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RESUMO

O presente trabalho contempla como tema A construção da identidade étnico-racial
de pessoas cegas. Investigar como se dá a construção da identidade étnico-racial de
pessoas cegas, a partir da análise dos dados que emergem dos discursos dos
sujeitos, tomando como base suas histórias de vida, constituiu-se no objetivo maior
da pesquisa. Partindo-se deste ponto repercutem, nesse estudo, os seguintes
objetivos específicos: 1) Perceber como os grupos sociais – família, escola, escola
especializada e universidade – têm participação neste processo identitário; 2)
Verificar se o sujeito pesquisado, além da deficiência visual, elemento também
significativo neste contexto que envolve o estudo da diferença em suas diversas
variáveis, percebe o reconhecimento de sua identidade étnico-racial como mais um
fator de inclusão/exclusão na sociedade, refletindo como se manifesta a articulação
entre a deficiência visual e a identidade étnico-racial; 3) Identificar, a partir dos
relatos trazidos pelos sujeitos, a relação deste processo de construção de identidade
com a interação com pessoas videntes. Os colaboradores e as colaboradoras deste
estudo correspondem a um grupo de seis pessoas: três homens cegos e três
mulheres cegas. Pessoas que coexistem e convivem, de acordo às suas rotinas, no
Setor Braille da Biblioteca Pública do Estado, e, na Associação Baiana de Cegos,
lugares onde a pesquisa aconteceu. Adoto como perspectiva metodológica a
História Oral de Vida, tentando capturar em suas narrativas percepções, crenças,
valores e círculos de convivência: família, escola, escola especializada e
universidade, elementos intrinsecamente ligados a este processo de construção
identitário, conforme atesta a análise dos dados. Encontro nas entrevistas semiestruturadas e na observação dos meus colaboradores e colaboradoras, uma
extensão do fazer pesquisa. Esse trabalho resguarda o desejo de encontrar aliados
que desenvolvam estudos abordando a temática racial tendo como sujeitos da
pesquisa pessoas deficientes. A expectativa é de que este trabalho torne acessível a
uma parcela maior de pessoas o debate acerca da luta contra as desigualdades e as
discriminações, elementos que se interpõem como obstáculo ao desenvolvimento de
uma consciência étnico-racial plena.

Palavras-chave: Educação. Afro-descendência. Deficiência visual. Identidade
étnico-racial. Inclusão.

ABSTRACT

The present work focuses on the theme construction of ethnic/racial identity of blind
people. Investigating how such a construction takes place – through analysis of data
that emerge from the subjetcs’ discourse, based upon their life’s stories – has driven
this research as a major aim. From this starting point, there arise the following
specific objetcives: 1) to know the social groups – family, school, specialized school
and university – who participate in this identitary process; 2) to check whether the
research subject, besides the visual impairment, realizes the acknowledgement of his
ethnic/racial identity as one more factor of inclusion/exclusion in society, reflecting
how the articulation between the visual handicap and the ethnic/racial identity
manifests (visual impairment is an element which is also significant in a context that
involves difference regarding several variables); 3) Identify, through the subjects’
reports, the relation between construction of identity and interaction with seeing
people. The co-workers of the present study belong to a group of six people: three
blind men and three blind women, living and working together, in accordance with
their routines, at the Braille Department of the Public State Library, as well as at
Bahia Association of Blind People, loci where the present research has taken place. I
adopt the Life’s Oral History as a methodological perspective, trying to capture by the
narratives, perceptions, beliefs, values and circles of coexistence: family, school,
specialized school and university, elements intrinsically bound to the process of
construction of identity, as the analysis of the data demonstrates. I have found out, in
the semi-structured interviews, as well as in the observation of my co-workers, an
extension of the research-doing. The present work expects to inspire supporting
people to develop studies approaching the racial issue, having as subjects of
research handicapped individuals. The major aspiration is that this work can provide
access, for a greater amount of people, to the debate about fighting against
unevenness and discrimination, elements that constitute obstacles to the
development of a fully-fledged ethnic/racial consciousness.

Key-words: Education. Afro-descendancy. Visual impairment. Ethnic/racial Identity.
Inclusion.
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1. INTRODUÇÃO

