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O pior entre os iguais
A idéia deste trabalho surgiu quando, lendo o artigo de Nancy Fraser - “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-socialista” - fui remetida a um debate ocorrido no GT de Educação Especial na última Reunião da ANPEd O trabalho que estava sendo apresentado era: ESTADO E EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES DO LIBERALISMO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA – de Paulo Ricardo Ross (UFPR) – 25ª ANPEd.
. O referido debate deu-se entre dois homens cegos, cujas concepções teóricas assim como suas conseqüências políticas eram conflitantes, apesar de estarem ambos implicados numa ‘luta por reconhecimento’. 
	De um lado havia o argumento de que, frente ao esfacelamento da função equalizadora do Estado, promovido pelo modelo neoliberal, restava aos portadores de necessidades especiais batalhar pela garantia e ampliação de seus direitos constitucionais. O contra-argumento assinalava que, mais importante do que uma luta por direitos de inclusão no atual modelo societário seria, pôr em questão a epistemologia que estrutura este modelo, que define um lugar marginal para os ‘especiais’ tanto política, quanto culturalmente. 
No momento da discussão não consegui perceber com clareza que questões de fundo marcavam suas distâncias. Ao tomar conhecimento do esquema explicativo proposto por Fraser, percebi que poderia utilizá-lo para entender e delimitar melhor as posições divergentes acima citadas, e principalmente, procurar nelas as raízes que atravessam o debate sobre inclusão/exclusão, que ganhou centralidade na análise das práticas sociais e das políticas pública contemporâneas. 
O outro motivo que me impulsionou a decidir pelo recorte aqui proposto foi a ausência de discussão das ‘alteridades/identidades deficientes’ nos textos que tratavam de sistemas de justiça ou políticas de reconhecimento. Estas, quando mencionadas, tinham o intuito de alertar que naquele trabalho não caberia tratar deste grupo específico. Um exemplo é o seguinte extrato de John Raws: 
Ao considerar esta a questão fundamental (qual é a concepção mais apropriada de justiça para especificar os termos da cooperação social entre cidadãos considerados livres e iguais, membros normais e plenamente cooperativos da sociedade, ao longo da vida?) não pretendemos dizer, evidentemente, que ninguém jamais sofre um acidente nem tem uma doença; é de se esperar que essas desgraças aconteçam no curso normal da vida, e é necessário tomar as devidas providências para essas eventualidades. Mas, dado o nosso objetivo, deixo de lado, por enquanto, essas incapacitações temporárias e também as permanentes, assim como as doenças mentais graves a ponto de impedir as pessoas de serem membros cooperativos da sociedade no sentido habitual. Assim, embora comecemos com uma idéia de pessoa implícita na cultura política pública, idealizamos e simplificamos essa idéia de várias maneiras, a fim de nos concentrarmos primeiro na questão mais importante. (Raws 2000 : 63)
Podemos até compreender a alegação que abordar a especificidade dos deficientes significa, muitas vezes, desafiar o limite geralmente pensado para a participação na vida em sociedade, isto é, o funcionamento da faculdade da razão de maneira convencional. No entanto, quando se trata de políticas de diferença e políticas de reconhecimento, que pretende dar voz justamente às minorias silenciadas, a ausência dos ‘portadores de necessidades especiais’ nos parece mais estranha.
Charles Taylor menciona os deficientes en passant, como aqueles que, estando no extremo da condição de cidadãos (ao lado dos inconscientes) forçam o alargamento (em tom condescendente) da proteção social das suas potencialidades. 
Realmente, o nosso sentido de importância da potencialidade é tão grande que alargamos esta proteção até a pessoas que, devido a certas circunstâncias, são incapazes de realizar normalmente os seus potenciais – os deficientes ou os doentes em coma, por exemplo.  (Taylor 1994 : 18)
Já Nancy Fraser, que enumera coletividades de classe, sexualidade, gênero, raça, étnicas entre outras, usa a palavra deficiente apenas como adjetivo pejorativo, exemplo: 
O resultado não é apenas sublinhar a diferenciação de raça, mas também marcar as pessoas de cor como deficientes e insaciáveis. (Fraser 2001: 278) 
Diante deste quadro perguntamos: Poderiam os diferentes tipos de deficientes ser agrupados como uma coletividade unida por uma bandeira comum de luta? Em caso positivo, é possível analisar esta coletividade definida por uma ‘identidade deficiente’ nos termos de políticas que visam a reparação de injustiças sociais e culturais? 
