A PERFEIÇÃO DO IMPERFEITO...
Professor Armando Nembri

Vivemos em um mundo imperfeito; logo somos todos imperfeitos. Como
não encontramos – por mais que procuremos – pessoas perfeitas, chegamos à
conclusão que, na ausência da perfeição, somos todos Pessoas com
Deficiência. Sem exceção. Corroborando o que aqui está exposto nestas linhas
iniciais, faz-se necessário lembrar das palavras de um grande virtuose da
pintura de todos os tempos... Salvador Dalí: “Não se preocupe com a perfeição.
Você nunca vai encontrá-la”.
Hoje – 21 de setembro – um dia em que se comemora, também, o Dia
Internacional da Paz, aqui estamos para tornar mais iluminado e visível o nosso
dia... o DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA... o dia
de lembrarmos de olhar o outro em sua inteireza... sem estigmas, sem rótulos,
sem estereótipos, sem julgamentos, sem discriminações e sem preconceitos.
Tal olhar, que vem impregnado de compaixão, digamos assim, “transborda” de
atributos essenciais humanos... atributos que mudam uma vida de opressão e
a transformam em uma vida de plenitude, de realizações.
É importante lembrar, inclusive, que temos, como Pessoas com
Deficiência, uma grande missão. Para concretizá-la, precisamos fazer com que
a sociedade nos veja com outros olhos... nos veja com olhos conscientes de
que somos capazes de criar condições para a melhoria da convivência entre
nós, uma convivência pacífica, harmoniosa, empática, não-competitiva
(colaborativa), ética, bondosa e, sobretudo, amorosa. É, de fato, um sonho,
mas um sonho possível.
O que temos a fazer para o sonho possível tornar-se realidade? O que
temos a fazer para vivenciar uma sociedade acessível, inclusiva, equitativa e
justa?
Este é um chamamento... um clamor por grandeza e por união entre
todos os partícipes de nossa “pequena aldeia global”. O avanço civilizacional
depende, também, de vitórias cotidianas neste dia que representa –
historicamente – nossa luta por aceitação... nossa luta que, hoje, é lembrada
com orgulho e revelada, como nunca antes, por meio de publicações em redes
sociais, em rodas de conversa, em palestras ou, simplesmente, em encontros
casuais. Como é importante coexistir neste mundo de infinitas possibilidades...
Lembrando o lema que, notadamente, amplia o lugar de fala das
Pessoas com Deficiência, “NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”, convém esclarecer

que tal frase significa, desde a segunda metade do Século XX... e de forma
cristalina, que “NADA” representa “nenhum objetivo, meta ou resultado”,
“SOBRE NÓS” indica “que diz respeito às Pessoas com Deficiência” e “SEM
NÓS” referenda “sem a plena participação das Pessoas com Deficiência”.
Isto posto, na frase-lema estão embutidos o conceito de coexistência
pacífica e de participação plena das Pessoas com Deficiência em qualquer
condição ou situação que as envolva.
O histórico, famoso e além-época Leonardo Da Vinci afirmou que
“existem três classes de pessoas; aquelas que veem, aquelas que veem
quando lhes é mostrado e aquelas que simplesmente não veem". Vocês
conseguem imaginar o que aconteceria se nós conseguíssemos perceber que,
na verdade, sem exceção, estamos todos diante de um imenso quebra-cabeça,
cujas peças somos nós?
Esse imenso quebra-cabeça nunca termina, pois temos dificuldades de
encaixar as peças. Por que será que temos este problema? Nossos olhares
são diferentes, mas a medida justa e equitativa não deveria ser. Pessoas com
Deficiência, pessoas vulneráveis socialmente, pessoas que não podem ou
encontram dificuldades para estudar, pessoas que cruzam nosso caminho
diariamente etc. – essas pessoas que “não se encaixam” na opinião de muitos,
infelizmente – clamam por um mundo mais humano e colaborador. Clamam por
uma chance de ajudar a “completar o quebra-cabeça”. Esse clamor, cá entre
nós, até um surdo como eu consegue “ouvir”.
Todos somos “alavancas” para uma vida bem-sucedida, pois nascemos
para sermos os que derrubam os muros, os que constroem pontes... e para
toda uma comunidade vitoriosa e feliz; enquanto respirarmos, teremos o
privilégio de aprender diariamente como saber viver.
É preciso acreditar que temos todas as condições necessárias para
exercitar, cotidianamente, o olhar aprendiz que possibilita um legado de
desenvolvimento humano... desenvolvimento este que nos permita uma
existência mais civilizada... mais sábia... que permita uma busca mais efetiva
pelo senso de pertencimento, pois como sabemos, muitos não sabem o que é
isso ou o que significa.
Convidamos você, neste dia especial de luta por uma sociedade um
tanto mais fraterna, a somar o amor que pode ser ofertado com a compaixão
que faz a diferença para, assim, obtermos – juntos – a tão sonhada plenitude
da existência... plenitude que poderá, talvez, gerar um futuro que comporte a
rapidez das mudanças necessárias e que possibilite processos irreversíveis de
prosperidade para toda a raça humana.

Neste dia, especial dia para as Pessoas com Deficiência, urge a
lembrança de que é condição essencial de existência feliz neste PlanetaEscola Azul ter uma imensa vontade de apreender, aprender e empreender... e
da forma que é possível.
Muito ainda há para defender, para argumentar, para conquistar e para
disseminar. Os acertos e os erros do passado, irmanados com a ebulição do
presente em termos de novas propostas e promissoras conquistas, ajudam
bastante neste objetivo de realização que, um dia, todos juntos, alcançaremos.
Desejamos um Feliz e Eficiente Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência.

