessoas, de maneira a contribuir com o 

objetivo do Esporte praticado. Comenta Mead (1972): 

 
“O esporte, constitui, assim, um exemplo de situação na qual surge 
uma personalidade organizada. Na medida em que a criança adota 
a atitude do outro e permite que essa atitude do outro determine o 
que fará com referência a um objetivo comum, nessa medida, se 
converte em um membro orgânico da sociedade. Se incorpora a 
moral dessa sociedade e se converte em um membro essencial 
dela. Pertence a ela no grau em que permite que a atitude do 
outro, que ele adota, domine sua própria expressão imediata. Uma 
espécie de processo organizado está aqui envolvido.” (p. 188-189). 

 

  O que podemos deduzir disso tudo é que, assim como na situação 

Esportiva, comparativamente, podemos transferir para o contexto social mais 

                                                           
4 O conceito de Self em Mead, é importante para a compreensão da organização da vida social. O Self surge e 
se desenvolve no processo da experiência dos indivíduos e suas ações (no espaço de interações sociais). Mead 
refere-se ao Self como “consciência de si”  ou consciência auto-reflexiva (isto é, que se reflete nas 
experiências de relações do indivíduo consigo mesmo e com o mundo exterior). (Bazilli et alii, 1998). 
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amplo. No caso da criança, isso começa acontecer bem cedo. O Esporte contribui 

para isto e: 

 
“A importância do esporte reside em que está inteiramente dentro 
da experiência da criança e a importância de nosso tipo de 
educação moderna consiste em que é levada a cabo como pode 
resultar possível dentro desse reino. As diferentes atitudes que 
assume uma criança, estão organizadas de tal maneira, que 
exercem um controle definido sobre sua reação, assim, como as 
atitudes em um esporte controlam sua reação imediata. No 
esporte, alcançamos um outro organizado, um outro generalizado, 
que se encontra na natureza mesma da criança e encontra 
expressão na experiência imediata desta. E, essa atividade 
organizada da natureza da criança, é que controla a reação 
especial, é a que proporciona unidade e constrói seu Self.” (Mead, 
1972, p. 189). 
 
 

 
Na verdade, enquanto no Jogo a criança atua, definidamente, em um 

papel que ela mesma provocou em si , no Esporte, adota o papel do outro e 

reage da mesma maneira que o outro reagiria, ou provoca a reação do outro 

generalizado. Sendo assim, o que ocorre no Esporte ocorre continuamente na 

vida da criança, quando adota as atitudes dos demais que a rodeiam, em 

especial quando adota os papeis daqueles que a dominam e dos quais depende. 

A criança passa a entender a função do processo de forma abstrata. Mead 

(1972) afirma, taxativamente que: 

 
“Ela passa do jogo ao esporte em um sentido real. A criança tem 
que participar do esporte. A moral do esporte se apodera da 
criança com maior força que a moral mais ampla da comunidade. A 
criança entra no esporte e este expressa uma situação social na 
qual pode intervir por completo; sua moral pode ter maior atração 
para ele do que a família da qual pertence ou na da comunidade 
em que vive. (...) Esse processo constitui uma notável etapa no 
desenvolvimento da moral da criança. Converte-se em um 
membro, consciente de si, da comunidade da qual pertence.” 
(p.189). 

 
Notamos, então, o poder e o potencial do Esporte na vida infantil e que 

carregará para seu futuro enquanto adulto. Percebemos que para ser uma 

pessoa, ter um Self, é preciso ser um membro de uma comunidade. Somente 
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quando organizamos as atitudes que são comuns a um grupo, é que podemos 

falar em uma personalidade organizada. Pois, pertence a uma comunidade e 

incorpora as instituições dessa comunidade (valores dessa comunidade) como 

parte de sua própria conduta. Isso conduz ao que Mead (1972) chamou de uma 

pessoa consciente sendo que: 

 
“(...) por consciência de si (grifo, DP) queremos significar um 
despertar, em nós, do grupo de atitudes que provocamos nos 
outros, especialmente quando se trata de uma série de reações 
importantes que constituem aos membros da comunidade. (...) 
Consciência, tal como se usa freqüentemente, se refere 
simplesmente ao campo da experiência, mas a consciência de si 
(grifo, DP) se refere à capacidade para provocar nos outros uma 
série de reações definidas, que pertencem aos outros 
componentes do grupo. A consciência e a consciência de si estão 
em um mesmo plano.” (p.192). 
 

 
                     O Esporte, parece possuir um papel fundamental nesse contexto, ou 

seja, da formação do Self. Sua lógica ajuda a compreender como vimos nos 

constituirmos pessoas numa sociedade ampla. E, em especial, Mead nos alerta 

sobre o papel dele no desenvolvimento da criança. No entanto, ele alerta ainda 

que: 

 
“(...) não somos somente o que é comum a todos: cada uma das 
pessoas é distinta de todas as demais; mas é preciso que exista 
uma estrutura comum como a esboçada, a fim de que possamos 
ser membros de uma comunidade. Não podemos ser nós mesmos 
a menos que sejamos também membros de uma comunidade de 
atitudes que controlam as atitudes de todos. Não podemos ter 
direitos a menos que tenhamos atitudes comuns. O que temos 
adquirido como Selves conscientes de nos mesmos, nos converte 
em membros da sociedade e nos proporciona personalidade. As 
pessoas só podem existir em relações definidas com as demais 
pessoas. Não se pode estabelecer um limite fixo entre nosso 
próprio Self  e o dos outros, posto que, nosso próprio Self  existe e 
participa como tal, em nossa experiência, só na medida em que os 
Selves dos outros existem e participam também como tais em 
nossa experiência. O indivíduo possui um Self  só em relação com 
os Sefves dos outros membros de seu grupo social; e a estrutura 
de seu Self expressa ou reflexa a pauta geral de conduta do grupo 
social ao qual pertence, assim com o que faz a estrutura do Self de 
todos os demais indivíduos pertencentes a esse grupo social.” 
(Mead, 1972, p.192-193). 
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                    Então, no Esporte, ou melhor dizendo, na experiência esportiva a 

criança vivencia todos esses aspectos. Já no adulto praticante, pode-se, por 

hipótese, dizer que, ao se engajar num Esporte, está reafirmando seus laços com 

a sociedade da qual pertence e atua. Desta forma, Linguagem, Jogo e Esporte, 

constituem elementos fundamentais para entender a constituição do indivíduo 

enquanto membro de um grupo social e permite falar que deste modo, participa do 

meio cultural. Afinal de contas, não são esses elementos emergidos no seio 

cultural? Acredito que sim. E, diga-se de passagem, envolvem comunicação, 

portanto, interação e trocas simbólicas universais. Daí suas articulações serem tão 

poderosas socialmente.  

                  Tendo em vista todos os aspectos levantados anteriormente, 

passamos a abordar o tema do Esporte Adaptado aos portadores de deficiência 

física. Suas características gerais e importância para o convívio social desses 

indivíduos. Freitas (1997) coloca que, em se tratando do esporte adaptado: 

 

“Em uma primeira análise da história do esporte para portadores 
de deficiência, pode-se observar que duas linhas distintas se 
formaram a partir da Segunda Grande Guerra e caminham 
paralelas cada qual com seu objetivo. Uma delas, com enfoque 
médico, representada por Dr. Guttmman, na Inglaterra, utiliza para 
seus pacientes o esporte como auxílio na reabilitação. Outra linha, 
vinda dos Estados Unidos, utiliza o enfoque esportivo como forma 
de reinserção social, dando a conotação competitiva utilizada pelo 
desporto, culminando com organizações esportivas distintas.” (p. 
22). 

 

             No decorrer da história, essas duas linhas se cruzaram, constituindo 

objetivos comuns. Procurando-se a integração do atleta e sua reabilitação social. 

Quanto ao Basquete Sobre Rodas, modalidade esportiva aqui enfatizada, 
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representa hoje uma realidade no mundo e se constitui não só como reabilitação, 

mas, veículo de inclusão social. Ainda em termos históricos, temos que: 

“O basquetebol sobre rodas surge como modalidade esportiva, 
primeiramente, inserido na proposta de reabilitação de portadores 
de lesão medular do período pós guerra. Posteriormente, com os 
resultados obtidos, no aumento da sobrevida dos pacientes, que 
morriam em conseqüência de infecções secundárias, advindas do 
pouco conhecimento dos médicos sobre esse trauma, estendeu-se 
a outros tipos de deficiência física.”  (Freitas, 1997, p. 9.). 
 

              Notamos, então, que o pós guerra representou um período de avanços no 

que se refere a compreensão e estudos sobre a deficiência física. No Brasil, o 

desenvolvimento do esporte para pessoas portadoras de deficiência física teve 

início no ano de 1958. Foi trazido dos Estados Unidos e sua implantação 

aconteceu no Rio de Janeiro. Em termos de pesquisa, foi apenas a partir da 

década de 80 que o desenvolvimento sobre o assunto começou a tomar vulto. 

Logo, a prática do basquetebol sobre rodas começou através de Associações e 

Entidades Nacionais, organizadoras do desporto no país, com o objetivo de 

propiciar oportunidades de participação de atletas com deficiência física em 

eventos esportivos, sem maiores interesses em pesquisa científica. A prática do 

Basquetebol necessitou adaptações, e: 

 
“Assim, o basquetebol convencional e o basquetebol sobre rodas, 
com suas adaptações, são jogos extremamente emocionantes, 
rápidos e se fundamentam em habilidades motoras, ou seja, 
quanto mais hábil, mais chances o atleta tem de driblar, lançar, 
arremessar, passar a bola e pegar rebote.” (Freitas, 1997, p. 32). 

 

  Esse esporte é uma atividade aeróbica por natureza, utiliza-se de 

precisão e velocidade, exigindo domínio de habilidades específicas. O ponto de 

diferenciação entre o basquetebol convencional e o basquetebol sobre rodas está 

na utilização da cadeira de rodas, que para o deficiente físico é a extensão de seu 
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próprio corpo.” (Freitas, 1997, p.38). E, em se tratando de corpo, em termos 

comparativos entre o basquetebol convencional e o basquetebol sobre rodas 

encontramos que: 

 
“Analisando o biótipo dos atletas do basquetebol convencional, 
observa-se que seus praticantes têm características específicas: 
atletas altos, com grandes envergaduras, onde a base de muitas 
habilidades está nos membros inferiores. No basquetebol 
convencional, desde os primeiros anos de sua existência, a altura 
dos atletas tem sido fator marcante nos jogos e ainda perpetua. 
Atletas com 1,98m no basquetebol, são considerados “baixinhos”.  
Em relação aos atletas em cadeira de rodas, o fator altura é um 
ponto de extrema discrepância, pela própria situação dos atletas 
jogarem sentados. Esse diferencial revela que os atletas 
deficientes se encontram em um nível de altura física mais baixa 
que os atletas “andantes”, sem qualquer adaptação nas regras 
referentes à altura da cesta de basquetebol.” (Curro, 1996, apud 
Freitas, 1997, p.33). 

 

  Aqui encontramos uma denominação cotidiana no meio esportivo 

adaptado, ou seja, os que praticam basquetebol sobre rodas são chamados de 

“cadeirantes”, as demais pessoas, “andantes”. Formou-se uma linguagem nesse 

meio e ela se tornou habitual, dadas as características do Esporte e da clientela 

nele envolvida.  

  O basquetebol sobre rodas hoje, congrega portadores de deficiência 

física, é valorizado socialmente alcançando renome internacional. Isso a ponto de 

virar motivo de notícias que tendem a incrementar o esporte em terras brasileiras. 

Vejamos: 

 

“O basquete paraolímpico brasileiro chegou a Atenas como um 
vencedor que passeava sua soberania sobre os mapas do Brasil e 
da América do Sul. Na Grécia, encontrou em usa caminhada, 
vencedores mundiais e paraolímpicos: um outro patamar de 
competição. Pelo programa de preparação, pela estrutura à 
disposição, intensidade dos treinamentos, testes realizados até a 
estréia, o Brasil chegou a Atenas como uma equipe difícil de ser 
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vencida. (...)  mostrou que o caminho do basquete nacional em 
cadeira de rodas começa a percorrer a necessária revisão de 
conceitos técnicos, classificação funcional, arbitragem e da própria 
cultura da modalidade no país. Com isso, o Brasil poderá “figurar 
no mapa” que leva a Pequim-2008.”  (Brasil Paraolímpico, 2004, 
p.7). 

 

  Observamos que o basquetebol sobre rodas contribui, e muito, para 

um processo de valorização do portador de deficiência física, já que, além de 

propiciar  interação com seus pares, eleva a auto-estima e mostra à sociedade 

que não são tão deficientes quanto se mostram. Desta maneira: “Praticar, ensinar, 

assistir, enfim conviver com o basquetebol sobre rodas, abre-se caminhos para 

que a sociedade possa compreender as diferenças existentes em seu meio.” 

(Freitas, 1997, p. 87).  

                      Logo, o basquetebol sobre rodas, representa fator de valorização, 

inclusão e reafirmação do que venha a ser viver em sociedade. Ao adotar 

objetivos, a perspectiva do outro e lutar por metas em comum, com ações visando 

a cooperação, com certeza, contribui-se para um viver em sociedade de maneira 

mais justa e humana. O Esporte pode contribuir com isso tudo, como visto, desde 

criança e fortalecendo valores na fase adulta. O esporte adaptado mostra que na 

sociedade, somos todos deficientes, de algum modo, temos potenciais e 

precisamos uns  dos outros. Na verdade, somos todos diferentes e necessitamos 

é aprender a conviver com a diferença, sem amarras. 
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2. METODOLOGIA 

 
HISTÓRIA DE VIDA 

   

O objetivo desse estudo consistiu em investigar a Identidade individual 

de um Deficiente Físico “cadeirante”, praticante de Basquete em Cadeira de 

Rodas, do Programa envolvendo essa modalidade esportiva em Piracicaba. Sem 

desconsiderar o processo de socialização, nesta pesquisa foi dada maior ênfase 

ao processo de individuação, na formação da identidade. 

A opção aqui feita pelo Materialismo Histórico, pode ser entendida, 

quando Ciampa (1987) explica que “É sabido que ao se afirmar a materialidade do 

real, deve-se sempre considerar que suas manifestações são sempre formações 

materiais. “ (p. 150 – grifo do autor). Assim diz a seguir: ”(...) ao estudar um ser 

humano, deve ficar claro que se está sempre estudando uma formação material 

determinada (...) “ (p.150), esclarecendo que: 

 
Com isto, o que se está querendo afirmar é a materialidade da 
identidade. Isso de forma alguma conflita com a noção de 
identidade-metamorfose, exatamente porque a possibilidade de 
transformação é uma propriedade da matéria, propriedade que 
toda formação apresenta, como parte da totalidade (matéria). (...). 
Se não há nada que não seja devir, a superação do devir não é 
aniquilamento, mas metamorfose (...)” (p. 151). 

 

Decidiu-se pela utilização da chamada metodologia qualitativa do tipo 

História de Vida. E, de maneira geral, utilizá-la como técnica de captação de 

dados (Haguette, 2000). A partir dela, poder entender a formação da identidade do 

deficiente físico que pratica Basquete Sobre Rodas, aqui chamado de 

“cadeirante”.  

A decisão de trabalhar com História de Vida atende aos interesses 

teóricos desse estudo, já que se encontra embutida nela a consideração da 

realidade social como um processo, em constante mudança. Para Queiroz (1988): 

“A história de vida é portanto técnica que capta o que sucede na encruzilhada da 

vida individual com o social.” (p.36).  
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A noção de processo permeia o estudo, conduz-nos ao dinâmico, ao 

homem em movimento. Neste contexto de processo, requer-se uma compreensão 

íntima da vida dos outros. Subjetividades e objetividades se entrecruzam de 

maneira a que, ao contar uma história pessoal de vida, estes elementos emergem. 

O trabalho com história de vida representa ferramenta valiosa para a 

compreensão do que é exterior ao indivíduo e o que ele traz no seu interior, seu 

íntimo (Queiroz, 1988). 

O uso da História de Vida como técnica “(...) fornece uma riqueza de 

detalhes sobre referido processo, cujo caráter só seríamos capazes de especular 

na ausência de uma técnica adequada.” (p. 82). Com a utilização da transmissão 

oral, as histórias de vida, “(...) querem fazer falar os “povos do silêncio” através 

dos seus representantes mais humildes (...)” (Poirier et alii, 1999, p.12). Significa 

não deixar se perder experiências vividas que, quando bem trabalhadas, permitem 

levantar o processo pelo qual o homem foi e é  engendrado. O fato que marca a 

técnica de Histórias de Vida é: 

 
 “(...) que a colecta de histórias de vida não deve privilegiar nem 
uns nem outros; as  pessoas  mais  interessantes são  
precisamente  aquelas  por quem ninguém se interessa – o 
“homem qualquer”, ou “médio”, de quem se  pode  pensar  que  é  
o  mais representativo dos modelos culturais da sociedade.” 
(Poirier et alii, 1999, p. 14). 

 

A partir deste ponto de vista, concorda-se com Haguette (2000) quando 

relata que a História de Vida “(...) atende mais aos propósitos do pesquisador que 

do autor e está preocupada com a fidelidade das experiências e interpretações do 

autor sobre seu mundo.” (p. 80). Apesar do enfoque do trabalho apresentar-se a 

partir do investigador, a intenção consiste em dar voz para que atores sociais 

contem sua vida, de maneira aberta, descontraída, de forma a considerar o que foi 

narrado como importante para seleção documental, em momento posterior. 

Com efeito, esta premissa vai ao encontro do fato de Haguette (2000) 

enfatizar o  “(...) valor da perspectiva do ator por aceitar que a compreensão do 

comportamento de alguém só é possível quando este comportamento é visto sob 

o ponto de vista do ator “ (p. 81). Valorizar o ator social no que ele narra, ouvi-lo e 
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fazer análises interpretativas a partir da visão do mundo e das vivências dele 

representa desafio  com conseqüências importantes para os desdobramentos da  

pesquisa a que se propõe este estudo. 

No contexto das Histórias de Vida, três  elementos são fundamentais, 

isto é, a narrativa, a figura do narrador e a do narratário (questionador). A narrativa 

representa aquilo que é contado, sobre tal ou qual experiência, assuntos, fatos da  

vida.  Para Poirier et alii (1999) o narrador é a designação para aquele que se 

exprime, do qual se registra a narrativa, é o portador da informação. Já o 

narratário significa o parceiro do narrador, aquele que coloca as perguntas 

formadoras da trama da conversa. É um inquisidor, curioso, interessado em ouvir 

sobre o vivido pelo outro. Deste modo, do lado daquele que investiga tem-se que: 

 
“O pesquisador é guiado por seu próprio interesse ao procurar o 
narrador, pois pretende conhecer  mais  de  perto, ou  então  
esclarecer  algo que o preocupa; o narrador, por sua vez quer  
transmitir  sua  experiência, que considera digna de ser 
conservada e, ao fazê-lo, segue o pendor de sua própria 
valorização, independentemente de qualquer desejo de auxiliar o  
pesquisador. Procurará  por  todos  os meios relatar, com detalhes 
e  da  forma que lhe  parecer  mais  satisfatória, os fatos que 
respondem aos seus próprios intentos, e tudo isto pode convir ou  
não ao  pesquisador,  o  qual  tentará  então  trazer  o  narrador  ao   
“bom caminho”, isto é, ao assunto que estuda.” (Queiroz, 1988, p. 
18). 

 
Nota-se que uma certa imparcialidade do pesquisador é questionada. 

Ele possui seus interesses de investigação. Tem-se, de um lado, o  valor imenso 

do narrador, aquele que narra o que viveu, de outro lado, temos o  investigador, 

com  um viés, um ponto de vista, um sistema, com uma problemática a ser 

investigada. 

Na verdade, este estudo realizou uma coleta metódica e sistemática de 

histórias de vida. O narratário (o autor deste trabalho, no caso), representou o 

intermediário, com a função complexa de incitar, coordenar e moderar o narrador 

naquilo que despertasse curiosidades ou interesses para a pesquisa.  

De acordo com Poirier et alii (1999): “Na história de vida, pede-se a um 

indivíduo que se conte, que descreva a sua história pessoal.” (p.49). Revendo, 
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desta forma, um certo vivido social. Assim, “A história de vida é contada por um 

personagem e gira em torno deste.” (Queiroz, 1988, p.37). 

Outra questão apontada por Poirier et alii (1999) diz respeito à 

transcrição dos dados coletados: “A transcrição de uma narrativa oral é um 

trabalho longo, fastidioso e minucioso; para poder realizá-lo, é necessário colocar-

se nas melhores condições materiais.” (p.56). Neste caso, exige-se paciência, 

perseverança e muitos cuidados tanto na escuta quanto no manuseio do material 

registrado. 

Segundo Queiroz (1988), quando  utiliza o relato, o pesquisador passa 

a se preocupar com suas próprias intenções, logo, sacrificará boa parte das 

intenções primeiras do narrador, isto é,  contar sua história a sua maneira. O 

propósito do narrador ficará, então, em segundo plano. Isto acontece, pois o 

interesse do narrador: 
 “(...) não coincide nunca inteiramente com os propósitos do 
pesquisador; foram os desejos deste que deslancharam o relato, 
sendo então predominantes sobre o intento do narrador. Em 
segundo lugar, porque o pesquisador utilizará em seu trabalho as 
partes do relato que sirvam aos objetivos fixados, destacando os 
tópicos que considerará úteis e desprezando os demais.” (Queiroz, 
1988, p. 18). 

 
Queiroz (1988) comenta que o conjunto de informações reunidas 

precisa ser devidamente trabalhado através de procedimentos como a descrição, 

a análise, o levantamento de inferências, a compreensão e a explicação. Estas,  

representam fases diferentes, pois um material bruto recolhido passa a  ser 

analisado. 

No entanto, de acordo ainda com Queiroz (1988), quando se faz uma 

análise, esta “(...) significa decompor um texto, fragmentá-lo em seus elementos 

fundamentais, isto é, separar claramente os diversos componentes, recortá-los, a 

fim de utilizar somente o que é compatível com a síntese que se busca.” (p.19). 

Enfim, a opção pela história de vida neste estudo, está em 

concordância também com Habermas (1990), quando comenta que:  
 
“Só pode possuir um conceito de individualidade que aponta para 
além da mera singularidade aquele que sabe – perante si mesmo e 
os outros – quem ele é e quem ele gostaria de ser.” (p.202).  
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Com efeito, enfatizando certos aspectos, de modos que:  
 
“(...) isso só é possível se o indivíduo apropria-se de sua história de 
vida de modo crítico: num ato paradoxal, eu tenho que escolher-me 
a mim mesmo como eu sou e como eu gostaria de ser. A história 
de vida torna-se o princípio da individuação, mas para que isso 
aconteça, precisa ser transladada, através de tal ato de auto-
escolha, para uma forma de existência auto-responsável.” (p. 198-
199). 
 

Esta citação reflete bem o que se pretende com essa pesquisa. Através 

da história de vida. Incluído nela o projeto de vida da pessoa, caracterizar a 

constituição da identidade no processo de individuação através da socialização, 

pela qual passam as pessoas.  

Isto pode ficar mais claro, enfatizando que, conforme as afirmações de 

Habermas, não basta o sujeito dizer “quem ele é”, mas é necessário também dizer  

“quem ele gostaria de ser”. E, neste último momento, delinear perspectivas de 

para o futuro. 

Tudo isso, também está em concordância com Ciampa (1987), 

especialmente quando discute a noção de identidade humana como movimento 

que pode ser progressivo e regressivo. Diz o autor que: “(...) ser homem é devir 

homem” (p.226), no sentido de lembrar que isso ocorre com o indivíduo e com a 

sociedade de tal maneira que precisamos  considerar a questão do 

desenvolvimento não só como ontogênese, mas também como filogênese, 

evidenciando um nexo entre esses dois desenvolvimentos. 

Assim, dependendo do interesse que prevaleça na sociedade sempre 

há uma ameaça, “(...) na medida em que cada singular, em vez de devir homem -

como a metamorfose é inevitável - , devém não-homem, inverte-se no seu 

contrário”. (p. 227). 

Por isso, como diz Habermas (1990), é preciso ir além da mera 

singularidade, que pode ser descrita numa postura objetivante. É a 

individualidade, que o sujeito expressa ao dizer “quem ele gostaria de ser”, que 

precisa ser compreendida como pretensão que busca o reconhecimento do outro. 

Dizendo de outra forma, na narrativa da história de vida, deve-se 

considerar também o projeto de vida do sujeito de tal forma que não se perca a 
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noção do que Ciampa chama de “temporalidade da identidade” (p. 164), 

articulando passado, presente e futuro. 

 

 
SISTEMÁTICA PARA A COLETA DE DADOS 
 

Neste estudo, inicialmente, participaram 8 componentes da equipe de 

Basquete sobre Rodas do Programa desenvolvido pela Prefeitura da cidade de 

Piracicaba. Eles passaram por entrevista. 

Os jogadores foram contatados no próprio local onde realizavam seus 

treinos, ou seja, no Ginásio Municipal de Esportes. Na presença de doze 

jogadores e dos demais técnicos, foram convidados a colaborar com a pesquisa. 

Foi explicitado o objetivo do estudo e anotado os telefones para posteriormente 

marcarmos um encontro. Os  encontros foram realizados nas residências dos 

jogadores. Isto para deixá-los mais à vontade.   

O primeiro contato ocorreu no final de 2001. No mês de Julho de 2002, 

época de férias, foram feitos contatos telefônicos e marcados encontros. 

Ocorreram sete encontros durante no mês de julho e um no começo de agosto.  

As entrevistas foram gravadas. Antes de eles narrarem suas histórias, 

novamente era explicado o objetivo do estudo e porque eu estava gravando, isto 

é, eles iriam fornecer muitas informações e seria praticamente impossível eu 

guardá-las somente com a utilização de minha memória.  A previsão de duração 

do encontro foi de no máximo três horas. Todas os encontros mantiveram este 

padrão. 

Nos locais e horários combinados, eu e o narrador sentávamos 

próximos um do outro (para facilitar a gravação) e a partir de uma pergunta única 

o sujeito começava sua narrativa. As perguntas norteadoras foram: Quem é 

você?;  Quem você gostaria de ser? e Conte-me a sua história. Questões abertas 

e que possibilitaram aos sujeitos começarem por onde tinham vontade de iniciar.  

Minha interferência foi à mínima possível. Esta somente aconteceu quando algum 

aspecto narrado não era suficientemente compreendido por mim ou, em caso de 
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necessidade, interrogava sobre fatos que requeriam esclarecimentos ou mesmo, 

quando preciso, fizeram-se recuos ou avanços no tempo para possibilitar 

entendimentos do presente ou de algum fato narrado no presente com raízes no 

passado,  pouco explicitado pelo narrador.  

A pessoa tinha total liberdade para narrar o que quisesse,  no tempo 

que achasse melhor, fazendo os retrocessos no passado da maneira mais 

conveniente para ela. Aprofundamentos aconteceram quando aspectos não 

compreendidos se tornaram relevantes para o estudo. 

A meta era a de ouvi-los sobre o que gostariam de me contar, suas 

experiências de vida, seu vivido social e pessoal. Isto é, deixar que a narrativa 

acontecesse de forma mais fluída possível. Os constrangimentos que porventura 

aconteceram foram, com o caminhar das entrevistas, diluídos e o estar à vontade 

marcou os encontros. 

Completada a narrativa, perguntou-se aos sujeitos se gostariam de 

dizer algo mais. Todos comentaram que era o suficiente e o que tinham a dizer. A 

narrativa durou de uma a  duas horas. Ao final, agradecia a colaboração e 

explicava que o conteúdo das fitas seria utilizado somente para meu estudo e que 

apresentaria a eles o trabalho acabado. Caso surgissem dúvidas, eu voltaria a 

contatá-los para saná-las. 

As narrativas, uma vez gravadas, foram ouvidas e transcritas. As fitas 

foram ouvidas duas vezes e, quando foi necessário, foram ouvidas novamente 

para sanar dificuldades de compreensão. A transcrição aconteceu sem correções 

ou alterações, isto é, ocorreu da exata forma como foi dita, com pausas e 

interjeições ou de palavreado falado de maneira incorreta ao usual.  

Posteriormente à fase das fitas ouvidas e transcritas, passou-se a etapa 

da análise e interpretação das 8 histórias narradas dos sujeitos da equipe de 

Basquete sobre Rodas, todos homens e adultos. Cabe ressaltar ainda, que na 

época do levantamento de dados, realizado em julho de 2002, a equipe  era 

constituída de oito elementos (“cadeirantes”), mas hoje a equipe é formada por um 

número maior de elementos.  
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Dos oito elementos entrevistados, quatro deles eram deficientes físicos 

do tipo poliomielite que andavam com o auxílio de muletas, um deles apesar de 

paralisia nos membros inferiores, conseguia locomover-se também através de 

muletas e os outros três tinham paraplegia e só se locomoviam via cadeira de 

rodas. Somente três paraplégicos (lesados raqui-medulares) utilizavam-se de 

cadeira de rodas tanto para jogar quanto no dia-a-dia. Em relação aos demais, só 

usavam as cadeiras de rodas para os treinos e jogos, isto é, de algum modo, 

utilizavam o recurso das muletas para andar em seu cotidiano (portanto, são vistos 

como “andantes”, consideradas as restrições que eram possuidores).  

Das oito entrevistas realizadas, uma delas foi perdida devido a 

problemas de gravação, sem que fosse possível a transcrição dela. Além disso, 

como o interesse da pesquisa era com respeito a deficientes físicos “cadeirantes”, 

ou seja, que se utilizavam o recurso da cadeira de rodas para sua locomoção, seja 

diária ou seja para jogar, decidiu-se que seriam consideradas e analisadas as 

histórias de vida de somente três “cadeirantes” que tinham certos pontos em 

comum, a saber: adquiriram a deficiência física através de acidente (logo, 

andaram um dia com as próprias pernas, mas, com o acidente, passaram a 

locomover-se através de cadeira de rodas), usavam cadeira de rodas diariamente, 

eram adultos e homens que praticavam a modalidade esportiva Basquete sobre 

Rodas. Portanto, decidiu-se realizar esse estudo com os três “cadeirantes” que 

atendiam a esses critérios, chamados aqui de JM, AL e CE.  

O “cadeirante” AL tinha 30 anos, adquiriu a deficiência física com um tiro 

de revólver e não demonstrou muitas ações autônomas em sua narrativa de 

história de vida. Já o “cadeirante” CE, adquiriu a deficiência física, quando adulto, 

com 36 anos de idade, trabalhou pouco sua história de vida.  

Finalmente, dos três paraplégicos (“cadeirantes”) escolhidos, decidiu-se 

ficar com apenas um, graças a uma peculiaridade que chamou a atenção do 

pesquisador: um deles (aqui chamado de J.M.) trabalhou mais a própria história de 

vida (logo, aprofundou mais) em sua narrativa. Mostrou clareza de compreensão 

de sua história pessoal e, portanto, um modelo biográfico interessante para 

investigação identitária (e como princípio para entender o processo de 
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individuação). JM apresentou consciência da própria vida, responsabilizando-se 

por ela e, tomando assim, as “rédeas da sua própria vida”.  

Na verdade, a escolha deveu-se ao fato de se considerar o que Gerth e 

Mills (1970, apud Habermas, 1990) apontaram como sendo importante para a 

individuação do “si mesmo”  (Selbst) e, por conseguinte, para a constituição da 

identidade, ou seja, esse processo resultaria do número e do alcance das ações 

autônomas iniciadas pelas pessoas. O sujeito denominado nesse estudo de J. M., 

apresentou potencial, capacidade para decisões baseadas em escolhas 

conscientes. Apresentou ser uma pessoa que, pelo menos, em potencial, busca 

conhecer-se e desenvolver-se em cima de um projeto de vida também consciente. 

Pareceu ser uma pessoa que sabe quem ele é e quem ele gostaria de ser.   

  

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
 
JM  narra sobre quem ele é  hoje e quem era antes do seu acidente 
 

A História de Vida analisada a seguir é a que trata da Identidade 

pessoal de JM. JM é um paraplégico “cadeirante”. Ele me recebeu para uma 

entrevista, em sua casa, numa manhã,  mais especificamente no escritório, seu 

local de trabalho. Neste espaço havia um computador e equipamentos próprios 

para o ofício daquele que atua em Comunicação Visual, como JM. E, conforme 

explicou Habermas (1990): 

 
 “O ‘Eu’ representa então o ator de uma ação de fala, o qual, num 
enfoque performativo, entabula uma relação interpessoal 
(determinada mais precisamente pelo modo de comunicação com 
a segunda pessoa).” (p. 223).  

 

Nesse momento tratamos de identidade pela via das proposições 

vivenciais e não mais como um privilégio pessoal, mas que, graças à fala que 
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começa a expressar, principia um momento de comunicação com o outro (o 

pesquisador) onde:  
“O significado do ‘Eu’ utilizado performativamente é uma função de 
qualquer ato ilocucionário. Nele a expressão refere-se ao falante 
do modo como ele realiza um ato ilocucionário e se defronta com 
uma segunda pessoa enquanto alter ego. Neste enfoque dirigido à 
uma segunda pessoa, o falante não pode referir-se in acto a si 
mesmo como falante se não assumir a perspectiva de outro e não 
pode descobrir-se a si mesmo a não ser como alter ego de seu 
interlocutor, ou seja, como segunda pessoa de uma segunda 
pessoa.“ (Habermas, 1990, p.223). 

 

Neste ponto, o investigador desse estudo coloca-se em posição de 

reconhecimento perante um falante que expõe sua identidade num contexto de 

intersubjetividade. 

Sua História foi narrada oralmente em resposta as perguntas: “Quem é 

você?”; “Quem você gostaria de ser?” e “Conte-me sua história.” A partir delas e, 

levando-se em conta o que Ciampa (1987) chamou a atenção, “Onde houver 

gente, haverá questão de identidade.” (p.14), descortinava-se, logo na minha 

frente, um conjunto de informações que possibilitaram compreender o 

engendramento da personagem deficiente físico cadeirante. E, tendo em mente 

que  “O singular materializa o universal.” (Ciampa, p.125) passo a narrar, através 

do drama de JM, o movimento identitário dele. Movimento este, sinalizador do 

drama comum de muitas outras pessoas que, de uma hora para outra, por obra de 

uma fatalidade, vêem a se tornar paraplégicos, passam a locomover-se por 

intermédio de cadeira de rodas e,  chamados ou não de cadeirantes, começam a 

viver um drama compartilhado por muitas outras pessoas. 