No caminho trilhado até aqui, tanto do ponto de vista pessoal, como do
profissional e acadêmico, me detenho sobre dois períodos muito importantes em
minha história de vida: o primeiro período evoca a memória da escola da infância e
da escola da vida profissional; o segundo diz respeito à minha vivência como aluna
especial do Mestrado em Educação e Contemporaneidade, da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB).
Quando frequentava a escola nos tempos idos das séries iniciais, ficava na
expectativa das festas juninas: era o momento da escolha da “Rainha do Milho”. Eu
sempre quisera ser a rainha na escola, mas não entendia o porquê de nunca ter sido
a escolhida: nunca fora a mais “bonita” como os colegas e as professoras viviam a
dizer sobre as “vencedoras”, ano após ano.
Alguns anos depois, já formada professora e atuante na rede municipal de
ensino, da cidade do Salvador, me dei conta, tristemente, desse tal de “racismo”
que, na prática, reproduz na consciência social coletiva um amplo conjunto de falsos
valores e de falsas verdades (CUNHA, 1992 apud CAVALLEIRO, 2000), nos
fazendo acreditar que jamais poderíamos nos considerar belos, enfim. Só ganhavam
as colegas brancas, com seus cabelos lisos, sobretudo, loiras, sempre com estas
mesmas características. Volto às minhas memórias: eis que passa o tempo e desisto
de concorrer, ingenuamente acreditava que era falta de sorte, muito ingenuamente
mesmo, até revelar-me algo que, até então, fora invisibilizado dentro de mim: a
minha identidade étnico-racial, ser negra.
Peço licença ao tempo e retorno ao meu lócus de trabalho na escola
Municipal Francisca de Sande, em Alto de Coutos, bairro do subúrbio ferroviário, na
cidade do Salvador. Tempo de Santo Antônio, São João e São Pedro, quitutes
juninos e eis a questão: realizar o concurso de escolha da rainha do milho seria
repetir a mesma imagem da escola da infância na vida profissional? Na primeira
tentativa com os alunos a escolha culminou no “padrão”: uma aluna branca, loira, de
olhos verdes foi a escolhida, fato que disseminou dentro das AC’s1 um debate
acirrado acerca deste resultado. Um grupo de professores defendia a continuidade
1

Sigla que significa atividade complementar, momentos semanais destinados ao planejamento das
atividades e formação continuada dos professores da escola.

do concurso em nome de uma “tradição”2, enquanto um outro grupo – no qual eu
estava inserida - defendia a não realização deste com o objetivo de romper com
essa “tradição” imposta, traduzida pela invisibilidade efetiva de um vasto e diverso
campo de conhecimentos e significados, selecionando-se apenas os conhecimentos
de uma determinada cultura (SILVA, 1992) limitadora e alheia às diferenças,
repressora da diversidade enquanto elemento multi-referencial da existência
humana, enquanto os demais conhecimentos são ocultados ou apresentados de
forma conveniente, de forma a não gerar conflito com o saber legitimado (SILVA,
1992).
O grupo gestor da escola, eleito recentemente pela comunidade de pais,
funcionários, alunos e professores teve papel relevante nesse processo de reflexão
acerca da “tradição” que vinha sendo mantida desde a fundação da escola, pois,
Luci3, negra, diretora e moradora do bairro da Liberdade, resoluta e firme em suas
convicções sobre sua identidade étnico-racial, relatou inúmeros exemplos de casos
de discriminação racial no cotidiano escolar, inclusive através destas representações
tradicionais embutidas nas festas ocorridas no âmbito escolar.
Este fato desencadeou uma votação inédita na escola: realizar ou não o
concurso da “rainha do milho”? Foram muitas as discussões e, a contragosto de
alguns, ganhou a proposta que repelia o culto a um mecanismo de manutenção de
uma ordem eurocêntrica, concentradora de princípios racistas e fortemente
excludentes.
O acontecer das festas juninas foi repensado. No ano seguinte elaborou-se
um projeto para a realização de uma feira de conhecimento na qual cada sala ficaria
responsável pela pesquisa de um sub-tema e na etapa final os resultados seriam
apresentados à comunidade escolar, bem como aos pais, coadjuvantes no processo
de coleta de dados juntamente aos seus filhos e filhas, pois, neste processo de
captação de informações eles dariam contribuições acerca de suas vivências
passadas, relacionadas ao tema em questão.
Ainda na gestação do tema para o presente trabalho de pesquisa relato outro
acontecimento que marcou-me intensamente, no ano seguinte, quando dividia-me
2

Tradição que Hall (2006) citando Hobsbawn e Ranger define como algo que é inventado: um
conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas de
comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica continuidade com um
passado histórico adequado.
3
A Luci, meu eterno agradecimento por levar-me a repensar a minha condição de “ser” negra, meu
lugar na sociedade, enquanto sujeita de ação e de direitos.

