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Resumo: Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a circulação da dádiva nas relações 
estabelecidas numa Instituição do Terceiro Setor, focalizando a DERDIC/SP - Divisão de 
Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação que é uma organização não 
governamental que atende pessoas que apresentam distúrbios da comunicação. É um 
trabalho que faz parte de uma dissertação de Mestrado em desenvolvimento, cujo foco 
principal é analisar as relações entre os envolvidos no caso estudado, no provimento da 
educação profissionalizante e o quanto isso contribui ao processo de pertencimento e 
inclusão social, no contexto da dádiva, sentido atribuído ao conceito por Marcel 
Mauss,(1974), e que permite a compreensão dos vínculos sociais decorrentes das relações 
derivadas do processo do dar-receber-retribuir desenvolvido originalmente no Ensaio sobre 
o Dom de 1934. É objetivo do trabalho, entender como esses espaços podem significar 
“lugares” de hospitalidade e acolhimento atribuído a “lugares de hospitalidade” por Isabel 
Baptista (2011). Além disso, entender o conceito de inclusão social subjacente ao projeto 
educacional desenvolvido na instituição. Veja-se, por exemplo, os trabalhos desenvolvidos 
por SASSAKI(1997), JAMUR(2008), SPOSATI(2002),  que auxiliam na discussão sobre 
inclusão e exclusão social. È uma pesquisa qualitativa e exploratória, os resultados indicam 
que a partir das visitas in loco e entrevistas dirigidas aos profissionais e usuários em sala de 
aula e fora dela, que ações educativas dirigidas a um público portador de necessidades 
especiais podem significar reforço das relações entre a instituição e seu usuário no sentido 
da inclusão e melhor preparação profissional dos portadores de deficiência auditiva. 
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Abstract: This paper aims to reflect on the circulation of the gift in the relations established 
institution in the Third Sector, focusing DERDIC/SP - Division of Education and 
Rehabilitation of Communication Disorders, which is a non-governmental organization that 
serves people of different ages who have communication disorders. It is a work that is part 
of a Master's thesis in development, whose main focus is to analyze the relationships 
between those involved in the case studied, the provision of basic education and vocational 
and how much it contributes to social inclusion and belonging in the context the donation, 
meaning attributed to the concept by Marcel Mauss (1974), and it allows the understanding 
of social ties deriving from relationships derived from the giving-receiving-return originally 
developed in the Essay on the Gift, 1934 it is understood that the process concept 
contributes to the relations of welcome and hospitality that according Gotman (2001) is a 
process of aggregation of another community, being the reverse process to inhospitality. It 
is the aim of the work, understand how these spaces can mean "places" of hospitality and 
welcome given to "places of hospitality" by Isabel Baptista (2011). Also, understand the 
concept of social inclusion underlying educational project developed in the institution. See, 
for example, work by SASSAKI (1997) Jamur (2008), SPOSATI (2002), etc. that aid in the 
discussion of social inclusion and exclusion. It is a qualitative exploratory study, the results 
can already indicate, from site visits, interviews with experts of the institution, and 
interviews for professional and users, the practices in the classroom and beyond that 
educational initiatives directed at an audience special needs can mean strengthening 
relations between the institutions and their users towards the best professional preparation 
and inclusion of people with disabilities. 
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Introdução 

 

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), 5,1% da 

população brasileira, apresenta deficiência auditiva, e conforme a Federação Brasileira dos Bancos – 

FEBRABAN (2006) apenas 18% dos deficientes apresentam 8 anos ou mais de estudo, o que prejudica 

significativamente a sua inserção no mercado de trabalho.  Esta preocupação tem estimulado algumas 

organizações não governamentais a desenvolverem ações para capacitar e inserir deficientes em 

diferentes setores produtivos. O Instituto Educacional de São Paulo (IESP), foi fundado em 18 de 

outubro de 1954, como uma entidade civil, sem fins lucrativos, para fins educacionais, constituído em 

sua maioria por pais de crianças surdas. A partir de 1969 a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUCSP) assumiu a direção do IESP, fundando o Centro de Educação e Reabilitação dos 

Distúrbios da Comunicação – CERDIC que posteriormente passou a se denominar DERDIC – Divisão 

de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação. A DERDIC atende a todas as faixas 

etárias e prioriza o atendimento a famílias economicamente desfavorecidas e tem como missão a 

educação dos surdos, prestar atendimento clínico para pessoas com alterações de audição, voz e 

linguagem e ainda capacitar profissionais e atuar em pesquisas. Esta pesquisa faz parte de uma 

dissertação de Mestrado em desenvolvimento, fundamentada no conceito da dádiva de Mauss (1974), 

que permite a compreensão dos vínculos sociais decorrentes das relações derivadas do processo do 

dar-receber-retribuir. 

 

 

O Problema  

  

 Como instituições não governamentais podem preencher lacunas no provimento da educação e 

atendimento de populações carentes e portadoras de algum tipo de deficiência?  Objetiva-se 

primariamente, entender os significados desse espaço como um lugar de hospitalidade e acolhimento. 