Falar de si mesmo é questão complexa, invasiva e que exige, em 

primeiro lugar, confiança no outro e, num segundo lugar, abertura e despojamento 

para contar fatos e sutilezas vividas e que passarão a ser compartilhadas pelo 

ouvinte. JM inicia sua narrativa, sua auto-apresentação, com o seguinte 

fragmento: 

 

“Um cara que batalha por uma vida melhor, que aprendeu 
muito com o acidente que eu sofri. Eu sofri um acidente de 
moto e agora sou paraplégico né, lesado medular. E, sei lá, 
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que tem muito a ensinar também, você entendeu? E graças a 
isso, o que aconteceu, eu cresci muito mesmo, entendeu?(...) 
do meu acidente.”  

 

Ao dizer quem é, JM começa se descrevendo como um batalhador, 

paraplégico, lesado medular. É o JM-cara-que-batalha em busca de condições 

melhores de vida. E vida, considerada como uma batalha, uma guerra, da qual, 

alguns saem machucados. Embutido aí, encontra-se uma amargura, talvez, pela 

vida que passou ou que está passando. Inicia enfatizando a atividade, ação, o ato 

de batalhar. A vida parece ser realmente uma batalha constante.  

Apesar de tudo, tirou proveito do acidente. Aprendeu com ele e, dessa 

aprendizagem, entende que tem muito a ensinar. Aprender e ensinar, processos 

que envolvem um ainda maior, o da tomada de consciência (autoconsciência). 

Enfrentamento do acontecido. Crescer, como resultado do acidente, possibilitou 

dizer que construiu saberes oriundos da experiência vivida. Dela, a possibilidade 

de ensinar. Ensinar que se deve batalhar. Que não se deve abdicar da vida. Que a 

identidade sempre é passível de transformação. Nas palavras de Habermas 

(1990), J.M.  desenvolveu uma “conduta consciente de vida”. Aprendeu, cresceu, 

quer ensinar, quer compartilhar, denotando conduta que pode nos levar a crer que 

estamos diante de uma história narrada do ponto de vista de um ser que chegou à 

individuação. 

Em seguida, passa a falar do acidente. Acidente que deixou marcas 

visíveis, corporais (a paraplegia), primórdios de uma  vida “cadeirante”: 

 

“Sofri o acidente faz dez anos, eu tinha 21 anos na época, e 
tive lesão total na medula. Não desisto até hoje de voltar a 
andar, nunca desisti (...). Eu acho que foi isso que me segurou 
até hoje em não entrar em paranóia, que já tive, é claro, no 
começo, umas neuroses assim de voltar a andar ou não, tudo 
assim (...)”. 

 

JM conta que o acidente fez surgir uma personagem, nunca até então 

imaginado, isto é, JM-lesado-medular. Apesar de tudo, um projeto se mantém, o 

de um dia voltar a andar. O desejo de um dia voltar a andar esconde o JM-
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andante-do-passado. Porém, não esconde que sofre muito com a possibilidade de 

nunca mais poder andar de novo. Em desejo, no formato de projeto, um JM-que-

deseja-voltar-a-andar. Não desiste da idéia, mesmo que pensamentos, neuroses, 

dúvidas, apareçam para mostrar uma realidade bastante dolorida, mas, graças ao 

JM-cara-que-batalha, passível de sonhos e de esperança; o desejo é nutrido, 

permitindo o desejar. Mas, talvez demonstrando um certo grau de “realismo”,  fala 

de um outro desejo: 

 

“(...) mas hoje em dia não, hoje em dia , eu queria, gostaria 
de, como dizer, como fazer, de estabilizar profissionalmente 
né, porque, de resto, tudo bem (...) amorosamente, familiar, 
seja tudo assim, só o trabalho que é difícil, porque o 
deficiente geralmente, sofre um preconceito muito grande. 
Isso, por falta de oportunidades, entendeu?”. 

 

JM acalenta ainda, como desejo, a busca de estabilidade profissional. O 

JM de hoje considera que, em termos amorosos e familiares está tudo correndo 

bem. Tem consciência que, para conseguir estabilidade  profissional, sendo 

deficiente, a problemática do preconceito representa um complicador no mundo do 

trabalho. Estar sendo deficiente, isto dificulta a entrada no mundo do trabalho das 

pessoas “eficientes”. Encontrar trabalho já é difícil, aliado a isto,  vem a condição 

que a deficiência amarra. No mundo capitalista, as oportunidades para as pessoas 

deficientes são dificultadas, de alguma forma, pois são desacreditados como 

pessoas, como aptas para exercer alguma função.  

Assim, conforme nos mostra Ribas (1985) ser “deficiente” esconde o 

não ser capaz, não ser  eficaz, aponta o “deficiente” como “não-eficiente”. Desta 

forma, no mundo do trabalho, na lógica sistêmica, é preciso ser eficiente e 

produtivo. E, provar o contrário, que não se é tão deficiente como se apresenta,  

constitui tarefa árdua. Exige, então, que se prove certa eficiência para, em 

seguida, talvez, ser reconhecido como tal. Neste sentido, diz JM: 

 
“(...) eu me considero uma pessoa amiga, em geral não tenho 
inimigos, pelo menos eu não tenho. Podem me considerar 
inimigo, mas eu não considero ninguém como meu inimigo 
não, entendeu? (...) Solidário para o que precisar nas coisas, 
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se alguém precisar de alguma coisa eu faço, com boa 
vontade.”  

 

Completa a resposta à pergunta inicial dizendo que é um JM-amigo-

solidário. Que sua preocupação não se restringe a si próprio somente, mas que 

está pronto a auxiliar os outros no que puder. Consciência do outro e 

conhecimento de potencialidades contidas em si que possibilitam ajudar. 

Prontidão, disponibilidade, essas são as palavras-chaves que poderiam ser 

levantadas para resumir o dito por JM. Estar aberto para ajudar o outro implica em 

disponibilidade.  

O interessante é que JM-cara-que-batalha, batalha numa guerra onde 

não considera o outro como inimigo. Então, não é uma batalha no sentido de uma 

guerra, mas no âmbito das relações humanas. Relações que, para ele, poderiam 

ser mais solidárias e eminentemente humanas (isto é, ela está acontecendo no 

sentido da desumanização). Ele tem a percepção de ser um indivíduo que não se 

encontra isolado, mas em relação com os demais, pode fazer muito pelos outros, 

ser solidário e, nas palavras de Ciampa (1987), “(...) fazer é sempre atividade no 

mundo, em relação com os outros.” (p.137). 

Nesta fala, é importante ainda, levantar o fato de que J.M. expressa sua 

individualidade (“uma pessoa amiga”) quando, anteriormente apresenta-se como 

um batalhador. Temos aí a necessidade de se fazer à distinção entre dois 

elementos básicos neste contexto, ou seja, entre o ser individuado no contexto do 

mundo da vida (“minha identidade própria”, nas palavras de Habermas, 1990.) ou 

e o indivíduo no isolamento de sua singularidade, isto é, no  livre arbítrio.  

O ser individuado na intersubjetividade é expresso no mundo da vida 

em situações cada vez mais complexas, no exemplo de J.M. como “amigo”. Já em 

se tratando do  indivíduo no livre arbítrio, a expressão é empregada em situações 

de ordem sistêmica, conforme o cálculo de preferências pessoais. J.M. mostra seu 

livre arbítrio quando diz ser “batalhador”, isto é,  não depende, para essa ação, 

dos outros, mas de uma conduta isolada e livre de atuação voltada para fins. 

Habermas (1990) mostra que um ser individuado se alimenta de um  

mundo da vida de maneira compartilhada intersubjetivamente e precisa do 
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reconhecimento dos outros como sendo uma pessoa. Exigem-se aqui ações 

comunicativas, voltadas ao entendimento, num sentido rigorosamente de 

intersubjetividade.  Nas relações de amizade, como aponta J.M isso  parece 

acontecer, ou seja, eu só posso me considerar uma pessoa amiga, quando sou 

reconhecido como tal e me reconheço dessa forma. 

 Já no caso do livre-arbítrio, as decisões acontecem conforme 

preferências próprias, não ocorre dependência do reconhecimento por parte das 

outras pessoas,  conduzindo-as a agirem estrategicamente, em que o importante é 

a possibilidade de ser livre, ou, como enfatiza Habermas (1990),  de acordo com 

preferências subjetivas. Parece que o mundo do trabalho, apesar de envolver 

relações humanas, envolve um constante agir estratégico e baseado em 

preferências pessoais. Isto nos mostra que articulamos nossos agir, baseando-nos 

tanto em doses de livre-arbítrio (preferências subjetivas) em que o outro é objeto 

(e não sujeito) quanto em  doses de ações autônomas levando-se em conta o 

outro (não como objeto, mas sujeito), nas relações sociais. 

Até aqui, JM narra quem é ele hoje. Dá um significado para seu hoje de 

maneira otimista. A partir de agora, passa a relatar sobre seu meio familiar, isto é, 

ele apresenta os “outros significativos” que o iniciaram no seu longo processo de 

socialização: 

 
“Eu tenho dois irmãos, um de 42 e uma de 41. Um casado, a 
outra separada e tem uma filha já. Tenho minha avó também, 
não sei quantos anos ela tem, acho que tem uns 86 anos, e 
minha mãe. Minha mãe trabalha no Fórum. (...) sou o caçula. 
(...) Um homem, Engenheiro Florestal (...) (o irmão de 42 
anos, D.P) E a outra irmã, não é formada em nada. Acabou o 
colegial, entrou na faculdade e parou. Aí, nisso eu tive uma 
irmã de criação. Não mora mais comigo, não considero mais 
ela, entendeu?” 

 
Para falar de si envolve seus familiares, se coloca entre eles, é o 

caçula. Tem um lugar no contexto familiar. Em princípio fala pouco deles. Porém, 

coloca-se como integrante de um universo familiar. O JM-caçula, em seguida fala 

de sua infância: 
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“(...) minha infância foi legal, eu não tive pai, né! Mas nunca 
fez falta. Nunca senti falta de meu pai assim. Minha mãe 
sempre supriu todas as necessidades, tanto como pai quanto 
de mãe, assim como tudo. Minha mãe é muito legal (...) 
Nunca conheci meu pai.”. 

 
Neste ponto, JM começa a contar sua Infância-sem-pai, mas 

enfatizando que teve uma infância cuidada por uma super-mãe (ou por uma mãe-

legal, em suas próprias palavras). Uma mãe poderosa que, aparentemente, supriu 

todas as suas necessidades. Uma mãe que acumulou dupla função, isto é, a de 

pai e a de mãe. Isto é possível ? Ele acredita que sim. Talvez esteja se referindo 

às necessidades materiais simplesmente. Mas e as sentimentais? Isto ele não nos 

relata neste ponto de sua narrativa. Daí por diante, principia a narrar seu trajeto 

geográfico, isto é, locais de significação para ele: 

 
 

“Nasci em São Paulo, vim pra Piracicaba, vim aqui, morei 
com meus avós, fui registrado em nome dos meus avós. Meus 
avós que me registraram.” 
 

 
É interessante colocar, neste momento, um resumo que o próprio JM 

formula e que nos servirá de guia para compreender a infância e a adolescência 

dele: 

 
“Ah!, então, nasci em São Paulo, morei em Piracicaba. Daí fui 
pra Itu, fiquei até uns quatro anos em Itú, não sei com que 
idade, porque eu não lembro, eu era muito pequeno. Daí 
mudei pra Campinas, dos  cinco aos sete anos. Daí voltei pra 
Itu, até os oito anos. Fui pra São Paulo. Dos oito anos até os 
dezeseis quase dezessete, morei em São Paulo. Vim pra cá 
(Piracicaba, DP), me alistei aqui, fiz dezoito anos, voltei pra 
São Paulo. Fiquei lá (São Paulo, DP) até os vinte e um e sofri 
o acidente.(...) e aí com vinte e um anos eu sofri o acidente e 
voltei pra cá (Piracicaba, DP) e tô aqui até hoje.” 

 
JM narra essa trajetória, resumida, ao final de sua narrativa. Com efeito, 

ela nos auxilia a entender suas lembranças que passam a serem desenvolvidas. 

Ele delineia todo um trajeto identitário que permite descortinar sua vida, de 

maneira a dar algum sentido para ela. A identidade dele começa a tomar forma, 
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quando fala  dos locais geográficos pelos quais passou. Falar dos locais 

geográficos pelos quais passou. 

Foi registrado em cartório pelos avós, quando o comum seria ser pelos 

pais. Não comenta o fato, mas isso permite pensar sobre uma identidade 

pressuposta, assumida pelos avós (maternos), não pelos verdadeiros pais 

geradores. Seus pais, no papel, são seus avós. Avós com duplos papéis, duplos 

pais ou papéis trocados. O que teria ocorrido JM não relata. Formalmente, temos 

que J.M. é um filho-neto de seus avós. Por outro lado, é um filho sem pai. Mas, 

com quem ele teria se identificado em se tratando da figura paterna? Mais para  

frente, em sua narrativa, J.M. dá pistas de que, talvez, o tio-avô tenha sido um 

ponto chave desse quebra-cabeça. A identificação pode ter ocorrido com esse tio-

avô. Ou, no início de sua vida, a identificação aconteceu via o irmão mais velho. 

Fica a observação, porém com certo ar de dúvida. Comecemos, então, como o 

próprio JM contando: 

 
“(...) morei, minha infância, no interior até os 8 anos, depois 
eu vim para São Paulo (...) morei em Itu, Campinas. Logo 
quando eu nasci eu vim pra cá (Piracicaba, DP). Eu nasci em 
São Paulo, mas logo que eu nasci vim pra cá, mas não lembro 
nada daqui. De Piracicaba não. (...) Acho que 3 meses, 2 
meses de idade, eu vim pra cá. Minha infância eu passei em 
Itu, Campinas assim. Campinas eu lembro um pouco mais. Eu 
tinha 7 anos, de 5 a 7 anos... então eu lembro um pouquinho. 
Era legal tudo assim, mas não tem muito o que lembrar, muito 
criança, né? Criança normal. Morava num condomínio, 
prédios, assim (em Campinas, DP). (...) É que aqui pelo 
interior não tem muito o que falar, quando eu era criança, 
entendeu?” 

 

JM teve uma infância um tanto nômade. Não comenta o porque deste 

nomadismo. Somente dá significado para  sua infância como sendo a de uma 

criança normal ou, em outras palavras, teve uma Infância-que-não-tem-muito-que-

falar. De Campinas muda-se: 

 

“Daí eu mudei de novo pra Itu. Morei um ano só. Morava em 
frente à Rodoviária de Itu, num avenidão que tem lá. Minha 
casa era a única casa de um quarteirão, o resto era só horta. 
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Um senhor tinha uma horta gigantesca lá, e a Light né, na 
época tinha a Light, né? Então não tinha vizinho, não tinha 
nada, então, sozinho praticamente. Só tinha amigos na Escola. 
E daí eu mudei pra São Paulo. Aí é que começou minha 
infância mesmo, viu? Porque São Paulo já é muito diferente 
do interior, né? Aprendi a empinar pipa. Vivia pra rua. Meu 
apelido era João da Rua, entendeu?” 

 

O sentido que dá para sua infância no interior era o de ser solitário em 

casa e de ter amigos somente na Escola. Diz, enfaticamente, que sua infância 

começou, na realidade, só  na cidade de São Paulo (dá muito valor para o local e 

as vivências empreendidas neste local). Delineia-se por aqui, certa fascinação por 

São Paulo. Lá é que se encontram todas as suas referências. Emerge o JM-João-

da-Rua, um personagem. Sente orgulho de, em São Paulo, brincar de empinar 

pipa e, é claro, que aprendeu com outras crianças. Encontramos aí suprida a falta 

de amigos que até então vinha comentando. Já não tem só amigos na Escola, 

mas formou os amigos da Rua. Os amigos da Rua ensinaram a arte de empinar 

pipa. Já não se sente mais sozinho. Vai mais além e conta como era a relação do 

João- da- Rua com a mãe: 

 

“Minha mãe tinha que brigar pra mim entrar pra tomar banho. 
Brigar pra mim jantar, pra ... Não tinha hora pra nada, 
entendeu? Pra ir na Escola,  era um negócio... só queria ficar 
na rua brincando, jogando bola e tudo assim. Fazia tudo que é 
Esporte. Sempre gostei de todos os Esportes. Sempre fui uma 
pessoa muito ativa. (...) jogar bola, voley, o basquete eu fui 
me interessar, acho que com 17 anos. Gostava, mas não tinha 
quadra assim, né? Em São Paulo a gente joga muita bola na 
rua. E voley também, entendeu? Fecha a rua, taca umas 
pedras na rua e joga. Não passa carro. Andava muito de 
bicicleta.” 

 

O JM-João-da-Rua delineia uma personagem ativa, dinâmica. Que 

gosta de Esportes. Que pratica diversos deles, sendo que, o preferido, dadas as 

condições (as possibilidades  que a Rua oferece), é o Jogar Bola (Futebol, ou 

melhor dizendo,  o jogar  Pelada na Rua). Desta forma, amplia-se o universo ativo 
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de JM, passando a JM-João-da-Rua-que-pratica-esportes. Sendo assim, duas 

personagens que se somam. Da prática de Esportes na Rua relata que: 

 

“Depois com 16 anos comecei a surfar, andar de skate, surfar, 
entendeu? Mas, desde os 11 anos eu trabalhava. Sempre 
gostei de trabalhar. Vendia pipa (...) sempre gostei de 
negócio, nunca gostei de Escola, entendeu? De ficar na 
Escola, não era nem de estudar. Nunca gostei do negócio ai... 
parado ali. Me entediava muito, você entendeu?” 

 

De Esportes de Rua, ou melhor, na rua, JM passa a se interessar por 

Esportes Radicais (o surf e o skate). Parece que numa certa altura, da narrativa 

sobre sua vida esportiva, sente que se diverte demais. Lembra vagabundagem, 

somente divertimento. Porém, emenda,  conserta dizendo que também se 

interessou, desde cedo, por trabalho. Articula, neste ponto, o trabalho (vender 

pipa) ao divertimento (empinar pipa). Origem de um personagem futuro, que está 

por vir, ou seja, do JM-negociante, uma outra personagem que emerge e que 

permanecerá constante durante toda sua narrativa de vida. Logo, as personagens 

engendradas podem vir a se somarem, alternarem-se ou a permitirem novas. 

Parece que o JM-negociante  começava a se esboçar na infância: 

 

“Então, quando eu era criança, (...) que eu fazia pipa, juju, (...) 
Vendia, daí comprava mais pipa, mais papel fazia mais pipa, 
vendia, (...) Daí com 11 anos fui trabalhar (...) dobrar jornal, 
pra feirante. Sabe onde você vai vender peixe ? Que o pessoal 
enrola no jornal ? Então, a gente trabalhava com isso aí desde 
os 11 anos. Daí com uns 15 comecei a trabalhar numa 
metalúrgica, de ajudante geral, e aí fui arrumando outros 
serviços, (...) então, eu sempre gostei de trabalhar, e às vezes 
voltava a estudar, trabalhava mais um ano daí parava mais 
um, entendeu? Fazia um supletivo aqui, um supletivo, um 
cursinho de datilografia.” 

 

Prefere o negócio de vender pipa ao negócio de ficar parado na Escola. 

O sentido que dá para disso, é o fato de ficar entediado. Gosta de estudar, não de 

ficar parado (associa o estar na Escola com o “ficar parado”, isto nada mais é que 

uma consideração crítica dele aos modos tradicionais do funcionamento escolar). 
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O JM-ativo-via-esportes rejeita e critica a falta de dinamismo escolar. Fala de onde 

começou a idéia de surfar e de seu gosto por este Esporte, lá em São Paulo, com 

dezeseis anos: 

 

“(...) em São Paulo também, (...) eu comecei a surfar, foi acho 
que a época melhor da minha vida. (...) Eu surfava em todo o 
litoral, não tinha uma praia só. (...) Eu alugava um 
apartamento. Eu já era bem um surfista calhorda mesmo, né? 
Só de fim de semana. (...) É aquele surfista que não é local, 
né? Aquele negócio, calhordão, tipo pegar buzão com prancha 
dentro, entendeu? Pegar ônibus, né? buzão. E, então, era só 
surfista de fim de semana, né? E eu gostava bastante (...) eu 
não bebia, não usava drogas, não fazia nada. Eu surfava, 
adorava isso!” 

 

O JM-surfista-calhorda ou JM-surfista-de-fim-de-semana, vem em 

seguida ao JM-João-de-Rua e JM dá significado a este período como  a “época 

melhor da minha vida”. Momento de total busca de independência e liberdade de 

ações. E, em se tratando de independência, JM, a seguir, fala de seu processo de 

conquista da sua  independência em relação à mãe:  

 

“Então, foi nessa época aí que eu surfava, uma época mais 
legal assim, que eu comecei a ficar mais independente, que 
minha mãe não gostava que eu fosse viajar sozinho. Então eu 
arrumei uma briga pra minha mãe me deixar viajar, porque 
ela tinha medo de eu ir sozinho (...) Então, eu dependia dela, 
né! Pra tirar autorização pra viagem que era necessário, né!”  

 

Comenta ainda: 

 

“Com 15 anos eu mesmo comprei minha prancha (...) Então 
era uma guerrinha pra minha mãe me deixar viajar (...) Porque 
os outros também podiam, e ela não queria que eu fosse. Mas 
daí, montando briga, ela sempre deixava (...) E daí eu fui, 
então, foi muito legal (...)” 

 
A sua maioridade estava sendo antecipada. Viajar, surfar, atos de pura 

independência. O ficar independente, ir se desligando da mãe, aqui encontramos 

espaço para o que Habermas (1990) trata como sendo a autonomização do “si 
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mesmo”  (ou do Selbst), ou melhor dizendo, neste momento é que percebemos 

um JM esboçando certa autonomia de ações, à medida que a mãe concorda com 

suas viagens. Mas, vai além: 

 
“(...) daí eu comecei a namorar (...) mais sério (...) Antes era 
namorinho de moleque (...) Então foi, acho que foi uma época 
legal (...) Foi uma época que foi até os 16, 17 anos.” 

 

 

O JM-surfista-calhorda que também é o JM-que-namora,  arruma brigas 

com a mãe em busca de autonomia. O namoro sério demonstra certo 

distanciamento da mãe e confirma seu desejo de crescimento. Começar a 

namorar implica estar em busca de reconhecimento como homem.  

A permanência na cidade de São Paulo aconteceu até os 16 anos. No 

entanto, o irmão mais velho entra na universidade (vai cursar Engenharia 

Florestal) a família não consegue manter-se em São Paulo pagando aluguel, 

precisam custear o irmão estudando fora, sendo assim, foi preciso mudar-se para 

Piracicaba (pois tinham casa própria lá): 

 
“Não foi uma época legal porque deixei todos os meus amigos 
lá, namorada, emprego, tudo pra vir pra cá. Eu não gostei 
muito não. Senti uma época de... não vou dizer revolta, mas 
até que foi sim. Eu vim pra cá não foi por opção (...) então 
não gostei, eu sei que não ficava nem aqui, e cada 
oportunidade que eu tinha, voltava pra São Paulo. Não 
arrumava trabalho aqui, nunca fazia nada, justamente pra ir 
embora pra lá.” 

 

Foi preciso deixar todas as suas referências paulistas, seu suporte 

identitário. Coloca pouco significado na estadia de um ano em Piracicaba, em 

suas próprias palavras: 

 

“Aqui em Piracicaba não teve nada de interessante, (...) Esse 
um ano que eu passei aqui eu vivi no SESC. (...) vivia no 
SESC jogando ping-pong e na piscina, eu gostava bastante de 
nadar, (...) Aqui eu namorei também, foi um ano que só 
ficava... O dia inteiro na casa... O dia inteiro no SESC, e a 
noite ia para a casa da namorada e vinha pra casa.” 
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Prefere dizer que nada havia de interessante na cidade,  só que, o 

SESC chamava a atenção. Local para vadiar, aproveitar, de algum modo, numa 

cidade que não queria para viver. JM-que-vadiava também namorava. Só que um 

namoro onde “só ficava”, sem maiores responsabilidades. Nota-se, nesse ponto, 

que J.M. desenvolve comportamentos no sentido de evitar compromissos, para 

preservar seu livre arbítrio. Prefere viver na vadiagem, mas uma vadiagem com 

projeto de, poder um dia voltar para São Paulo. Não pretende estabelecer vínculos 

fortes em Piracicaba (por exemplo, não namorar sério, somente ficar). 

No entanto, percebemos que nessa fala, JM nos apresenta a verdadeira 

origem de seu encanto pelo surfar, isto é, em suas palavras: “eu gostava bastante 

de nadar” . Fazia o que gostava de fazer, vadiava como estratégia de manter viva 

a possibilidade de voltar a viver em São Paulo. 

O JM-revoltado, preocupa-se, agora,  com sua situação de possível 

perda de independência, não por opção, mas por contingência do acaso, isto é, é 

preciso mudar da cidade que gosta e onde está construindo sua autonomia, para 

outra, de que não gosta e responde com o livre arbítrio (vadiagem). Isso tudo, 

relata ele (referindo-se à mudança de cidade), para facilitar a vida universitária do 

irmão. Poderíamos dizer que JM muda-se  para Piracicaba contra sua vontade e, 

ao mesmo tempo, em hipótese, perde um elemento de identificação que talvez 

fosse importante em sua vida, ou seja, o irmão mais velho. Explica que:  

 

“Daí eu fiquei um ano aqui, até os 18 anos. Que eu me alistei 
aqui. Saí por excesso de contingente. Trabalhei uns três meses 
só aqui. Vivia vadiando, não queria ficar aqui, entendeu? Eu 
vim pra cá porque aqui a gente tinha casa própria, em São 
Paulo não. Meu irmão fazia faculdade na época, em Lavras. 
Então, pra manter o meu irmão na faculdade nós nos 
mudamos pra cá, porque o aluguel em São Paulo é muito 
caro, né! Então, aqui não pagava aluguel. Era só a renda da 
minha mãe e minha irmã, eu não quis saber de nada daqui. Fiz 
18 anos, voltei pra lá morar com minha avó. Aí voltei a 
trabalhar tudo lá. Daí voltei a estudar e tudo mais. Eu abri 
uma loja de aluguel de roupa social, vestido de noiva, tudo o 
mais.” 
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Até esse momento J.M. tem suporte familiar para consolidar suas 

vontade. Ele se entende com a mãe, separa-se (ida para São Paulo) a seguir e, já 

em São Paulo recebe apoio dos avós. O suporte continua e, mais uma vez, seu 

livre arbítrio é exercido no mundo sistêmico (abertura da loja de roupa social). Sua 

primeira ação autônoma se esboça fruto da aquisição da maioridade (contexto 

normativo) e como conseqüência, a tomada de decisões importantes na vida dele. 

Isso tudo nos fala Habermas (1990) faz parte do o processo de individuação por 

que passam os seres humanos em seu caminhar pela socialização. 

No entanto, a mãe ainda fazendo parte do processo: 

 

“Daí quando fiz 18 anos, falei com a minha mãe, e ela falou: 
‘Ah! Você que sabe, você é de maior, vá pra lá!’ daí fui, 
voltei pra São Paulo. Eu lembro, acho que eu fui com uma 
bermuda jeans cortada, um tênis e três camisetas, não tinha 
mais nada (...) eu acho que duas blusas de frio, em São Paulo 
faz frio (...) e morava numa pensão lá. Daí minha avó falou 
pra eu ir morar com ela. Eu morava com minha avó, meus 
bisavós que tinham 95 anos na época. Morreram aos 99. O 
casal tinha 75 anos de casado. É bonito! (...) Eu voltei mais ou 
menos no bairro que eu morava mesmo (...) Que é na Mooca, 
zona leste.” 

 

                 

Tendo local para morar sem pagar, JM diz: 

 

“(...) meu tio-avô que morava lá. Era um lar dos velhinhos (...) 
Daí eu fui morar com eles. E foi bom pra caramba, pois eu 
não precisava dar dinheiro pra aluguel, pra água, luz, nada. 
Então o que eu ganhava era meu. Então daí eu comecei a 
comprar roupa, comecei a ficar mais independente (...) voltei 
a namorar de novo (...)” 

 

Conquista liberdade financeira graças ao contato com os parentes com 

os quais vai morar e que o reconhecem como tal. Não é mais preciso dispor de 

seu próprio dinheiro para as despesas domésticas. O suporte do mundo da vida 

está estabelecido e este suporte contribuiu para maior liberdade das ações 
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autodeterminadas de JM. Encontra lá com os avós, um tio-avô, quem sabe, se 

identifica com ele.  

JM prefere São Paulo, cidade de nascimento, para viver, desde cedo. 

Quando a família precisou mudar-se para o interior, para não pagar aluguel e 

sustentar o irmão mais velho de JM na faculdade, seu comportamento muda. Faz 

corpo mole, vadia, é obrigado a acatar sua dependência pela família até que 

complete 18 anos de idade. Completados 18 anos, volta para São Paulo. Começa 

novamente a estudar, a trabalhar. Consegue até abrir um negócio. Encontramos 

aqui novamente um entrelaçamento entre o mundo da vida e o do sistema. De um 

lado J.M. vai morar em um bairro onde predominam italianos (Mooca) e 

supostamente, seus avós (de origem italiana?) podem ter hábitos que auxiliaram 

J.M. (um meio familiar propício, caloroso), de outro, abre um negócio (mundo 

sistêmico) que contribui com sua liberdade financeira. Daí que, mundo da vida 

(suporte) mais o mundo sistêmico se mesclam para, quem sabe, no futuro, 

constituir a individualidade de J.M, ou o que Habermas (1990) cunhou como um 

“ser individuado”.  O JM-negociante continua em ação. O JM-negociante narra 

como foi que chegou até o emprego na loja de um amigo, significando o fato como 

uma oportunidade de trabalho e volta para São Paulo: 

 

“Fui lá já com emprego (...) o amigo meu me ligou, esse aí da 
loja, o V. me ligou e falou pra mim que tinha emprego pra 
trabalhar com ele. Então fui, comecei a trabalhar com ele, e 
morava numa pensão lá. (...) eu trabalhava com um amigo 
meu. Ele tinha três lojas, daí eu comprei uma loja dele. Fui 
guardando dinheiro, ficava devendo, férias, décimo terceiro, 
não tirava. Chegou uma hora que eu levei o bastante e falei: O 
que você acha ? Vende uma pra mim ? E ele vendeu, 
entendeu ? Então, sempre fui.... tive um tino assim pra 
negócio.” 

 

O JM-negociante permaneceu atuante, seu tino comercial falou mais 

alto. Aproveitou uma oportunidade que começou como empregado de um amigo 

chegando a dono do próprio negócio. Independente, dono do próprio negócio. 

Lembra que a origem do JM-negociante começou na infância que teve em São 

Paulo, no JM-João-de-Rua que empinava pipa. Assim, decide comprar uma das 
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lojas do amigo, um projeto que pareceu estar na mente de JM quando, mais 

adiante, relata que guardou dinheiro, como exercício do livre arbítrio.  

Ou melhor dizendo, a origem de seus futuros negócios aconteceu lá na 

sua infância, quando além de empinar suas próprias pipas, construía outras para 

vender. Tinha interesses pessoais (brincar) e já engatilhava sua entrada no mundo 

sistêmico ao ganhar dinheiro como resultado de suas vendas, isto é, com a 

percepção de que seus produtos (pipas) podiam render dinheiro. Só que, como 

Mead (1972) já apontava, no brincar se esboça a entrada da criança no mundo 

social, isto é, começa a apropriar-se de papéis sociais, treina-os nas brincadeiras. 

O trajeto de JM-negociante demonstra, confirma seu tino comercial. De 

JM-vendedor-de-pipa a JM-dobrador-de-jornal  para  JM-metalúrgico. Tudo 

relacionado a negócio, ao mundo sistêmico, em especial, o do trabalho. Essas 

personagens vão se constituindo e com elas todo um universo de significados as 

contitui (Ciampa, 1987). Estavam dadas as condições objetivas para que 

emergisse o JM-negociante. Até aqui, a vida de J.M. estava equacionada, ou seja, 

suportada pela família dos avós e com autonomia financeira. Tudo conduzia a 

caracterizar JM como um ser individuado ou, pelo menos, em processo de 

individuação. No entanto, JM morando na Mooca, lembra e começa a contar sobre 

o acidente, acidente situado e contextualizado: 

 

“É, eu morava na Mooca, Vila Prudente. Foi ali que eu sofri   
meu acidente.” 

 

Neste contexto, isto é, de busca de independência, outras coisas  

ocorreram. Estes fatos é que passam a  serem narrados por JM. Tudo, aliado ao 

uso de drogas e a possibilidade de sexo fácil. Em suas palavras: 

 

“Então, aí nessa época aí, eu comecei, eu sempre fui contra 
drogas, tudo estas coisas (...) Mas aí nesta época aí, eu 
experimentei, eu usei droga. (...) Eu experimentei a cocaína, 
gostei, (...) Não usava por revolta, nunca fui revoltado com 
nada.” 
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“(...) eu usei droga (...) mas que não fui viciado nem nada 
assim, mas, é começou... uma época da droga começou. (...) 
época da AIDS também (...) foi uma geração muito difícil (...) 
era tipo, a droga estava em todo lugar, mulherada solta, fácil! 
(...) Toda esquina você arrumava muito fácil. E o negócio da 
AIDS. Então era uma fase muito difícil e muito fácil. Você 
arrumar uma mulher e muito difícil, que você não sabia onde 
você podia ir.... Tá!” 

 

JM dá um sentido para isso tudo junto ao contexto sócio-político em que 

vivia: 

 

“(...) foi na época acho que do Plano Collor. O Collor prendeu 
a grana, então estava difícil pra caramba, o salário aumentava 
muito, mas a inflação junto. Então, quem sabia ganhava 
dinheiro, quem não sabia perdia muito dinheiro. Então, eu 
soube ganhar dinheiro e, dinheiro, pra quem usa droga, com 
dinheiro, não é uma coisa boa (...) porque você tem acesso 
fácil, e eu tinha, então eu gostei da droga, eu não era viciado 
nem nada, mas eu gostei de cocaína. Eu cheirava, não 
injetava. Nunca injetei cocaína nem nada. Eu não fumava 
cigarro, nunca fumei cigarro até hoje, (...)” 

 

Num contexto sócio-político complexo, envolvendo o Plano Collor, JM 

sabe se virar com dinheiro. O JM-que-sabe-ganhar-dinheiro se envolve com 

droga. O trabalho, o ganhar dinheiro, associara-se ao uso de droga : 

 

“(...) Aí eu comecei com as drogas (...) saia bastante e tal, e 
namorava na época e, eu sei que uma coisa foi levando a 
outra, tipo, mais droga e, eu trabalhava, usava droga, e não sei 
o que, usava droga tudo.(...)” 