entre a coordenação pedagógica e a docência nesta mesma escola localizada no
subúrbio ferroviário e, lembro-me, como se fosse hoje, dando aula à crianças de seis
anos, falando sobre a África e perguntando aos alunos quem se considerava negro,
no que ouvi minha aluna Itana dizer “Pró eu sou negra, mas não gosto quando me
chamam de preta, negra é muito mais bonito”.
Essa fala tocou-me profundamente e gerou uma série de dúvidas, finalmente,
quem era eu? Negra, índia, preta, morena, miscigenada? Precisava resgatar a
dimensão perdida (ou mesmo não estimulada) de minha descendência. Foi quando
conheci o Programa em Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e de
Gênero (CEAFRO), com sede em Salvador, na Bahia, através do Centro de Estudos
Afro-Orientais (CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio de
cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer (SECULT) do município de Salvador.
Num desses encontros semanais, perguntei à professora, facilitadora do
curso, o que era ser negra. Ela, com um sorriso enigmático, respondeu-me que mais
do que uma atitude, o denominar-se “afro-descendente”, era um caminho a ser feito.
Significava buscar a dignidade do “ser” negro sem para isso violentar-se enquanto
pessoa, ser hostilizado ou deixar-se ser hostilizado por si próprio, por não se permitir
saber o que um processo civilizatório imposto e arbitrário pode fazer com um povo.
Tinha consciência de que a “minha” luta estava só começando, dali por diante
daria outros passos no entendimento de que reconhecer a identidade racial
demandava um mergulho nas minhas origens, portanto, nas origens dos que me
antecederam. Estava rompendo, pouco a pouco, com a vontade de ter,
permanentemente, cabelos lisos, com o ideal de ser como uma princesa dos contos
de fadas, com a rotina de folclorizar a capoeira e o saci, entre tantos outros
elementos estereotipados pela sociedade. Estava nascendo de novo.
Através de outras leituras fui tomando consciência do percurso que tinha por
fazer, então compreendi porque o meu professor de Literatura Brasileira, através dos
textos de Silviano Santiago sobre o processo colonizatório do Brasil, falava tanto em
alteridade. O que eu precisava mesmo, a partir deste momento, não era apenas
olhar o mundo à minha volta, mas as pessoas que faziam parte deste mundo-vastomundo, como disse Carlos Drummond de Andrade (1995) em uma de suas poesias.
Ver o outro em suas potencialidades, diferenças e identidade: em 2003
acolhera em minha classe Pedro Henrique, com seis anos de idade, cego. Pedro,

seu nome. A luz do dia, sua falta. Os olhos inquietos, sua luta. A falta da visão
“visível”, o seu desafio. Antes, ele estudara na classe de uma colega que expressara
o desejo de não continuar com ele em sala de aula. No recreio, como minha sala
ficava vizinha, ele vinha sempre me visitar, inclusive na hora da saída. Queria tê-lo
como aluno e pedi à diretora que ele fosse incluído na lista dos que seriam meus
alunos no ano seguinte.
Começava uma nova história em minha vida. Aprendi o sistema tátil de leitura
e escrita Braille, aprendi também a manusear o soroban, espécie de ábaco utilizado
também por pessoas cegas para desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.
Os estudos sobre a deficiência visual despertaram-me para enxergar mais uma luta:
a da deficiência como resultado não apenas de um corpo lesado, mas também da
opressão social.
Estes acontecimentos geraram inquietações que me fizeram empreender
essa pesquisa na área de Educação: buscar a mim mesma colocando-me no lugar
do outro enquanto forma de investigar como este constrói o seu processo identitário,
indagando o elo que nos une e nos agrega enquanto pertencentes a uma matriz
africana.
O segundo período contempla o momento em que fui aluna especial do
Mestrado da UNEB, quando, através de processo seletivo, tive a feliz oportunidade
de cursar a disciplina Abordagens Sócio-Educacionais da Deficiência: que em muito
me ajudou a entender a Educação não apenas como um processo de escolarização
formal, mas como uma via de conscientização do entendimento das muitas
diferenças que permeiam a existência humana. Uma Educação com lugar para
todos, não tão somente porque somos diferentes, mas porque não podemos nos
tornar indiferentes e permanecer à margem de uma realidade que se faz cada vez
mais urgente: de dignidade e humanidade, sem exceções.
Juntamente com as vivências do cotidiano pessoal e profissional, e com a
leitura do livro O que é deficiência (DINIZ, 2007) tive a intenção e a intuição de
debruçar-me sobre a pesquisa A construção da identidade étnico-racial de pessoas
cegas. O fato de ter conhecido e confrontado o modelo médico e o modelo social da
deficiência, me instigou bastante não apenas a estudar sobre uma determinada
deficiência, mas ouvir o deficiente enquanto cidadão, sujeito que tem o direito de
também ser construtor da sua própria história, não recebendo passivamente uma
série de informações que muitas vezes o impedem de sair do lugar da deficiência,

compreendida não só como consequência de uma doença ou lesão, mas, sobretudo,
de um discurso social que põe à margem e segrega, na perspectiva de contribuir
para a linha de pesquisa - Processos Civilizatórios: Educação, Memória e
Pluralidade Cultural – reforçando a luta no respeito à alteridade, e tentando perceber
a coexistência de identidades que nós, como indivíduos sociais, assumimos
enquanto parte da sociedade, refazendo o nosso percurso, processo e devir.
Com o projeto A construção da identidade étnico-racial de pessoas cegas
ingressei,