Decerto, todo agrupamento e toda generalização acabam gerando pelo menos dois tipos de reduções indevidas: a suposição de que todos os negros, todos os judeus, todos os homossexuais, todos os pobres, todos os deficientes compartilham uma mesma identidade, e a transformação de parte da identidade compartilhada por um grupo de pessoas, numa totalidade, numa espécie de ‘essência’ do judaísmo, da homossexualidade, da pobreza, da deficiência...
Se a homogeneidade dos grupos identificados por gênero, sexualidade, raça, classe, já é problemática, o que dirá daqueles agrupados por ‘necessidades especiais’ -espectro que abrange desde pessoas com deficiências múltiplas, até aquelas com altas habilidades... 
Num certo sentido concordamos com a jornalista Cláudia Werneck quando diz ser a deficiência a alteridade mais desestabilizadora e aquela que tem menos ‘marketing appeal’. Uma das evidências disso é o fato que a identidade deficiente tem sido freqüentemente relegada a uma subcategoria, tratada como problema menor que afeta a ‘meia dúzia’ de infelizes, que deram o azar de viver em corpos incompletos e defeituosos. Pela sua desgraça merecem comiseração, assistencialismo e condescendência, todas relações que não portam o risco da reciprocidade. O resultado é a subteorização da questão da deficiência, sendo raramente tratada como relação de poder que deve fazer parte da agenda política, social, cultural e educativa contemporânea. Neste vácuo, certas abordagens médicas e psicológicas reinam soberanas alimentando o status de doença que estigmatiza os portadores de necessidades especiais. 
Assim, há uma desqualificação não só dos sujeitos portadores de necessidades especiais, como também da própria representação teórica que se tem da questão. 

Para driblar a complexidade de ver as diversas deficiências como um grupo único, os pesquisadores se vêm compelidos a optar por um tipo específico de deficiência como a surdez, a cegueira, as deficiências motoras e mentais tratando-as como categorias independentes. Este procedimento é útil e às vezes necessário quando o que se tem em vista é o desenvolvimento de tecnologias educacionais e outras para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos. Mas, quando o que está em questão é a construção de uma pauta política, tratar os portadores de necessidades especiais por categorias seria o mesmo que o movimento feminista subdividir as mulheres entre casadas, solteitas, assalariadas, sem renda própria etc, ou o movimento gay grupar as pessoas como ativos, passivos, transexuais, enrustidos etc. As classificações até existem no interior dos movimentos, mas quando se trata de mobilizar a sociedade para algum tipo de transformação vale o ditado: a união (mesmo dos fracos) faz a força.

Como localizar a coletividade deficiente nos conflitos por justiça nos termos de redistribuição e reconhecimento?

Para identificar as dimensões de injustiça que afetam as coletividades deficientes vamos recuperar brevemente o esquema -redistribuição x reconhecimento x afirmação x transformação - apresentado por Nancy Fraser no texto Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da Justiça na Era pós-socialista.
A autora propõe que os conflitos políticos no final do século XX são de duas naturezas:
	lutas contra a desigualdade material, que clama por ‘remédios’ que implicam em redistribuição e reestruturação político-econômica de algum tipo e, 

lutas contra a dominação cultural e simbólica que exige ‘remédios’ que implicam em reconhecimento do valor e dos direitos dos grupos dominados. 
Fraser se ocupa da tarefa de conectar as problemáticas de redistribuição e reconhecimento, verificando o modo como estão entrelaçadas e clarificando os dilemas que surgem quando um mesmo grupo de pessoas é alvo simultaneamente, tanto de injustiça socioeconômica, quanto de injustiça cultural.