 

Ele não se vê como um viciado. Os relacionamentos engendrados 

envolviam o mundo da droga. A dependência não era sentida como tal. Passa a 

fazer o que todos faziam, beber e se drogar. A independência almejada entra em 

crise. Começa, talvez, a se distanciar de si mesmo, a vida começou a se tornar 

pesada, o mundo sistêmico parece, de alguma forma se tornar difícil. Nesse 

caminho,  busca  status. Vejamos: 
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“(...) Não me sinto, não acho que fui um viciado não, que eu 
era dependente da droga. Mas, como eu gostava, então, não 
tinha porque eu não usar (...) Era do tipo desse povinho de 
hoje em dia, que bebe muito. Em todo lugarzinho está com 
um copo de bebida na mão (...) Eu, o dia a dia, usava droga 
(...) como esse pessoal que pega com a pontinha da unha e 
cheira, como se diz, é status, era mais ou menos assim (...) Eu 
sempre tinha toda hora, não era um a coisa que ficava dentro 
de um quartinho cheirando, ficava também! Mas, no dia a dia 
do trabalho já usava cocaína. Então, era uma coisa que pra 
mim passou a ser como um cigarro. Então, era assim que eu 
fazia, não era um montão, mas toda hora.” 

 

Nesse momento, suas atividades comercias se aliam à experiências 

com drogas. Um casamento complicado no sentido de que a possibilidade de 

ganhar dinheiro conduziria a possibilidade de compra de drogas. De um lado, 

oportunidade de, no mundo sistêmico ter liberdade, de outro, no mundo da vida, o 

risco de dependência através da droga. Possibilidades essas que começam a se 

explicitar no mundo objetivo e isto já apontava como sendo um desvio que  pode 

conduzir ao encontro do “si mesmo”. Pode-se conjecturar que, talvez, suas 

dificuldades em tomar conta da própria vida, estejam dando lugar para um controle 

via a droga. Ela pode dominar suas condutas e inviabilizar seu projeto de vida. E, 

como tal, suas ações responsáveis, que garantiriam liberdade e autonomia, caem 

por terra. Habermas (1990) diz que quando isso acontece, partes do inconsciente 

do sujeito encontram-se em processo de fuga e, desse modo, perda de controle 

sobre si próprio. 

O JM-negociante se faz o JM-que-sabia-ganhar-dinheiro. Fazia por 

status, para, de alguma forma, chegar perto do que ele chamou de “povinho” (e aí, 

notamos certo ar preconceituoso por parte de JM). A dependência pela conquista 

de status parece à tônica chave nesse período de sua vida. Nesta situação, 

emerge o JM-negociante-viciado-em-cocaína. Apesar de tudo, tinha consciência 

do problema que representa as drogas e se preocupa com os mais novos e, em 

especial, com o problema da dependência. Daí, explicar que: 

 

“(...) Tinha vários grupinhos, tinha de vários lugares, tipo, 
tinha os da minha infância, tinha o pessoal mais novo do que 
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eu, que era tipo os irmãos de minha namorada, que eu não 
deixava cheirar drogas de jeito nenhum perto deles. Eles 
sabiam, todo mundo sabia que eu usava droga. Mas eu tinha 
um negócio meio de, se não usou, não era comigo que ia 
começar a usar (...) se fosse obrigado, até dava uns tapão, se 
fosse para isso, tanto que até hoje eu tenho esses muleques 
como, tipo sou como um ídolo pra eles (...) meio que cuidei 
assim.” 

 

Nesse universo, das drogas e a sociedade, JM narra sua percepção do 

fenômeno: 

 

“E toda faixa de classe social (...) mistura muito em São Paulo 
(...) onde tem uma favela tem uma mansão do lado (...) em 
São Paulo é uma diferença social muito grande. Não existe 
bairro, até você ouve falar Morumbi, mas tem a favela do 
Morumbi, que é uma das maiores de São Paulo. Então se 
misturam muito assim (...) muitos achavam que eu era 
burguês e não era!, eu trabalhava (...) Eu tinha dinheiro (...) 
me vestia muito bem, vivia de moto pra cima e pra baixo (...) 
Eu sempre gostei de marca de roupas assim, então comprava, 
gastava grana mesmo em roupa (...) eu trabalhava e vendia 
carro e vendia carro também, fora meu salário, então eu 
ganhei muito dinheiro, e dinheiro fácil (...) e daí teve uma 
época que, não que eu trafiquei, mas, eu tinha cocaína e, se 
alguém quisesse (...) eu vendia (...) Não que eu ia comprar pra 
vender, mas se eu tinha, você tem ?, to!, vendia, ao invés de 
dar, porque ó, é caro (...) Então foi a época ruim de minha 
vida (...) foi um pequeno período que eu usei droga (...)” 

 

O JM-que-achavam-que-era-burguês fala de uma época ruim de sua 

vida, o período em que se envolveu e virou usuário de droga, em especial, de 

cocaína. Ora, pura dependência, na ilusória busca de independência, se enrosca 

no mundo ilusório e dependente da droga. Apesar de negar o fato, é o que 

realmente aconteceu, ou seja,  total dependência. Neste caso, sua 

autodeterminação parece entrar em processo de neutralização e, nesse ponto, 

Habermas (1990) nos leva a compreender que as instâncias de controle internas 

de JM entram em colapso e ele passa a ser dominado pelo controle da droga. Mas 

vai adiante. Toma consciência até de que as amizades não são tão boas quanto a 

realidade pinta: 
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“(...) mas foi aí que eu comecei, tipo, é, não era não ter 
amigos, mas ter amigos errados que estavam comigo por 
motivos errados (...) A minha namorada, na época (...) sabia 
que eu usava droga, mas, até que eu comecei a usar droga 
longe dela e eu saia sem ela, ai não incomodou. Quando eu 
comecei a sair sem ela pra usar droga, começou a incomodar 
ela, então, não foi uma pessoa que eu possa dizer que foi 
contra eu usar drogas e sim, foi contra eu usar droga sem ela. 
Então, eu não tive apoio.” 

 

Procurou ajuda na namorada, mas não encontrou. Ela também, talvez, 

fosse desse mundo, das drogas. Buscou no mundo da vida referências 

interpessoais para suporte emocional. Não encontrou. Com efeito, começa a 

contar sua derrocada: 

 

“A minha mãe tava aqui longe de mim, minha avó, coitada!, 
de idade, nem sabia o que fazer, nem sabia, nem achava que 
eu usava drogas (...) Comecei a usar muita droga, comprar 
muita droga (...) o dinheiro ia, e comecei a não ter mais aquele 
controle que eu tinha de dinheiro (...) Mas me arrependo 
bastante (...) Não que eu deixei de usar drogas depois do meu 
acidente, usei droga (...) não era revoltado, não era nada (...)” 

 

O JM-que-diz-que-não-era-revoltado compreende que chegou num 

ponto complicado de sua vida. Perde o controle sobre si mesmo e, concretamente, 

perde o controle sobre o dinheiro que ganha e gasta. Como resultado de tudo isso: 

 

“(...) aí eu vendi a loja, aquela loja que eu tinha comprado (...) 
Comecei a brigar bastante com a namorada, eu larguei da 
namorada, comecei a namorar uma outra, mas saia com 
aquela também, eu era belo de um galinha na época (...) 
Sempre fui!.” 

 

JM dá  sentido para o fato de ser namorador como “um belo de um 

galinha”. JM reconhece uma personagem que estava latente, ou seja, o JM-

galinha. Da atividade de galinhar, de ciscar aqui e ali com mulheres, delineia-se, 

desta forma, a personagem. O JM-belo-de-um-galinha confessa ainda que: 
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“E nessa época voltei a estudar (...) com a minha namorada, 
eu voltei a estudar (...) Um dia, ela foi, e eu não tinha ido na 
Escola (...) tinha matado aula para ir pra um barzinho com os 
amigos, mas não ia fazer nada, só ia curtir um rock-and-roll 
bom, usar droga e tomar alguma coisa (...) se for tudo com 
limite (...) E aí ela, tipo, não que me obrigou, se fizesse eu não 
teria parado, mas não quis que eu estudasse (...) ela não era 
contra, ela tipo, ela não me apoiava (...) Queria tudo pra ela, 
era egoísta, então não dava certo, então parei de estudar de 
novo (...) Coisa que eu voltei a estudar, pagava Escola pra 
mim na época, era supletivo, tava pagando, e tal, é uma coisa 
que eu queria melhorar. Mas não tive pessoas que me 
colocassem pra frente, diferente da minha namorada que eu 
namoro hoje (...)” 

 

J.M. não reconhece o apoio de sua família para alavancar seus 

estudos. Relata que necessitou de pessoas que o “colocassem pra frente” 

enfatizando a relação com a namorada-egoísta. Porém, graças a sua livre 

vontade, buscou estudos, não sem paradas e recomeços. Ou não ter pessoas que 

o colocassem para frente implica em pensarmos que ele não encontrou pessoas 

que o motivassem para os estudos. Ou encontrou pessoas com as quais pudesse 

se identificar, possibilitando mudanças em seu pensar pejorativo sobre os estudos 

e, deste modo, colocar em andamento, quem sabe, um JM-que-goste-de-estudar.  

A namorada egoísta coloca limites para uma possível liberdade. JM não 

gosta e lembra da namorada atual, que apóia e acredita nele. Falaremos dela  

logo. JM significa essa época da seguinte maneira: 

 

“(...) foi uma época meio nebulosa assim da minha vida (...) 
bebia bastante, ficava noite sem dormir, ia trabalhar, e usava 
droga pra ficar acordado (...) E bebia bastante, e aí eu ia de 
moto pra cima e pra baixo, bebida, droga, moto, (...) uma 
parceria que não dá muito certo não!” 

 

J.M. apresenta o momento em que está sendo comerciante como “uma 

época meio nebulosa”. E, nebulosa implica estar a época coberta por nuvens 

(meio coberta), em outras palavras, de difícil compreensão, difícil de lidar, ou, 

aprofundando, uma época triste. Nesse contexto, o trinômio bebida-drogas-moto 

não se configura com bons ingredientes, tanto para o mundo da vida quanto para 
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o mundo sistêmico. Então, bebida e droga não propiciam manobrar uma moto que 

exige controle, consciência, atenção. O distanciamento, o confronto, com o mundo 

social, parecem ainda em andamento. Isso pode conduzir (ou não) a mudanças 

qualitativas em sua vida. Talvez, aqui esteja contido um presságio do que possa 

vir a ocorrer (o acidente futuro). 

Nessa época, que JM nomeou como sendo nebulosa, entra novamente 

a figura da mãe: 

 

“Aí então que minha mãe descobriu que eu usava droga. Meu 
patrão, ex-patrão, ligou pra cá (em Piracicaba, DP.), com  
minha ex-namorada também. Ligaram pra cá e falaram pra 
minha mãe. Minha mãe foi pra lá me buscar, e eu estava 
decidido a vir pra cá. Eu ia vir, vender minhas coisas tudo lá, 
tinha uma grana guardada, uns dólares e eu comprava e 
vendia dólares também. Eu era um bom negociante, mexia 
com tudo que tivesse(...) comprava barato e vendia caro. Não 
digo aproveitar né!, mas um oportunista né?(...)” 

 

O JM-oportunista associa-se ao JM-negociante delineando uma certa 

habilidade. Observa-se que no mundo sistêmico, muitas vezes, o aproveitamento 

das oportunidades, pode alavancar os negócios. J.M. aproveita as ocasiões 

favoráveis, o ensejo, para fazer bons negócios (rentáveis) demonstrando vontade 

própria e habilidade para reconhecer o momento certo para atuar e apresentar sua 

perspicácia pessoal nos negócios. No entanto, num desvio, volta à dependência 

em torno da mãe. Daí é que os fatos, na continuação da sua história, mostraram 

confirmação disso  tudo.  

 

JM  narra sobre seu acidente 
 

JM passa a relatar os acontecimentos que antecederam  seu acidente: 

 

“(...) eu sei que no dia em que eu ia vir pra cá, esse meu tio-
avô que eu morava, ele era muito gente boa, mas mandava 
uma branquinha, todo dia. E chegou em casa meio 
alcoolizado, meio não, bastante alcoolizado. E ele me viu 
saindo do quarto, eu tava com uma namorada, não era essa aí, 
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eu arrumei uma namorada que eu ficava esses tempinhos aí. 
Que não teve tanta importância na minha vida assim, então, 
por isso que eu nem citei ela, a C.. E eu tava, eu, ela, minha 
mãe, minha avó, e a minha tia-avó. Eu estava tomando 
champanhe no quarto, estava lá comemorando que eu ia vir 
embora (...) Quando eu saí, ele veio, ele viu eu saindo com 
minha namorada em seguida, não viu o resto que estava no 
meu quarto e começou a falar um monte: Que nem ele trazia 
mulher pra cá, não sei o que, começou a bater boca comigo 
achado que eu estava transando com a menina no quarto tudo, 
e eu não estava, nunca levei mulher na minha casa, na casa 
dele pelo menos (...) E começou a bater boca, e eu sei que ele 
não quis me ouvir e eu sai nervoso de lá com a moto, e como 
já estava passado, estava nervoso por causa disso, de minha 
mãe ter descoberto, das drogas, e eu ter que vir embora para 
um lugar que eu não queria de novo, estar largando dessa 
outra namorada que na época eu gostava, e tudo mais, ter 
vendido a loja tudo, eu sabia que eu não tava legal, assim eu 
saí nervoso de casa.” 

 

O JM nervoso por abandonar tudo o que conquistou, sai nervoso de 

casa. Não consegue diálogo com o tio-avô para explicar o mal entendido. O tio-

avô, no entanto, estava em pé de igualdade com JM, ambos, envolvidos, de 

alguma forma, com drogas (o tio-avô com álcool). JM tolera seu próprio uso de 

droga, mas não admite o uso por parte do tio. O tio-avô “gente boa” critica, sem 

saber a verdade dos fatos. Todos os acontecimentos, de uma hora para outra, se 

acumulam na cabeça de JM. A vida secreta de J.M. é descoberta. Descortina-se 

sua atividade enquanto usuário de droga, até então desconhecida pelos familiares. 

JM não consegue sobreviver à pressão. Não conseguindo entendimento com o tio-

avô, com a falta de comunicação, houve o desentendimento.  

Desta forma, podemos recorrer a Habermas (1990) quando diz que no 

agir comunicativo, cada um dos interlocutores reconhece a autonomia do outro e, 

ao que parece, no confronto com o tio-avô isto não ocorreu. Na verdade, houve 

interação entre eles, só que confusa, não compartilhamento de idéias, ou, nas 

palavras de Mead (1972), não aconteceu à adoção da perspectiva do outro. E, nas  

palavras de JM: 
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“(...) saí pra comemorar, mas saí de cabeça quente, eu 
comecei a beber desde cedo. Passei o dia inteiro bebendo, sem 
usar droga, só bebendo, bebendo, bebendo. Aí eu briguei com 
essa namorada que eu estava, porque ela não queria que eu 
bebesse. Fui na casa da outra, briguei com a outra também, 
essa ex-namorada (...) E daí eu sabia que não estava muito 
legal, e daí eu fui na casa de um amigo meu, do C., e peguei 
ele e falei pra ele ficar comigo porque eu não estava muito 
legal.” 

 

Em hipótese, J.M. não atendeu as expectativas do tio-avô. Um mal 

entendido ocorreu de ambos os lados, do lado do tio-avô que não compreendeu 

J.M. com a namorada no quarto e de outro, da não compreensão de J.M. em 

esperar que a bebedeira do tio-avô passasse para que pudesse explicar o que 

estava acontecendo. Na verdade, expectativas conflitantes absorveram ambos os 

lados. Isto é, o tio-avô, bêbado, não tinha sob controle a possibilidade de 

entendimento do fato. Já J.M., talvez identificado com o tio-avô (pai substituto, pai 

que não teve), esperava outra conduta dele.  

Porém, num amálgama de tensões (provocadas pela perda da 

namorada, da venda da loja, pela volta para a casa da mãe), enfim, triste, decide 

por abranger novamente os três elementos droga-bebida-moto, conforme um 

possível presságio apontou anteriormente. Distanciamento total de si mesmo ou 

fuga de uma realidade que não se queria viver ou tentativa de esquiva dela. 

Por hipótese não conseguia encontrar-se a si mesmo nesse 

emaranhado, parece que procurou pelo caminho da alienação, da entrega ao 

mundo da droga, a outras realidades, que não condiziam com a realidade 

concreta, mas que se chocavam com ela. Continua a sua trajetória: 

 
“Daí eu fui, daí eu comecei a ir atrás de drogas, de cocaína, e 
não achava cocaína, porque pra quem não sabe, quem tá 
bêbado, você usa um pouco de cocaína, você melhora da 
bebedeira, corta o pega do álcool, né! E comecei a procurar, 
procurar, procurar, mas de cabeça cheia né! (...) C. pegou 
minhas chaves, a chave da moto e deu pra uma colega minha 
escondido, e eu vi que ele pegou (...) colocou na calça assim, 
sem ela perceber, abracei ela, peguei a chave e sai de moto, 
foi aí que eu sofri o acidente.” 
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JM chega ao fundo do poço, perdeu a noção de realidade. Conheceu a 

morte simbólica e foi, de moto, em busca e quase encontrou a morte biológica. 

Falo de morte simbólica pois J.M. se vê diante de tudo no qual sempre fugiu, ou 

melhor dizendo, da dependência de outros. Na impossibilidade de realização de 

seus desejos, sobrou a morte biológica, isto é, morte física. Sem condições 

objetivas nem subjetivas para viver, sai sem rumo. Completamente despreparado 

para atuar. Fica a zero, conforme mostra Ciampa (1987) com sua personagem 

Severina. Significa que, comparado à personagem Severina, que tida como louca, 

encontra nisso a possibilidade de poder transformar sua identidade. No caso de 

J.M., o acidente pôde barrar seu intento de independência, porém isto não se 

confirma, ele tem na individualização uma marca que o torna “uma pessoa”, isto é, 

a teimosia em ser um sujeito auto-ativo e responsável pela própria vida. Vejamos 

como JM apresenta os fatos e dá sentido a eles: 

 

“Não lembro como foi, porque eu bati a cabeça ou eu estava 
muito bêbado, estava bastante bêbado, então eu não lembro. 
Aí que eu sofri o acidente. Ai que mudou tudo (...)” 

 

Desmemoriou, passou uma borracha nos últimos acontecimentos de 

seu cotidiano. Perdeu a memória, fruto da batida na cabeça. Perda de 

consciência, portanto. O JM-bêbado-e-drogado deu lugar ao JM-acidentado. 

Começar do zero ? Recomeçar ? Vejamos o que sinaliza JM: 

 

“(...) aí eu fiquei uns dez dias em casa. Nestes dez dias foi 
bastante boatos (...) sobre o meu acidente por causa que eu 
estava envolvido com drogas e não sei o que, tinha muita 
inveja, muito. Os que se diziam meus amigos tinham inveja 
de mim, ficavam devendo em bocas de drogas no meu 
nome.(...) como se eu tivesse pêgo, não era, era tudo boato 
(...)” 

 

JM passa a desconfiar daqueles que compartilhou no mundo das 

drogas. Os boatos correm, as pessoas precisam atribuir significado aos 

acontecimentos que se encontram nebulosos. 
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“(...) Outros traficantes achavam que eu era burguês, tipo, 
queriam me pegar, por exemplo, eu não era bonzinho não. Eu 
ouvia que iam me pegar, aí eu ia e pegava antes, (...) não que 
eu matasse ninguém, mas que eu dava uns tapas eu dava 
mesmo (...) É a lei do mais fraco, ou você bate ou você 
apanha (...) eu me acho uma pessoa bonita, então 
impressionava, ah!, é bonitinho!, cabeludinho, arrumadinho, 
então é burguês, então acha que é burguês, então acha que é 
um bunda mole. Nunca fui, sempre fui moleque de rua mesmo 
(...) vivia no meio de favelado como no meio de moleque rico. 
Então soube me virar, brigava mesmo, todo dia, chegava 
estourado em casa, mas nunca deixei folgar em cima de mim. 
Então, rodou bastante boato, mas era só boato mesmo (...) Se 
não fosse eu falaria aqui também.(...) não tenho nada que me 
envergonhar.” 

 

Os traficantes qualificavam JM como sendo JM-burguês, ou melhor 

dizendo, JM-burguês-bunda-mole. Este, defende-se como pode, mas, por esse 

lado, encontramos ainda preconceito de JM no que se refere ao mundo burguês , 

ou seja, para ele, todo burguês é “bunda mole”. Resurge o JM-João-da-rua em 

sua defesa, mas com outra roupagem, isto é, o JM-moleque-de-Rua. Aquele que, 

sem preconceitos, transitava tanto por ambiente de rico quanto de pobre.  

No mundo vivido por JM, o dos boatos, os outros de sua convivência, 

tentam dar significados para o acontecido. JM mostra a eles  que as aparências 

enganam. Seu jeito, aparentemente de burguês, esconde o moleque de rua 

briguento. Neste ínterim, muda o cenário, ou melhor, volta ao cenário do qual JM 

procurou fugir desde o princípio de sua vida. Recomeço? Ao lado da mãe? 

Dependência novamente, em plena fase adulta? Ou, possibilidade de 

emancipação de sua identidade? Vejamos como JM dá sentido a este momento 

de sua história pessoal: 

 

“(...) E aí eu vim pra cá pra Piracicaba, morar com minha mãe 
aqui, porque, com minha avó não tinha condições e, já ia vir 
pra cá mesmo, depois do meu acidente.” 

 

O acidente foi a causa da volta de J.M. para Piracicaba e colocou em 

descoberto a sua dependência pela droga. Viver junto aos avós, no princípio, 
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parecia muito bom, com o desentendimento, tornou-se impossível. Quando o 

escondido (o segredo) de JM veio à tona, mudaram as relações com os parentes. 

JM conta como foi realmente sua vinda para Piracicaba, após o acidente: 

 

“Vim pra cá de ambulância, (...) não mexia a cabeça, mal os 
braços (...) A pancada que eu bati apertou o pulmão, prensou 
o pulmão, teve um pouco de coágulo, meu acidente foi muito 
feio. Abri a cabeça, além da lesão na medula. Eu tive 2% de 
chance de vida (...) eu tive começo de traumatismo craniano e 
eu não podia tomar o medicamento porque prensou o pulmão. 
A costela prensou o pulmão e eu não conseguia respirar. Pra 
eu conseguir respirar eu tinha que tomar um medicamento, 
não sei o que era. Mas eu não podia tomar porque ele podia 
acelerar o processo do traumatismo. (...) então, traumatizou 
muito minha mãe.” 

 

O acidente é visto por JM como sendo grave e com repercussões em 

várias esferas do social (família, amigos, nele mesmo). Com efeito, o trauma 

aconteceu em JM e repercutiu na mãe. 

 

“A notícia que foi do meu acidente  na minha casa, onde eu 
morava em São Paulo, para minha avó, foi que eu tinha 
morrido, porque, num hospital que eu fui me transferiram 
para outro. Então, a notícia que foi pra minha avó foi que eu 
morri. A minha avó foi pro hospital na hora com parada 
cardíaca. Então ficou, a minha avó num hospital, a mãe da 
minha mãe, e eu no outro. Um filho morrendo, minha mãe, a 
minha avó no outro. Então, minha mãe corria nos dois 
hospitais. Horrível!, Isso eu me arrependo muito, de ter feito 
pra minha família. Minha avó usa marcapasso até hoje. A 
minha mãe, depois de três anos do meu acidente, teve duas 
paradas cardíacas (...). Tudo fulminante, quase não muito 
fulminante porque não morreu mas, teve que fazer 
ressuscitação com choque (...) Então, afetou bastante minha 
família.(...) e mudou totalmente (...)” 

 

JM-dado-como-morto influencia toda a família. Faz nascer na 

consciência de JM  certo arrependimento. Começo de consciência  sobre as 

conseqüências de  seus atos. Relata que: 
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“(...) Eu não decidi nada. Eu não decidia mais nada na minha 
vida.(...) Não tinha o que decidir, fiquei dependendo dos 
outros (...) Não era bem o que eu queria. (...) Não queria mais 
sair de casa (...) Essa minha antiga minha namorada, eu voltei 
com ela (...) Eu fiz a opção. Ficou as duas no hospital comigo. 
Aquela que eu estudava, a C. e a S. Ficava com as duas. As 
duas queriam vir pra cá comigo (...) todo mundo se sentia 
culpado.(...) Uma lenga-lenga de babaquice pra mim, na 
minha opinião, sentimentalismo barato.” 

 

Nesta fala, percebemos certo distanciamento de si mesmo, como ele 

próprio diz “Eu não decidia mais nada na minha vida”. Logo, retorno a uma 

dependência da qual JM se distanciara por vontade própria. Deixa de ser 

responsável totalmente por sua vida e, como mostrou Habermas (1990), quando 

deixamos de nos responsabilizar-nos por nossas vidas, deixamos de guiá-la por 

conta própria e, como conseqüência, perda de autonomia. 

JM. relata que, por ocasião do acidente e volta a Piracicaba (casa da 

mãe) viu-se diante das duas namoradas, ou seja, da antiga e da que namorava no 

momento do acidente. Momento de tomada de decisão. 

O JM-que-não-decidia-mais-nada-na-vida retorna a uma dependência 

quase infantil. Retorna ainda ao JM-galinha, precisa decidir com qual das duas 

namoradas ficar. Período significado por JM como sendo o de lenga-lenga, 

babaquice ou de sentimentalismo barato. Percebe a todos como tendo um tanto 

de culpa pelo que lhe aconteceu. Toma decisão: 

 

“(...) Então daí eu escolhi uma pra vir. Como a outra já fazia 
um ano ou dois que eu não namorava, preferi ficar com ela. 
(...) a S., veio morar aqui comigo (...) Mas como era o que eu 
falei, ela era egoísta, ela não queria o meu bem. (...) Aí veio, 
mas não deu certo não (...) Ficou aqui um tempo, ela foi muito 
safada. Ela ia pra lá, ela ia sair com outras pessoas. (...) Se 
aproveitou de eu estar trancado dentro de um quarto, 
bonitinho, do jeito que acho que ela sempre quis (...) Me ter 
só pra ela sem ninguém por perto (...) Ela tinha ciúmes até da 
minha mãe, era ridícula mesmo! Então, eu acho que nem 
gostava dela, era mais coisa de moleque (...) Aí depois disso, 
nós largamos, tudo mais, mas eu não queria saber de nada, 
não sai de casa, nem nada.”  
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JM escolhe, para acompanhá-lo, justamente a namorada egoísta. 

Aquela que o quer com exclusividade, mas a namorada safada e que foi escolhida 

apronta e começa a sair com outras pessoas, deixando J.M. desapontado. Então, 

diz que foi uma molecagem sua ter escolhido esta namorada. Porém, novos fatos, 

aliados aos velhos acontecimentos, ocorreram, conforme conta JM: 

  

“(...) foi ai então que eu comecei a ver uns amigos meus de 
São Paulo, usavam drogas também. A turma veio pra cá (...) 
deram a maior força. Um deles pegou uma outra, tinha duas 
cadeiras de rodas aqui. Me colocou numa cadeira, vieram em 
três, pra ir no mercado. Daí foi a primeira vez que eu saí de 
casa. Daí, foi eu numa cadeira e o outro na outra cadeira. Daí 
nos fomos até o mercado e daí, na hora de voltar, nós paramos 
aqui na frente da casa, nós viemos eu e o outro que tava, o F. 
que tava comigo na cadeira de roda. Paramos em frente a rua 
aqui, em frente da minha casa, que eu tava morando. E veio 
um carro e daí foi um fato assim, foi legal, que eu lembro 
sempre. Que nós paramos em frente a minha casa aqui e 
ficamos conversando enquanto os outros dois vinham vindo. 
(...) veio um carro. (...) E, eu como tinha prática saí e 
empurrei a cadeira, com a cadeira mesmo sentado nela. E o 
amigo meu que não conseguia, ele levantou, de repente e saiu 
empurrando a cadeira, e a mulher ficou olhando espantada 
para nós dois. Achando que era brincadeira de moleque e tudo 
o mais. Aí que eu vi que não tinha diferença. Que era só a 
cadeira de roda, era uma coisa que eu estava usando para 
poder me movimentar, e tinha, estava na minha cabeça, esse 
negócio que todo mundo sabia que eu era deficiente físico. Aí 
que eu comecei a sair mais, entendeu?” 

 

Os amigos, também usuários de drogas aparecem. E, um fato, junto a 

eles, mostra a J.M. que a diferença nem sempre está na cabeça das outras 

pessoas, mas é uma questão nossa. As pessoas podem se confundir. O JM-

moleque conscientiza JM-acidentado de que pode viver com o recurso da cadeira 

de rodas, que é igual a todas as outras pessoas e que pode ainda viver 

normalmente, que pode sair, inclusive de casa, de sua reclusão. É interessante 

notar que J.M. fala dos amigos que o ajudaram a sair de casa.  

Os mesmos amigos usuários de drogas, agora ajudam-no a entender 

que, mesmo estando na condição de deficiente físico é detentor de 
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potencialidades, isto é, na cadeira de rodas é mais habilidoso que os próprios 

amigos andantes. Parece que os amigos usuários de drogas colocaram-se na 

perspectiva do JM-cadeirante e mostraram a ele quem ele era. Um sujeito como 

outros e que a vida continuava. Ironia, os mesmos amigos das drogas foram os 

que apontaram para JM quem ele é. JM entrou em contato consigo mesmo. 

Continuando sua narrativa: 

 

“Aí que eu comecei a sair mais (...) Comecei a ir no centro, na 
casa de minha tia, dormia lá, passava o fim de semana lá. (...) 
Também tinha a minha prima que morava (...) filha da minha 
tia é claro, ela gostava de mim. (...) E eu conheci umas outras 
meninas lá também, comecei a namorar, ficar com outras 
meninas, fiquei mais galinha do que era antes (...) ficou meio 
que um negócio de vício. Ficava com muita mulher mesmo! 
(...) daí, eu comecei também ver (...) Que a parte da 
sexualidade não tinha mudado nada (...) afetou um pouco a 
sensibilidade, mas não a ereção (...) alguns afetam outros não, 
mas, graças a Deus a minha parte não.” 

 

JM começa a sair de sua reclusão e, como resultado disso, conhece 

mulheres  e retoma o JM-galinha. Um aspecto importante de sua narrativa precisa 

ser enfatizado nesse momento. É a questão corporal, em especial a que se refere 

à sexualidade de JM. Ou melhor dizendo, nas questões ligadas ao prazer. JM 

toma consciência de que, apesar da aquisição da deficiência física, não perdeu a 

sensibilidade. Sensibilidade corporal, sexual. Pode ter prazer ainda.  

Nota-se que até então, JM tinha um corpo do qual se utilizava para 

suas ações, depois do acidente, passou a ser o corpo. Passou a vivê-lo quase que 

integralmente. Porém,  percebeu que sua sensibilidade ainda lhe restava, motivo 

de contentamento. Do equilíbrio entre a oscilação entre o ser e o ter um corpo é 

que nos conhecemos enquanto corporeidade. A impressão que se tem é que JM 

encontrou certo equilíbrio, pelo menos parece, ou melhor dizendo, esse equilíbrio 

encontra-se em processo de correção.  

JM percebe, com a redescoberta da sensibilidade, que pode continuar a 

namorar. O JM-mais-galinha-que-era-antes ganha força. Retoma a sexualidade 

que acreditava ter acabado. Recomeço de vida, recupera sensibilidade, não só 
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corporal, mas pela vida. A vida vale a pena. Isto foi notado por J.M. graças aos 

amigos quando o ajudam a sair de casa pela primeira vez.  

O corpo deficiente de JM mostra a ele que um potencial ainda existe e 

que pode ser trabalhado, desenvolvido, tudo em prol da vida, do viver.  Isso nos 

lembra as palavras de Ciampa (1987), quando despertamos para uma vida que 

vale a pena ser vivida. A partir do momento em que a auto estima começa a ser 

recuperada, se aceita como um deficiente físico e, nesta condição, percebe que as 

demais pessoas podem percebê-lo como bonito, capaz, vejamos o que diz: 

 

“Ai comecei a me adaptar melhor nas coisas, fazer as coisas 
mais sozinho, trocar de roupa, isso daí, foi bom, foi muito 
importante, porque eu estava na casa de minha tia, (...) Aí 
então comecei a sair mais, (...) continuei a usar droga, mas 
muito pouco (...) bebia bastante (...) E isso era pra me soltar 
mais, porque eu tinha assim, vergonha, ainda um preconceito 
comigo mesmo por causa da minha deficiência (...) Nos 
lugares que eu ia (...) me olhavam (...) se uma menina me 
olhava eu não achava que eu era bonito (...) porque eu estava 
numa cadeira de roda (...) passei, acho que, pelo menos uns 
dois anos, um ano e meio assim, bebendo muito, enchendo 
muito a cara para me divertir (...) hoje eu sei que era isso, que 
eu bebia muito mais do que antes. Só não usava tanta droga, 
mas se tivesse, eu usaria também.” 

 

Tinha preconceito contra si mesmo, preconceito pela sua deficiência. 

Talvez, o JM eficiente do passado, sinta preconceito pelo JM deficiente em 

construção. Dificuldades em compreender o processo pelo qual está passando. 

Para Ribas (1985) o processo de aceitação é difícil tanto para o deficiente quanto 

para sua família, pois envolve a questão de ser o deficiente aquele membro que 

dará trabalho e que viverá encostado. Só que JM ultrapassa isso, ele passa a 

“fazer as coisas sozinho”, se adapta às coisas, ganha independência, no sentido 

de liberdade (corporal e social).  

No entanto, permanece a droga e a bebida como apaziguadores de 

realidade. Difícil enfrentamento de uma realidade posta e que necessita ser vivida. 

Ainda percebemos que a bebida e a droga controlam sua vida. Só que, um outro 

personagem aparece em sua história, JM lembra que logo no início do seu 

 85



acidente recebeu a visita de uma psicóloga, indicação dos amigos também, 

preocupados com sua clausura dentro de casa e pelo uso continuado das drogas. 

Sobre as lembranças da psicóloga, comenta: 

 

“Não que eu deixei de usar droga depois do meu acidente, 
usei, usei droga, mas por isso que falei, que não era revoltado, 
não era nada, (...) Logo que eu sofri o acidente, foi uma 
psicóloga, ela veio aqui em casa (...)”  
 
 “Aí veio uma psicóloga, o pessoal dizia:“vá numa 
psicóloga”, daí ela veio aqui e não quis falar com ela (...) uma 
menina, eu não sei se era recém-formada, nunca bebia, não 
fumava, nunca tinha usado droga. Ela perguntou, começou a 
falar, achar que eu usei droga porque eu não conheci meu pai, 
(...) era revoltado por isso. Não foi nada disso! Usei porque eu 
gostei e pronto! (...) hoje não gosto (...) gosto de beber um 
pouquinho, (...) hoje quase não bebo nada, nada.” 