em

2008,

no

Programa

de

Pós-Graduação

em

Educação

e

Contemporaneidade, no mestrado da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. O
projeto de investigação deu origem à dissertação intitulada Olhares e Histórias de
Vida que emanam da voz: a construção da identidade étnico-racial de pessoas
cegas.
Trago histórias, dialogo com múltiplos conhecimentos e revelo o itinerário dos
caminhos trilhados metodologicamente para organizar o material coletado na
pesquisa, na expectativa de também ser alguém que contribuiu para a construção de
um novo conhecimento.
Trabalhar com o tema A Construção da identidade étnico-racial de pessoas
cegas é uma tentativa de tornar acessível a uma parcela maior de pessoas o debate
acerca da luta contra as desigualdades e as discriminações, elementos que se
interpõem como obstáculo ao desenvolvimento de uma consciência étnico-racial
plena. Inclusive, pelo fato de constatar, durante a realização da pesquisa, o quão
cumulativa é a discriminação, afinal, ser deficiente visual e ser negro remetem a
aspectos

históricos

significativos

quando

atentamos

para

as

construções

relacionadas às diferenças elaboradas pela sociedade como um todo.
Pensar na assunção desta identidade na perspectiva das pessoas que têm
limitações severas de visão perpassa por considerar como estes indivíduos
constroem sua identidade étnico-racial. A deficiência, ainda vista como desvantagem
por muitos, longe de ser um fator impeditivo, é o fio condutor do trabalho: “Como o
deficiente visual constrói sua identidade étnico-racial?” é a questão central deste
estudo.
O objetivo principal é investigar como se dá a construção da identidade
étnico-racial de pessoas cegas, analisando os dados que emergem a partir dos
discursos dos sujeitos, tomando como base suas histórias de vida: tentando capturar
em suas narrativas suas percepções, crenças, valores e círculos de convivência

(família, escola, escola especializada e universidade), elementos intrinsecamente
ligados a este processo de construção identitário.
Partindo-se deste ponto repercutem, nesse estudo, os seguintes objetivos
específicos: 1) Perceber como os grupos sociais – família, escola, escola
especializada e universidade – têm participação neste processo identitário; 2)
Verificar se o sujeito pesquisado, além da deficiência visual, elemento também
significativo neste contexto que envolve o estudo da diferença em suas diversas
variáveis, percebe o reconhecimento de sua identidade étnico-racial como mais um
fator de inclusão/exclusão na sociedade, refletindo como se manifesta a articulação
entre a deficiência visual e a identidade étnico-racial, partindo dos relatos de história
de vida; 3) Identificar, a partir dos relatos trazidos pelos sujeitos, a relação deste
processo de construção de identidade com a interação com pessoas videntes.
É importante ressaltar que ao longo do trabalho utilizar-se-ão as terminologias
“pessoa cega” e “deficiente visual”, de vez que a cegueira é uma deficiência visual,
mas não a única. A deficiência visual agrega as pessoas cegas e as pessoas com
baixa visão. Além disso, o uso dessas terminologias também constituiu-se em
categorias de pesquisa, isto é, durante o período de coleta de informações, em visita
a sítios de banco de teses e dissertações, utilizaram-se as categorias “identidade
étnico-racial de pessoas cegas” e “identidade étnico-racial de deficientes visuais”,
não encontrando-se nenhum estudo dessa natureza.
São consideradas pessoas com baixa visão aquelas que apresentam desde
condições de indicar projeção de luz, até o grau em que a redução da acuidade
visual interfere ou limita seu desempenho (BRASIL, 2005). Seu processo educativo
se desenvolverá, principalmente, por meios visuais, ainda que com a utilização de
recursos específicos, como, por exemplo, com o auxílio de lentes específicas, entre
outros recursos ópticos.
Por outro lado são consideradas cegas as pessoas que apresentam desde a
ausência total de visão, até a perda da projeção de luz, cujo processo de
aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato e
paladar), utilizando o sistema Braille como principal meio de comunicação escrita
(BRASIL, 2005).
Os colaboradores e as colaboradoras deste estudo correspondem a um grupo
de seis pessoas: três homens cegos e três mulheres cegas. Pessoas que coexistem