Consideramos um mérito deste trabalho, o movimento de recolocar em cena a questão das estruturas objetivas de poder, sem ignorar o aspecto cultural que as encobre. No entanto, não concebemos a questão cultural como paralela à questão socioeconômica, ou ainda, que ambas sejam extremos de um contínuo. Nossa perspectiva é que os modelos socioeconômicos conformam sistemas de pensamento e ação tanto no nível objetivo quanto subjetivo. Assim, consideramos que as análises das questões de justiça devem enfatizar as relações de produção e encobrimento das dimensões concretas e simbólicas, em vez de tentar achar um lugar de equilíbrio entre os universos cultural e econômico. 
Feita esta observação, prosseguiremos seguindo o raciocínio do texto “Da redistribuição ao Reconhecimento?” para localizar nossos portadores de necessidades especiais nos termos da sua proposta. 
Pensamos que, assim como gênero e raça, os deficientes podem ser considerados coletividades bivalentes, ou seja, os problemas de injustiça que os afeta contêm uma face político-econômica que os trazem para o âmbito da redistribuição, mas contêm também uma face cultural-valorativa que os trazem para o âmbito do reconhecimento.
Examinemos este ponto: 
Sendo a livre competição (entendida como comparação e hierarquização de competências individuais), a mola mestra para a suposta meritocracia do mundo do trabalho, a concepção de normal/anormal funciona como crivo que separa os eficientes dos deficientes (ou os produtivos dos improdutivos), estruturando a divisão de trabalho de forma que, os primeiros se situem ‘naturalmente’ em posição de superioridade em relação aos segundos. 
Quanto mais oculto é o processo de padronização, excludente, das possibilidades humanas, mais assentado será o estigma sobre aqueles que não se conformam ao padrão imposto. Aos desviantes resta a marginalização, a exploração através de sub-empregos ou mesmo a privação Que transeunte nunca se deparou com um surdo, identificado pelo cartão impresso com a língua de sinais, ou com um cego com chapéu na mão, pedindo esmolas? .  
Para eliminar este tipo de divisão e submissão, o remédio seria redistribuir recursos e trabalho de forma igualitária, o que pressupõe banir ou pelo menos esfumaçar a barreira que separa ‘normais’ de ‘anormais’. A lógica deste remédio é eliminar a diferenciação político-econômica que tem como critério a forma de comunicação, visão, mobilidade, expressão, baseando-se na assertiva de que “todos os homens têm o mesmo valor moral”.
Esta mesma matriz normal/anormal, que subjulga os deficientes economicamente, se estende e se enraíza na cultura e no universo simbólico. 
A surdez refere-se também, aos embates com as assimetrias de poder e saber, às diferenças construídas histórica e socialmente. Refere-se a uma configuração específica de normalidade, às políticas a partir das quais os sujeitos que não se encaixam nas representações do normal são colocados e distribuídos ao longo das fronteiras da exclusão/inclusão, administrados como corpos e mentes dóceis ao serviço das desigualdades culturais.  (Skliar 2001:106)
Análoga a questão de gênero, que tem um embate com o androcentrismo – que privilegia o universo masculino, a deficiência se defronta com um padrão de normalidade – de onde deriva a idéia de que toda interação social que não se encaixe no tipo-ideal normal Tipo ideal bem entendido como artifício simplificador que não tem correspondência com o real, pois, como dizia Caetano Veloso, ‘de perto ninguém é normal’. seja vista como desvio a ser tratado. Nas divisões bipolares, o oposto do normal é o ‘anormal’ visto e definido por um olhar externo que abafa a condição de sujeito do deficiente, impedindo que estes narrem a si mesmos. Por mais que tenhamos avanços sociais, ainda hoje, na sociedade brasileira, é atuante a prescrição de segregação via institucionalização daqueles que existem de modo caracterizado como desviante, tirando-os de circulação e/ou privando-os de situações de convívio social Exemplo de institucionalização em vigor é a precariedade do atendimento de portadores de necessidades educativas especiais na rede de ensino regular que os força a buscar escolas especializadas mesmo sabendo do efeito segregador deste tipo de prática.. 
O remédio para reparar a injustiça cultural que desvaloriza o deficiente, seria uma política de reconhecimento que pensasse a identidade destes não em termos de déficit, mas em termos de identidade positiva constituída a partir da identificação com outros portadores de necessidades especiais, das subculturas unidas por identificação com a língua de sinais, o braile, as cadeiras de rodas e pela afirmação da experiência visual do mundo (surdos) do senso tátil (cegos) entre outros. Ou seja, afirmar a diferença.