       

A chegada da psicóloga, indicação dos amigos não foi do agrado de 

JM. Alguém iria dar sentido para o acontecido em sua vida. O significado dado por 

ela foi o de existir uma JM-revoltado dentro dele, como resultado de não conhecer 

o pai. Talvez, ela estivesse refletindo sobre a questão de o pai significar a posição 

de colocação dos limites. No entanto, ele passa a comentar sobre a psicóloga, sua 

compreensão da vinda dela: 

 

“Eu não lembro. Eu sei que foi aqui em casa, porque foi na 
época que eu  não saia de casa (...) Então ela veio, daí ela 
começou a perguntar coisa. Começou sempre a bater na 
mesma tecla, que achava que eu sempre usei droga, porque eu 
era revoltado. Eu não era não! Usei droga a toa mesmo, usei e 
gostei e comecei a usar. Me arrependo de ter usado sim, 
porque eu perdi muita coisa (...) E sofri o acidente por causa 
disso, não que eu estava drogado, mas estava atrás de droga 
(...) Porque aí, quando você começa a usar droga, você usa 
droga porque você tá nervoso, cê usa droga, porque você tá 
feliz, você usa droga, qualquer coisa. E você só vive em 
função da droga (...) Não era uma dependência mas, de certo 
modo era, eu não tinha tremedeira, (...) o corpo não sentia 
mas, (...) psicologicamente, na dúvida, eu usava droga. (...) 
Quando não usava droga, quem não me conhecia, falava: 
“Nossa! Você tá cheirando!”. E não estava (...) E quando eu 
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tava, o pessoal achava que eu tava normal, de tão normal que 
já tava no dia a dia pra mim.” 

 

 JM se recusa a aceitar o sentido que a psicóloga estava dando para o 

seu uso de droga. O JM-revoltado revolta-se contra a psicóloga. Ele mesmo quer 

dar sentido aos seus atos. Tem consciência de que a droga contribuiu para  que 

seu acidente acontecesse. Afinal de contas, estava em busca de droga e não 

drogado, diz ele. Só que, ele mesmo comenta que a droga passa a ser um 

paliativo na tentativa de abreviar um confronto com o verdadeiro problema. Isto é, 

enfrentamento da realidade. A droga passou a fazer parte de seu cotidiano e as 

pessoas de sua convivência passam a confundir quando JM está ou não utilizando 

drogas.  

A realidade estava, na verdade, sendo deturpada, camuflada, 

parecendo o que não era. Sua autonomia e sua independência, encontram-se em 

jogo. Mas, o interessante do processo é que se arrepende, meio a contragosto e 

diz: 

 

“(...) Nunca escondi nada de ninguém, não devia nada pra 
ninguém. O que eu fazia era pra mim. Quem gostava, gostava, 
quem não gostava eu não estava nem aí, (...) Até hoje eu não 
tenho vergonha de falar (...) eu me arrependo sim, (...) mas 
não prejudiquei ninguém. Eu acho que a única que eu 
prejudiquei foi minha família, por causa do meu acidente (...) 
E isso eu me arrependo (...)” 

 

Apesar de tudo, JM tem consciência de que o acidente afetou muita 

gente, principalmente as de sua família. Continua o arrependimento. Notamos na 

sua narrativa que preferências próprias e subjetivas entram em jogo, seus 

interesses pessoais pareceram ser o foco principal. Mas, percebe a repercussão 

nos outros e nota que no mundo da vida, nossos atos repercutem, é preciso 

considerar a perspectiva do outro e, em sendo assim, nos olharmos por dentro. 

Alguém deu um significado, isto é, as drogas preencheriam um vazio 

que incluía seu pai. JM não aceita a significação. Coloca um sentido nele mesmo, 

usava porque gostava. Gostava de quê? Drogar-se, beber, qual o significado para 
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estas condutas? Alguém que, porventura, comece a colocar JM para refletir sobre 

sua vida, junto com ele, de certa forma, é recusada. Não tem experiência parecida 

com a dele, não pode dizer ou ajudar nada. Puro preconceito, contra si e contra o 

outro. Perde a oportunidade de, num modelo performativo no qual falante e 

ouvinte entram em processo de intersubjetividade, conhecer-se a si mesmo, 

buscando junto com a psicóloga esse aprofundamento.  Com efeito, a figura do pai 

entra na sua narrativa e JM declara sobre ele: 

 

“(...) não conheci meu pai, Não tenho curiosidade, nem nada, 
entendeu? Como eu disse, não faz falta. (...) sei o nome dele, 
sei onde mora, (...) Mas acho que tem que ser um negócio dos 
dois lados. Ele sabe que eu existo, nunca quis me ver, não 
quero ver também! Se ele vier conversar, legal, entendeu? (...) 
não é nada de sentir falta mesmo, de não querer vir me 
incomodar. É que ele não me faz falta mesmo. Não tenho 
nada que falar. Não posso falar pra você que um dia na minha 
vida eu falei: “Pô! Se eu tivesse um pai”. Não. De repente, eu 
acho que se você precisar de dinheiro, se meu pai tiver grana, 
nem sei se ele tem, se eu precisasse (...) Mas de resto não (...) 
Sempre me virei bem.” 

 

De algum modo, o sentido que a psicóloga deu incomodou JM. Ele 

explica dizendo que o pai poderia ter ajudado monetariamente. O pai que não faz 

falta, foi retomado e resignificado como podendo fazer falta. No lado monetário, 

mas, fazendo falta. Isso nos mostra a importância dessa figura como “outro  

significativo”, já na infância. JM teve que encontrar outra figura para se modelar 

(quem sabe, no irmão e no tio-avô). Reflete, então, sobre as drogas na sua vida, 

não relacionadas ao acidente, mas no que se refere ao uso dela: 

 

“A droga já me prejudicou depois disso. Eu sofri já 
preconceito, porque eu já usei droga, mas também eu sofro 
preconceito porque eu tenho cabelo comprido, eu sofro 
preconceito porque eu tenho  tatuagem, sofro preconceito 
porque eu tenho uma cadeira de roda (...) e por coisas que 
inventam de mim que não é verdade, (...) falam que eu ainda 
uso drogas, e não sei o que, e é mentira, uso bosta nenhuma! 
Entendeu? Sou contra a droga, sou sim. (...) Incomoda quando 
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falam coisa que não é verdade (...) Mentira me incomoda, eu 
não gosto de mentira.(...) Não gosto de intriga.” 

 

O personagem JM-que-sofre-preconceito se revolta e diz que o 

preconceito sempre permeou sua vida. As pessoas não estão acostumadas com o 

diferente. Daí que, tatuagem no corpo, cabelo comprido no homem, chama a 

atenção. Causam mal estar naqueles que são observados. JM fala disso, que, 

inclusive, o uso de cadeira de rodas foi mais um motivo para o preconceito aflorar. 

Diz-se incomodado com isso, ou seja, com o preconceito, já há um bom tempo de 

sua vida.  

Um ponto tocado por ele neste fragmento reside no fato de tratar do 

corpo. Quando fala de suas tatuagens. O que elas significam ou querem 

significar? Vejamos, na sua narrativa se encontramos algum indício:  

 

“(...) a primeira tatuagem que eu fiz foi aqui em Piracicaba. 
Quando eu morei aqui um ano, tinha 17 anos.”  
 
“(...) das costas, tinha um palmo de tamanho, entendeu? É 
grande assim, uns vinte centímetros. Agora eu tenho as costas 
inteira tatuada. Os braços bastante tatuagem. Até a barriga.” 
 
“Gosto. Mas eu não falei, porque é uma coisa pra mim 
normal, cê entendeu? É como o cabelo, pra mim é normal, faz 
parte de mim, ce entendeu? Como trocar de roupa. Vou e faço 
uma tatuagem, ce entendeu? Não faço tatuagem, há! Eu olho 
o desenho, gostei, eu vou e faço. Minhas tatuagens a maioria é 
tudo de mulher. Eu gosto de mulher não sei porquê! Tenho o 
nome da minha menina aqui tatuada, v., aqui no meu braço. 
Eu adoro ela, eu amo ela. De verdade.”  
 
 

É interessante notar que JM se tatua pela primeira vez, em Piracicaba, 

justamente no período em que coloca como o de sua vadiagem. De fazer corpo 

mole, para, um dia voltar  até São Paulo. Faz uma tatuagem na região das costas. 

Parece que sua raiva por ter saído de São Paulo, a contragosto, recaiu sobre si 

mesmo e, nas suas costas. Quem sabe, não queria dizer que não estava contente, 

que não queria carregar o irmão nas costas (pois ele estava fazendo faculdade e 
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por conta da família). Foi o modo que encontrou de dizer isso, em hipótese, pois 

ele não nos coloca claramente os porquês desse gosto. 

Ainda no que tange às tatuagens, ele comenta que  só tatua mulheres. 

Aliás, sua última namorada está marcada nele também. Que desejo é esse de 

auto-afirmação? Notamos uma conotação fortemente sexual no fato de tatuar 

mulheres no seu corpo. Parece que tem prazer com isso. No início (com a primeira 

tatuagem) podemos levantar a suspeita de auto-agressão, isso quando ligando ao 

momento em que estava vivendo (ida para Piracicaba e ida do irmão para outra 

cidade em estudos).  

Posteriormente, podemos hipotetizar que o corpo foi utilizado 

envolvendo sua sexualidade. Ele sente a necessidade de dizer, simbolicamente, 

no corpo o que, porventura, não consegue dizer com palavras. 

A seguir, JM começa a narrar sobre o Esporte em sua vida. O J.M. que 

vê a possibilidade de sair de dentro de casa (reclusão), encontra mais um motivo 

para esse empreendimento, encontra outros grupos para se identificar e percebe 

semelhanças e diferenças. Narra o seguinte: 

 

“Aí eu comecei a sair mais (...) Aí eu ouvi falar do Basquete. 
Mas eu não tinha como ir. Na época eu não tinha como ir pro 
Basquete. Não tinha a Van e eu não tinha carro em casa.” 

 

JM começa a sair mais de sua reclusão, de sua casa. Ouve falar de 

Esporte, em especial do Basquete. Vê um empecilho, como chegar até o local de 

atividades, como  se locomover até lá? Compara o hoje, que possui uma  Van 

para a locomoção de deficientes físicos com suas dificuldades iniciais para se 

locomover até o local dos treinos. Porém, mesmo encontrando dificuldades, ainda 

assim, vai: 

 

“(...) entrei no Basquete, principalmente, eu conheci outros 
deficientes (...) Acho que foi depois de uns quatro anos depois 
de meu acidente. Já faz, acho que, uns cinco ou seis anos que 
eu jogo Basquete. Eu vi outras pessoas, com problemas muito 
piores que o meu, sem saber lidar. Pessoas (...) de baixa 
renda, que passa fome, necessidade, e eu tento ajudar. Vejo 
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pessoas boas, ruins (...) Então, o deficiente é, nada mais, nada 
menos, que uma pessoa normal, que tem uma deficiência. 
Pode ser mal, pode ser ruim, traficante, trabalhador, 
ignorante, inteligente, burro, tudo em geral. É a mesma coisa, 
não muda, só tem a deficiência. Como uma pessoa não 
deficiente pode ter vários problemas também (...) Aí eu 
comecei a ver a  deficiência de outro jeito. Mas que a gente 
sofre preconceito, sofre muito, bastante mesmo (...)” 

 

JM reconhece-se nos outros. Compara seu estado ao dos outros. São 

os outros semelhantes na condição de deficiente, mas, percebe a humanidade de 

cada um. Todos os seres humanos, independente de terem ou não uma 

deficiência, têm problemas. A pessoa com deficiência física é vista por ele como 

“uma pessoa normal”, só que com uma deficiência. Essa marca, ele alia ao 

fenômeno do preconceito.  

Um elemento importante a ser destacado, neste ponto de sua narrativa, 

é o fato de J.M. apresentar percepção clara de que o enfrentamento dos 

problemas (não só comuns, mas também os oriundos da deficiência) pode 

expressar sua individualidade que o diferencia enquanto ser auto-determinado e 

que se direciona para uma conduta consciente de sua vida. Nota-se ainda que 

houve a possibilidade de colocar-se no lugar do outro, de ser empático com os 

outros deficientes. Talvez, em adotar a perspectiva do outro para se ver enquanto 

pessoa, como demonstrou Mead (1972) ao abordar a maneira pela qual as 

pessoas passam a conhecer a si mesmas, ou seja, na interação social. 

 

JM narra o após seu acidente e suas perspectivas de futuro 
 

JM passa a narrar, no mundo da vida, como um deficiente físico 

assumido, de que maneira vive sua deficiência, ou, como se conduz frente a ela: 

 

“(...) a minha vida então, o que era? Ir para a Rua do Porto, 
beber, encher a carona de montão, ficar muito com mulherada 
(...) beijar muito e beber muito. Era isso que eu curtia. Ir 
bastante em república.(...) comecei a conhecer muita gente, 
muita menina, muito cara. Muito legal conhecer todo tipo de 
gente, também como em São Paulo. Pobre, rico, que usa 
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droga ou não usa. Aí que, de vez em quando eu fumei 
maconha, eu não gosto de maconha (...) eu gostava  muito de 
beber, sempre gostei muito de beber, (...)”  

 

A aceitação da deficiência física de J.M. propiciou consideráveis 

melhoras no mundo da vida, já pode pensar no mundo sistêmico (por exemplo, 

mundo do trabalho) e expressa isso: 

 

“Sempre eu gostei de trabalhar (...) acho que todo mundo que 
gosta de uma vida independente, gosta de trabalhar. Gosta de 
ter seu dinheiro, não é nem de trabalhar, é ganhar dinheiro. Se 
eu fosse rico não precisava, não trabalhava não! Não que eu 
goste  de trabalhar, eu gosto de ter o meu dinheiro! Não ligo 
pro trabalho, qualquer trabalho eu faço. E aí eu comecei a 
fazer trabalhos no computador, digitação, essas coisas, mas é 
uma coisa, é um saco (...) Não dá dinheiro e todo mundo faz 
(...) Então achei que sou inteligente o suficiente pra fazer algo 
mais e nunca tive chance (...)” 

 

JM-deficiente-que-mexe-com-computador fala de trabalho. Que faz uso 

dele para obter dinheiro. Acredita que tem potencial para ir além. O mundo 

sistêmico, repleto de determinações incide sobre ele. Apesar disso, ainda pode se 

ver como uma pessoa que tem habilidades e pode competir por algo melhor para 

si. Clama por uma chance. Que precisa de apoio e este vem logo em seguida: 

 

“Daí eu comecei a namorar outras meninas. Já larguei de 
meninas que gostavam muito de mim, que eram muito legais, 
porque eu não me achava, como posso dizer, que eu poderia 
dar o suficiente para ela, (...) Então,  já larguei de uma assim, 
eu procurava não gostar (...) Tinha medo de me magoar eu 
acho (...) Eram vários motivos que eu largava (...) já vivi com 
outra menina aí, não deu certo também, era uma outra egoísta 
também, (...) não me punha pra frente também, (...) Era uma 
coisa que não dava certo não. E, até que eu conheci essa 
menina que eu estou hoje, atualmente, a V..” 

 

    

J.M. nos fala, agora, de uma dificuldade sua. Dificuldade de gostar de 

alguém e de aprofundar-se no relacionamento. Diz preferir desligar-se delas 
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quando percebe que não o “punham pra frente”, ou que, quando não vê maneiras 

de alimentar as expectativas das namoradas. Ele se apresenta como um ser em 

dificuldades e se cobra por isso. Precisa de um suporte, de alguém que o coloque 

em movimento. 

O JM-galinha então, para não se magoar foge de relacionamentos 

duradouros. Não fala em amor, em momento algum. A busca por suporte na 

namorada veio num momento posterior: 

 

“Eu conheci ela, deixa eu ver, aí eu parei de usar droga, com o 
tempo fui parando.(...) Não usei mais nada de droga (...) 
Assim, era só de vez em quando, numa festa, (...) Aí, ela é 
muito certinha, ela não bebe, não faz nada, é um anjo de 
pessoa (...) Conheci ela, tinha uns 17 anos na época, aí eu 
nunca deixei nada chegar perto dela (...) fui parando aos 
poucos, quando ela tava junto. Comecei a ver ela mais e 
comecei a beber menos, e não que eu era um alcoólatra, mas 
cê fica chato, a pessoa bêbada fica chata, né? (...) Fica um pé 
no saco. Quem não bebe é que vê. Hoje em dia é que vejo 
como eu era chato.” 

 

Foi preciso encontrar uma namorada, na forma de um anjo, para que as 

coisas fossem amenizadas na vida de JM. O sentido que JM dá para a namorada 

anjo parece ser o de anjo da guarda dele. Uma namorada certinha, um anjo 

mesmo, que veio para ficar junto, proteger, reconhecê-lo como alguém que pode 

ser levado a sério. 

Esta namorada, a chamada de anjo, esta sim conseguiu propiciar 

modificações em JM. Encontrou condições objetivas para mudar, parar de se 

drogar, ou se drogar menos e parar de beber. Dá um sentido para seu passado de 

bebedeira, ou seja, era um chato era o JM-chato-que-bebia. Assim, vai tomando 

consciência do que é e passa ter uma conduta mais consciente da sua vida. 

 Mas, a fala abaixo demonstra que as coisas não aparentam o que 

parecem ser, ou seja, o velho mal estar com Piracicaba retorna e parece que a 

namorada representou um paliativo para o seu descontentamento. Vejamos: 
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“Daí eu comecei a ficar mais com ela, comecei a sair menos. 
Começou a me enjoar. Essa cidade é pequena demais pra mim 
(...) Não tem nada. Barzinho nenhum vai pra frente. É um 
preconceito contra Rock. Eu gosto de um Rock-and-roll geral 
assim, com a música Punk (...) Aqui tem muitas bandas (...) 
Aqui nada vai pra frente. Aqui é fim de linha, na minha 
opinião é fim de linha.”  

 

JM não encontra afinidades com a cidade. Talvez, um desejo antigo de 

voltar para São Paulo, vindo lá do passado, esteja retornando. Tece algumas 

críticas a cidade. E continua dizendo: 

 

“É, Piracicaba é fim de linha. Nada vai pra frente. Você abre 
um barzinho, (...) se tem roqueiro (...) se tem cabeludo, é 
porque é drogado. E não tem nada a ver. Você vai em boate, 
tem esses burguesinhos, essas patricinhas, fedidas, que usam 
drogas ferrado. Pior que, nas custas dos pais (...) Mas, porque 
se veste bem, então tudo bem, (...) Porque eu gosto de usar 
uma roupa rasgada, por exemplo, eu sou traficante!, eu sou 
isso, e aquele outro. Não tem nada a ver (...)” 

 

JM não se identifica com a cidade, de jeito nenhum. Reclama da 

cidade, nas pessoas que fazem parte dela. Nas pessoas com as quais convive. 

Critica o lugar e a gente pelas quais não sente afinidade. Sente-se diferente delas, 

diz que elas notam muito o exterior das pessoas. Dá significado para a cidade em 

que reside como “fim de linha”. Mostra-se, novamente preconceituoso com uma 

classe social, ou, em suas palavras “esses burguesinhos”. Relaciona tudo isso ao 

preconceito que sofreu: 

 

“Sofri preconceito com a família da minha namorada. (...) por 
causa da minha lesão, do meu acidente, de eu estar numa 
cadeira de rodas (...) Afetou mais ela do que eu, eu não ligo 
pra isso, não. Tô me lixando. Hoje em dia eu não tenho nada 
com isso (...)” 

 

JM diz que superou o problema do preconceito. Por isso passa a 

compreender o sentimento das outras pessoas: 
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“(...) Eu até entendo os pais da minha namorada (...) por eles 
não ter ninguém deficiente, tipo, quer o melhor pra filha. (...) 
ela é uma de classe social média pra alta assim, então, talvez 
os pais devam pensar que eu não possa dar o suficiente pra 
ela. Mas viram que não. Viram que eu me viro, que trabalho 
em casa com Comunicação Visual (...) Que não falta nada pra 
ela, que ela se dá muito bem aqui. Ela é uma pessoa muito 
tímida (...) Tem vergonha (...) reprimida. Pra dentro, não 
solta, tem vergonha de tudo, não se acha bonita. É insegura 
pra caramba e eu comecei a fazer muito, mudar isso pra ela 
(...) Por ela ser insegura assim, só de ela estar namorando uma 
pessoa numa cadeira de rodas, eu acho que ela deve, ela gosta 
muito de mim, porque, é pra muita gente, não é que é uma 
vergonha, mas é um obstáculo. Você tá com uma pessoa 
deficiente e os pais não quererem. Então foi uma batalha (...) 
até hoje é pra ela, muito grande (...) Então, a gente se gosta 
muito.” 

 

JM relata que precisou mostrar aos pais de sua namorada que tinha 

valor. Quer ser reconhecido como alguém que poderia sustentá-la, que na sua 

“viração”, no seu ato de se virar, ao seu modo e nas suas possibilidades, poderia 

dar o que a namorada já possuía dentro de casa. Já não faz contato com 

namoradas egoístas, mas, com uma, em especial, que precisa ser cuidada. 

Percebe que ama e é amado. Reconhece a batalha pela qual passa a namorada e 

decide que vai cuidar dela. Coloca-se no lugar da namorada, na perspectiva dela, 

enxerga a luta da namorada para vencer o preconceito e volta-se para si mesmo. 

Mead (1972) já alertava para o fato de ao assumir a perspectiva do outro, isto 

possibilitaria um novo tipo de ligação social. Talvez, JM estivesse caminhando por 

ai. Neste caso, dadas as condições objetivas para que mudanças aconteçam a 

JM: 

 

“(...) Ela é uma pessoa que me pôs muito pra cima. Ela sabia 
que eu era um belo de um galinha. E, a primeira vez que eu 
fiquei com ela, eu ainda namorava.(...) Eu conheci ela na Rua 
do Porto. Ela era apaixonada por mim já fazia nove meses, e 
eu nem sabia. E quando eu vi ela uma vez. Eu vi ela, ela tava 
chorando. Eu não vi que ela tava chorando, e eu achei ela 
linda (...) Se existe amor a primeira vista , foi! (...) acho que é 
a  parte mais bonita da minha vida (...) Faço tudo por ela.” 
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No entanto, J.M. não convence. Não explica o porque da forte ligação 

da namorada certinha. Deixa em aberto o fato do porque da sua ligação com ela, 

talvez escondendo algo mais implícito e que seria passível de entendimento. 

O JM-belo-de-um-galinha reconhece que alguém aceitou suas 

características, no momento e, deste modo, olhou ao seu redor. Encontrou uma 

pessoa que, carente, mostrou ao JM-galinha o que é o amor. Daí que, JM dá 

significação a seu namoro como “a parte mais bonita da minha vida”. O amor fez 

JM descobrir um outro JM dentro de si, ele mesmo declara: 

 

“(...) é uma coisa muito pura que eu sinto por ela (...) Não é 
coisa carnal, nem nada assim (...) Eu acho que é a primeira 
vez que eu amo alguém (...) Eu achei que eu gostei muito, que 
eu amei outras pessoas, mas não é assim não. Talvez isso 
fosse posse, você tem uma coisa mais sexual. Sei lá! Mas ela 
não, ela é muito bonita (...) Eu olhei, nossa, achei que ela 
nunca ia querer ficar comigo, mal sabia eu. Eu soube depois 
de um ano, ela só me contou, que ela era apaixonada por mim 
fazia tempo. Que ela chorava, que ela passava mal, ela me via 
com outras namoradas, minininhas que eu ficava, e ia 
chorando pra casa, e eu nem sabia (...) Então ela me falou só 
depois de uma bom tempo (...)” 

 

O JM-galinha desenvolve, então, melhor autocompreensão. Seus 

relacionamentos passados são significados como sendo “carnais”. Percebe a 

diferença com a namorada atual. Conhece o amor sincero e reconhece que só 

viveu o lado sexual. Descobre-se amando, descobre que é amado por muito 

tempo. Percebe que o preconceito também vem de sua parte, quando coloca em 

dúvida se alguém não-deficiente poderia gostar dele, um deficiente. JM, graças a 

esse encontro e posterior namoro, declara suas transformações: 

 

“(...) Ela não tem nada a ver comigo (...) Ela me ameaça até 
vaiando. Ela fala: “Olha de quem eu fui gostar! Anda tudo 
rasgado (...)” porque a roupa que eu acordar eu fico o dia 
inteiro e eu vou num casamento, por exemplo, eu num tô 
ligando. Me arrumo um pouco melhor para sair com ela (...) 
Ela gosta de se arrumar muito bem, tudo assim e tudo o mais. 
Então aí foi que eu comecei a batalhar mais, entendeu? Não 
bebo, não ligo, mas não que eu não sinta falta (...)” 
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O J.M. batalhador entra em ação. Tem motivos para tal. Encontrou uma 

pessoa que provocou isso. Uma pessoa que aceitou, de alguma maneira, seu jeito 

de ser e que, fruto do seu próprio modo de se comportar está alterando a forma de 

ser de JM. JM tem um motivo justo para viver. Viver na cidade que não gosta, 

viver e batalhar com alguém que realmente diz amar. Decide encarar a realidade. 

Enxerga que de um encontro descompromissado, aquele que: 

 

“Sem pedir. Me influenciou, mas sem pedir nada. Por ela ser 
assim, (...) pela família dela, e tudo, eu quis passar já uma boa 
imagem, já evitar (...) sai muito boato, por eu conhecer (...) 
traficante, eu conheço (...) todo mundo, de todo jeito (...) E, 
sou o que sou, não minto pra ninguém (...) posso conversar 
sobre qualquer coisa, eu vou saber conversar, me acho,  me 
considero uma pessoa inteligente (...) Então, converso sobre 
qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer lugar, vou em 
qualquer lugar, vou em qualquer lugar e me dou bem (...) Em 
qualquer lugar. Odeio boate, mas se eu for também, me sinto 
bem, não me sinto mal, (...) Odeio gente de nariz empinado 
(...) Que eu acho que é uma pessoa fedida (...) odeio isso (...) 
Não é mais do que ninguém, só porque tem grana, então, não 
tenho nada contra rico, mas odeio burguesada fedida (...) São 
ridículos.” 

 

JM valoriza-se como ser humano. Considera-se uma pessoa inteligente. 

Percebe as diferenças de classes sociais e sabe de seus sentimentos sobre ela. 

Só que, transita, e bem, pelo mundo burguês. Porém, ainda se mostra 

preconceituoso quando fala que “odeio burguesada fedida”. No entanto, quem 

sabe, mudanças podem acontecer. Mas, o preconceito ainda permeia sua vida 

amorosa, narra que: 

 

“Então, aí eu comecei a mudar muito, comecei a trabalhar 
mais, comecei a fazer muita coisa (...) a gente se largou várias 
vezes. (...) por causa da família que pôs na cabeça dela que eu 
usava droga. Era mentira, não usava, não mais. (...) saía muito 
papo na casa deles (...) o que eles tinham era uma desculpa 
por causa da cadeira de rodas. (...) Não vou falar que não sofri 
com isso. Sofri sim, mas só que por ela, ela sofria muito mais. 
Ela gosta muito de mim.” 
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JM declara que mudou. Mudou, em função da namorada. Motivo para 

viver, para enfrentar o preconceito por parte dos pais dela, encontrou 

reconhecimento na namorada-anjo. Coloca-se no lugar dela: 

 

“E ela sofre muito mais. Isso me afeta. Eu seguro qualquer 
coisa (...) Bronca em casa, problemas de casa, tudo mais, todo 
mundo vem a mim. Minha mãe vem a mim, minha mãe, meus 
irmãos, pedir conselhos pra mim e tudo (...) eu seguro muito a 
barra. (...) Eu só não seguro com ela. Me revolto quando ela 
está triste, (...) Faço tudo pra vê-la feliz, (...) Me dedico cem 
por cento pra ela (...) Ela vale a pena. Ela foi a única pessoa 
que confiou em mim. Eu nunca mais tinha voltado pra um 
litoral, pra praia, depois do acidente, porque achei que ia me 
fazer mal. Foi ela quem mais me incentivou, eu fui com um 
monte de colegas, só homens. Eu sei que, que namorada 
falaria para um galinha: “Vá pra praia!” (...) E ela fez isso! 
Fui, não fiquei com ninguém, senti muito a falta dela. Ligava 
pra cá, ela chorava todo dia de saudade e tudo. Ela é muito 
problemática (...) É muito insegura (...) Mas ela cresceu 
bastante.” 

 

Ele percebe a namorada como sendo a que confiou nele. Precisava de 

alguém que confiasse nele. Alguém que valesse a pena. A namorada foi esse 

alguém. Justamente alguém inseguro (a namorada) que, possibilitou a JM 

perceber-se como um ser que pode retomar as coisas das quais gosta. Pôde 

voltar a praia de um jeito diferente. Nesse momento, o personagem JM-galinha 

começa a esgarçar. O JM-galinha, infiel, apresenta-se agora como o JM-não-mais-

galinha. Encontra suporte para isso na namorada-anjo. No mundo da vida, 

encontra suporte interpessoal, encontra-se diante de novas expectativas 

normativas. Isto é, a namorada confia e o deixa sair só ou com os amigos, ele 

também pode confiar nela, mas um controle foi estabelecido. Talvez, um tanto de 

instância de controle se desenvolveu em si mesmo, contribuindo para revitalização 

do seu ser social.  

 Percebe-se ainda, que JM dá conselhos a todos; porque? Sua 

experiência, talvez dite isso. Pode orientar a todos, JM-conselheiro. Está seguro 

para ajudar e amar uma pessoa que vê como insegura e necessitando dele. J.M. 
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quando dá conselhos (à mãe, ao irmão), parece estar passando por um processo 

de reconhecimento como uma pessoa capaz de dar conselhos. Só pode dar 

conselhos quem possui experiência de vida.  

A namorada marca muito a vida e as transformações de JM. Ainda fala da 

namorada e narra que: 

 

“Ela só estuda, faz curso. Acabou já o colegial. Entrou na 
faculdade, desistiu, não gostou do curso. Vai tentar outra 
coisa (...) E, já fez o curso de modelo. Ela é muito bonita. É 
um anjo (...)” 

 

 

Ele dá sentido ao relacionamento declarando que : 

 

“(...) Eu adoro ela, eu amo ela. De verdade. Se um dia  gente 
não ficar junto mais, acho que eu vou continuar gostando 
dela. De verdade mesmo, é uma coisa boa de gostar. (...) De 
sentir (...) Não é uma coisa de possessividade não (...) A gente 
confia um no outro, a gente não precisa sair junto, a gente sai, 
confia. Se um cara der em cima dela, ela me conta e dá risada, 
mesma coisa, (...) É um namoro muito legal. Sinto muita falta 
dela quando não a vejo.(...)” 

 

Em hipótese, parece que J.M. dá sentido ao seu relacionamento 

enquanto poder sentir-se confiável. Ele percebe que pode confiar e 

reciprocamente, ser confiável. Aparentemente isso foi o que a relação com a 

namorada trouxe para a vida dele. A namorada anjo traz em si, um  germe de 

possibilidades de mudanças mútuas entre eles. Ambos podem, juntos, alterarem 

suas vidas. Diz JM: 

 
“Ela paga pra não sair de casa (...) Aí eu comprei um carro, 
dei um carro pra ela, pra gente se ver mais. (...) Então, eu 
acho que ela na minha vida só foi mais pra me incentivar 
mais, a ter mais (...) Porque um dia eu quero me casar com ela 
e tudo, e eu quero dar o mínimo que ela tem já (...) E, ela tem 
uma vida melhor que a minha. Não que eu passe necessidade 
nem nada, mas a família dela tem mais dinheiro. (...) eu ganho 
uma merreca, agora eu ganho um pouco mais, (...) é instável, 
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o problema, um dia tem trabalho, outro dia não tem. Não dá 
pra contar com o dinheiro.” 

 

Na relação, descobre que quer se casar. Um dos seus projeto de vida? 

Um projeto de vida, a dois e refletido (conforme  nos falou Habermas, 1990, pode-

se pensar que a namorada propicia um reconhecimento dos potenciais de JM, só 

que, em detalhe, há um reconhecimento recíproco). A namorada incentiva. Sente 

falta de trabalho que garanta o mesmo padrão de vida que a namorada possui 

dentro de casa. JM fala, então, de seu trabalho atual: 

 

“Trabalho, mais com adesivo, faço banner, magnétos pra 
geladeira, pra carro, adesivo de carro, arte final. Se pedir 
qualquer coisa de computador também, se eu não souber, eu 
aprendo fácil. Como eu falei, eu me viro. (...) Tudo aqui em 
casa. (...) Já trabalhei fora também,com essas coisas também, 
mas não deu certo, a sociedade com meu primo (...)” 

 

O trabalho em parceria com o sócio, fora de casa, não deu certo. 

Preferiu trabalhar em casa. Dar conta de tudo sozinho. A vida mudou, ele retorna, 

em sua fala, sobre a prática do basquete e associa a ele a volta aos estudos. 

Levanta a possibilidade de conseguir uma bolsa no âmbito da prática esportiva, 

isto é, praticando o basquete ele pode, graças a essa prática, alcançar uma bolsa 

de estudos (via órgãos de auxílio).  Como o próprio JM diz: 

 

“(...) eu comecei a jogar Basquete e tudo, eu ia a pé para o 
Basquete, voltei a estudar, acabei o colegial. (...) Queria uma 
coisa melhor. (...) fez falta pra mim os estudos, antes nunca 
fez, porque eu podia trabalhar em qualquer lugar, hoje em dia 
eu não posso, e mesmo com estudo e tudo (...) Não sei se 
quero fazer uma faculdade, queria fazer um curso no Senac, 
mas eu não tenho grana pra fazer. Se conseguir uma bolsa lá. 
Não dão, mas a gente pelo Basquete agora. O D. M. está 
vendo uns projetos assim (...)”  

 

JM descobre o Basquete como possibilidade. Começa a estudar. 

Percebe que os estudos podem auxiliar no seu projeto de vida. Fazer um curso no 

Senac surge como possibilidade e uma bolsa pode ocorrer em função da prática 
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esportiva. Um meio para que a bolsa seja conseguida. Novos projetos em vista. 