e convivem, de acordo às suas rotinas, no Setor Braille da Biblioteca Pública do
Estado, e, na Associação Baiana de Cegos, lugares onde a pesquisa aconteceu.
Como perspectiva metodológica adoto a História Oral de Vida para embasar e
alicerçar este trabalho de pesquisa. Encontro nas entrevistas semi-estruturadas e na
observação dos meus colaboradores e colaboradoras, bem como dos locais em que
os mesmos também conduzem o seu ir-e-vir diário, uma extensão do fazer pesquisa.
Acredita-se que, mesmo com a legislação em vigor emblemando ações
reparativas, o desaparecimento das desvantagens associadas tanto à deficiência e,
sobretudo, à cor da pele, esteja longe de ter um fim. No entanto, é ainda por meio
dessas “desvantagens” instituídas que cresce a luta por dias melhores. Tantos
outros grupos postos à margem também persistem na conquista de uma ordem
social mais justa.
Não apenas a Educação, mas, uma sociedade inclusiva enfraquecerá o mito
da democracia racial. Nesse contexto, a participação da população deficiente negra
brasileira será um ganho. Por isso esse trabalho resguarda o desejo de também
encontrar aliados que desenvolvam estudos abordando a temática racial tendo como
sujeitos da pesquisa pessoas deficientes.
Nesse sentido, e sem nenhuma pretensão, é importante destacar o
pioneirismo dessa pesquisa, pois, ao longo do estudo não encontrou-se nenhuma
outra fonte de pesquisa que contemplasse a categoria “população negra deficiente”,
de vez que consultei o Banco de Dissertações e Teses da CAPES, em
http://www.capesdw.capes.gov.br, bem como o Banco de Dissertações e Teses da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), mais especificamente, a Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações em http://www.bibliotecadigital.ufba.br, achando um total de
197 registros e 125 registros nos respectivos Bancos, para pesquisas que
contemplavam a categoria “identidade étnico-racial” e nenhum registro para a
categoria “identidade étnico-racial de pessoas cegas” e “identidade étnico-racial de
deficientes visuais”, o que reforça, sobremaneira, o ineditismo desse trabalho
acadêmico.
A escolha pela deficiência visual é um desafio, mas não uma missão
impossível. A pessoa cega interpreta o mundo à sua volta com habilidade diversa do
vidente: interage, troca experiências, cria vínculos, tudo que um vidente faz
cotidianamente, porém, não esqueçamos, diversamente. O que não significa que
tenha sido fácil encontrar os sujeitos da pesquisa, pois, o auto-reconhecimento da

diferença é um processo longo e permeado pelas constantes interações sócioculturais a que estamos inerentemente submetidos(as). E no caso dessa pesquisa,
apesar do grande número de deficientes visuais que existem em Salvador, é
importante dizer que muitos ainda não têm um acesso digno aos processos de
educação formal,

quiçá,

ao ensino superior: assim,

os colaboradores e

colaboradoras desse estudo simbolizam a luta pela inclusão efetiva nos diversos
círculos que compõem a nossa sociedade. E, por meio de suas trajetórias escolares,
pela sua vivência na condição de deficientes e por serem negros (reconhecendo-se,
reafirmando-se ou mesmo iniciando esse processo de assunção identitária)
configuram-se como o exemplo de que ser deficiente não constitui um impedimento
ao exercício de uma vida plena.
Esse caráter diverso, se tivesse sido levado em consideração, não teria criado
tantos grupos sociais “subordinados” a um grupo dominante, tantas “classes”
subordinadas, gerando como conseqüência a degradação de mulheres, de negros,
de homossexuais, de índios, entre outros.
Este trabalho de pesquisa enseja caracterizar-se como uma pequena
contribuição na análise da estrutura social vigente em nosso país, legitimada pelas
desigualdades raciais, constantemente invisibilizadas por essa tal “democracia”.
Pensar a condição racial na perspectiva da deficiência é também reafirmar a
raça como um atributo socialmente elaborado, signo produtor de uma identidade
coletiva e diversa, que contemple os negros brasileiros em sua forma de ser e estar
no mundo, inclusive, na condição de deficientes. Nesse sentido, daqui, por diante,
apresento brevemente a proposta de cada capítulo na consecução do trabalho.
No primeiro capítulo é tecida a trama teórica que alicerça a presente
pesquisa, fundamentada em autores e autoras como Apple (1982); Bacelar (1989);
Barbalho (2004); Berman (1986); Bourdieu (1998); Castro (2005); Cavalleiro (2000);
Coimbra (2003); Dall’ Acqua (1997); Diniz (2007); Franco (2008); Goffman (1988);
Gomes (2007); Gouvêa (2004); Grignon (1994); Hall (2006); Mazzota (2001); Mecloy
(1974); Minayo (2008); Moreira (2002); Moura (2005); Munanga (1999); Muniz Sodré
(2001); Ngoenha (2008); Queiroz (2004); Rabello (2003; 2007); Ribas (2003);
Rousseau (2007); Santomé (1994); Santos (2000); Sassaki (1997); Silva (1992);
Silva; (2001); Silva (2004); Silva (2005); Silva (2007); Silva (2009); Silvério (2005),
Veiga-Neto (1996); Woodward (2006) com a intenção de sistematizar, inclusive, o