O fato de serem os deficientes uma ‘coletividade bivalente’, submetidos a injustiças político-econômica e também cultural-valorativa, normalmente entrelaçadas de forma a se reforçarem mutuamente, trás o seguinte dilema:
As formas de ultrapassar estas injustiças apontam, ora para ‘remédios’ redistributivos que visam o nivelamento das diferenças ora, para ‘remédios’ de reconhecimento que sugerem a afirmação da diferença pelo menos como ponto de partida. A tensão entre afirmar ou diluir as diferenças acaba por gerar uma aparente oposição entre os interesses culturais e socioeconômicos dos grupos subjugados.
Para refinar a análise deste dilema Fraser faz uma diferenciação entre remédios afirmativos e transformativos. De acordo com a esquematização, os remédios afirmativos para injustiça são voltados para a correção de resultados indesejáveis de arranjos sociais sem perturbar o arcabouço que os gera. Enquanto os remédios transformativos para injustiça são orientados para a correção de resultados indesejáveis precisamente pela reestruturação do arcabouço genérico que os produz. 
Assim, voltamos ao conflito das posições em debate na 25ª ANPEd. 
Os defensores das políticas afirmativas têm como bandeira ações tais como - políticas de cotas para deficientes e inclusão destes nas escolas de ensino regular. Podem propor também, no caso dos surdos, que a linguagem de sinais seja reconhecida como primeira língua destes sujeitos, e que seu ensino seja estendida aos demais alunos e professores nas escolas públicas. 
Já os defensores das políticas transformativas querem colocar em questão a estrutura de classes e propõem uma desconstrução cultural que desestabilize as identificações e diferenciações de grupo existentes, servindo para mudar o sentido de identidade de todos, a ponto de criar um campo de diferenças (sexual, racial, comunicacional) desbinarizados, fluidos e sempre cambiantes. Como exemplo desta proposta citamos a “inversão epistemológica do que constituí o problema da surdez” apresentada por Skliar:
“em vez de se considerar como problema a deficiência auditiva, trata-se de compreender os significados – políticos – da normalidade ouvinte (...) e nos perguntarmos: quais os problemas que nós, ouvintes, temos, ao pensar a educação bilíngüe? Quais os mecanismos que nós, ouvintes, temos construído – e/ou inventado – para compreender o bilingüismo dos surdos? Quais são as nossas representações sobre a surdez e os surdos, além do nível dos discursos e das práticas escolares? E, finalmente: qual a relação de poderes e saberes temos perpetuado, aprofundado, negligenciado na nossa relação de ouvintes com a surdez”. (Skliar 2001 : 107)  

Voltando, Fraser vai então analisar as possibilidades de composição e os conflitos dos diferentes pares de remédios, concluindo que o par transformacional - socialismo/desconstrução é o que melhor escapa da incompatibilidade ‘redistribuição/reconhecimento’. Esta conclusão ajuda a recompor a indissociabilidade de uma luta política sócio-cultural-econômica. No entanto, seus críticos (Jacoby 2001) alegam que os multiculturalistas (Fraser incluída) ajudaram a esvaziar as pautas políticas tradicionais e as perspectivas utópicas de esquerda, revestindo o velho pensamento liberal conservador com ares de radicalidade e subversão. 