Assume a sua história de vida de maneira consciente e responsável, 

demonstrando que uma individuação progressiva foi retomada. Ocorre que, a 

decisão de estudar, fazer uma faculdade se constitui altamente ligada a sua busca 

de autonomia. Ele retoma o JM-negociante, personagem antiga, mas presente e 

forte. O JM-negociante declara: 

 

“(...) Eu quero alguma coisa que dê grana. Como eu falei, eu 
sempre gostei de ganhar dinheiro. (...) Talvez em computador, 
que é uma coisa, com a minha deficiência, é mais fácil de 
trabalhar (...) Então, eu tente fazer alguma coisa nisso (...) 
Depois, pode ser que eu tente uma faculdade. Vou tentar fazer 
concurso público no Fórum, onde minha mãe trabalha, que 
tem um salário razoavelmente bom (...) Vou tentar fazer lá, 
mas pra estudar, odeio ficar estudando, ler um livro (...) Eu 
não gosto mesmo de ler, não consigo me concentrar. Tô lendo 
e tô pensando em outra coisa, então não consigo ler (...) sou 
uma pessoa muito agitada assim, (...) Então, eu gosto de estar 
sempre trabalhando, fazendo essas coisas assim.” 

 

O JM-negociante tenta adaptar-se a sua nova vida como portador de 

deficiência. Busca um ofício em que possa aliar sua condição a algo de que goste 

de fazer, caso do computador. Seu negócio é ganhar dinheiro, não estudar. Mas, 

percebe que, para ganhar dinheiro é necessário estudar. O JM-agitado começa a 

se agitar. Tomada de consciência ? Quem sabe, pelo menos, enxergou que os 

estudos, aliado ao ganhar dinheiro possa ser um bom casamento. O Basquete é 

retomado em sua narrativa e uma significação é dada a ele e a sua prática: 

 

“(...) Foi muito bom por eu conhecer os deficientes e ver que 
eu tenho uma vida muito melhor do que muitos (...) Que 
dependo só de mim. No Basquete, tem vários tipos de 
deficiência, desde pessoas com paralisia infantil, amputados, 
lesados medulares (...) Eu vejo que eu sou, graças a mim, ao 
meu esforço, eu sou, como vou dizer, melhor, como 
fisicamente do que pessoas que teriam ser melhor do que eu, 
um amputado por exemplo. Eu jogo melhor do que muito 
amputado que devia jogar melhor que eu e, graças a mim, (...) 
Ao meu esforço físico, ao meu esforço (...) então, me dedico 
muito. Eu tento me fazer, eu jogo bastante. Jogo muito melhor 
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do que eu entrei,(...) Eu acho que sou o titular do time (...) E 
foi graças ao meu esforço mesmo assim (...)”  

 

Um momento crucial de sua fala reside quando diz que “(...) dependo só 

de mim”. J.M se expressa como um ser individuado, e isto o capacita a ser ele 

mesmo e a se responsabilizar pela sua própria história. O corpo é novamente 

lembrado e diz: “Ao meu esforço físico” . No Basquete (e na vida), reconhece-se 

nos outros e esse fato contribui para que se volte para si e se conheça. Ou, no 

melhor das hipótese, parece que, ao praticar o Basquete, adota a perspectiva dos 

outros e delimitando-se assim o fortalecimento de ligações sociais. Isso já foi 

preconizado por Mead (1972) ao tratar do Esporte enquanto o “outro generalizado”  

e a constituição do ser social. 

Com a prática esportiva conhece outras deficiências, outros graus de 

dificuldades de cada uma delas. Passa a se reconhecer como um ser de 

possibilidades, mas não sem se comparar aos outros companheiros de jogo. Na 

relação, descobre que tem potenciais, se valoriza. O JM-jogador-de-basquete se 

dedica e conta de seus avanços posteriores:  

 

“Então voltei a estudar, acabei o colegial, fiz tudo, fiz curso 
de computação. Comprei um computador, eu que pago 
minhas contas hoje em dia (...) pago muita coisa da minha 
namorada, então, é graças a mim. Ela me deu muita força, a 
pessoa que mais me deu força. Claro, minha mãe me incentiva 
muito, me ajuda pra caramba. Mas, mãe é mãe, por isso que 
eu não estou falando tanto. Eu acho que a maioria das mães 
faz isso (...) Como eu já disse, como eu não tive pai, minha 
mãe nunca deixou eu sentir falta de meu pai. Sempre me deu 
tudo, sempre conversou, foi muito amiga comigo, até hoje ela 
é. Mas hoje em dia eu faço mais por ela, do que ela por mim 
(...) Cresci muito depois de meu acidente, entendeu?” 

 

Quando relata que “cresci muito depois de meu acidente”, J.M. mostra-

se como um ser em processo de emancipação e que se apresenta como um ser 

que aprendeu com a vida (acidente) e autoconsciente e capaz de tomar as rédeas 

da própria vida, como re-construção.  
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No processo de tornar-se independente novamente JM estuda e 

compra um computador. Dele tira seu sustento e ajuda a namorada e a mãe. Ele é 

quem dá força, nesse momento, para a namorada e a mãe. Relaciona esse 

crescimento, isto é, auto-suficiência monetária, ao acidente que sofreu. Como 

efeito do acidente, cresceu, mas em que aspectos? JM nos conta em que aspecto: 

 

“E pra minha namorada também, faço muito por ela (...) Os 
pais dela tão vendo hoje em dia isso. (...) Não sei se rola 
preconceito hoje em dia ou não, mas pelo menos eles não 
demonstram mais. (...) hoje em dia a gente sempre tá junto. 
Ela tem muitas, sei lá como dizer, inseguranças (...) E, eu 
seguro muito a barra dela (...)” 

 

Notamos nesta fala de J.M. o caráter performático da identidade, isto é, 

o reconhecimento por parte dos outros como sendo uma pessoa que não depende 

do assentimento deles, mas somente pelo reconhecimento do que fez e poderá 

fazer (pelo seu caráter como possuidor de certa originalidade). 

Parece que venceu suas próprias inseguranças, ou está tentando e 

quer, com sua experiência, influenciar sua namorada insegura. Ele tem o que 

oferecer além de dinheiro. A aquisição de uma segurança básica originária dos 

suportes em sua vida (família, avós, namorada, tio-avô, de seus “outros 

significativos”, portanto) contribuiu, e muito, para a consecução de uma segurança 

pessoal. Sem esses suportes (fruto de interações sociais) a segurança estaria 

comprometida. Quanto ao preconceito dos pais da namorada em relação a ele, 

nota que seu crescimento pode ter influenciado no processo. Hoje, não o percebe 

ou se ele existe, passa desapercebido, não se expressa. Acredita que tenha 

vencido nesse aspecto (reconhecimento).  

Porém, JM vai além, busca trabalho e reconhece as dificuldades, 

percebe que no mundo do sistema muitos obstáculos também ocorrem, 

dificultando a realização de anseios e, ao mesmo tempo, propiciando lutar para 

alcançá-los (o batalhador é acionado) e continua: 

 

“Então é isso, pretendo arrumar um emprego, é muito difícil. 
Já arrumei emprego assim, e na hora a pessoa: Ah!, mas é 
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deficiente! Então não dá, porque tinha um degrauzinho. 
Degrau pra mim não é obstáculo, sinto muito. (...) então a 
gente sofre, então vou ter que fazer muito, estudar. Já passei 
em concurso público. Não fui chamado (...) Foi de orientador 
de aluno aqui em Piracicaba. Tinham quatro vagas para 
deficientes e eu passei em terceiro lugar, errei dois exercícios 
de cinqüenta (...) Acho que fui bem demais e não fui chamado 
até hoje. Então, não tenho esperança muito de ser chamado 
não (...)“ 

 

Em seu projeto de arrumar emprego defronta-se com os obstáculos 

físicos e com os sociais. As pessoas se assutam com o portador de deficiência, 

não conhecem seus potenciais, apenas duvidam. Goffmann (1988) já nos mostrou 

que quando surge o estigma, atributos são designados às pessoas, só que, na 

verdade o que se encontra envolvido é uma linguagem de relações. Deste modo, 

é que se relacionam com o deficiente, como atributo, camuflando suas 

dificuldades em lidar com a diferença. 

 JM mostra-se desiludido até mesmo com os concursos onde cabem 

vagas para deficientes. Esbarra na problemática das máquinas institucionais 

emperradas e repletas de entraves que inviabilizam a entrada de portadores de 

deficiência nestes contextos. Mostra-se preocupado e, ao mesmo tempo, 

apresenta uma esperança: 

 

“Eu tô esperando um processo da Prefeitura de auxílio de 
seguro obrigatório da minha moto, até hoje não recebi. (...) É, 
até hoje não recebi, entendeu?Então, eu pretendo me casar, 
com essa menina (...) Hoje ela tem vinte anos (...) Não casar 
já. Se pudesse casar já eu casaria já, mas eu não tenho como 
sustentar. Então, pretendo ter um trabalho com um bom 
emprego. Continuar com o Esporte.” 

 

O JM-galinha está longe de ser galinha, quer se casar, encontrou um 

grande amor. O JM-galinha pode estar se tornando, agora, fiel. Possibilidade de 

alterar sua identidade. O trabalho é visto como a chance para atingir esta 

finalidade, isto é, casar, sustentar a namorada e para fazer o que aprendeu a 

gostar de fazer, que é o Esporte. No entanto, surge nova esperança: 
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“(...) Tô fazendo um tratamento em São Paulo de fatores de 
crescimento. (...) Já comecei fazer. Não foi injetado de volta 
ainda. Um tratamento que é caro, seriam cinqüenta mil reais, 
mas como é experimental ainda, eu não tô gastando quase 
nada. Gastei uns três mil reais até agora. Graças a Deus, 
minha mãe que pagou, devo muito a ela (...) Tenho muita 
esperança em voltar a andar um dia. (...) Já pensei em me 
matar (...) Não penso mais, mas, no começo. (...) tenho muita 
fé em Deus (...) Mas nunca me matei por causa disso, porque 
eu sei que um dia vou voltar a andar (...) Não vivo em função 
a isso, eu vivo  meu dia como deficiente físico (...) Mas eu 
nunca perdi a esperança de voltar a andar, pegar umas ondas 
(...) E sei que um dia eu vou fazer tudo de novo. Tô com trinta 
e um anos ainda, com cara de vinte e três (risos)”  

 

A esperança de voltar a andar coloca em andamento o processo 

identitário de JM suportado pela presença da mãe. O JM-deficiente-físico-que-

anda-em-cadeira-de-rodas vê, no progresso científico e técnico, a possibilidade de 

retornar a se locomover com suas próprias pernas. Este elemento é altamente 

emancipatório. Conduz a autonomia, à independência, na busca de, 

subjetivamente, caminhar por conta própria (livre de determinações). O JM-que-

batalha diz: 

 

“(...) estou batalhando bastante, pra conseguir um emprego, 
pra conseguir uma vida melhor, acho que como todo mundo 
(...) Acho que eu vou ter que fazer uma faculdade (...) Falo 
assim porque eu não gosto de estudar. (...) Não gosto de ficar 
na Escola (...) Ter que ir lá, não sei o que, e, de repente, faço 
uma coisa que não vai dar um retorno (...)”  

 

Nesta fala, JM demonstra consciência de que existem outras pessoas 

em situação semelhante a sua. Tem a percepção de igualdade diante de todas as 

pessoas, sejam elas deficientes ou não. Desempregados e em busca de emprego. 

Solidariza-se com os outros. É preciso fazer coisas de que não gosta, porém, vê 

nelas a chance de crescer, de conseguir um emprego bom. Emprego que conduza 

a conquista de seus projetos. O estudo, apesar de ser um fardo para ele, é visto, 

agora, como possibilidade. Estudar, trabalhar, casar, voltar a andar, coisas do 

humano. Coisas do viver humano. De onde JM dá sentido para tal 
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empreendimento? Na verdade entrelaçamentos entre o mundo da vida e o mundo 

sistêmico. Vejamos: 

 

“Então, meu irmão se formou em Engenharia Florestal, com 
muito sacrifício da gente. E, hoje ele é casado, tudo. Então, 
ele gosta do que ele fez, então, isso eu acho legal. Você 
trabalhar no que você gosta. (...) eu faço Comunicação Visual 
(...) Eu gosto de fazer negócio (...) Então, eu não gosto de 
mexer em computador! (...) Não, é um trabalho (...) Não que 
eu não goste, desgoste também, pra mim é um trabalho. Se 
você falar pra mim: “JM quer trabalhar pra mim, quer ser meu 
secretário, organizar minhas coisas?” eu vou fazer pra você se 
me pagar bem (...) Então, eu gosto de ganhar dinheiro.”  

 

J.M. apresenta seu livre-arbítrio. Uma vontade própria que o apresenta 

com interesses pessoais, preferências que o colocam como uma pessoa que se 

possui a si mesmo. No entanto, confirma uma suposição levantada no começo 

dessa interpretação de narrativa de história de vida, ou seja, quando saiu de São 

Paulo, para que o irmão viesse a estudar, sofreu muito. Quando diz  “com muito 

sacrifício da gente”, parece dizer que foi com profundo desagrado por parte dele, 

em especial. Perdeu até o elemento de identificação próximo, isto é, seu irmão. 

Desabafa: “ele gosta do que ele fez”. Ao dizer isso, pode estar dizendo que não 

faz o que realmente gosta ou não fez o que queria, no passado. 

Espelha-se no irmão. Que estudou, gosta do que faz. Nota-se ai que JM 

reconhece-se no irmão. Mas, sente que o que realmente gosta de fazer negócios. 

Ganhar dinheiro é do que gosta. O JM-negociante permanece vivo. O JM-com-

tino-comercial e oportunista volta a falar: 

 

“Eu continuo fazendo. Compro uma coisa agora. Que nem 
assim, eu comprei esse carro na intenção, no intuito de pegar 
e daqui a algum tempo vender. (...) Tá com minha namorada, 
eu comprei o carro pra gente se ver mais. (...) Ela tem dois 
carros na casa dela, mas nenhum é dela. Então, pra gente se 
ver mais eu comprei o carro e fica mais fácil pra gente se ver 
(...)”  
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O JM-negociante se manifesta nas negociações que vem a fazer. No 

caso, na compra do carro pra namorada, com a intenção de fazer negócio com ele 

depois. O negócio inicia-se com uma utilidade, ou seja, ver a namorada com mais 

freqüência e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de venda futura. Fazer 

negócio com o intuito de ganhar dinheiro, eis a questão. A seguir, declara outros 

elementos ligados a sua participação em atividade esportiva: 

 

“Então, vamos ver com os projetos novos que estão lá no 
Basquete. O D. M. está fazendo, e eu estou ajudando ele. Ele 
vem aqui, a gente pensa junto, escreve junto as coisas e tudo 
né! (...) Vai abrir pra ter patrocínio, tudo, então talvez comece 
a aparecer coisa melhores agora. Coisas que não tinha antes 
(...) o Basquete antes (...) era muito fechado (...) eu acho que 
deveriam ajudar mais as pessoas. Espero que isso te ajude, a 
pessoas usem isso daqui e eu ajude mais.” 

 

JM encontra na prática do Basquete a oportunidade de auxiliar seus 

companheiros de condição. É possuidor de uma clareza estratégica grande. 

Percebe o basquete como estratégia para atingir fins (no caso uma bolsa). No 

Esporte, existe a possibilidade da elaboração de projetos coletivos. Ele percebe 

que pode e ajuda nesse aspecto. Faz uma análise do Basquete de hoje e de 

ontem. Ontem fechado a empreendimentos, hoje, aberto para patrocínio, inclusive. 

O Esporte como meio para ajudar as outras pessoas, como o próprio JM comenta. 

Coloca-se em disponibilidade para auxiliar e vai além, que sua história narrada 

venha a se constituir em fator de chamamento de atenção, para as questões 

relativas às pessoas com necessidades especiais. 

Relata ainda sonhos ligados a antigos prazeres: 

 

“Por mim, eu tenho um sonho que é pegar a V., minha 
namorada, mudar para o nordeste. Morar em Natal, por 
exemplo. Comprar um Bugue, sabe? Pra fazer aqueles 
passeios de Bugue. Só viver! (...) Minha mãe foi, eu vi fitas, 
fotos. Minha mãe viaja bastante. (...) Então, eu tenho um 
sonho de ir pra lá viver com ela, tipo, eu não gosto de boate, 
não gosto mais, vou num barzinho, mas, acabei as baladas, 
essas coisas assim, não é velho mas, já deu o que tinha que 
dar, entendeu?” 
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Nota-se ai que JM sonha, novamente, em mudar de local. O 

nomadismo ainda presente. Mas, de forma diferente, um JM consciente do que 

gosta e precisa. Mais amadurecido e deixando de lado antigas experiências que, 

de certa maneira, fizeram parte de sua vida e que sente não serem mais 

necessárias. Em hipótese, talvez J.M. esteja em evolução e tomando as rédeas da 

própria vida. Ao deixar de lado certas coisas (mesmice) parte para mudanças (de 

local, de trabalho) que lhe permitem ser ele mesmo (mesmidade). Vai além: 

 

“E, eu vejo muito mais sustância né!. Em você, em ficar, em 
ter um bom papo com alguém, (...) Ir pra um lugarzinho, ficar 
trocando idéias, tomando uma cervejinha, de leve só!, nada de 
excesso, ficar conversando. Assistir um bom filme. Eu gosto 
muito de filme (...) Todo tipo de filme.(...) pegar minha 
namorada, tomar um lanche. Coisinha bem de índio mesmo! 
Programa de índio (...) Hoje em dia, você fala isso pro 
pessoal, pros jovens,(...) Não, não sei o que, pa, pa, pá!!, mas 
eu curtia e curto até hoje, 31 anos, muito mais que muita 
gente (...) E é a mesma coisa, não mudou nada. Só muda os 
lugares e as caras (...) É a mesma miquinha de sempre, mesma 
bebidinha de sempre, mesma coisa. Mudou o Rock-and-roll, 
veio o Grunge, veio o Funk Progressivo, né? Não nesta 
ordem. Certo, então não muda nada.(...) Mesma coisa. Só que, 
hoje em dia, tem mais doença, mais drogas, muito mais fácil, 
a criminalidade aumentou pra caramba. Você tem que ficar 
esperto muito mais. Antigamente você resolvia no tapa, hoje 
em dia, você leva uns tiros (...) Então, corrupção, a política tá 
uma merda, sempre foi, né?” 

 

Notamos aqui um discurso moral de J.M. (corrupção, política). Ele faz 

análise da conjuntura atual e coloca críticas, demonstrando sua potencialidade em 

perceber o mundo do sistema e suas influências no mundo da vida, das pessoas 

que sofrem com ele. 

JM vê mais sentido em sua vida hoje. Dá valor a uma boa conversa, 

trocar idéias, assistir a filmes, dá valor aos pequenos momentos da vida, como 

sair e tomar um simples lanche com a namorada. Coisas do  cotidiano e fora do 

cotidiano. Hoje, dá sentido a elas como sendo com “mais substância”. Só que 

antes, era “Programa de índio”. Consegue refletir sobre como foram suas 
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vivências e como se encontra o social hoje. Um social com suas  dificuldades e 

semelhanças com o passado são vistos com olhos amadurecidos e conscientes. 

Parece que já não é mais o mesmo. Preocupa-se com os outros: 

 

“(...) morro de medo pelas pessoas que eu gosto. Eu não tenho 
medo de morrer, (...) Não quero morrer, entendeu? De jeito 
nenhum, mas morro de medo. Da minha namorada 
principalmente, entendeu? Nossa! Morro, se eu ficar sem ela, 
entendeu? Nossa! Tenho medo mesmo, disso eu tenho. Já 
fiquei em lugar, saiu tiro com ela junto assim, Rua do Porto, 
entendeu? Eu não vou mais pra lá com ela.” 

 

Medo de perder a namorada, talvez uma nova dependência? Pode ser 

que sim, mas, diferente da dependência com a mãe. Dependência amorosa, pode-

se chamar? JM  tem clareza dos perigos do local de passeio e da própria 

atualidade em que vive. Previne-se, tem receios, até de perder sua amada como 

resultado de uma inconseqüência de sua parte. Precisa dos suportes do mundo da 

vida. JM coloca elementos que permitem dizer que ele nota a realidade de 

maneira diferente agora, faz uma análise dela: 

 

“Não é que eu não agüento mais, que eu vou, e é aquilo que 
eu falo, quem não bebe agora, cê vai e fica agüentando aquele 
povo bêbado, enchendo o saco, falando de droga, (...) sempre 
a mesmice. Não querendo ficar com uma menininha que vem 
e se arreganha pro cê. (...) muito fácil, muito fútil, não tem 
sustância, não é legal, (...) Saía com muita mina, saía e no 
outro dia acordava com uma menina diferente, diferente, 
diferente assim. Não tem nada (...) que é só, só sexo, ah! 
entendeu, enjôa, entendeu? Eu enjoei disso, não que eu enjoei 
de sexo, mas eu enjoei de sexo fútil.”  

 

JM reconhece a própria mesmice e sente que não quer mais esse tipo 

de vida. O JM-galinha realmente deixa de existir, quer sexo sim , mas, com 

“substância”, sem futilidades, sério, com amor e cansa-se de pessoas que ainda 

vivem embuídas com essas premissas. Consciência do que quer, dos outros, 

amadurecimento.  
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Mas, enquanto ser que toma consciência e as rédeas da própria vida, o 

que diz sobre a questão do corpo diferente? De seu próprio corpo já que precisou 

assumi-lo e tocar em frente. A resposta a essa questão está na procura por 

recuperação de seu andar perdido. Na esperança de voltar a andar. Talvez, os 

avanços na ciência contribuam com sua esperança.   

Quando perguntado sobre seu corpo, JM diz que gosta muito dele. E, 

daí, passa a narrar sua expectativa sobre o tratamento com células-tronco: 

 

“Oh! Gosto, gosto sim. Afinou um pouco minha perna só, 
mas eu nunca fui um cara gordo. (...) Agora, eu tenho 
esperança muito nesta experiência que eu tô fazendo (...) não 
é liberado nos EUA (...) porque lá não pode usar seres 
humanos (...) porque lá é proibido totalmente fazer em seres 
humanos. Aqui já pode (...)” 

 

A esperança é posta sobre a possibilidade de voltar a andar. Voltar a 

locomover-se sobre suas próprias pernas. Independência, da cadeira de rodas e,  

quem sabe, na própria vida. Sabe sobre ciência, lê, se interessa. Não gosta de 

estudar? Será? Quando interessa, pesquisa ? É uma questão interessante a ser 

compreendida. O mundo dos significados no ato de se estudar representa algo 

importante e que entra no âmago do ato de aprender algo. Aprender de maneira 

significativa. Esperança é sinal de que seu projeto de vida encontra-se vivo e 

atuante.  

Porém, é preciso ter cautela, ter os pés no chão. É preciso não 

alimentar expectativas vãs e saber que o oposto também pode acontecer, ou seja, 

que o voltar a andar não seja tão possível quanto se espera. Ele tem consciência 

de que pode vir uma frustração. Porém, coloca a decepção como mais uma ao 

lado de outras que passa ou passou no mundo da vida (no jogo de basquete, por 

exemplo). Já utiliza o Basquete como exemplo para dizer da decepção. O 

Basquete tem uma significação importante nesse momento. O esporte é lembrado 

e valorizado por ele. Assim como em um jogo existem vitórias, também podem 

acontecer derrotas, é preciso saber lidar com ambos os aspectos da situação: 
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“A minha mãe falava assim: (...) não fique tão esperançoso!. 
Porque eles têm medo que eu fique muito esperançoso e tenha 
uma decepção e queira morrer e não sei o que. Mas não quero 
mais...” (...) Frustrado é claro que eu vou ficar, como por 
exemplo, se eu jogar sábado, eu vou jogar Basquete, se eu 
perder eu vou ficar frustrado, (...) Claro que não num grau 
parecido né? Muito mais, mas não é nada que me derrube por 
muito tempo. (...) depois de dias eu já estou em pé, quase em 
pé, sentado de novo, né?” 

 

Esperança e frustração/decepção caminham lado a lado nesse 

momento. JM parece estar preparado para tal, para as duas situações. Compara a 

frustração dos resultados da pesquisa em que está envolvido com o jogo de 

Basquete, no qual também se encontra envolvido. A frustração está em todo lugar 

e momentos. Esporte e expectativa de vida caminham juntos nesse aspecto. 

Questão corporal dos dois lados. A corporeidade entra como questionamento em 

ambas as situações, isto é, andar de novo como esperança (o corpo em 

movimento andante) e o corpo no Esporte (o corpo em movimento e em relação). 

Reflete sobre si e sobre os que estão ao seu redor: 

 

“E creio que se eu tivesse um emprego, minha vida seria 
muito melhor (...) Me faz falta não andar, entendeu, tudo o 
mais. De repente eu vou num lugar, tem escada (...) Mas nada 
que me abale (...) Nada que me deixe deprimido, nem nada. 
Afeta mais minha família e minha namorada do que a mim 
(...) Afeta muito mais eles do que eu. Eu não tenho nada com 
isso. Se eu for num lugar e me der isso, eu falo: Oh! Me ajuda 
aqui, boa! (...) eu acho que eles sentem, por exemplo, se eu 
for em algum lugar e tiver alguma coisa, eles ficam chateados, 
eu não! (...) tipo, putz, que bosta, o cara, ele tá numa cadeira 
de rodas, ele tem que passar por este obstáculo. (...) ele 
precisa de ajuda pra isso. Afeta eles, não a mim (...) eu não 
fico chateado mais por isso, (...) Acho que do mesmo jeito, 
por exemplo,  (...) preconceito com uma pessoa, como uma 
propaganda que está passando agora aí, que uma pessoa 
deficiente tem as mesmas dificuldades de que uma pessoa que 
não é deficiente, (...) Que, de repente, (...) tendo um corpo 
perfeito (...) sem uma deficiência, de repente você não sabe, 
você não faça alguma coisa que eu, sendo deficiente faça (...) 
Então, aí seria uma deficiência sua, se for ver, concorda? De 
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repente, se você sentar numa cadeira de Basquete, você não 
vá jogar Basquete como eu jogo.” 

 

JM toma consciência de que seus atos passados afetaram e muito 

aqueles que se encontram no seu entorno. No entanto, reconhece que é diferente 

e que, em termos de deficiência, todos somos possuidores de alguma. Em termos 

comparativos, ele vê que sua habilidade no manuseio da cadeira de rodas no Jogo 

de Basquete representa uma dificuldade para uma pessoa que ande e queira 

experimentar a cadeira. Quem é o deficiente neste contexto? Descobre que é 

possuidor de potenciais, descobre que as outras pessoas também têm 

deficiências. Pode-se falar na adoção da perspectiva do outro, nos dizeres de 

Mead (1972) ? Acredito que sim. Vai além: 

 

“É, o tempo ensina tudo, isso é verdade. Os avós da gente já 
diziam (...) o tempo cura tudo, o tempo te ensina muita coisa, 
você aprende. Mas você tem que aprender com os erros, (...) 
Se errar, não erra denovo. Não bater na mesma tecla não.” 

 

JM-de-hoje aprendeu que o tempo ensina. Que aprendeu com o tempo 

e não quer errar mais. Não quer voltar no tempo, bater na mesma tecla. Crescer, 

portanto, tocar em frente. Significa fazer a vida fluir, ir em frente, mas, de forma 

diferente. Levando consigo as experiências e tirando delas o que elas tem de 

melhor. Significa, conforme apontou Ciampa (1987), sair da mesmice (compulsão 

à repetição) e partir para a mesmidade (busca de superação).  A esperança como 

pano de fundo e o experimento como parte dela: 

 

“(...) nessa experiência aí, eu estou botando muita fé. Eu fiz, 
eu tirei células-tronco e agora eu tô esperando me chamarem 
de volta lá pra injetar. (...) Tá no laboratório. (...) Eu tomei um 
medicamento que solta as células tronco. Todo mundo tem 
células tronco, certo!, células primitivas. Que o corpo da 
gente antigamente (...) era que nem rabo de lagartixa, cortava, 
crescia de volta.(...) É, que a gente tem uma célula que ela 
cria tudo.(...) Mas só que a gente não, após o momento que 
nós começamos a tomar remédio, a tomar isso, ela começou a 
ficar vagabunda. Ela não faz mais isso. Ela tava dentro da 
gente, mas eles não achavam ela ainda. Não é nem essa célula 
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tronco, não é essa ainda. É uma outra, existe ela. Estão em 
busca disso.” 

 

O personagem JM-cadeirante-deficiente-físico acredita que as células 

“primitivas”, em seu próprio corpo, podem ajudá-lo. Simbólico isso! A sua cura 

física está contida dentro de seu próprio corpo. Até mesmo a transformação de 

sua identidade, depende dele na relação com os demais seres humanos. De 

células “primitivas” para o reconhecimento de que o tempo cura, aprende com 

isso. Indo mais adiante, em suas palavras: 

 

“Eu já li muita coisa. (...) tem essa célula mãe, que existe em 
fetos até os três meses, que formam qualquer parte do corpo. 
Que é a célula tronco também. Dentro, existe os neurônios, 
dentro dos neurônios tem os axônios (...) Nossa!! Sou um 
expert nisso agora. (...) cada vez que você lê é uma esperança  
a mais né?” 

 

Ironia do acaso, mas é justamente uma “célula-mãe” que pode ajudá-lo 

a se tornar independente. Tudo parece estar contido no início das coisas. JM 

passa a se interessar pelo tema, fruto de sua condição. Vira um “expert” no 

assunto, disso gosta de estudar. Hoje, discute, conhece os últimos fatos sobre a 

temática e diz: 

 

“(...) sempre falei pra minha mãe. Depois que uma pessoa rica 
ou famosa, sofresse um acidente assim, as coisas iam mudar. 
Minha mãe falou: Não, não é dinheiro! Eu disse: é dinheiro 
sim, porque é investimento, tudo é dinheiro, mãe!” (...) O 
Emerson Fittipaldi quebrou o pescoço (...) Teve lesão, é que 
levaram já na hora. Teve uma dose cavalar de uma droga. (...) 
Existem drogas, que até cinco minutos da lesão, ou poucas 
horas, tem umas drogas aí, que se você injetar, volta a medula 
(...) Existe já cura, pra poucas horas (...) Então, eles estão 
trabalhando nisso aí. Então tomei esse remédio pra quê? 
Soltar as células-tronco que a gente tem, da medula pro 
sangue. Aí foi tirado (...) feito tipo uma hemodiálise mesmo, 
filtrando meu sangue e saindo as células mães, as células-
tronco (...) ela só vai ser injetada de volta, direto na minha 
medula. Ou, via cateter, pela veia, ou se não chegar até lá, 
uma pequena cirurgia. Vão injetar direto na minha medula e 
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aí esperar os resultados. Já foi realizado, foi feito isso daí em 
pacientes com problemas no coração, se não me engano, 
fígado, cabeça, cérebro, tudo, e tá dando cem por cento de 
resultado. Então, a esperança tá grande em cima disso. São só 
trinta pessoas que estão fazendo. Eu sou a terceira que foi 
feito.” 

 

Projeto de vida, voltar a andar. O JM-cadeirante sonha em voltar a ser o 

JM-andante. Andante que já foi, mas, de outro jeito, com outra cabeça, com outra 

maneira de agir e pensar. Tem esperança. E, isto, aparece com um sentido 

altamente emancipatório. Busca de uma superação que a ciência pode auxiliar a 

conquistar. Obra do acaso? Os estudos que ele não gosta é que podem fazê-lo 

andar de novo. Talvez seja possível estudar, passar para o universo do para si, no 

intuito de melhorar ou transformar um cotidiano desalentador e sem perspectiva. A 

expectativa, o desejo é tão grande que diz sobre a esperança: 

 

“Oh! Muito, todo mundo tá, cê intendeu? Eu, o pessoal do 
hospital, os médicos, (...) Eu tô sendo feito porque faz dez 
anos da minha lesão. Eles dão preferência pra quem já tem até 
mais, porque já camelou pra caramba (...) Quem faz um ano 
ou dois, eles não estão nem deixando.” 

 

A “torcida” é grande e, de todos os lados. Tanto de sua família, de seu 

lado, quanto do setor científico. A impressão que se tem é que JM encontrou 

suporte nas pessoas que o rodeiam. Este suporte auxiliou em se tornar um 

homem esperançoso e não num que se acomodou e deixou a vida passar. Hoje, 

vê e tem expectativas de crescimento.  

Sabe das dificuldades sociais que sofreu, enfrenta e que poderá a vir a 

enfrentar num futuro. Quem sabe, tornou-se outro. Existe outro outro dentro de si 

que é ele mesmo? Só poderemos saber disso, futuramente, quando ele mesmo 

contar a continuação de sua história de vida. Parece que entendeu que sua vida 

vale a pena ser vivida (nas palavras de Ciampa, 1987). Enquanto estiver vivo, a 

vida corre solta e cheia de percalços e movimentos. Vida é movimento. 

Para Habermas (1990), o processo de individualização social, do ponto 

de vista dos indivíduos atingidos por ele, é possuidor de dois aspectos 
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diferenciados. Exige-se deles a autonomia e uma conduta consciente de vida. 

Desta maneira, “Os padrões culturais e as expectativas sociais de 

autodeterminação e auto-realização diferenciam-se, além disso, uns dos outros, 

na medida em que os acentos se deslocam para as realizações próprias do 

sujeito.” (p.217). Com efeito, forma-se uma necessidade de evitar convenções 

cristalizadas impostas pela sociedade. Este fato sobrecarregaria o indivíduo com 

decisões morais próprias. E, sendo assim, uma vida é esboçada, individualmente, 

como resultante de um “auto-entendimento ético” (p.217).  

No caso de JM, já no princípio da narração da própria história de vida, 

ele nos apresenta uma afirmação: “Um cara que batalha por uma vida melhor, que 

aprendeu muito com o acidente (...) que tem muito a ensinar (...) graças a isso, o 

que aconteceu, eu cresci muito mesmo (...)”. Ele impressiona com o fato de dizer 

que tirou proveito de seu acidente e se preocupa com as demais pessoas, ao 

querer ensiná-las sobre como não levar tombo ou sofrer as conseqüências de 

ações impensadas. Ele sofreu individualmente o processo e não deseja que outros 

façam o mesmo. Notamos, assim que JM, hoje, possui uma autoconsciência do 

que lhe aconteceu e sente-se reconhecido quando é solicitado a “dar conselhos” 

sobre suas vidas. Ele passa, então, a fazer uma “auto-reflexão existencial” 

(Habermas, 1990,p. 221). JM representa um caso em que a individuação parece 

ter se tornado possível, dentro de suas condições materiais e históricas. 

É um Adulto que foi socializado numa complexidade de experiências 

variadas (conforme sua história foi apresentada), sendo que, estas mesmas 

experiências foram se constituindo o pano de fundo para uma discussão sobre 

individualização social. Então, “Para os indivíduos, a individualização social 

significa que se espera deles uma autodeterminação e uma auto-realização que 

pressupõe uma identidade-eu de tipo não convencional. (...) só pode ser pensada 

como constituída socialmente; (...) estabilizada ao menos em condições 

antecipadas de reconhecimento recíproco.” (p. 218).  