entendimento das palavras chaves que compõem esse estudo: educação, afrodescendência, identidade étnico-racial, deficiência e inclusão.
No segundo capítulo exponho a metodologia e as técnicas de coleta de dados
utilizadas na pesquisa, pautada na abordagem qualitativa, resguardada pelo aporte
de autores como Bogdan e Biklen (1994); Chizzotti (2006); Lozano (1996); Ludke e
André (1986); Meihy (2005; 2007); Minayo (2008); Moreira (2004); Oliveira (2007);
Thompson (1992); explicitando aspectos importantes no que toca à escolha dessa
metodologia na realização da pesquisa em questão, trazendo um pequeno percurso
histórico da História Oral de Vida em suas origens até os dias atuais, seja no
contexto mundial, seja no contexto brasileiro. Além de enfatizar a importância da
história de vida como uma forma de construir conhecimentos, partindo do contato
direto com o indivíduo, percebendo-o como ator principal do processo de pesquisa.
No terceiro capítulo, delineio o universo no qual acontece a pesquisa,
informando sobre os ambientes em que a mesma foi realizada, para, em seguida,
apresentar as contribuições preciosas dos colaboradores e colaboradoras, ou seja,
analisar os fragmentos extraídos das narrativas captadas (apresentadas na íntegra
no apêndice D, p. 182) em que busco materializar os objetivos previstos, através do
estabelecimento de categorias operacionais de análise, à luz de teóricos e teóricas
como Diniz (2007); Goffman (1988); Gomes (2002); Hasenbalg (1979); Minayo
(2008); Munanga (1999); Oliveira (2006); Queiroz (2004); Silva (2001); Silva (2007);
Silva (2009); Ribas (2003); Veiga-Neto (1996), entre outros autores que não
aparecem diretamente citados mas que, através da leitura de suas obras,
possibilitaram uma melhor condução do trabalho.
Nas considerações finais explicito os elementos que emergem do discurso
dos colaboradores e das colaboradoras retomando o objetivo maior da pesquisa,
qual seja, o de analisar como se dá o processo de construção da identidade étnicoracial de pessoas cegas, na expectativa de ter somado novos conhecimentos e
encontrar aliados e aliadas na formulação de estudos que contemplem múltiplas
diferenças, como intentou-se, aqui, entrelaçar raça e deficiência, respeitando-se
suas singularidades.
Dada a importância de andar por caminhos que remontam a tempos idos é
necessário prosseguir na intuição e na intenção de adentrar as veredas que
compõem

os

diversos

obstáculos

epistemológicos

que

orientaram

visões

cristalizadoras e legitimadoras de uma heterogeneidade humana construída social e

historicamente, mas também passível – através de tantos desafios e tendências da
sociedade contemporânea – de indagações oportunas e urgentes.
Incorporar de forma interseccional as dimensões de raça e deficiência, sem
que uma suprima a outra, de modo que ambas tenham um ponto de convergência,
fomentando um discurso que una e não segregue ainda mais saberes e pessoas é
também uma das motivações deste trabalho de pesquisa.

Encontrar-se, repentinamente, em um mundo sempre dado, desde sempre feito, sem
que tenha levantado qualquer dúvida, nem interrogado sobre o seu fazer, é sempre um
momento incômodo da busca, porque remete em causa o próprio sentido da pesquisa e do
pesquisador: não só põe em questão o objeto da pesquisa e seus condicionamentos
ideológicos, sociais e políticos, de seus métodos e instrumentos, mas sobretudo, suas
finalidades e a consciência científica e social do próprio pesquisador.
Antônio Chizzotti4

CAPÍTULO 1

1. PALAVRAS-CHAVES QUE ABREM “DES-CAMINHOS”5: POR UMA NOVA
ORDEM SOCIAL

De vez que se propõe a investigar o processo de construção da identidade
racial de pessoas cegas, parte da população brasileira cuja voz ou projeto de vida
não foi durante muito tempo considerado e formalmente deixado de lado, entende-se
de suma importância tal discussão aliada a um referencial teórico advindo de textos
que pontuam, direta ou indiretamente, a modernidade, a condição pós-moderna e a
contemporaneidade, sobretudo envolvendo questões que permeiam os conceitoschave de: Educação, Identidade Racial, Diferença, Deficiência e Inclusão.
É importante lembrar que não se pode dissociar esse estudo de um contexto
histórico, político e sócio-econômico condicionado pela tônica do capitalismo,
sobretudo em sua concepção neo-liberal. Seria ingênuo desconsiderar que as
condições de vida e trabalho qualificam (ou desqualificam) de forma diferenciada (e
muitas vezes equivocada) a maneira pela qual as classes, as etnias, os gêneros, as
pessoas com limitações físicas, sensoriais pensam, sentem e agem a respeito da
4
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Retirado do livro Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais,vide referências.