Rodando a metralhadora giratória de sua verve, Russel Jacoby questiona a evidência que diferenças mais desestabilizadoras, fluidas e múltiplas sejam mais desejáveis e liberadoras, e que, tornar tudo fluido e múltiplo seja um projeto político radical. E alfineta:
Apesar de suas pretensões teóricas, o pensamento radical serve como prato principal o velho clichê adolescente de que o que está parado e predeterminado é ruim e o que se mexe é bom. (...) Sua verdadeira inspiração provém do mercado e do consumismo, onde quantidade, mudança e oba-oba são o principal.  (Jacoby 2001: 94)

Consideramos as observações do autor mais divertidas do que propriamente instigantes. O que Jacoby parece fazer é afirmar certas implicâncias e catar nos textos de seus detratados, trechos descontextualizados que os ridicularize. Assim, em O fim da Utopia, depois de um passeio pelos destroços da era pós-socialista, onde faz o necrológio da utopia, da esquerda, da cultura erudita, o autor melancolicamente termina por apostar suas poucas fichas de esperança na eclosão de uma reviravolta imprevisível. A década de 1960 explodiu praticamente sem aviso prévio (...) Quem poderá garantir que o futuro não nos reserva surpresas semelhantes? (Jacoby 2001:236)
Do nosso ponto de vista, a aposta de Fraser num repensar das estruturas que divide os homens em classes e os classificam rigidamente de acordo com sua raça, sexo, características físicas etc, é uma forma mais eficaz de preparar as surpresas do futuro do que uma leitura a marteladas, das tentativas de pensar a distribuição do poder. Isso não significa desconsiderar a existência de várias armadilhas cercando as propostas de afirmação e ou transformação. Senão vejamos: 
	As mudanças transformativas podem funcionar como horizonte utópico, mas são descoladas dos interesses imediatos e identidade mesmo daqueles que reinvindicam mudanças. A transformação exige abertura a uma experiência que não sabemos onde vai dar, isso traz uma dificuldade adicional de argumentação por parte de seus dos partidários aos olhos da opinião pública, do senso comum, pois eles questionam “a natureza das coisas”, “o bom senso”, “o fato das coisas serem como elas são”. 

A idéia de desconstrução cultural é algo perturbador, que tira a segurança, que questiona idéias e concepções que oferecem garantia e sustentação para muitos aspectos da vida social. Além disto, entre os seus defensores encontram-se intelectuais que relativisam a tal ponto a realidade, a objetividade, o conhecimento e a verdade que, o que aparece como perspectiva é a destruição total do que existe, e não uma desconstrução/reconstrução permanentes. 
Conjugar as diversas perspectivas de luta por reconhecimento esbarra na visão quase ‘separatista’ de algumas reivindicações baseadas na afirmação da diferença, ou se preferirmos “reivindicações identitárias” fazem, preocupando-se apenas com a reparação de injustiças para com um grupo específico. O que tende a transfigurar a luta por uma outra sociedade, numa disputa entre grupos pelo maior (ou mais justo) pedaço da mesma ação. 
	Os termos da equação ‘reconhecimento/redistribuição’ nos parecem deslocados se não analisamos mais cuidadosamente as categorias inclusão/exclusão numa perspectiva das relações que as produzem. 
Passaremos a analisar este último ponto.

Desconstruir o que, para que e como?

Poderíamos dizer que as reivindicações pela diferença trazem o apelo do reconhecimento e da garantia de direitos de diversas identidades dominadas, ou seja, aquelas definidas por oposição ao tipo ideal mínimo: gênero masculino, jovem, heterossexual, branco, produtivo, ocidental, saudável, consumidor.
O que estes grupos ou estas identidades têm em comum? Segundo Semprini (1999:44), o sentimento de exclusão, o reconhecimento de estarem alijados dos mecanismos de poder e de produção de significados.
Tentaremos conectar a idéia de redistribuição/reconhecimento ao debate de fundo sobre inclusão/exclusão no contexto capitalista, buscando compreender o que os usos e abusos deste último binômio  tenta ocultar.
Mônica Peregrino no texto ‘As Armadilhas da Exclusão : Um Desafio para a Análise’, chama a nossa atenção para a confusão entre a exclusão como questão social emergente, e a exclusão como questão sociológica a ser construída, (ou melhor, que está “em produção”) no campo do debate acadêmico. (2002)
Para dissipar os véus que turvam a mirada intelectual sobre a exclusão, a autora recorre a dois autores nacionais: José de Souza Martins e Francisco de Oliveira. 
Martins (1997) contrapõe ao uso impreciso e genérico do termo exclusão, o conceito de ‘inclusão subordinada’, precária ou degradada. A exclusão significa aqui, degradação da vida, que é constitutiva do capitalismo e sempre esteve atuante. O que marca o momento atual, fazendo com que o fenômeno pareça novo, deve-se ao tempo que decorre entre a exclusão e a reinclusão estar mais estendido e, às formas de inclusão estarem cada vez mais degradadas. 