No relato de JM encontramos um indivíduo que, de andante, se tornou 

um “cadeirante”. Mas, não um “cadeirante “ convencional, que se acomoda com 

sua situação, exigindo assentimento das outras pessoas. JM assume sua história 
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de vida passada e decide pela continuidade dela. Tem um projeto de vida que se 

torna individual e refletido: deseja trabalhar, casar, etc, a despeito de ser um 

“cadeirante” e se possível, voltar a andar; para tal empreendimento, participa de 

um projeto em desenvolvimento com células-tronco. O sucesso dessa empreitada 

individual, contribuirá para o sucesso dos demais “cadeirantes” (ou seja, voltar a 

andar). Daí, a presença de uma das diversas faces de uma identidade-eu pós-

convencional aos moldes de uma ação comunicativa (Habermas, 1983,1990) em 

que JM esta sendo reconhecido pelos seus outros mais próximos e pelo 

pesquisador como autônomo. Só que o reconhecimento dessa autonomia é 

recíproco. Somente assim é possível falar-se em entendimento dentro de uma 

ação comunicativa.  

No entanto, “A situação da ação e o contexto mais amplo irão dizer até 

que ponto o significado da autodeterminação e da auto-realização aparece 

articulado em cada caso concreto, até que ponto ele permanece implícito ou até 

que ponto ele é neutralizado.” (Habermas, 1990, p. 224). Em JM, observamos que 

realizou muitas ações autônomas na sua história. Exemplo disso, temos quando 

decide ir para São Paulo com a roupa do corpo, ou melhor, com a pouca  roupa 

que tinha e começar vida nova lá. Decisão de maioridade e que implicou na sua 

saída da casa da mãe. Outro exemplo foi o da compra da loja de empréstimo de 

roupas do amigo com o qual trabalhava de empregado. Decisões difíceis, porém, 

tomadas, demonstrando certa autonomia, ou pelo menos, uma tendência grande 

para tal conduta.  

Ocorre que, JM só pode tomar tais decisões, graças a sua participação 

num mundo intersubjetivo que permitiu, que reconheceu sua conduta como 

autônoma e original. Ele seguiu normas sociais, se afastou delas e, nesse desvio, 

apresentou elementos de sua própria individualidade: 

 
“No agir por normas ninguém pode, em princípio, tirar de ninguém 
a iniciativa de realizar-se simultaneamente a si mesmo – e 
ninguém pode abandonar essa iniciativa. Por essa razão, Mead 
não cansa de sublinhar que o momento da não-previsibilidade e da 
espontaneidade está no modo como o ator representa 
interativamente seus papéis. O efeito de individuação do processo 
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de socialização mediado através da linguagem explica-se pelo 
próprio meio lingüístico.” (Habermas, 1990, p. 225). 

 

Isto vai a favor do que Ciampa (1987) diz sobre a identidade como  

metamorfose que busca a emancipação. Ao longo da vida, JM foi construindo e 

desconstruindo personagens. Cada um deles representados de maneira original, 

caracterizando um ser individuado, ou melhor dizendo, se individuando. E, uma 

individuação progressiva ocorrendo num contexto em que se cobram ações 

diferenciadas e originais. Num processo de progressões e regressões no que se 

refere à evolução da identidade de uma pessoa. Só que, a conquista da 

autonomia e do reconhecimento dela, norteou toda a desconstrução-reconstrução 

das personagens que JM foi engendrando e desta forma, aos poucos, indo 

configurando sua identidade pessoal. 

Disso tudo que foi exposto, pode-se tirar uma primeira conclusão. O 

caso JM ilustra um Deficiente Físico “cadeirante” com uma característica própria, 

ou seja, de busca incessante de autonomia e, como conseqüência, de auto-

realização. Isto, conforme foi mostrado, só é possível, num  mundo intersubjetivo, 

de interações sociais portanto, em que um reconhecimento recíproco da existência 

de seres autônomos aconteça de modos a caracterizar um processo de 

individuação social em progressão.  

No entanto, isso tudo não é prerrogativa de JM, enquanto ser em 

individuação e em processo de constituição identitária. É um componente de 

qualquer pessoa dentro desse processo. Qualquer pessoa busca autonomia e 

uma conduta consciente de sua própria vida. A análise da história de vida de JM, 

conduziu a dizer que: A questão entre “ser normal” e “ser deficiente”, nos moldes 

do processo da individuação  esboçada neste estudo, se mostrou como difusa e 

provocada por preconceitos. Isto é, as diferenças marcantes entre essas duas 

categorias sociais, no aspecto da individuação deles, foram construídas 

lingüisticamente pelas relações sociais. Desta forma, são passíveis de serem 

desconstruídas se, o “deficiente”, no caso JM, não se restringir a ser um “ator” que 

se cristaliza num  script social, mas, como auto-realização, desenvolve relações 

sociais, em que busca também ser “autor” , dentro de um raciocínio que utiliza a 
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metáfora dramatúrgica. Obviamente, não se pode ignorar que isso envolve o 

reconhecimento do outro na medida em que a autonomia se constrói na 

intersubjetividade do mundo da vida. 

O que objetivamente existe é uma visível diferença corporal (apontada 

por Ribas, 1985) que conduz a estigmatização, mas que não inviabiliza 

necessariamente uma individuação e uma constituição identitária “bem-sucedida”. 

Ou seja, voltamos a constatação de que ao sofrer o processo de socialização, as 

pessoas se individualizam. Isto não significa que o estigma sempre possa 

inviabilizar a autonomia e a auto-realização. Essa possibilidade de individuação 

está contida no próprio processo socializador, como uma brecha, um desvio, um 

acidente, conforme apontou Habermas (1990). Daí, poder se afirmar que, em 

termos identitários, uma pessoa que se torna um “cadeirante“ não 

necessariamente tem uma “vida fracassada”. O que ocorre, com muita freqüência 

é que, mesmo antes do acidente, há vidas que se tornaram “fracassadas”, em 

virtude de condições sociais opressivas e injustas, fazendo de seu processo de 

socialização algo que prejudicou ou até mesmo impediu um desenvolvimento 

também da individualização (independente de acidentes).    

Numa outra análise, percebeu-se, no caso JM, que a prática esportiva 

contribuiu para que ocorresse um espelhamento no ato de reconhecer-se no outro 

deficiente e, ao mesmo tempo, saber que deseja ser diferente desse outro que 

possui semelhanças físicas. Permite reconhecer e tomar consciência das 

possibilidades que cada um carrega enquanto ser individuado e se tornar 

responsável pela própria vida. Neste caso, o que dizer dos programas que incluem 

os portadores de deficiência, mas num sentido homogenizador, sem a reflexão no 

aspecto de possibilitar ações espontâneas e criativas dessas pessoas. A 

socialização secundária que ocorre, tende a colocar um contexto normativo 

autoritário e a formatar pessoas, como singularidades e não como 

individualidades. 

Porém, como apontado, neste trabalho, indivíduos socializados se 

individuam e mesmo nestes programas uma crítica pode ser levantada: Os 

programas deveriam fomentar o processo da individuação, não bloqueá-lo, 
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possibilitando a constituição de identidades pessoais autônomas e responsáveis. 

Mas, se de um lado, busca-se homogeneidade (do lado da sociedade, dos 

grupos), de outro (do lado dos indivíduos), a individuação se mantém numa 

dimensão particular, como acidente de percurso. E, como acidente, desvio, pode 

viabilizar, ao mesmo tempo, criar, manter ou modificar normas, padrões, até 

então, mantidos via uma identidade convencional não refletida. Aí, talvez, no nível 

da universalidade, resida o desafio de transformação da realidade social para que 

uma integração seja compatível com uma formação de identidade pós-

convencional baseada em consenso coletivo.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Cumpre, fazer algumas considerações, na tentativa de finalizar este 

estudo. Tentativa porque, acredito que não tenha um final em si. Vão ser 

considerações pequenas, curtas, no esforço de aprofundamento, fruto de 

compreensões pessoais, como resultado do encontro com o outro, ou seja, na 

perspectiva da intersubjetividade. 

Num primeiro momento, quando este estudo ainda se encontrava em 

fase de projeto, parti, da posição de um Professor de Educação Física (estudante 

de Psicologia, até então), que pretendia compreender de que forma seu trabalho 

com o Esporte para portadores de deficiência física repercutia na vida deles 

(enquanto alunos praticantes de Basquete Sobre Rodas). Em especial, na 

constituição de suas identidades. 

As dificuldades encontradas foram grandes, no que se referiu ao 

entendimento do processo grupal pelo qual estavam passando, sem vantagens 

para a compreensão do processo de individualização. Decidiu-se, então, focalizar 

a história de vida dos seus membros e já, num segundo momento, na posição de 

um Professor de Educação Física Psicólogo. A visão se ampliara. 

Ao fazer as entrevistas e tomar as decisões sobre o que fazer, decidi 

analisar somente uma delas. A que foi mais trabalhada, aprofundada, e que, 

apresentou um elemento importante a ser enfatizado, ou seja, a evidência do  

processo de individuação. Percebi, então, que na entrevista, eu buscava 

reconhecimento por parte do meu sujeito como sendo uma pessoa autônoma e a 

recíproca também foi verdadeira. Isto é, meu sujeito também se mostrou com a 

mesma intenção. Daí que, duas pessoas buscavam reconhecimento mútuo, como 

duas pessoas autônomas e, quem sabe, auto-realizadas. 

Encontrei nele uma pessoa, um adulto que já se encontrava em 

processo de individuação (e de transformação identitária, portanto),  muito antes 

de seu engajamento no programa de Basquete Sobre Rodas. Parece que descobri 

certo preconceito de minha parte. Essa descoberta deixou-me em alerta e suscitou 

questionamentos pessoais. Ajudou-me a repensar minha própria vida. 
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JM, ao longo de sua narrativa de história de vida mostrou ter 

consciência de sua própria vida e, em cima disso, com capacidade para delimitar  

projetos que possibilitam avançar em autonomia pessoal. Isso fica claro já no 

início de sua fala, na entrevista, quando diz ser: “Um cara que batalha por uma vida 

melhor, que aprendeu muito como o acidente que eu sofri. Eu sofri um acidente de moto e 

agora sou paraplégico né, lesado medular. E, sei lá, que tem muito a ensinar também, você 

entendeu?”. Pode-se afirmar que ele aprendeu com o que aconteceu (o acidente e 

o tornar-se paraplégico) e que, sente, no presente, querer ensinar  para as outras 

pessoas. Só pode ensinar quem tem o que ensinar. E, neste caso, JM tem 

conteúdos para tal. Ao ensinar, reflete sobre si mesmo.  

No seu grande projeto, ou seja, sua própria vida, desdobra-se outros 

como o casar, arrumar um emprego, voltar a andar. Todos projetos envolvendo o 

outro: para casar é preciso considerar o outro, para trabalhar necessita do outro, 

de algum modo e, para poder voltar a andar, vai ser preciso que confie nos 

avanços científicos que vão surgir do esforço de outros que se preocupam em 

diminuir o sofrimento das pessoas. Nesses casos, JM pode ganhar em autonomia 

e, por conseguinte, na sua autocompreensão como um ser individuado (e, atrelado 

a isso como sua identidade própria). Isto se torna possível no contexto das 

relações intersubjetivas e na necessidade de reconhecimento que delas podem 

emergir. Parece que JM encontra-se nesse caminho, ao menos, dá pistas. 

Por exemplo, quando tem a esperança de voltar a andar, graças aos 

avanços da ciência, de um lado regride, isto é, o andar já foi um alcance um dia 

atingido (já andou um dia),depois o andar foi perdido (paraplegia) e alcançado o 

deslizar (através de uma cadeira de rodas), de outro lado, progride, pretendendo 

recuperar o andar com as próprias pernas. Guarda a possibilidade de superar 

essa  contradição (andar x não andar ou, deslizar) pois, mesmo voltando a andar 

esse andar já não será mais igual ao já vivenciado. Será um andar diferente, isto 

é, ele já será outro, outra pessoa a andar. Na verdade, pergunta-se: Como será o 

seu novo andar? Não será o mesmo, com certeza. 

JM dá indícios de ser um deficiente físico com tendências pós-

convencionais, isto é, conduz-se para uma tomada de consciência de si mesmo a 
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partir de suas interações sociais. O que permite considerar que, no caso de JM, 

pode estar ocorrendo a busca de identidade própria, de um lado como ser 

autônomo que encontra alimento no mundo da vida compartilhado 

intersubjetivamente, de outro, como um ser autônomo no livre-arbítrio, isolado em 

si mesmo. Percebe-se, através de sua narrativa de história de vida que, dá 

indicativos de  assumir sua própria vida de forma responsável e de necessitar do 

reconhecimento da comunidade na qual se encontra inserido dessa tomada de 

postura.  

Quanto ao Esporte, foi visto como tendo um papel importante para ele, 

porém, representou mais um acontecimento, aliado aos que já vivenciou ou que 

vivenciará ainda em sua vida. Porém, pode-se afirmar que contribuiu para que JM 

enxergasse o outro e, desse modo, viesse a se enxergar (ou, reconhecer-se-no-

outro). O Esporte guarda esse potencial para o colocar-se no lugar do outro, de 

maneira empática.  

Ao final deste estudo, considero importante deixar claro que não se 

trata de afirmar que pode ser considerado uma pessoa emancipada, mas que está 

em busca dela (mesmo que não conscientemente). Tem  potencial para tal 

empreitada. Foi possível delimitar apenas fragmentos de emancipação (conforme 

a concepção de Habermas, 2003). Indícios, pistas portanto, de uma luta que não é 

meramente individual, mas social, coletiva.  

O que pode ser dito, com certeza, é que, ao envolver pessoas 

portadoras de deficiência em programas esportivos, torna-se fundamental, 

conhecê-las, não só em termos orgânicos. Mas, saber que possuem aspirações, 

desejos, para que a atividade esportiva possa contribuir no sentido de acréscimo 

num projeto de vida responsavelmente assumido por elas. Não basta trabalhar 

somente os aspectos motores, mas abarcar os psicossociais  como elementos 

integrantes de um processo como um todo. A consideração do processo identitário 

reside nesse contexto. 

Ocorre que, num segundo momento, foi possível considerar que, ao 

estudar um deficiente físico na sua história, deparei-me com a minha própria. 

Ambos em busca de autonomia e reconhecimento intersubjetivo. Desse modo, 
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caracterizou-se o encontro de duas pessoas, dois seres em individuação, que 

enquanto libertos para, juntos, compartilharem as agruras e os prazeres de se 

viver uma vida que nem sempre vale a pena ser vivida. Cada um do seu modo, 

porém, com o devido respeito pelas diferenças e podendo, sem obstáculos, falar 

de si, de maneira aberta e livre. Ou seja, enquanto duas pessoas se individuando 

e se reconhecendo mutuamente na luta por uma vida que mereça ser vivida.  
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ENTREVISTA – JM 
Realizada em 05 de julho de 2002, 09 Horas da Manhã. 
 
PRIMEIRA PARTE 
 
D- JM, 31 anos. Hoje é 5 de julho de 2002. JM, se alguém lhe 
perguntasse assim: Quem é você JM, o que você responderia? 
JM- Hum... responderia ...  
D- Conta a tua história: 
JM - Um cara que batalha por uma vida melhor e, deixo ver se 
tá.. gravando? 
D- Tá gravando, pode falar. 
JM- Um cara que batalha por uma vida melhor, que aprendeu 
muito com o acidente que eu sofri. Eu sofri um acidente de 
moto e agora sou paraplégico né, lesado medular. E,  sei lá, que 
tem muito a ensinar também, você entendeu? E graças a isso, o 
que aconteceu, eu cresci muito mesmo, entendeu?... do meu 
acidente. Sofri o acidente faz dez anos, eu tinha 21 anos na 
época, e tive lesão total na medula tal. Não desisto até hoje de 
voltar a andar, nunca desisti tá, fazemos uma coisas. Eu acho 
que foi isso que me segurou até hoje em não entrar em 
paranóia, que já tive, é claro,  no começo, umas neuroses assim 
de voltar a andar ou não, tudo assim, mas hoje em dia não, hoje 
em dia, eu queria,  gostaria de, como fazer, de estabilizar 
profissionalmente né,  porque, de resto, tudo bem... 
amorosamente, familiar, seja  tudo assim, só o trabalho que é 
difícil, porque, o deficiente geralmente,  sofre um preconceito 
muito  grande, isso. Por falta de oportunidades, entendeu? A 
pessoa... eu me considero uma pessoa amiga, em geral, não 
tenho inimigos, pelo menos eu não tenho. Podem me considerar 
inimigo, mas eu não considero ninguém como meu inimigo 
não, entendeu? e... ah, eu acho que é isso, entendeu? Solidário 
para o que precisar nas coisas, se alguém precisar alguma coisa 
eu faço,  com boa vontade. 
D- Fala um pouquinho sobre você, tua família. Tem irmãos? 
JM- Eu tenho dois irmãos, um de 42 e uma de 41. Um casado, a 
outra separada e tem uma filha já. Tenho minha vó também, 
não sei quantos anos ela tem, acho que tem uns 86 anos, e 
minha mãe. Minha mãe trabalha no Fórum... 
D- Você é o caçula? 
JM- Sou o caçula. Sempre fui desde quando eu nasci (ri). Eu 
nunca mais tive nenhum irmão,  e...que mais? 
D- Como é que foi tua infância, JM? 
JM- Ah, a minha infância foi legal, eu não tive pai, né? Mas 
nunca  fez falta. Nunca senti falta do meu pai assim. Minha mãe 
sempre supriu todas as necessidades, tanto como pai quanto 
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mãe,  assim como tudo. Minha mãe é muito legal, e minha 
infância, deixo ver, ... morei, minha infância, no interior até os 
8 anos, depois eu vim para São Paulo, aí  foi muito mais... 
D- Do interior, da onde, que lugar? 
JM- Morei em Itu, Campinas. Logo quando eu nasci eu vim prá 
cá. Eu nasci em S. Paulo, mas logo que eu nasci vim prá cá, 
mas não lembro de nada daqui. De Piracicaba não.   
 
D- Com que idade você chegou? 
JM- Que meses? 
D- É 
JM- Acho que 3 meses, 2 meses de idade, eu vim prá cá... E 
então, né, então. Minha infância eu passei em  Itu, Campinas 
assim. Campinas eu lembro um pouco mais. Eu tinha 7 anos... 
de 5 a 7 anos... então eu lembro um pouquinho. Era legal tudo 
assim, mas não tem muito o que lembrar,  muito criança, né ?. 
Criança normal. Morava num condomínio, prédios assim. 
D- Aqui? 
JM- Não, em Campinas, né? Daí eu mudei de novo pra Itu. 
Morei 1 ano só. Morava em frente a rodoviária de Itu, num 
avenidão que tem lá. Minha casa era a única casa  de um 
quarteirão, o resto era só horta. Um senhor  tinha uma horta 
gigantesca lá, e a Light né, na época tinha a Light né? Então 
não tinha vizinho, não tinha nada, então,  ficava sozinho 
praticamente. Só tinha amigos na escola. E daí eu mudei   prá  
São Paulo. Aí é  que começou minha infância mesmo viu ?. 
Porque São Paulo já é muito diferente do interior, né ?. Aprendi 
a empinar pipa. Vivia prá rua. Meu apelido era João da Rua, 
entendeu?  
D- Isso é legal 
JM- Minha mãe tinha que brigar prá mim entrar prá tomar 
banho. Brigar prá mim jantar prá... Não tinha hora prá nada,  
entendeu ?. Prá ir na escola, era um negócio... só queria ficar na 
rua brincando, jogando bola e tudo assim. Fazia tudo que é 
esporte. Sempre gostei de todos os esportes. Sempre fui uma 
pessoa muito ativa.  
D- O que você gostava de fazer? 
JM. Ah, tudo... jogar bola, voley, o basquete não, o basquete eu 
fui me interessar, acho que com 17 anos. Gostava, mas não 
tinha, quadra assim, né? Em S. Paulo a gente joga muita bola na 
rua. E voley também, entendeu? Fecha a rua, taca umas pedras 
na rua e joga. 
 Não passa carro. Andava muito de bicicleta. Depois com 16 
anos comecei a surfar, andar de skate, surfar, entendeu? Mas e,  
desde os 11 anos eu trabalhava. Sempre gostei de trabalhar. 
Vendia pipa, fazia pipa, vendia, assim. Sempre gostei de 
negócio, nunca gostei de  escola, entendeu? De ficar na escola, 
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não era nem estudar. Nunca gostei do  negócio ai ... parado ali. 
Me entediava muito, cê entendeu? 
D- Isso lá em S. Paulo? 
JM- Em S. Paulo... É que aqui pelo interior não tem muito o 
que falar, quando eu era criança, entendeu? 
D- Você ficou quanto tempo em S. Paulo? 
JM- É, então,  em S. Paulo eu fiquei até os 16 anos, até julho 
assim, eu faço aniversário em outubro. Daí eu mudei prá cá. 
Daí eu fiquei 1 ano aqui, até os 18. Que eu me alistei aqui. Saí 
por excesso de contingente. Trabalhei uns 3 meses só aqui. 
Vivia vadiando, não queria ficar aqui entendeu?. Eu vim prá cá 
porque aqui a gente tinha casa própria, em S. Paulo não. Meu 
irmão fazia faculdade na época, em Lavras. Então prá manter o 
meu irmão na faculdade nós nos mudamos prá cá, porque o 
aluguel em S. Paulo é muito caro né? Então, aqui não pagava  
aluguel. Era só a renda da minha mãe e minha irmã, eu não quis 
saber de nada daqui. Fiz 18 anos, voltei prá lá morar com minha 
vó. Aí voltei trabalhar tudo lá. Daí voltei a estudar, e tudo 
mais... Eu abri uma loja de aluguel de roupa social, vestido de 
noiva tudo mais. 
D- Você tomava conta? 
JM- É, eu trabalhava com um amigo meu. Ele tinha 3 lojas, daí 
eu comprei uma loja dele. Fui guardando dinheiro, ficava 
devendo é... férias, décimo terceiro, não tirava.. Chegou uma 
hora que eu levei o bastante, e falei: O que você acha? Vende 
uma  prá mim? E ele vendeu, entendeu? Então sempre fui... tive 
um tino assim prá negócio. Então, quando eu era criança assim, 
que eu ficava falando, que eu fazia pipa, juju, aquele saquinho 
assim, sei lá como chama aqui em Piracicaba, suquinho né? 
Vendia, daí comprava mais pipa, mais papel fazia mais pipa, 
vendia, e tudo... Daí com 11 anos fui trabalhar num, como que 
era... era dobrar jornal tá, prá feirante. Sabe onde você vai 
vender peixe? Que o pessoal enrola no jornal? Então, a gente 
trabalhava com isso aí desde os 11 anos. Daí com uns 15 
comecei a trabalhar numa metalúrgica, de ajudante geral,  e aí 
fui arrumando outros serviços, história,  não sei o que.. então eu 
sempre gostei de trabalhar, e as vezes voltava a estudar, 
trabalhava mais um ano daí parava mais um, entendeu? Fazia 
um supletivo aqui, um supletivo, um cursinho de datilografia. 
Na época era datilografia, entendeu? 
D- Isso tudo em S. Paulo? 
JM- Tudo em S. Paulo. Aqui em Piracicaba não teve nada de 
interessante, cê entendeu? Esse 1 ano que eu passei aqui eu vivi 
no SESC. 
D- Aqui em Piracicaba? 
JM- É , vivia no SESC jogando ping-pong e na piscina, eu 
gostava bastante de nadar, entendeu. E daí em S. Paulo 
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também, e daí eu, eu comecei a surfar, foi acho que a época 
melhor da minha vida.  
D- Você surfava aonde? 
JM- Eu surfava há,  todo o litoral, não tinha uma praia só  
assim, Eu alugava um apartamento. Eu já era bem surfista 
calhorda mesmo, né? Só de fim de semana.  
D- O que que é surfista calhorda? 
JM-É aquele surfista que não é, é...... local né? Um lance que 
veio da capital, né? Aquele negócio, calhordão, tipo, pegar 
buzão com prancha dentro, entendeu? Pegar ônibus né? Buzão. 
E, então era só surfista de fim-de-semana né? E eu gostava 
bastante, foi uma parte bem legal assim. 
D- Nessa época você já trabalhava, ou não? 
JM- Trabalhava ô... Eu mesmo comprava as coisas, nunca tive 
grana assim. Minha família nunca teve grana assim,  prá bancar 
essas coisas. E, o que mais, deixo ver... É o que eu acho... 
D- As coisas que mais lhe marcou. Seria legal  você me contar. 
JM- Então, foi essa época aí que eu surfava, uma época  mais 
legal assim, que eu comecei a ficar tipo mais independente,  que 
minha mãe não gostava que eu fosse viajar sozinho. Então eu 
arrumei uma briga prá minha mãe me deixar viajar, porque ela 
tinha medo de eu ir sozinho, cê entendeu? Então, eu dependia 
dela né? Prá tirar autorização prá viagem que era necessário, 
né? 
D- Isso com 11 anos? 
JM- Não, uns 15, 15 anos. 
D- Tá. 
JM- Com 15 anos eu mesmo comprei minha prancha, 
entendeu? Então era uma guerrinha prá minha mãe me deixar 
viajar, e tudo mais. Porque os outros também podiam, e ela não 
queria que eu fosse. Mas daí, montando briga, ela sempre 
deixava, entendeu? E daí eu fui, então,  foi muito legal, daí eu  
comecei a namorar, né, tudo assim, mais sério né? Antes era 
namorinho de moleque né? Então foi, acho que foi um época 
legal assim. Foi uma época que foi até os 16, 17 anos. Daí que 
eu vim prá cá. Daí eu vim prá cá e tal. Daí eu  vendi. Não foi 
uma época legal porque deixei todos os amigos lá, namorada, 
emprego,  tudo prá vim prá cá. Eu não gostei muito não. Senti 
assim uma época de... não vou dizer revolta, mas até que foi 
sim. Eu vim prá cá não foi por opção, entendeu? Então não 
gostei, eu sei que não ficava nem aqui, e cada oportunidade que 
eu tinha, voltava prá S. Paulo. Não arrumava trabalho, nunca 
trabalhava aqui, nunca fazia nada, justamente prá ir embora prá 
lá. Daí quando fiz 18 anos, falei com a minha mãe, ela falou: 
Ah, você que sabe, você é de maior, vá prá lá. Daí fui, voltei 
prá S. Paulo. Eu lembro, acho que eu fui com uma calça jeans, 
uma bermuda jeans cortada, um tênis e 3 camisetas, não tinha 
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mais nada, entendeu ?. É e,  eu acho que 2 blusas de frio, em S. 
Paulo faz frio então... Foi daí que, Fui lá  já com emprego lá... o 
amigo meu me ligou , esse aí da loja, o V. me ligou e falou prá 
mim que tinha emprego prá trabalhar com ele. Então fui, 
comecei a trabalhar com ele, e morava numa pensão lá. Daí 
minha vó falou prá eu ir morar com ela. Eu morava com minha 
vó, meus bisavós que tinham 95 anos na época. Morreram aos  
99. O  casal, tinham 75 anos de casado. É bonito !. 
JM- E... meu tio avô que morava lá. Era um lar dos velhinhos, 
entendeu? (risos) Daí eu fui morar com eles. E foi bom prá 
caramba, pois  eu não precisava dar dinheiro prá aluguel, prá 
água, luz, nada. Então o que eu ganhava era meu. Então daí eu 
comecei a comprar roupa, comecei a ficar mais independente, 
né. Voltei a namorar de novo lá,  né? Aqui eu namorei 
também... Foi um ano que só ficava... O dia inteiro na casa ... O 
dia inteiro no SESC, e a noite ia para a casa da namorada e 
vinha prá casa. 
D- Que ano que era? 
JM- Não lembro 87 para 88, e comecei em 89.  
D- Que ponto de S. Paulo que era? 
JM- Não, isso foi aqui em Piracicaba. Quando eu me alistei 
aqui, eu tinha de 16 para 18 anos, quase 17. Daí eu voltei prá S. 
Paulo entendeu?. Eu voltei mais ou menos no bairro que eu 
morava mesmo, entendeu. Que é na Mooca - zona leste. 
D- Ah, eu tenho uma tia lá. 
JM- É, eu morava na Mooca, Vila Prudente. Foi ali que eu sofri 
meu acidente. 
D- Ah, foi em S. Paulo, então? 
JM- Foi lá em S. Paulo, é... 
D- Você gostaria de contar como é que foi o acidente? 
JM- Então. Aí nessa época aí, eu comecei, eu sempre fui contra 
drogas, tudo estas coisas, entendeu e... Mas aí nesta época aí, 
eu, experimentei... eu usei droga. 
D- Tá. 
JM- Eu experimentei a cocaína, gostei., entendeu? Não usava 
por revolta, nunca fui revoltado com nada. 
D- hum, hum. 
JM- E... eu usei droga e tal assim, mas que não fui viciado nem 
nada assim, mas, é começou... uma época da droga começou. 
Tá. Foi na época que começou... época da aids também, cê 
entendeu?  Então já tinha, foi uma geração muito difícil, era 
tipo, a droga tava em todo lugar, é.. mulherada solta, fácil! 
vamos dizendo assim, entendeu? Toda esquina você arrumava 
muito fácil. E o negócio da aids. Então era uma fase, tipo muito 
difí..., muito fácil. Você arrumar uma mulher e muito difícil que 
você não sabia  onde você podia...Tá!,    né? Por causa disso, 
e... e foi na época acho que do plano do Collor. O Collor 
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prendeu grana, então estava difícil prá caramba, era, o salário 
aumentava muito mas a inflação junto, então quem sabia 
ganhava dinheiro, quem não sabia perdia muito dinheiro, então 
eu soube ganhar dinheiro e dinheiro, prá quem usa droga com 
dinheiro, não é uma coisa boa, cê entendeu, porque você tem 
acesso fácil, e eu tinha, então eu gostei da droga, eu não era 
viciado nem nada, mas eu gostei da cocaína. Eu cheirava, não 
injetava. Nunca injetei cocaína nem nada. Eu não fumava 
cigarro, nunca fumei cigarro até hoje, entendeu? Aí  eu comecei 
com as drogas, tudo assim, saia bastante e tal, e namorava na 
época, e , eu sei que uma coisa foi levando a outra, tipo, mais 
droga, e eu trabalhava, usava droga, e não sei o que, usava 
droga tudo. Não me sinto, não acho que fui um viciado não,  
que eu era dependente da droga. Mas como eu gostava, então, 
não tinha porque eu não usar, cê entendeu? Era do tipo desse 
povinho de hoje em dia, que bebe muito. Em todo lugarzinho tá 
com um copo de bebida na mão, entendeu? Eu, o dia a dia, 
usava droga, como em cima, cê vê esse pessoal que pega com a 
pontinha da unha, e cheira, como se diz, é... é  status... era mais 
ou menos assim, cê entendeu? Eu sempre tinha toda hora, não 
era uma coisa que ficava dentro de um quartinho cheirando, 
ficava também, mas do dia a dia do trabalho já usava cocaína, 
então era uma coisa que prá mim passou a ser como um cigarro, 
então, era assim que eu fazia, não era um montão, mas toda 
hora. 
D- Você não tinha um grupinho então? 
JM- Tinha vários grupinhos, entendeu? Tinha vários grupinhos, 
tinha  de vários lugares, tipo, tinha os da minha infância, tinha o 
pessoal mais novo do que eu, que era tipo os irmãos de minha 
namorada, que eu não deixava cheirar drogas de jeito nenhum 
perto deles. Eles sabiam, todo mundo sabia que eu usava droga. 
Mas eu tinha um negócio meio de, se não usou, não era comigo 
que ia começar a usar, entendeu? Se fosse obrigado, até dava 
uns tapão, se fosse para isso, tanto que até hoje eu tenho esses 
moleques como, tipo como um ídolo prá eles, se entendeu?. 
meio que cuidei assim.  E toda faixa de classe social assim, 
mistura muito em S. Paulo tem muito disso né, onde tem uma 
favela tem uma mansão do lado, você deve saber que em S. 
Paulo é uma diferença social muito grande. Não existe bairro, 
até você ouve falar Morumbi, mas tem a favela do Morumbi, 
que é uma das maiores de S. Paulo. Então se misturam muito 
assim, entendeu? Isso parece muito inveja, muitos achavam que 
eu era burguês e não era, eu trabalhava, entendeu. Eu tinha 
dinheiro entendeu ?.  Me vestia muito bem, vivia de moto prá 
cima e prá baixo entendeu ?. Eu sempre gostei de marca de 
roupas assim, então comprava, gastava grana mesmo em roupa 
e sabia fazer grandência, porque eu trabalhava e comprava 
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carro e vendia carro também, fora meu salário, então eu ganhei 
muito dinheiro, e dinheiro fácil tudo, e daí teve uma época que, 
não que eu trafiquei, mas eu tinha cocaína, e se alguém 
quisesse, o cê tem? Eu vendia também, cê entendeu. Não que 
eu ia comprar prá vender, mas se eu tinha, cê tem,  tó, vendia, 
ao invés de dar, porque o' é caro, você deve saber e todo mundo 
sabe, né. Então foi a época ruim da minha vida, entendeu? Foi 
um pequeno período que eu usei droga, cê entendeu ?, mas foi 
aí que eu comecei tipo, é,  não era não Ter amigos, mas Ter 
amigos errados que estavam comigo por motivos errados, cê 
entendeu? A minha namorada na época até que ... ela sabia que 
eu usava droga, mas até que eu comecei a usar droga longe dela 
e eu saia sem ela, ai não incomodou, quando eu comecei a sair 
sem ela prá usar droga, começou a incomodar ela, então não foi 
uma pessoa que eu possa dizer que, eu possa dizer que foi 
contra a eu usar drogas, e sim, foi contra a eu usar drogas sem 
ela,, então eu não tive apoio. A minha mãe tava aqui longe de 
mim, minha vó, coitada, de idade, nem sabia o que fazer, nem 
sabia, nem achava que eu usava drogas, ce entendeu? Ai foi que 
eu comecei a afundar, entendeu? Comecei a usar muita droga, 
comprar muita droga, entendeu, o dinheiro ia, e comecei a não 
Ter mais aquele controle que eu tinha de dinheiro, ce entendeu. 
Porque,  e daí se a pessoa se aproximava de mim por causo 
disso, entendeu? Mesmo alguns amigos também, mas alguns 
eram viciados, então? Entendeu? Não tenho vergonha assim de 
dizer prá você, portanto que eu estou dizendo, né? Mas me 
arrependo bastante, entendeu? Não que eu deixei de usar droga 
depois do meu acidente, usei, usei droga, mas por isso que dei 
que não era revoltado, não era nada, pessoas..., logo que eu 
sofri o acidente, foi uma psicóloga, ela veio aqui em casa..., daí 
já perguntou,  depois eu entro neste trecho aí. Então daí eu 
comecei é... ai eu vendi a loja, aquela loja que eu tinha 
comprado, cê entendeu? Comecei a brigar bastante com a 
namorada, eu larguei da namorada, comecei a namorar uma 
outra, mas saia com aquela também, eu  era belo de um galinha 
na época, mas...entendeu? Sempre fui. E nesta época voltei a 
estudar então, por exemplo com  a minha namorada, eu voltei a 
estudar, ela, daí um dia ela, foi , ela me vigiava na escola, odeio 
isso!. Um dia ela foi e eu não tinha ido na escola, tinha matado 
aula para ir pra um barzinho com os amigos, mas não ia fazer 
nada, só ia curtir um rock-and-rol bom, usar uma droga e tomar 
alguma coisa, uma coisa que era normal na época, até hoje 
ainda é mas, se for tudo com limite, vamos por assim, 
entendeu? E aí ela, tipo não que me obrigou, se fizesse eu não 
teria parado, mas não quis que eu estudasse, então, ela não era 
contra, ela tipo, ela não me apoiava,  cê entendeu? Queria tudo 
prá ela, era egoísta, então não dava certo, então parei de estudar 
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de novo, cê entendeu? Coisa que eu voltei a estudar, pagava 
escola pra mim na época, era supletivo, tava pagando,  e tal, é 
uma coisa que eu queria melhorar, mas não tive pessoas que me 
colocassem prá frente, diferente da minha namorada que eu 
namoro hoje, entendeu? Então daí, foi uma época meio 
nebulosa assim da minha vida assim entendeu ?, bebia bastante, 
ficava noite sem dormir, ia trabalhar, e usava droga prá ficar 
acordado, cê entendeu? E bebia bastante, e aí eu ia de moto prá 
cima e prá baixo, bebida, droga, moto, isso daí não é uma coisa, 
uma parceria  que não dá muito certo não. Aí então que minha 
mãe descobriu que eu usava droga, meu patrão, ex-patrão ligou 
prá cá, com minha ex-namorada também, ligaram prá cá e 
falaram prá minha mãe, minha mãe foi prá lá me buscar, e eu 
estava decidido a vir prá cá. Eu ia vir, vender minhas coisas 
tudo lá, tinha uma grana guardada, uns dólares e eu comprava e 
vendia dólar também. Eu era um bom negociante, mexia com 
tudo que tivesse, eu tava vendendo. E eu me aproveitava de 
quem tava vendendo apertado, comprava barato e vendia mais 
caro. Não digo aproveitar né, mas um oportunista né? Se 
entendeu? e... 
D- Sabia mexer com dinheiro. 
JM- E ai eu vim pra cá. Eu sei que no dia em que eu ia vir prá 
cá, esse meu tio-avô que eu morava, ele era muito gente boa, 
mas mandava uma branquinha, todo dia. E chegou em casa 
meio alcoolizado, meio não , bastante alcoolizado. E ele me viu 
saindo do quarto, eu tava com uma namorada, não era  essa aí, 
eu arrumei uma namorada que eu ficava esses tempinhos aí. 
Que não teve tanta importância na minha vida assim, então por 
isso que eu nem citei ela, a C.. E eu tava eu, ela, minha mãe, 
minha vó e a minha tia-avó. Eu estava tomando champagne no 
quarto, estava lá comemorando que eu ia vir embora, o que a 
gente já fez tudo. Quando eu saí ele veio, ele viu eu saindo com 
minha namorada em seguida, não viu o resto que estava no meu 
quarto, e começou falar um monte: Que nem ele trazia mulher 
prá casa, não seio o que, começou a bater boca comigo achando 
que eu estava transando com a menina no quarto tudo, e eu não 
estava, nunca levei mulher na minha casa, na casa dele pelo 
menos, né? E começou a bater boca, e eu sei que ele não quis 
me ouvir, não quis me ouvir, e eu saí nervoso de lá com a moto, 
e como já estava passado, estava nervoso por causa disso, de 
minha mãe Ter descoberto,  das drogas, e eu Ter que vir 
embora para um lugar que eu não queria de novo, estar largado 
dessa outra namorada que na época eu gostava, e tudo mais, Ter 
vendido a loja tudo, eu sabia que eu não tava legal, assim eu saí 
nervoso de casa. Eu saindo, saí, saí para comemorar, mas saí de 
cabeça quente, eu comecei a beber desde cedo. Passei o dia 
inteiro bebendo sem usar droga, só bebendo, bebendo, bebendo. 
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Aí eu briguei com essa namorada que eu estava, porque ela não 
queria que eu bebesse. Fui na casa da outra, briguei com a outra 
também, essa ex-namorada, ce entendeu? E daí eu sabia que 
não tava muito legal, e daí eu fui na casa de um amigo meu, do 
C., e peguei ele e falei prá ele ficar comigo porque eu não 
estava muito legal. Daí eu fui, daí eu comecei a ir atrás de 
drogas de cocaína, e não achava cocaína, porque prá quem não 
sabe, quem tá bêbado, você usa um pouco de cocaína, você 
melhora da bebedeira, corta o pega do álcool né. E comecei a 
procurar, procurar, procurar, mas de cabeça cheia né. E aí foi 
então que, nessa, bêbado. O colega meu, esse C.,  pegou minhas 
chaves, a chave da moto e deu prá uma colega minha 
escondido, e eu vi que ele pegou tal assim, colocou na calça 
assim, na frente na cintura, e daí  que eu fui e peguei a chave 
dela assim, sem ela perceber, abracei ela, peguei a chave e sai 
de moto, foi aí que eu sofri o acidente. Não lembro como foi, 
porque eu bati a cabeça ou eu estava muito bêbado, estava 
bastante bêbado, então eu não lembro. Aí que eu sofri o 
acidente. Aí que mudou tudo, aí eu fiquei uns 10 dias em casa, 
nestes 10 dias foi bastante boatos, que , sobre o meu acidente 
por causa que eu estava envolvido com drogas e não sei o que, 
tinha muita inveja, muito, os que se diziam meus amigos 
tinham inveja de mim, ficavam devendo em bocas de drogas no 
meu nome. Que, como se eu tivesse pego, não era, era tudo 
boato, se entendeu. isso rola muito boato. Outros traficantes 
achavam que eu era um burguês, tipo, queriam me pegar, por 
exemplo, eu não era bonzinho não. Eu ouvia que iam me pegar, 
aí eu ia e pegava antes, ce entendeu, não que eu matasse 
ninguém, mas que eu dava uns tapas eu dava mesmo, entendeu? 
É a lei do mais fraco, ou você bate ou você apanha, cê 
entendeu? Se você,  e eu me acho uma pessoa bonita, então 
impressionava, ah é bonitinho, cabeludinho, arrumadinho, então 
é burguês, então acha que é um burguês, então acha que é um 
bunda mole, nunca fui, sempre fui moleque de rua mesmo, cê 
entendeu? Vivia no meio de favelado como no meio de 
moleque rico, então soube me virar, brigava mesmo, todo dia, 
chegava estourado em casa, o outro também, mas, sempre  foi 
desde moleque assim, nunca fui bonzinho. Nunca fui ruim, mas 
nunca deixei folgar em cima de mim, então, rodou bastante 
boato, mas era só boato mesmo, não tem. Se não fosse eu 
falaria aqui também. Como disse não tenho nada que me 
envergonhar. E aí eu vim prá cá prá Piracicaba, morar com 
minha mãe aqui, porque com minha avó não tinha condições e 
já ia vim prá cá mesmo, depois do meu acidente. 
D- Depois do acidente, você se recuperou? 
JM- Não, não me recuperei nada. 
D- Você veio direto de lá prá cá? 
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JM- Vim prá cá de ambulância, ô... Não mexia, só mexia a 
cabeça, mal os braços assim. A pancada que eu bati apertou o 
pulmão, eu tive, como se diz. Prensou o pulmão, teve um pouco 
de coagulo, meu acidente foi muito feio. Abri a cabeça, além da 
lesão na medula, eu tive 2% de chance de vida, ficar vivo, 
porque eu tive começo de traumatismo craniano, e eu não podia 
tomar o medicamento porque prensou o pulmão. A costela 
prensou o pulmão e eu não conseguia respirar. Prá eu conseguir 
respirar eu tinha que tomar um medicamento, não sei o que era. 
Mas eu não podia tomar porque ele podia acelerar o processo 
do traumatismo. Formar coágulos na cabeça, um negócio assim, 
no cérebro, não sei se é assim que fala, entendeu? Então ficou 
assim no momento, então traumatizou muito minha mãe. A 
notícia que foi do meu acidente na minha casa, onde eu morava 
em S. Paulo, para minha avó, foi que eu tinha morrido, porque 
num hospital que eu fui me transferiram prá outro. Nesse 
hospital que eu fui, me deram como morto, então a notícia que 
foi prá minha vó foi que eu morri. A minha vó foi pro hospital 
na hora com parada cardíaca. Então ficou, a minha vó num 
hospital, a mãe da minha mãe, e eu no outro. Um filho 
morrendo, minha mãe, a minha avó no outro. Então minha mãe 
corria nos dois hospitais. Horrível, isso eu me arrependo muito 
de Ter feito prá minha família. Minha vó usa marca passo até 
hoje. A minha mãe depois de 3 anos do meu acidente, teve 2 
paradas cardíacas e 3 ataques cardíacos. Tudo fulminante, 
quase não muito fulminante porque não morreu mas,  teve que 
fazer ressuscitação com choque, né que fala? Ce entendeu? 
Então afetou bastante minha família. Entendeu, e mudou 
totalmente né? Então daí eu vim prá cá, aí eu passei uma, creio 
que ... 
D- De quem foi a decisão de vir prá cá, foi você? 
JM- A decisão? Minha mãe. Eu não decidi nada. Eu não decidia 
mais nada na minha vida. Entendeu? Não tinha o que decidir, 
fiquei dependendo dos outros, então. Não era bem o que eu 
queria, ne, mas me agradava, fazia tudo prá me agradar. Tudo 
assim. Não queria sair de casa mais não sei o que. Essa minha 
antiga minha namorada, eu voltei com ela, cê entendeu? E eu 
fiz a opção, ficou as duas no hospital comigo. Aquela que eu 
estudava, a C. e a S.. Ficava com as duas. As duas queriam vir 
prá cá comigo, não sei o que, todo mundo se sentia culpado. 
Uma lenga-lenga de babaquice prá mim, na minha opinião, 
sentimentalismo barato. 
D- O pessoal de S. Paulo? 
JM- É, daí veio, a S., veio morar aqui comigo, entendeu? Mas 
como era o que eu falei, ela era egoísta, ela não queria o meu 
bem. Primeiro. 
D- A primeira ou a Segunda? 