Adoto o termo “des-caminhos” porque entendo que a Modernidade deixou caminhos de mudança
que, simultaneamente, também geraram a manutenção de um estado social unívoco, ou seja, a quem
de fato serviu o projeto da modernidade? Berman (1986) situa a Modernidade como uma experiência
vital, compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, que abriga o tempo e o espaço, de si
mesmo e dos outros, uma experiência paradoxal, “unidade de desunidade”, assim entendo que o ato
de “des-caminhar” implica em um movimento de desfazer/refazer o que está feito.

realidade que vivenciam. Os conceitos supracitados gravitam intencionalmente num
universo onde o princípio da igualdade aconchega, como nova ordem social,
milhares de indivíduos, mas que segrega tantos outros, configurando uma crescente
“desordem” social, caracterizada pelo alcance que grupos considerados minorias
atingem, considerando que

a igualdade na perspectiva da democracia liberal afirma-se pelo direito de
todos perante a lei, considerando que todos são livres e obedecem às
mesmas leis. Sua contradição efetiva está em que, como princípio, se
contrapõe à desigualdade real no que se refere à apropriação dos bens,
posicionamento no trabalho e distribuição material e espiritual dos produtos
da cultura (SILVA, 2009, p. 43).

Não há como deixar de levar em consideração o lugar que o paradigma
capitalista ocupa, bem como sua influência direta na vida das pessoas, sobretudo
quando se fala em inclusão, não apenas a escolar, pois, da maneira que vem sendo
articulado, tal movimento parece que remete-se apenas ao ambiente escolar, mas
aquela de fato garanta uma existência digna, privilegiada em seus aspectos mais
específicos e fundamentais, principalmente quando se discute o ser-estar da pessoa
com deficiência, abordado mais adiante. Os tópicos que se seguem buscam sugerir
a reflexão sobre um processo educativo de conhecimento identitário que pertença a
todos a cada um, em sua individualidade, não restringindo-se a educação à
instituição escolar apenas, mas que encontre também na subjetividade e nos
estudos que contemplem a alteridade um campo de maior alcance num contínuo
aprofundar-se sobre a referida temática de estudo.
Pesquisar como se dá A construção da identidade racial de pessoas cegas
perpassa pelo caráter de afirmação da identidade e a enunciação da diferença de
diferentes grupos sociais, não enfatizando as oposições binárias, dicotômicas, mas
problematizando-as e refletindo que o “outro” também está em nós e vice-versa,
além, é claro, de enveredar na construção de possibilidades de trânsito por campos
de conhecimento distintos.
A Modernidade, em suas variadas práticas sociais, imputou a hegemonia
eurocêntrica a uma grande parcela da humanidade. Apple (1982) explicita que, de
acordo a Gramsci (ver nota de rodapé número sete):

a hegemonia pressupõe a existência de alguma coisa que é
verdadeiramente total, que não é apenas secundária, ou superestrutural,
como o fraco sentido de ideologia, mas sim que é vivenciada tão
profundamente, que satura a tal ponto a sociedade e que, conforme, propõe
Gramsci, constitui mesmo o limite do senso comum para a maioria das
pessoas que se acham no seu domínio, que acaba por corresponder à
realidade da experiência social de modo muito mais nítido do que quaisquer
outras noções derivadas da fórmula de base e superestrutura (APPLE,
1982, p.14, apud SILVA, 2007, p. 07).

Gramsci, citado por Apple (1982)6 sugere a hegemonia como algo que vai
muito mais além da ideologia.

Este conceito de hegemonia nos auxilia no

entendimento de que a mesma desencadeia um processo de naturalização que
permeia fortemente o cotidiano de muitas pessoas, sobretudo, no que pese à
questão do delineamento de uma suposta identidade racial: a prática cultural
eurocêntrica impõe-se como a única, as práticas culturais de outros povos são
denominadas “exóticas”, “diferentes”. A naturalização perpassa pelo vestir, pelo
alimentar-se, pelo comunicar-se, pelo ato de crer, constitui uma totalidade coletiva,
massificante, por isso mesmo considerada o limite do senso comum, mas sem a
participação direta deste na composição desse ser-estar hegemônico, como se
fosse a única razão de ser da existência humana, que o digam os constantes
padrões que a mídia formata e instaura como se fosse, de fato, tal e qual coloca
Gramsci supracitado, o correspondente à realidade da experiência social.
Williams, também citado por Apple (1982)7, por sua vez, define hegemonia
como todo um corpo de práticas e expectativas: nossas tarefas, nossa compreensão
comum do homem e de seu mundo. É um conjunto de significados e valores que, à
medida que são experienciados como práticas, apresentam-se como se confirmando
reciprocamente. Constitui, portanto, um sentido de realidade para a maioria das
pessoas da sociedade, um sentido do absoluto, porque experienciado como uma
realidade fora da qual é muito difícil para a maioria dos membros de uma sociedade
instalar-se em grande parte das áreas de suas vidas.
A Modernidade difunde este ideal hegemônico estabelecendo inovações
institucionais,

transformações

históricas

e

representações

discursivas

que

influenciaram na mudança das relações sociais entre indivíduos: a família deixou de
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Idem para Raymond Willians.