Secundariamente, busca-se analisar o conceito de inclusão social subjacente ao projeto educacional 

desenvolvido na instituição. 

 

Justificativa 

 

A pesquisa se faz necessária uma vez que o entendimento das relações aluno/professor, podem 

proporcionar relações de acolhimento e hospitalidade, numa Instituição não governamental, 

provedora de educação básica e profissionalizante aos deficientes auditivos contribuindo ao processo 

de pertencimento e inclusão social. 
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Metodologia e Referencial Teórico 

 

Definiu-se esta pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, na forma de um estudo de caso 

centrado na DERDIC, especificamente no Projeto Aprendiz que atua na capacitação dos deficientes 

auditivos para o mercado de trabalho. A pesquisa, em desenvolvimento, encontra-se na fase de 

levantamento e análise de bibliografia sobre hospitalidade BAPTISTA (2002, 2005,2008), GOTMAN 

(2001) e inclusão/exclusão social (SASSAKI, 1997; JAMUR, 2008; SPOSATI, 2002); e de visitas “in 

loco”, entrevistas com colaboradores e usuários da Instituição, além de observação sistemática das 

práticas em sala de aula e fora dela. 

 

 

Resultados 

 

Os resultados apontam que ações educativas dirigidas a um público portador de necessidades 

especiais podem significar reforço das relações entre as instituições e seus usuários no sentido da 

inclusão e melhor preparação profissional de portadores de deficiência, bem como a constituição de 

vínculos de sociabilidade e da formação de grupos de alunos com deficiência auditiva, que se reúnem 

em determinados locais públicos e comerciais de lazer, como por exemplo, o Shopping Santa Cruz, 

observa-se que a frequência a esse tipo de espaço tem como função aproximar e identificar a 

comunidade surda, que se torna realmente uma comunidade, recriando de certa forma os contatos 

primários característicos das comunidades em contraposição com os contatos secundários e 

obrigatórios das sociedades globalizadas e urbanizadas. 

 

 

Considerações Finais 

 

Entende-se que a criação de espaços para esse tipo de atividade e atendimento, vem 

preencher lacunas deixadas pelo Estado e de certa forma, pelo mercado, que se direciona para outros 

públicos preferenciais, espera-se com esse trabalho contribuir para que novas investigações sejam 

realizadas a respeito das metodologias de ensino profissionalizante direcionadas a grupos minoritários 

como os portadores de deficiência auditiva. 



 

ANAIS DO IV ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

REALIZADO ENTRE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SANTANA DO IPANEMA/AL 
ISSN 2316-8021 

 

Referências 
 
 
BAPTISTA, Isabel; DIAS, Celia Maria de Moraes (Org.). Lugares de Hospitalidade. Barueri-SP: Editora 
Manole Ltda. 2002. 
 
 
__________. Dar rosto ao futuro. A educação como compromisso ético. Porto: Profedições. 2005. 
 
 
BAPTISTA, I.  Hospitalidade e eleição intersubjectiva: sobre o espírito que guarda os lugares. Revista 
Hospitalidade. São Paulo, ano V, n. 2, p. 5-14, jul.- dez.2008. 
 
 
DERDIC.  Disponível em: <http://www.pucsp.br/derdic>. Acesso em 23 de out. 2013 
 
 
GOTMAN, A. Lê sens de l‘hospitalité. Paris: Presses Universitaires de France. 2001. 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS. Disponível em: 
<http://portalines.ines.gov.br/ines_portal_novo/?page_id=1078>. Acesso em 09 de mar. de 2014. 
 
 
JAMUR, Marilena; BUENO, Marielys Siqueira (Org.). Hospitalidade, alteridade e exclusão Social. São 
Paulo. Editora Vieira. 2008.    
 
 
MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva e o dom. Lisboa: Ed.70. 1988. 
 
 
ONUBR. A ONU e as pessoas com deficiência. Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-
acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/>. Acesso em: 23 mai. 2014. 
 
 
POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL FATOS E PERCEPÇÕES. Disponível em 
<http://www.febraban.org.br/arquivo/cartilha/Livro_Popula%E7ao_Deficiencia_Brasil.pdf>. Acesso 
em: 10 set. 2014. 
 
 
POPULAÇÃO NA DEFICIÊNCIA NO BRASIL. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/239-dos-brasileiros-declaram-ter-alguma-deficiencia-diz-
ibge.html>. Acesso em: 02 jun. 2014. 
 
 
SASSAKI, R. K. Inclusão/Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA.1997 
 
 
SPOSATI, A. (Coord.). Mapa da exclusão/inclusão social da cidade de São Paulo. São Paulo: EDUC. 
1996 

 
 

 

http://www.pucsp.br/derdic
http://portalines.ines.gov.br/ines_portal_novo/?page_id=1078
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
http://www.febraban.org.br/arquivo/cartilha/Livro_Popula%E7ao_Deficiencia_Brasil.pdf
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/239-dos-brasileiros-declaram-ter-alguma-deficiencia-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/239-dos-brasileiros-declaram-ter-alguma-deficiencia-diz-ibge.html