 137



JM- A primeira namorada, a outra nem falei muito da C., 
quando tava comigo no dia do acidente, porque era só, só transa 
mesmo, não era namorada assim. Eu saia com as duas, 
entendeu? E tanto que no dia do hospital, ficou uma, uma 
chegou, entrou  e disse quem é você? Ah, sou a namorada dele. 
Daí 5 minuto, disse quem era você? Ah, eu sou a noiva dele, 
entendeu? Daí falou prá minha mãe, o que  eu faço? A entra as 
duas, deixa ficar as duas do meu lado. Então daí eu escolhi uma 
prá vim. Como a outra já fazia um ano ou dois anos que eu não 
namorava, preferi ficar com ela. Aí veio, mas não deu certo 
não, cê entendeu? Ficou aqui um tempo, ela foi muito safada. 
Ela ia prá lá, ela ia sair com outras pessoas. Não sei, nem nada, 
mas devia. Se aproveitou de eu estar trancado dentro de um 
quarto, bonitinho, do jeito que acho que ela sempre quis, 
entendeu? Me Ter só prá ela sem ninguém perto, entendeu? Ela 
tinha ciúmes até da minha mãe, era ridícula mesmo. Então  eu 
acho que nem gostava dela, era mais coisa de moleque, 
entendeu? Aí depois disso, nós largamos, tudo mais, mas eu não 
queria saber de nada, não sai de casa, nem nada. Foi aí então 
que eu comecei a ver uns amigos meus de S. Paulo prá cá, 
usavam drogas também. A turma veio prá cá assim também, 
deram a maior força. Um deles pegou uma outra, tinha duas 
cadeiras de rodas aqui, me colocou numa cadeira, vieram em 
três, prá ir no mercado. Daí foi a primeira vez que eu saí de 
casa. Daí, foi eu numa cadeira e o outro na outra cadeira, daí 
nós fomos até o mercado, e daí na hora de voltar, nós paramos 
aqui na frente da casa, nós viemos eu e o outro que tava, o F. 
que tava comigo na cadeira de roda, paramos em frente a rua 
aqui, em frente da minha casa, que eu tava morando. E veio um 
carro daí foi um fato assim, foi legal, que eu lembro sempre. 
Que nós paramos em frente a minha casa aqui e ficamos 
conversando enquanto os outros dois vinham vindo. Aí vinha 
um carro... 
 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
D- E daí? 
JM- Então, daí o que eu estava falando, que a gente estava aqui 
na frente daí veio um carro. E eu como tinha prática saí e 
empurrei a cadeira, com a cadeira, mesmo sentado nela. E o 
amigo meu que não conseguia, ele levantou de repente e saiu 
empurrando a cadeira, e a mulher ficou olhando espantada para 
os dois, achando que era brincadeira de moleque e tudo mais. 
Aí que eu vi que não tinha diferença. Que era só a cadeira de 
roda, era uma coisa que eu estava usando para poder me 
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movimentar, e tinha, estava na minha cabeça esse negócio que 
todo mundo sabia que eu era deficiente físico.  Aí que eu 
comecei a sair mais, entendeu? Comecei a ir no centro na casa 
da minha tia, dormia lá, passava o fim-de-semana lá.  Também 
tinha a minha prima que morava..., filha da minha tia é claro, 
ela gostava de mim. E era mais novinha, bem mais nova que eu. 
A gente ficava assim as vezes, tinha esquecido disso. E eu 
conheci umas outras meninas lá também, comecei a namorar, 
ficar com outras meninas, fiquei mais galinha do que eu era 
antes, entendeu? Ficou meio, que um negócio de vício. Ficava 
com muita mulher mesmo. E que daí, eu comecei também ver, 
tipo, que nem a parte disso,  isso mesmo na época que eu 
namorava ainda. Que a parte da sexualidade não tinha mudado 
nada, tipo.. é... afetou um pouco a sensibilidade mas não a 
ereção nada, assim... alguns afetam outros não, mas graças a 
Deus a minha parte não. 
D- Você ficou preocupado com isso JM? 
JM- Fiquei ô! Muito. Usava sonda ainda quando, fiquei... tive 
ereção. Fiquei feliz prá caramba. Não via a hora de tirar a 
sonda, entendeu. Vamos ver se funciona esse negócio direito, 
entendeu. Então fiquei feliz sim, fiquei bastante. Aí  comecei a 
me adaptar melhor nas coisas, fazer as coisas mais sozinho, 
trocar de roupa, isso daí, foi bom, foi muito importante, porque 
eu estava na casa da minha tia, tudo e... Aí então comecei a sair 
mais, comecei a conhecer..., então, e como eu antes de eu falar, 
tava falando também que eu continuei a usar droga, mas muito 
pouco, cê entendeu? Bebia bastante, ce entendeu. E isso era prá 
me soltar mais, porque eu tinha assim, vergonha, ainda um 
preconceito comigo mesmo por causa da minha deficiência, 
entendeu? Nos lugares que eu ia, as vezes tudo que... se me 
olhavam, não achava que se eu era... se uma menina me olhava 
eu não achava que eu era bonito, porque sim, porque eu estava 
numa cadeira de roda, então passei, acho que, pelo menos uns 2 
anos, 1 ano e meio assim, bebendo muito, enchendo muito a 
cara para me divertir, entendeu? Hoje eu sei que era isso, que 
eu bebia muito mais do que antes. Só não usava tanta droga, 
mas se tivesse, eu usaria também. Eu tomava por receita médica 
2 Valiuns e um outro calmante todo dia, cê entendeu? Não me 
dava nada, não fazia nada prá mim, porque eu bebia também. E 
eu dava risada até porque não me fazia nada. Aí veio uma 
psicóloga, o pessoal dizia, vá numa psicóloga,  daí ela veio aqui 
e não quis falar com ela na... uma menina, eu não sei se era 
recém formada,  nunca não bebia, não fumava, nunca tinha 
usado droga. Ela perguntou, começou a falar, achar que eu usei 
droga porque eu não conheci meu pai; que se eu era revoltado 
por isso... Não foi nada disso! Usei porque eu gostei e pronto! 
Ate hoje, hoje não, hoje não gosto, não vou falar pro cê que eu 
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gosto não. E... mas gosto de beber um pouquinho, mas não 
bebo também, nada. Hoje quase não bebo nada, nada, nada. 
D- Você não conheceu seu pai? 
JM- Não, não conheci meu pai. Não tenho curiosidade, nem 
nada, entendeu. Como eu disse não me fez falta.  
D- Você não perguntou, não pergunta do seu pai? 
JM- Não! Já conversei com minha mãe sobre isso. Sei o nome 
dele, sei onde mora, tudo, entendeu? Mas acho que tem que ser 
um negócio dos dois lados. Ele sabe que eu existo, nunca quis 
me ver, não quero ver também! Se ele vier conversar, legal, 
entendeu? E... então por isso que nem falo tanto, não é nada de 
sentir falta de não querer vir me incomodar. É que ele não me 
fez falta mesmo. Não tenho nada que falar,. Não posso falar prá 
você, que um dia na minha vida eu falei: Pô ! Se eu tivesse um 
pai! Não! De repente eu acho que  se você precisar de dinheiro, 
se meu pai tiver grana, nem sei se ele tem, se eu precisasse, 
ele... Mas, de resto, não, entendeu? Sempre me virei bem. 
D- E essa psicóloga, alguém indicou, ou ela veio procurando...? 
JM- Então, eu não lembro, viu? 
D- Não lembra disso? 
JM- Eu não lembro. Eu sei que foi aqui em casa, porque foi na 
época em que eu não saia de casa, né? Então ela veio, daí, ela 
começou a perguntar coisa. Começou a bater sempre na mesma 
tecla, que achava que  eu sempre usei droga, porque eu era 
revoltado. Eu não era não! Usei droga a toa mesmo, usei e 
gostei, e comecei a usar. Me arrependo de Ter usado sim, 
porque eu perdi muita coisa, entendeu? E sofri o acidente por 
causa disso, não que eu estava drogado, mas estava atrás de 
droga, entendeu? Porque aí, quando você começa a usar droga, 
você usa droga porque você tá nervoso cê usa droga, porque 
você tá triste cê usa droga, porque você tá feliz você usa droga, 
qualquer coisa. E você só vive em função da droga, entendeu? 
Não era uma dependência mas, de certo modo era, eu não tinha 
tremedeira, aquele..., o corpo não sentia mas..., 
psicologicamente na dúvida eu usava droga. Se eu não usava 
droga se achava que eu tava drogado, ce tá entendendo? De 
tanta droga que eu usava, tanta cocaína... 
D- Quem achava? 
JM- Quem me via. Quando não usava droga, quem não me 
conhecia, falava: Nossa! Você tá cheirado! E não estava, 
entendeu? E quando eu tava, o pessoal achava que eu tava 
anormal, de tão normal que já tava no dia a dia prá mim 
D- E isso te incomodava? 
JM- Não, nem um pouco. Nunca me incomodou. Eu sempre... 
minha vida sempre foi aberta. Nunca escondi nada de ninguém, 
não devia nada prá ninguém. O que eu fazia era prá mim. Quem 
gostava, gostava, quem não gostava eu não tava nem aí, 
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entendeu? Até hoje, eu não tenho vergonha de falar porque... eu 
me arrependo sim, cê entendeu, mas não prejudiquei ninguém. 
Eu acho que a única que eu prejudiquei foi minha família, por 
causa do meu acidente, entendeu? E isso eu me arrependo, 
entendeu? A droga já me prejudicou depois disso. Eu sofri já 
preconceito, porque eu já usei droga, mas também eu sofro 
preconceito porque eu tenho cabelo comprido, eu sofro 
preconceito porque eu tenho tatuagem, sofro preconceito 
porque eu tenho uma cadeira de roda.. e por coisas que 
inventam de mim que não é verdade, cê entendeu? Falam que 
eu ainda uso drogas, e não sei o que, e é mentira, uso bosta 
nenhuma! Entendeu? Sou contra a droga, sou sim. 
D- E isso te incomoda? Quando eles falam? 
JM-Se me incomoda? Incomoda quando falam coisa que não é 
verdade, incomoda, entendeu? Se falar por exemplo que eu sou 
vagabundo vai me incomodar, se falar que eu saí com alguma 
menina que eu não saí, me incomoda. Aparece menina dizendo 
que já saiu comigo, que ficou grávida de mim, e eu nunca vi a 
menina na minha frente, isso me incomoda entendeu?. Mentira 
me incomoda, eu não gosto de mentira. Não gosto mesmo, 
entendeu? Não gosto de intriga. Aí eu comecei a sair mais, de 
tudo. Aí eu ouvi a falar do basquete, mas eu não tinha como ir. 
Na época eu não tinha como ir pro basquete. Não tinha a Van, e 
eu não tinha carro em casa 
D- O basquete aqui da prefeitura? 
JM- Aqui da prefeitura. Ce entendeu? E... o que eu fazia, a 
minha vida então o que era; ir para a Rua do Porto, beber, 
encher a carona de montão, ficar muito com  mulherada 
entendeu?, beijar muito  e beber muito. Era isso que eu curtia. Ir 
bastante em república. Aqui tem bastante estudante, você deve 
saber. Então, comecei a conhecer muita gente, muita menina, 
muito cara. Muito legal conhecer todo tipo de gente, também 
como em S. Paulo; pobre, rico, que usa droga ou não usa. Aí 
que de vez em quando eu fumei maconha, eu não gosto de 
maconha, cê me entendeu? Eu gostava muito de beber, sempre 
gostei muito de beber, entendeu? E daí , deixa eu ver, e sempre 
faltando emprego. Sempre eu gostei de trabalhar, isso daí foi 
uma coisa que..., não que me revolta mas acho que todo mundo 
que gosta de uma vida independente, gosta de trabalhar, gosta 
de Ter seu dinheiro, não é nem bem trabalhar, é ganhar 
dinheiro. Se eu fosse rico não precisava, não trabalharia não! 
Não que eu goste de trabalhar, eu gosto de Ter o meu dinheiro. 
Não ligo prá trabalho, qualquer trabalho eu faço. E aí eu 
comecei a fazer trabalhos no computador, digitação essas 
coisas, mas é uma coisa, é um saco, entendeu? Não dá dinheiro 
e todo mundo faz, entendeu? Então achei que sou inteligente o 
suficiente prá fazer algo mais e nunca tive chance, cê entendeu? 
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Daí eu comecei a namorar outras meninas, já larguei de 
meninas que gostavam muito de mim, que eram muito legais, 
porque, eu não me achava, como posso dizer, que eu poderia 
dar o suficiente prá ela, cê entendeu? Então, já larguei de uma 
assim, eu procurava não gostar, entendeu? Tinha medo de me 
magoar eu acho também, eu acho, não tenho certeza. Eram 
vários motivos que eu largava, entendeu. E namorei pessoas 
mais tempo, pessoas erradas, já vivi com uma outra menina aí, 
não deu certo também, era uma outra egoísta também, 
entendeu? que, tipo por exemplo, não me punha prá frente 
também, cê entendeu? Era uma coisa que, que não dava certo 
não. E até que eu conheci essa menina que eu estou hoje, 
atualmente, a V.. Eu conheci ela, deixa eu ver, aí eu parei de 
usar droga, com o tempo fui parando. Parei de usar droga, não! 
Não usei mais nada de droga, porque eu não usava mais nada de 
droga. Assim, era só de vez em quando, numa festa, alguma 
coisa assim, ce entendeu? Aí ela é muito certinha, ela num 
bebe, não faz nada, nossa, é um anjo de pessoa, entendeu? 
Conheci ela, tinha uns 17 anos na época, aí eu nunca deixei 
nada chegar perto dela. Fui parando aos poucos quando ela tava 
junto. Comecei a ver ela mais e comecei a beber menos, e  não 
que eu era um alcoólatra, mas cê fica chato, a pessoa bêbada 
fica chata né? Ce deve saber, e todo mundo que vai ouvir isso 
deve saber. Fica um pé no saco. Quem não bebe é que vê. Hoje 
em dia eu vejo com o eu era chato. Que eu vou e o pessoal vem 
bêbado: E M.! Babando em cima de mim! Nossa!! É chato prá 
caramba! Entendeu? Daí eu comecei a ficar mais com ela, 
comecei a sair menos. Começou a me enjoar. Essa cidade é 
pequena demais prá mim, você entendeu? Não tem nada. 
Barzinho nenhum vai prá frente. É um preconceito contra rock. 
Eu gosto de um rock in  roll geral assim, com a música punk, 
entendeu. Aqui tem muitas bandas, e não tem, falta de local, 
entendeu. Aqui nada vai prá frente. Aqui é fim de linha, na 
minha opinião é fim de linha. 
D- Piracicaba? 
JM- É, Piracicaba é fim de linha. Nada vai prá frente. Você abre 
um barzinho, a lei do silêncio, se tem roqueiro... se tem 
cabeludo, é porque é drogado. E não tem nada a ver. Você vai 
em boate, tem esses burguezinhos, essas patricinhas,  fedidas, 
que usam drogas ferrado, pior que nas custas dos pais, 
entendeu. Mas porque se veste bem, então tudo bem, entendeu? 
Porque eu gosto de usar uma roupa rasgada, por exemplo, eu 
sou traficante, eu sou isso, e aquele outro. Não tem nada a ver, 
entendeu? Sofri preconceito com a família da minha namorada. 
Por causa de uma...  
D- A atual? 
JM- A atual é... por causa da minha lesão, do meu acidente, de 
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eu estar numa cadeira de roda, ce entendeu? Afetou mais ela do 
que eu, eu não ligo prá isso, não. Tô me lixando. Hoje em dia 
eu não tenho nada com isso, se der.  Depois disso que  eu entrei 
no basquete, principalmente, eu  conheci outros deficientes, 
entendeu? Acho que foi depois de uns 4 anos do meu acidente. 
Já faz acho que uns 5 a 6 anos que eu jogo basquete. Eu vi 
outras pessoas, com problemas muito piores que o meu, sem 
saber lidar. Pessoas  muito, de baixa renda que passa fome 
necessidade, e eu tento ajudar. Vejo pessoas boas, ruins... Então 
um deficiente é nada mais, nada menos, que uma pessoa 
normal, que tem uma deficiência. Pode ser mal, pode ser ruim, 
traficante, trabalhador, ignorante, inteligente, burro, tudo em 
geral. É a mesma coisa, não muda, só tem a deficiência. Como 
uma pessoa não deficiente pode Ter vários problemas também, 
cê entendeu? Aí eu comecei a ver a deficiência de outro jeito. 
Mas que a  gente sofre preconceito, sofre muito, bastante 
mesmo, entendeu? Aí que foi .., hoje em dia não existe tanto 
assim. Eu até entendo os pais da minha namorada, por eles  não, 
por eles não  Ter ninguêm deficiente, tipo quer o melhor prá 
filha. Ela tem, ela é uma de classe social média prá alta assim, 
então talvez os pais devam pensar que eu não possa dar o 
suficiente prá ela. Mas viram que não. Viram que eu me viro, 
que trabalho em casa com comunicação visual, entendeu? Que 
não falta nada prá ela, que ela se dá muito bem aqui. Ela é uma 
pessoa muito tímida, e ela é muito, como posso dizer..., como 
que se diz? Tem vergonha muito das coisas, ela... 
D- Introvertida? 
JM- Não, reprimida. Prá dentro, não solta, tem vergonha de 
tudo, não se acha bonita. É insegura prá caramba e eu comecei 
a fazer muito, mudar isso prá ela, cê entendeu? Por ela ser tão 
insegura assim, só de ela estar namorando uma pessoa numa 
cadeira de rodas, eu acho que ela deve, ela gosta muito de mim, 
porque, é prá muita gente, não é que é uma vergonha, mas é um 
obstáculo. Você tá com uma pessoa deficiente e os pais não 
quererem. Então foi uma batalha muito... até hoje é prá ela, 
muito grande né?. Então a gente se gosta muito. Ela é uma 
pessoa que me pôs muito prá cima. Ela sabia que eu era, um 
belo de um galinha. E a primeira vez que eu fiquei com ela eu 
ainda namorava. 
D- Como é que você conheceu ela, JM? 
JM- Eu conheci ela na Rua do Porto. Ela era apaixonada por 
mim já fazia uns 9 meses e eu nem sabia. E quando eu vi ela 
uma vez. Eu vi ela, ela tava chorando. Eu não vi que ela tava 
chorando, e eu achei ela linda, nossa, como ela está.... Se existe, 
amor a primeira vista, foi! Ce entendeu. Nossa !!, acho que é a 
parte mais bonita da minha vida, entendeu? Faço tudo por ela. 
D- Por que foi a parte mais bonita de sua vida? 
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JM- Porque faz que.., é uma coisa muito pura que eu sinto por 
ela, cê entendeu? Não é coisa carnal nem nada assim, cê 
entendeu? Se eu viver o resto da vida... Eu acho que é a 
primeira vez que eu amo alguém, cê entendeu. Eu achei que eu 
gostei muito, que eu  amei outras pessoas, mas não é assim não. 
Talvez isso fosse posse, você tem uma coisa mais sexual. Sei lá 
!!. Mas ela não, ela é muito bonita tudo assim, cê entendeu? Eu 
olhei, nossa, achei que ela nunca ia querer ficar comigo, mal 
sabia eu. Eu soube depois de 1 ano, ela só me contou, que ela 
era apaixonada por mim fazia tempo. Que ela chorava, que ela 
passava mal, ela me via com outras namoradas, minininhas  que 
eu ficava, e ia chorando prá casa, e eu nem sabia, cê entendeu ? 
Então ela me falou só depois de um bom tempo, cê entendeu? 
D- E ela gosta de rock também? 
JM- Não, ela gosta do geral, de tudo, cê entendeu? Não que ela 
goste de alguma coisa. Ela não tem nada a ver comigo, por 
exemplo, cê entendeu? Ela me ameaça até vaiando. Ela fala: 
Olha de quem eu fui gostar! Anda tudo rasgado, num sei o que, 
porque a roupa que eu acordar eu fico o dia inteiro e eu vou 
num casamento, por exemplo, eu num tô ligando. Me arrumo 
um pouco melhor para sair com ela, entendeu. Ela gosta de se 
arrumar muito bem, tudo assim e tudo o mais. Então aí foi que 
eu comecei a batalhar mais entendeu? Não bebo, não ligo, mas 
não que eu não sinto falta, eu nunca senti como eu disse,  de 
droga de bebida, nada disso. 
D- E ela te influenciou nisso, então? 
JM- Sem pedir. Me influenciou, mas sem pedir nada. Por ela 
ser assim, entendeu, pela família dela, e tudo eu quis passar já 
uma boa imagem, já evitar, como disse, sai muito boato, por eu 
conhecer, eu conheço todo mundo, não vou falar pro cê que eu 
não conheço traficante, eu conheço, todo mundo conhece, 
entendeu? Mas eu conheço até você, uma pessoa estudada e 
tudo mais que não deve usar droga nem nada, entendeu? Então 
eu conheço todo mundo de todo jeito, entendeu? E sou o que 
sou, não minto prá ninguém, se num tá eu sei, posso falar prá 
você e conversar sobre qualquer coisa, eu vou saber conversar, 
me acho, me considero uma pessoa inteligente, você entendeu? 
Então converso sobre qualquer coisa, qualquer hora, em 
qualquer lugar, vou em qualquer lugar e me dou bem, 
entendeu? Em qualquer lugar, odeio boate, mas se eu for 
também, me sinto bem, não me sinto mal, entendeu? Odeio 
gente de nariz empinado, você entendeu? Que eu acho que é 
uma pessoa fedida, entendeu, odeio isso, entendeu? Não é mais 
do que ninguém, só porque tem grana, então, não tenho nada 
contra rico, mas odeio burguesada fedida, entendeu. São 
ridículos. Então aí eu comecei a mudar muito, comecei 
trabalhar mais, comecei a fazer muita coisa, entendeu. A gente 
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começou a depois, os pais dela começou..., nesse meio tempo a 
gente se largou várias vezes. A gente não era mais porque, isso 
também por causa da família que pois na cabeça dela, que eu 
usava droga, era mentira, não usava, não mais.  
D- Eles diziam que você usava drogas? 
JM- É, saia muito papo na casa deles, entendeu? Eu acho que 
foi um pouco, era mentira, por causa que, o que eles tinham era 
uma desculpa por causa da cadeira de rodas. Ce entendeu? Não 
vou falar que não sofri com isso. Sofri sim, mas só que por ela, 
ela sofria muito mais. Ela gosta muito de mim. 
D- Você tá namorando a quanto tempo? 
JM- Mais de 3 anos já, cê entendeu? E ela sofre muito mais. 
Isso me afeta.. Eu seguro qualquer coisa, cê entendeu? Bronca 
em casa, problemas de casa, tudo mais, todo mundo vem a 
mim, minha mãe vem em mim, minha mãe, meus irmãos, pedir 
conselhos prá mim e tudo, cê entendeu?  amigos, num sei o que, 
eu seguro muito a barra. Eu só não seguro com ela. Me revolto 
quando ela está triste, num sei o que, entendeu? Faço tudo prá 
vê-la feliz, entendeu? Me dedico 100% prá ela, entendeu,? Ela 
vale a pena. Ela foi a única pessoa que confiou em mim. Eu 
nunca mais tinha voltado para um litoral, prá praia, depois do 
acidente porque achei que ia me fazer mal. Foi ela quem mais 
me incentivou, eu fui com um monte de colegas, só homens. Eu 
sei que, que  namorada falaria para um galinha: Vá prá praia! 
Ce entendeu? E ela fez isso! Fui, não fiquei com ninguém, senti 
muito a falta dela. Ligava prá cá ela chorava todo dia de 
saudade e tudo. Ela é muito problemática, cê entendeu? É muito 
insegura, coisa assim,  muito insegura. Mas ela cresceu 
bastante.  
D- Ela faz o que JM? 
JM- Ela só estuda, faz curso. Acabou já o colegial. Entrou na 
faculdade, desistiu, não gostou do curso. Vai tentar outra coisa, 
cê entendeu? E já fez o curso de modelo. Ela é muito bonita. É 
um anjo, é um a pessoa...  
D- Uma pessoa importante na sua vida? 
JM- A mais importante. 
D- Ela te incentiva na prática de esporte, ou não? 
JM- Muito. Incentiva bastante.  
D- Ela incentiva bastante, vai lá? 
JM- Não, ela é muito preguiçosa. Ela é. Se tiver que acordar, e 
tal, ela não sai. Ela paga prá não sair de casa, ce entendeu? prá 
tudo. Deixa tudo prá ultima hora. Entendeu? Ela paga prá não 
sair de casa, entendeu? Aí eu comprei um carro, dei um carro 
prá  ela, prá gente se ver mais. Ela tem o carro lá, mas os pais, o 
irmão usa mais o carro. Então, eu acho que ela na minha vida só 
foi mais prá me incentivar mais, a Ter mais, entendeu? Porque 
um dia eu quero me casar com ela e tudo, e eu quero dar no 
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mínimo que ela tem já, cê entendeu? E ela tem uma vida melhor 
que a minha. Não que eu passe necessidade nem nada, mas a 
família dela tem mais dinheiro. Acho que só por ser um casal e 
os dois trabalharem, é um jeito de Ter mais dinheiro do que a 
minha família,  que  só a minha mãe que trabalha. Eu ganho 
uma merreca, agora eu ganho um pouco mais, mas é....é 
instável né, o problema, um dia tem trabalho, outro dia não tem. 
Não dá prá contar com o dinheiro. 
D- Hoje você trabalha com comunicação visual? 
JM- Comunicação visual, isso, entendeu? 
D- Qualquer coisa, eles te procuram? 
JM- Isso, entendeu. Trabalho, mas com adesivo, faço banner, 
magnétos prá geladeira, prá carro, adesivo carro, arte final. Se 
pedir qualquer  coisa de computador também, se eu não souber 
eu aprendo fácil. Como eu falei, eu me viro. 
D- Tudo aqui na tua casa? 
JM- Tudo aqui em casa. Entendeu? Já trabalhei fora, também, 
com essas coisas também, mas não deu certo a sociedade com 
meu primo, mas, o safado também, família. Sou contra família, 
entendeu? Família é uma coisa que você nasce com ela. A 
família é aquela que você escolhe, entendeu. Sou contra a 
família, entendeu? Não dou valor pra família, dou se der 
também prá mim, entendeu? Não sou do tipo que fico dando de 
graça prá ninguém, entendeu? Se eu tiver em troca, eu faço. 
Não que eu espere primeiro, dou primeiro, cê entendeu? Dou 
em troca (risos) olha que coisa, duplo sentido né? Então... 
Então daí eu comecei, antes da V., eu comecei a jogar basquete 
e tudo, eu  ir a pé para o basquete, voltei a estudar, acabei o 
colegial. Entendeu? Voltei a estudar, comecei... Queria uma 
coisa melhor. Agora,  fez falta prá mim os estudos, antes nunca 
fez, porque eu podia trabalhar em qualquer lugar, hoje em dia 
eu não posso, e mesmo com estudo e tudo... Não sei se quero 
fazer uma faculdade, queria fazer um curso do Senac, mas eu 
não tenho grana prá fazer. Se conseguir uma bolsa lá. Não dão, 
mas a gente pelo basquete agora. O D.M. está vendo uns 
projetos assim para. 
D- Você queria estudar no Senac? Que curso você queria fazer 
lá? 
JM- Eu não sei, não sei não. Eu quero alguma coisa que dê 
grana. Como eu falei sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, 
na hora que eu for lá vou ver alguma coisa. Talvez em 
computador, que é uma coisa,  com a minha deficiência, é mais 
fácil de trabalhar, né, entendeu. Então eu tente fazer alguma 
coisa nisso, né? Depois pode ser que eu tente uma faculdade. 
Vou tentar fazer concurso público no Fórum, onde minha mãe 
trabalha, que tem um salário razoavelmente bom, entendeu. 
Vou tentar fazer lá, mas prá estudar, odeio ficar estudando, ler 
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um livro, cê entendeu? Eu não gosto mesmo de ler, não consigo 
me concentrar. Tô lendo e tô pensando em outra coisa, então 
não consigo ler, entendeu? Eu gosto..., sou uma pessoa muito 
agitada assim, entendeu? Então eu gosto de tá sempre 
trabalhando, fazendo essas coisas assim. Então, daí eu comecei 
a fazer basquete, foi muito bom. Não estou falando tanto do 
basquete, porque é um esporte só que eu pratico, cê entendeu? 
Foi muito bom por eu conhecer os deficientes e ver que eu 
tenho uma vida muito melhor do que muitos, se entendeu? Que 
dependo só de mim. No basquete tem vários tipos de 
deficiência, desde pessoas com paralisia infantil, amputados, 
lesados medulares, cê entendeu? Eu vejo que eu sou, graças a 
mim, ao meu esforço, eu sou, como vou dizer, melhor, como, 
fisicamente do que pessoas que teriam ser melhor do que eu, 
um amputado por exemplo. Eu jogo melhor do que muito 
amputado que devia jogar melhor que eu, e graças a mim, ce 
entendeu? Ao meu esforço físico, ao meu esforço, cê entendeu? 
Então , é isso, então, me dedico muito. Eu tento me fazer, eu 
jogo bastante. Jogo muito melhor do que eu entrei, entendeu? 
Eu acho que sou o titular no time, cê entendeu? E foi graças ao 
meu esforço mesmo, assim, cê entendeu. Então voltei a estudar, 
acabei o colegial, fiz tudo, fiz curso de computação . Comprei 
um computador, eu que pago minhas contas hoje em dia, cê 
entendeu? pago muita coisa da minha namorada, então é graças 
a mim. Ela me deu muita força, a pessoa que mais me deu 
força. Claro, minha mãe me incentiva muito, me ajuda prá 
caramba, mas mãe é mãe, por isso que eu não estou falando 
tanto. Eu acho que a maioria das mães faz isso, cê entendeu. 
Como eu já disse, como eu não tive pai, minha mãe, nunca 
deixou eu sentir falta de meu pai, sempre me deu tudo, sempre 
conversou, foi muito amiga comigo, até hoje ela é. Mas hoje em 
dia eu faço mais por ela, do que ela por mim, entendeu? Cresci 
muito depois do meu acidente, entendeu. E prá minha namorada 
também, faço muito por ela, entendeu, acho que até demais, se 
entendeu? Os pais dela, tão vendo hoje em dia isso. Ce 
entendeu. Não sei se rola preconceito hoje em dia ou não, mas 
pelo menos eles não demonstram mais. Ce entendeu? E então é 
isso, hoje em dia a gente sempre tá junto. Ela tem muitas, sei lá 
como dizer, inseguranças, entendeu? E eu seguro muito a barra 
dela, entendeu, então. Então é isso, pretendo arrumar um 
emprego, é muito difícil. Já arrumei emprego assim, e na hora a 
pessoa : Ah, mas é deficiente! Então não dá, porque tinha um 
degrauzinho. Degrau prá mim não é obstáculo, sinto muito. 
Entendeu. Então a gente sofre, então vou Ter que fazer muito, 
estudar. Já passei em concurso público. Não fui chamado, ce 
entendeu? Fui orientador de aluno aqui em Piracicaba. Tinham 
4 vagas prá deficientes e eu passei em 3o lugar, errei 2 
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exercícios de 50, você entendeu? Acho que fui bem demais, e 
não fui chamado até hoje. Então, não tenho esperança muito de 
ser chamado não, entendeu? 
D- Você prestou esse último que teve, ou não? 
JM- Não, esse último eu nem quis fazer por causa disso. Eu 
acho que é prá tampar buraco, acho que é panela, e eu não vou 
gastar meu dinheiro prá isso. 
D- Tá certo 
JM- Quando tiver no Fórum eu vou fazer, entendeu? Eu tô 
esperando um processo da prefeitura de auxilio de seguro 
obrigatório da minha moto, até hoje não recebi.  
D- Lá em S. Paulo? 
JM- É. Até hoje não recebi, entendeu. Então eu pretendo me 
casar, com essa menina, com a V. Hoje ela tem 20 anos, cê 
entendeu. Não casar já. Se pudesse casar já eu casaria já, mas 
eu não tenho como sustentar. Então pretendo Ter um trabalho 
com um bom emprego. Continuar com o esporte. Tô fazendo 
um tratamento em S. Paulo de fatores de crescimento. Você 
entendeu?  Já comecei fazer. Não foi injetado de volta ainda. 
Um tratamento que é caro, seriam 50 mil reais, mas como é 
experimental ainda, eu não tô gastando quase nada. Gastei uns 
3 mil reais até agora. Graças a Deus, minha mãe que pagou, 
devo muito a ela, cê entendeu? Tenho muita esperança em 
voltar a andar um dia. Entendeu? Já pensei em me matar, cê 
entendeu. Não penso mais, mas...  no começo. E mas tenho 
muita fé em Deus, cê entendeu? Mas, nunca me matei por causa 
disso, porque eu sei que um dia eu vou voltar a andar, 
entendeu? Não vivo em função a isso, eu vivo meu dia como 
deficiente físico, entendeu? Mas eu nunca perdi a esperança de 
voltar a andar, de jogar minha bola, como eu jogava antes, 
pegar umas ondas, entendeu? E sei que um dia eu vou fazer isso 
tudo de novo. Tô com 31 anos ainda, com cara de 23 (risos), 
fala a verdade? 
D- Ô! 
JM- É né. Tanto que minha namorada, quando ela me conheceu 
ela nunca imaginava a idade que eu tinha, cê entendeu. Ela 
achava que eu era bem mais novo. Se deu mal heim? (risos) 
D- Você não parece, de verdade. 
JM-  Se olhar a foto minha de quando eu sofri o acidente agora, 
tem diferenca, porque quando eu tinha 21 se falava que eu tinha 
16, entendeu? Eu era barrado em tudo quanto era boate, porque 
tinha cara de moleque de 15 anos. 
D- Já tinha esse cabelão e tudo? 
JM- Eu sempre gostei de cabelo comprido, nunca fui normal 
prá moda. Nunca gostei de moda, cê entendeu? Nunca fui 
chegado em moda. Nisso eu sempre fui diferente.  
D- Você se sentia diferente JM? 
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JM- Não, não me sentia diferente. Eu nunca gostei de ser, não 
de chamar atenção. Mas como vou dizer. Nunca gostei de 
moda, sabe. Nunca gostei de usar aquilo porque as pessoas 
usam. Eu uso porque eu gosto. Se eu gostar daquela roupa na 
época, eu vou usar. Se eu gostar da outra, eu uso a outra, se 
entendeu? Não é porque você usa que eu vou usar também. 
Como eu falei, não usei droga por causa da cabeça dos outros. 
Eu não uso cabelo comprido por causa dos outros. Eu não uso 
tatugem por caus dos outros. É porque eu gosto! Ce entendeu? 
De repente eu vou e raspo minha cabeça. Eu já tive cabelo 
moicano já. Raspei a cabeça de um lado. Já pintei o cabelo. Mas 
não agora, quando não era moda, cê entendeu? Então é mais ou 
menos isso, entendeu? E não era prá chamar atenção. Porque eu 
achava legal mesmo eu ia e fazia. 
D- Você não falou das tatuagens, as tatuagens você fez lá em 
São Paulo? 
JM- Não, a primeira tatuagem que eu fiz foi aqui em Piracicaba. 
Quando eu morei aqui um ano, tinha 17 anos.  
D- Então você começou a fazer tatuagem aqui? 
JM- É, eu fiz uma tatuagem pequenininha só, porque eu não 
tinha grana. Pequenininha... é grande,  prá muita gente é 
grande! 
D- A do braço. 
JM- Não, das costas, tinha um palmo de tamanho, entendeu? 
(risos) É grande assim, uns 20 cm. Agora eu tenho as costas 
inteira tatuada. Os braços bastante tatuagem. Até a barriga. 
D- Você gosta? 
JM- Gosto. Mas eu não falei, porque é uma coisa prá mim 
normal cê entendeu? É como o cabelo, prá mim é normal, faz 
parte de mim, cê entendeu? Como trocar de roupa. Vou e faço 
uma tatuagem, cê entendeu? Não faço  tatuagem ha! Eu olho o 
desenho,  gostei, eu vou e faço. Minhas tatuagens a maioria é 
tudo de mulher. Eu gosto de mulher não sei porquê! (risos) 
Tenho o nome da minha menina aqui tatuada, V., aqui no meu 
braço. E isso eu fiz com 8 meses de namoro. Eu adoro ela, eu 
amo ela. De verdade. Se um dia a gente não ficar junto mais,  
acho que eu vou continuar gostando dela. De verdade mesmo, é 
uma coisa boa, é uma coisa boa de gostar. De sabe? De sentir, 
entendeu? Não é uma coisa de possessividade não, ela também. 
A gente confia muito um no outro, a gente não precisa sair 
junto, a gente sai, confia. Se um cara der em cima dela, ela me 
conta e dá risada, mesma coisa, se entendeu? É um namoro 
muito legal. Sinto muita falta dela quando não a vejo. Então é 
isso Daniel, estou batalhando bastante, prá conseguir um 
emprego, prá conseguir uma vida melhor, acho que  como todo 
mundo, cê entendeu? Acho que eu vou ter que fazer uma 
faculdade, se entendeu? Fala assim porque eu não gosto de 
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estudar. 
D- É um fardo? 
JM- É porque eu não gosto de estudar, cê entendeu? Não gosto 
de ficar na escola, tá entendendo. Ter que ir lá, no sei o quê, e 
de repente, faço uma coisa que não vai me dar um retorno que 
eu ... 
 