Já na visão de Francisco de Oliveira, a exclusão seria o efeito mais perverso dos processos de ‘inclusão subordinada’ dos países latino-americanos nos “núcleos globalizados” do capitalismo mundial, e que para isso abrem mão da integração de uma parcela significativa de sua população. A exclusão aqui refere-se ao descarte de parte significativa da população (aqui referindo-se aos países latino-americanos e especificamente ao Brasil) . 
No fundo, tanto para Martins quanto para Oliveira, a questão fundamental continua sendo a das desigualdades produzidas pelo capital, sendo a marca da desigualdade de nossos dias, a degradação contínua das condições de vida e o descarte de parte da população.
A naturalização da desigualdade entre países, e entre os atores sociais, cria tamanha distância entre os desiguais que faz com que os dois lados não se comuniquem, que não têm sequer uma relação dialética de oposição, mas apenas a subordinação. Este estado de coisas gera uma ‘dupla humanidade’, uma sociedade com vidas paralelas, onde todo o tipo de relação que ligava dominantes e dominados vai se esgarçando.
“Está se criando de novo no mundo uma espécie de sociedade de tipo feudal: as pessoas estão separadas por estamentos, categorias sociais rígidas que não oferecem alternativas de saída. O estamento dos excluídos reproduz, degradadas, as formas próprias, conspícuas do outro estamento; o tênis de qualidade inferior do adolescente pobre reproduz o tênis sofisticado do adolescente rico. Faz do mundo do excluído um mundo mimético, de formas que ganham vida no lugar da substância”. (Martins, 1997:33)

O principal efeito produzido por esse fenômeno é o mascaramento dos conflitos sociais, e a despotencialização da ação política. Peregrino questiona até que ponto os intelectuais que utilizam a exclusão como categoria central de suas análises, estão colaborando com os efeitos perversos, ao descrever efeitos em lugar de relações, estados em detrimento de processos, denunciando a exclusão, sem inseri-la no campo tenso e conflitivo das desigualdades estruturais. 
Tendo este tipo de alerta em tela, retomaremos a proposta de Fraser, de conectar socialismo e desconstrução como orientação programática para obter justiça para todos.
Pensamos que o socialismo pode ser visto como uma desconstrução do modo de produção capitalista, que também opera a parte mais fundamental da desigualdade com viés cultural. 
Um primeiro movimento é de contrapormos igualdade à desigualdade em vez de igualdade e diferença. A diferença é incontornável no caso do gênero, da raça, da deficiência, por exemplo. Ela não deve ser motivo de afirmação uma vez que não é passível de negação. O que pode ser reinvindicado é uma positivação das representações sobre as diferenças. No entanto, as especificidades vão ser sempre utilizadas como obstáculos enquanto as pessoas forem vistas como dispensáveis, como objetos, como excedentes de produção.
O segundo movimento é contrapor diferença à indiferença, pensando que a alteridade é condição de constituição de qualquer identidade e, se continuarmos a criar castas de pessoas com diferente status de humanidade, todos teremos muito a  perder. 
O Capitalismo, na verdade desenraíza e brutaliza a todos, exclui a todos. Na sociedade capitalista essa é a regra estruturante.: todos nós, em vários momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos ou não, fomos desenraizados e excluídos. É próprio dessa lógica de exclusão, a inclusão. A sociedade capitalista desenraíza, exclui, para incluir, incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica. (Martins, 1997:32)

Com Boudieu podemos pensar que há uma homologia entre estruturas objetivas e subjetivas, entre processos sócio-econômicos e simbólicos. Homologia não significa que podemos tomar um pelo outro, mas sim que devemos pensar qual a relação de produção que uma esfera exerce sobre a outra. Seguindo esta lógica, retomando o recorte das identidades/auteridades deficientes, nos termos de Bourdieu, podemos dizer que uma das dimensões da visão determinante do lugar social do ‘deficiente’ é o fato de negar toda contribuição destes agentes à produção e reprodução, material e biológica da sociedade, o que se traduz na orientação para tarefas e responsabilidades precárias, desvalorizadas, em claro contraste com os universos econômicos e políticos hegemonicamente ocupados pelos ‘eficientes’. 