 
 
TERCEIRA PARTE 
 
D- Na hora que você falar assim: Tô cansado, enjoei Daniel, a 
gente pára, não tem problema! 
JM- Então, meu irmão se formou em Engenharia Florestal, com 
muito sacrifício da gente. E hoje ele é casado,  tudo. Então ele 
gosta do que ele fez, então, isso eu acho legal. Você trabalhar 
no que você gosta. Eu como eu gosto... eu gosto do que eu faço 
comunicação visual, cê entendeu. Eu gosto de fazer negócio, 
então o que eu for trabalhar... 
D- Como você chegou até a comunicação visual? Como você 
descobriu, você gostava? 
JM- Ah, eu fui prô computador. Então, eu não gosto de mexer 
em computador! 
D- Ce não gosta? 
JM- Não, é um trabalho, entendeu? Não que eu não goste, 
desgoste também mas prá mim é um trabalho. Se você falar prá 
mim, JM quer trabalhar prá mim, quer ser meu secretário, 
organizar minhas coisas? Eu vou fazer prá você se me pagar 
bem, entendeu? Então, eu gosto de ganhar dinheiro. 
D- Tá. Continua aquele tino comercial ? 
JM- É uuu !!!. Eu continuo fazendo. Compro uma coisa agora. 
Que nem assim, eu comprei esse carro na intenção, no intuito 
de pegar e daqui a algum tempo vender . 
D- Ce tem um carro então? 
JM- Tá com minha namorada, eu comprei o carro prá gente se 
ver mais. 
D- Não é aquele fusca que eu já vi? 
JM- Não, não. É um gol. 
D- Então é teu o carro? 
JM- É meu, o carro é meu, tô pagando ainda. 
D- Então você não contou que você comprou? 
JM- Ah não, então, porque, ah, eu nem lembrei. Tá com ela o 
carro, vai ficar com ela. Ela tem 2 carros na casa dela, mas 
nenhum é dela. Então prá gente se ver mais eu comprei o carro, 
e fica mais fácil prá gente se ver, entendeu? Então agora vamos 
ver com os projetos novos que estão lá no basquete. O D. está 
fazendo, e eu estou ajudando ele. Ele vem aqui, a gente pensa 
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junto, escreve junto as coisas, e tudo né. O J. está dando 
bastante apoio tudo assim. Vai abrir prá Ter patrocínio, tudo, 
então talvez comece a aparecer coisas melhores agora. Coisas 
que não tinha antes, né? Era muito, o basquete antes com a Cr. 
era muito fechado, cê entendeu? Era mais ela assim, em vista 
dela. Então, era uma opção dela,  por mim, tudo bem, mas... 
Como eu, falei prá você, eu acho que deveriam ajudar mais as 
pessoas. Espero que isso te ajude, as pessoas ousam isso daqui  
e eu ajude mais. E .. 
D- Você lembra de mais alguma coisa que te marcou JM? 
Quero saber de tua vida, o que  isso foi legal, o que  marcou? 
JM- Não então,  não tem nada assim não. Marcou minha vida? 
D- Que faz parte da tua história, o que vem na cabeça? 
JM- Então, o que mais me marcou bastante foi esta época que 
eu surfei, que eu pegava ondas e tal. De 16 anos, foi a parte 
mais, quer dizer, eu não bebia, não usava drogas, não fazia 
nada. Eu surfava, adorava isso! Ce entendeu? 
D- Ainda gosta, você gosta de mar, de praia? 
JM- Adoro, adoro. Moraria. Por mim, eu tenho um sonho que é 
pegar a V. minha namorada, mudar para o Nordeste. Morar em 
Natal, por exemplo. Comprar um bug, sabe? Prá fazer aqueles 
passeios de bugs. Só viver. 
D- Você já foi prá lá? 
JM- Não. Minha mãe foi, eu vi fitas, fotos. Minha mãe viaja 
bastante. Entendeu? Então eu tenho um sonho de ir prá lá viver 
com ela, tipo, eu não gosto de boate, não gosto mais, vou num 
barzinho, mas acabei as baladas, essas coisas assim, não é velho 
mas, já deu o que tinha que dar, entendeu? E eu vejo muito 
mais sustância né, em você, em ficar, em  Ter um bom papo 
com alguém, entendeu ?Ir prá num lugarzinho, ficar trocando 
idéias, tomando uma cervejinha de leve só, nada de excesso, 
ficar conversando. Assistir um bom filme. Eu gosto muito de 
filme, entendeu? Todo tipo de filme. Então, gosto muito então,  
pegar minha namorada e tomar um lanche. Coisinha bem de 
índio mesmo ! Programa de índio, assim,  cê entendeu? Hoje 
em dia você fala isso pro pessoal, pros jovens,  mininha né ? 
Não, não sei o quê, papapá !!, mas eu curtia e curto até hoje 31 
anos,  muito mais que muita gente, você entende? E é a mesma 
coisa, o que eu curtia com 16 anos eu curto hoje,  prá mim é a 
mesma coisa, não mudou nada. Só muda os lugares e as caras, 
cê entendeu ?. É a mesma macoinha de sempre, mesma 
bebidinha de sempre, mesma coisa. Mudou o rock in  roll, veio 
o grunji, veio o funck  progressivo né ?, não nesta ordem. 
Certo, então não muda nada. Ce entendeu.  mesma coisa. Só 
que hoje em dia tem mais doença, mais drogas, muito mais 
fácil, a criminalidade aumentou prá caramba. Você tem que 
ficar esperto muito mais. Antigamente você resolvia no tapa, 
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hoje em dia você leva uns tiros, entendeu? Então, corrupção, a 
política tá uma merda, sempre foi né ? 
D- Você tem medo JM disso tudo? 
JM- Não, por mim não, morro de medo pelas pessoas que eu 
gosto. Eu não tenho medo de morrer, entendeu? Não quero 
morrer, entendeu, de jeito nenhum, mas morro de medo. Da 
minha namorada principalmente, entendeu? Nossa !, morro se 
eu ficar sem ela, entendeu? Nossa ! Tenho medo mesmo, disso 
eu tenho, já fiquei em lugar, saiu tiro com ela junto assim,  Rua 
do Porto, entendeu ?,  eu não vou mais prá lá com ela.  
D- Há, você não está indo mais ? Eu vou prá lá e nunca te vi lá? 
JM-  Quase não saio. Fico no calçadão né, D. Você fica na 
frente. Eu fico lá atrás. 
D- Você fica na parte movimentada, eu fico no restaurante. 
JM- Não, isso não, essas coisas eu não gosto.  
D- Ah, você gosta do buchicho (risos) 
JM- Imagina. Barzinho mesmo, mais boteco, entendeu,  
D- Não, é que vem os meus amigos lá de Jundiaí! 
JM- Não é que eu não agüento mais, que eu vou, e é aquilo que 
eu falo, quem não bebe agora, cê vai e fica agüentando aquele 
povo bêbado, enchendo o saco, falando de droga, se entendeu? 
Sempre a mesmice. Não querendo ficar com uma, menininha 
que vem e se arreganha pro cê. Você entendeu? muito fácil, 
muito fútil, não tem sustância, não é legal, cê entendeu? Saia 
com muita mina, saia e no outro dia acordava com uma menina 
diferente, diferente, diferente assim. Não tem nada, cê 
entendeu? que que é só,  só sexo, ah... !, entendeu, enjoa, 
entendeu? Eu enjoei disso, não que eu enjoei de sexo, mas eu 
enjoei de sexo fútil. Tá certo falar isso né? 
D- Você que manda. Quer dizer que você gosta do seu corpo, 
continua gostando do seu corpo? 
JM- Oh! Gosto, gosto sim. Afinou um pouco minha perna só, 
mas eu nunca fui um cara gordo! Então! 
D- Você continua fazendo fisioterapia, ou não? 
JM- Continuo, faço em casa. Eu estava fazendo esses dias, mas 
eu parei de pagar o plano de saúde, então eu faço em casa 
agora. Eu tenho um aparelho, que eu ando com aparelho ali 
entendeu ?,  mas quase não ponho. Agora eu tenho esperança 
muito nesta experiência que eu tô fazendo com Dr. T., que é... 
isso daí  já, só não é liberado nos EUA, prá quem não pensa, 
porque lá não pode usar em seres humanos, só depois, por 
exemplo...  
D- A reportagem que eu vi? 
JM- A reportagem você deve Ter visto. 
D- Eles falaram que estão interessados na pesquisa do Brasil, e 
tão fazendo em seres humanos né? 
JM- Isso, por causa de resultados, porque lá é proibido 
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totalmente fazer em seres humanos. Aqui já pode, então o 
pessoal fala assim, que nem. A minha mãe falava assim : Não, 
se fosse, não fique tão esperançoso! Porque eles tem medo que 
eu fique muito esperançoso e tenha uma decepção, e queira 
morrer e não sei o quê. Mas não quero mais... 
D- Frustrado? 
JM- Frustrado é claro que eu vou ficar, como por exemplo, se 
eu jogar sábado, eu vou jogar basquete, se eu perder eu vou 
ficar frustrado, cê entendeu? Claro que não num grau parecido 
né ?. Muito mais, mas não é nada que me derrube por muito 
tempo. Falo prá você que depois de 2 dias eu já estou "em pé", 
quase em pé, sentado de novo né? 
D- Você fica triste de vez em quando? 
JM- Fico, claro que fico 
D- Você fica cansado ? 
JM- Não,  não fico mais, não, não. 
D- Você conversa muito com a V. sobre isso? 
JM- Não, isso é uma coisa que quase a gente não fala. 
D- Você sonha muito? 
JM- Se eu sonho? Não... Eu tenho, eu sofro de insônia, então 
quando eu durmo, eu desbundo, durmo, apago entendeu ?, e prá 
acordar depois é difícil, entendeu? 
D- Você sai da insônia e dorme? 
JM- Depois que eu durmo, eu durmo muito 
D- Você dorme tarde a noite, então? 
JM- 5, 6 horas da manhã. Ah !!, essa noite, fui dormir as quatro 
e meia. Essa noite eu  fui dormir a 4 e meia da manhã. 
D- Ontem? Jura? 
JM- Juro. Acordei essa hora, acordei cedo prá conversar com 
você. Vou deitar umas 11, e 3, 4 horas, 5 horas tô acordado 
ainda, entendeu? Então não durmo. Então não é falta de dormir 
demais. Mesmo se eu dormir 2 horas por dia, e  dormir de novo, 
eu não consigo dormir. Depois, se eu dormir, se eu deixar, eu 
durmo 24 horas, por exemplo. 
D- Mas o que  vem na sua cabeça, que você não consegue 
dormir? 
JM Nada, só não consigo dormir, fico assistindo televisão, 
entendeu. Fecho o olho, começo a pensar coisas; qualquer 
coisa, nada em especial, nada. De repente penso no jogo do 
palmeiras. Sou palmeirense. Então, cê entendeu ?  Não é nada 
assim de mais, não, entendeu? E creio que se eu tivesse um 
emprego, minha vida seria muito melhor, entendeu? Me faz 
falta não andar, entendeu, tudo mais. De repente eu vou num 
lugar, tem escada, cê entendeu. Mas nada que me abale, cê tá 
entendendo. Nada que me deixe deprimido, nem nada. Afeta 
mais minha família e minha namorada do que a mim, cê 
entendeu? Eu acho que, por exemplo, cê entendeu. Afeta muito 
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mais eles do que eu. Eu não tenho nada com isso. Se eu for num 
lugar  e me der isso, eu  falo: Oh! me ajuda aqui, boa!  
D- Você acha que isso incomada eles? 
JM- Não, eu acho que eles sentem, por exemplo, se eu for em 
algum lugar e tiver alguma coisa, eles ficam chateados, eu não. 
D- Que aconteça alguma coisa com você? 
JM- Não, que tipo, putz, que bosta, o cara, ele tá numa cadeira 
de rodas, ele tem que passar por este obstáculo. Ce tá 
entendendo? 
D- Entendi 
JM- Oh que bosta, ele precisa de ajuda prá isso. Afeta eles, não 
a mim, entendeu? Eu não fico  chateado mais por isso, 
entendeu. Acho que do mesmo jeito, por exemplo... eu já vejo 
assim, preconceito com uma pessoa, como uma propaganda que 
está passando agora aí,  que uma pessoa deficiente tem as 
mesmas dificuldades  de que uma pessoa não deficiente, 
entendeu? Que de repente, você sendo..., tendo um corpo 
perfeito, né ? sendo um deficiente, deficiência, de repente você 
não sabe, você  não faça alguma coisa que eu, sendo deficiente, 
faça, entendeu? Então, aí seria uma deficiência sua, se for ver, 
concorda? De repente, se você sentar numa cadeira de basquete, 
você não vá jogar basquete como eu jogo. 
D- Nem ... Que dúvidas né ? 
E- JM- Então é mais ou menos por aí. 
D- E como você chegou a essa conclusão? 
JM- Eu, com o tempo. 
D- Com o tempo? 
JM- É, o tempo ensina tudo, isso é verdade. Os avós da gente já 
diziam entendeu ? o tempo cura tudo, o tempo te ensina muita 
coisa, você aprende. Mas você tem que aprender com os erros, 
né, entendeu ? Se errar, não erra de novo.  Não bater na mesma 
tecla, não. Então por isso que eu não... Então, voltando nessa 
experiência aí, eu estou botando muita fé. Eu fiz, já tirei minhas 
células tronco, e agora eu tô esperando me chamarem de volta 
lá prá injetar. 
D- Então eles tiraram as células tuas  e elas  estão..? 
JM- Tá no laboratório. 
D- Estão trabalhando com elas no laboratório e,  vão te chamar 
para o experimento? 
JM- Não, é assim, eu tomei um medicamento. 
D- Isso não é nem prá saber, viu JM. 
JM- Mas se você quer saber, eu falo também. Se o pessoal 
quiser saber também. Eu tomei um medicamento, que solta as 
células tronco. Todo mundo tem células tronco, certo, células 
primitivas. Que o corpo da gente antigamente, não sei se você 
sabe,  mas era que nem rabo de lagartixa, cortava, crescia de 
volta, sabia disso?  
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D- No nosso corpo ? 
JM- É, que a gente tem uma célula que ela cria tudo. 
D- Ah sim,  ela é indiferenciada. 
JM- Mas só que a gente não, após o momento que nós 
começamos a tomar remédio, a tomar isso, ela começou ficar 
vagabunda. Ela não faz mais isso. Ela tava dentro da gente, mas 
eles não achavam ela ainda. Não é nem essa célula tronco, não 
é essa ainda. É uma outra, existe ela. Estão em busca disso. 
D- O médico te falou isso? 
JM- Eu já li muita coisa. Ce entendeu? Então, mas até então, 
tem essa célula mãe, que existe em fetos até os 3 meses que 
formam qualquer parte do corpo. Que é a  célula tronco 
também. Dentro existe os neurônios, dentro dos neurônios tem 
os axônios, ce entendeu? Nossa !! Sou um expert nisso agora! 
Ce entendeu? A gente não precisa dos neurônios para ... 
D- Isso você gosta de ler? 
JM- Gostar não gosto, mas cada vez que você lê é uma 
esperança a mais né ?, cê entendeu? 
D- Você gosta de ler sobre isso, então, sobre seu problema? 
JM- Não, não que eu goste, mas se você me der um negócio,  
uma reportagem legal aí sobre... 
D- Recuperação do lesado? 
JM- Só prá ler, de repente eu não leio. Depende da hora não 
leio não. 
D- Eu vi na televisão que até o Cristopher Reeve tá interessado, 
nas pesquisas do Brasil. 
JM- Tá, oh se tá. Então, eu falava, sempre falei prá minha mãe. 
Depois que uma pessoa rica ou famosa, sofresse um acidente 
assim, as coisas iam mudar. Minha mãe falou: Não, não é 
dinheiro !. Eu disse, é dinheiro sim porque é investimento. 
Tudo é dinheiro, mãe. Uma coisa que saibam :  tudo é dinheiro 
!!. 
D- É, porque ele está injetando muito dinheiro né? 
JM-  Exatamente. O  Emersom Fittipaldi né, que quebrou o 
pescoço, né, ou Nelson Piquet? Ce lembra que quebrou o 
pescoço? 
D- Foi o Emerson, ele se recuperou! 
JM- Exatamente! Foi prá esse hospital do Cristopher Reeve aí!  
Na hora já levaram ele. 
D- Mas o caso dele não foi grave, né? 
JM- Teve lesão, é que levaram já na hora. Teve uma dose 
cavalar de uma droga. Ce entendeu? Existem  drogas, que até 5 
minutos da lesão, ou poucas horas, tem umas drogas aí, que se 
você injetar, volta a medula, cê entendeu? Existe já cura, prá 
poucas horas, cê entendeu? Então eles estão trabalhando nisso 
aí. Então tomei esse remédio prá quê? Soltar as células tronco 
que a gente tem,  da medula pro sangue. Aí foi tirado, tipo, feito 
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tipo uma hemodiálise mesmo, filtrando meu sangue e saindo as 
células mães, as células tronco, entendeu ?. E ela foi pega. As 
células tronco, não tá fazendo nada com ela, ela só vai ser 
injetada de volta, direto na minha medula. Ou, via cateter, pela 
veia, ou se não chegar até lá, uma pequena cirurgia. Vão injetar 
direto na minha medula e aí esperar os resultados. Já foi 
realizado, foi feito isso daí em pacientes com problemas no 
coração, se não me engano, fígado, cabeça, cérebro, tudo, e tá 
dando 100% de resultado. Então a esperança tá grande em cima 
disso. São só 30 pessoas que estão fazendo, eu sou a 3a que foi 
feito. 
D- Nossa, pessoa privilegiada, que eu estou entrevistando! 
JM- Se Deus quiser!! 
D- Você está esperançoso, então? 
JM-  Oh!! Muito, todo mundo tá, cê entendeu? Eu, o pessoal do 
hospital, os médicos, cê entendeu? Olha, só prá você Ter uma 
idéia. Eu tô sendo feito porque faz 10 anos da minha lesão. Eles 
dando preferencia prá quem já tem até mais, porque já camelou 
prá caramba, já entendeu ?. Quem faz 1 ano ou 2, eles não estão 
nem deixando. Depois, talvez. 
D- Você precisa estar sempre se cuidando! 
JM- Não, não estou, não 
D- Não pode bobear, hein  JM? 
JM- Estou fazendo bastante. 
D- O projeto de tronco,  da entrevista que eu vi ontem. Agora 
disse, que todo dia. Atividade física todo dia direto, hein? Não 
bobeia. Não pode bobear com a sua terapia. 
JM- Então é isso Daniel, eu acho que nestes meus 31 anos de 
vida... 
D- Pensei que nós fossemos conversar uns dois dias? 
JM- É que eu resumo bastante né? Tem muita coisa que 
aconteceu assim, mas. Coisa de jovem, de adolescente. Eu acho 
que igual a vida de todo mundo, entendeu? Coisas de escola, cê 
entendeu? Não tem nada. 
D- Então só prá entender um pouco a cronologia: Você nasceu 
em S. Paulo. 
JM- Nasci em São Paulo, vim prá Piracicaba, vim aqui, morei 
com meus avós, fui registrado em nome dos meus avós. Meus 
avós que me registraram. 
D- Você nunca conheceu seu pai? 
JM- Nunca conheci meu pai. 
D- Sempre viveu com a tua mãe. Você tem 2 irmãos. 
JM- Isso 
D- Um homem, engenheiro florestal e ... 
JM- E a outra minha irmã, não é formada em nada. Acabou o 
colegial entrou na faculdade e parou. Aí, nisso eu tive uma irmã 
de criação. Não mora mais comigo, não considero mais ela, 
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entendeu ?, por isso que eu nem falei nada. 
D- Você não tem contato? 
JM- Não. E morei com minha vó em S. Paulo, depois com 17, 
com meus bisavós, eles morreram lá, entendeu. E agora moro 
com minha mãe de novo. E eu pretendo morar sozinho. Sozinho 
não, com V. 
D- São Paulo - Piracicaba ... 
JM Ah então, nasci em S. Paulo, morei em Piracicaba. Daí fui 
prá Itu, fiquei até uns 4 anos em Itu, não sei com que idade, 
porque eu não lembro, eu era muito pequeno. Daí mudei prá 
Campinas, dos 5 aos 7 anos. Daí voltei para Itú, até os 8. Fui 
prá S. Paulo. Dos 8 anos até aos 16 quase 17 morei em S. 
Paulo. Vim prá cá, me alistei aqui, fiz 18 anos, voltei prá S. 
Paulo. Fiquei lá  até os 21 e sofri o acidente. 
D- Você fez o tiro de guerra? 
JM- Não, saí livre por excesso de contingente. 
D- Que sorte hein JM? 
JM- Uuu!!!  graças a Deus? 
D- E aí que mais, você foi prá S. Paulo? 
JM- E aí com 21 anos eu sofri o acidente e voltei prá cá, e tõ 
aqui até hoje. 
D- Você já tinha, já trabalha lá com roupa. 
JM- Sempre trabalhei. 
D- Tá. 
JM- Certo? 
D- Depois que você voltou está aqui até hoje. 
JM- Ha, ha. 
D- Jóia, eu tô satisfeito, agora, você quer contar mais alguma 
coisa? Você é que manda. 
JM- Não, quer que eu conte alguma piada? Brincadeira! 
D- Ha!! Fique tranqüilo JM, achei que a gente fosse ficar mais! 
 
 

 157


	DANIEL PRESOTO
	DANIEL PRESOTO
	QUADRO  TEÓRICO
	4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