Isto traz as seguintes conseqüências: por um lado, conforma as visões de mundo com as quais se movem os ‘deficientes’ para pensar suas próprias relações sociais que, mesmo na rebelião ou na confrontação, se elaboram a partir das mesmas categorias de classificação que sustentam a hierarquia do mais competente. É por isso que se pode falar de uma “cumplicidade consentida” (Bourdieu, 2001) que se instala na somatização do corpo (modelagem e interiorização de sentimentos e gestos) e em maneiras de pensá-lo (esse mesmo corpo), evidentes e pré-reflexivas, que podem prescindir de justificações: as exigências do dever, do respeito, do sentimento (filial, familiar, conjugal) envolto e atravessado por uma multiplicidade de emoções corporais e afetivas obrigam, mesmo no conflito de foro íntimo, a aceitação e o reconhecimento dos próprios limites como um destino inescapável.
Por outro lado, os ‘normais’ também podem ser analisados como prisioneiros dessas exigências sociais e pautas culturais dominantes que os coloca em situação contínua de demonstrar sua produtividade, sua força de combate e competência, sua excelência, como condição de honra e identidade. 
Neste sentido, desconstruir a visão dominante pode alargar as perspectivas de vida e liberdade até daqueles que se encontram hoje de posse de privilégios. Pela proposta de ‘inversão epistemológica’ percebe-se que o exercício de desconstrução não é um vale-tudo, mas uma reinvindicação de que o padrão dominante se deixe atravessar pela visão do dominado. Que a alteridade deficiente sirva não apenas como reflexo da identidade normal, mas que a reciprocidade comece a fazer parte da construção destes e de outros possíveis arranjos identitários.
No entanto, não estamos subscrevendo uma idéia de que todos os valores, todas as práticas e todas as instituições sociais existentes devem ser postas abaixo, ou que não deve haver limites para o convívio entre os homens. 
Certamente, para viver em sociedade alguns acordos devem ser observados e leis obedecidas. Freud insistia em apontar o quanto a lei é violenta e estruturante. Embora o suposto de igualdade moral seja válido, e os direitos humanos algo a ser defendido, acreditamos que não é possível conceber uma comunidade política absoluta. Concordamos com Chantal Mouffe quando diz que “existirá sempre e permanentemente um ‘elemento externo constitutivo’, algo exterior a comunidade que torna possível a sua existência. (...) a política é marcada pelo conflito e pela divisão. É possível alcançar formas de acordo, mas sempre parciais e provisórias, uma vez que o consenso se baseia necessariamente em atos de exclusão.” (2000:95) 
Se o poder consiste em estabelecer as regras que vão arbitrar sobre os limites da convivência, é necessário perceber se a carga de exclusão recai sempre sobre os mesmos ombros frágeis. Uma forma de evitar que este ciclo viciado continue a se propagar é promover algo próximo da ‘fusão de horizontes’, apontada por Charles Taylor ou da ‘inversão epistemológica’ acenada por Skliar. 
A segregação que acomete os deficientes é injusta por não ser produto de uma afronta às leis constituídas, e sim, uma afronta a nossa construção identitária-normal que não interessa ser posta em questão.
Neste sentido, os instrumentos construtivos de desconstrução, podem ajudar a redirecionar o ponto de basta, para os Fernandinho-Beira-Mar e Elias-Maluco da vida, que anulam a alteridade a ponto de arbitrarem sobre a vida e a morte dos outros de acordo com caprichos pessoais. 
Se a exclusão da sociedade capitalista se aproxima hoje de suas formas cabais como o extermínio, e a eliminação, enquanto quem paga o preço são sempre os negros, gays, mulheres, deficientes, índios, independente do tipo de conduta que tenham em relação à vida comunitária, acreditamos realmente que estamos mais do que na boa hora de revermos todo o arcabouço econômico-cultural que sustenta nossa vida societária. O que está mal construído necessita desde já de uma desconstrução/reconstrução.
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