ser o único círculo de relações, as pequenas comunidades interagem com outros
grupos, forma-se o Estado, incute-se o ideal de Nação.
A troca é substituída pela compra e venda. Após subjugar os outros animais
com seu calculado e elaborado raciocínio o homem passa a fazê-lo com os seus.
Exprimem-se aí as idéias de grande, pequeno, forte, fraco, depressa, devagar, entre
outras idéias que o aprendizado da linguagem refinou ainda mais com o passar dos
tempos. Segue-se a divisão dos papéis entre homens e mulheres, fruto do
desenvolvimento progressivo da linguagem, a percepção de si e do outro torna a
desigualdade ainda mais presente entre os seres, o senso de propriedade está no
bojo de todo este “desenvolvimento” (ROUSSEAU, 2007).
Este senso de propriedade interfere, inclusive, e, mais adiante, na história da
humanidade, pois, “os segmentos ditos diferenciados condicionam-se a uma história
em que predominam relações e condições de existência extremamente desiguais,
nas quais a propriedade é o que, principalmente, define o poder” (SILVA, 2009, p.
31).
A ciência ganha, no tocante ao período moderno, status de forma hegemônica
de construção do conhecimento: a Razão a coloca como único critério de verdade,
há uma absolutização no sentido e na valoração da ciência, secundarizando-se as
formas de explicar a vida e a morte, bem como o lugar dos indivíduos na
organização social, criadas pela humanidade através das artes, da filosofia, dos
mitos, das religiões.
A ciência avança como um mecanismo de poder, controle e reprodução.
Minayo (2008) discute a continuidade da ciência como hegemonia contemporânea
quando enfatiza que a Modernidade dá o ponto de partida para o estabelecimento
desse contexto em que a ciência empreende a missão de demarcar um diferencial
em relação às outras modalidades de saber:

Mencionarei duas razões da hegemonia contemporânea da ciência como
forma de conhecimento. Uma externa, que se acelerou a partir da
modernidade, e diz respeito a seu poder de dar respostas técnicas e
tecnológicas aos problemas postos pelo desenvolvimento social e humano.
[...] A razão de ordem interna consiste no fato de os cientistas terem sido
capazes de estabelecer uma linguagem universal, fundamentada em
conceitos, métodos e técnicas para a compreensão do mundo, das coisas,
dos fenômenos, dos processos, das relações e das representações
(MINAYO, 2008, p. 35-36).

Esse poder de dar respostas, no entanto, não deu conta de extirpar
problemas fundantes como a pobreza, a miséria, a fome, a violência, o preconceito
estigmatizado, entre outros que ainda assolam o planeta. Ainda que regras
universais e padrões rígidos permitindo uma linguagem comum divulgada e
conhecida no mundo inteiro, por uma parcela mínima da população, tenham feito da
ciência uma espécie de “crença” imperiosamente respeitada, na tentativa de torná-la
explicativa, exclusiva e conclusiva, a existência humana ainda vive um restrito
contexto provisório e simulado de bem-estar, ainda não há lugar para todas as
pessoas.
A Contemporaneidade atua como pano de fundo para a discussão acerca da
utilidade da ciência, que dar-se-á, implícita e explicitamente quando desvelar e
transformar problemas sociais vivenciados por uma grande parte da humanidade em
questões públicas que contemplem as pessoas, dando-lhes condições de superarem
seus limites individuais, integrando-as à história, como parte essencial e não como
algo à parte dela, como uma espécie de anexo.
O ser/estar na contemporaneidade implica num processo de contínua revisão
do projeto da modernidade, estendido à tão discutida pós-modernidade, mas talvez
não tão compreendido por esta em suas inúmeras nascentes discursivas, discutidas
e re-discutidas no ambiente acadêmico, num caudaloso movimento de ir e vir. No
entanto, há algo real: a contemporaneidade testemunha uma crescente mobilização,
na qual cada vez mais pessoas, na tentativa de um estabelecimento de um modo de
vida mais eqüitativo e inclusivo, enxergam a terceira margem, aquela que vai além,
que ultrapassa o ir de um lado para o outro, que transcende direções, mas que cria
caminhos alternativos, de ler e interpretar o mundo através das pessoas, não
apenas através dos fatos acontecidos, mas daqueles a acontecerem continuamente
como dizia Guimarães Rosa “nessa água que não para, de longas beiras”
(ROSA,1994).

1.1 O signo da diferença: modernidade, era pós-moderna e contemporaneidade

Nesse contexto em que princípios como a universalização, a unificação e a
homogeneização sobrepõem-se ao ser-estar dos indivíduos, a diferença emerge

como sinônimo da desigualdade, pondo à margem o que hoje constitui-se em
segmentos da população mundial que durante muito tempo teve sua voz suprimida e
formalmente deixada de lado.
A Modernidade não coloca a diferença como parte de seu projeto de
humanidade, mas dá os subsídios para que esta mesma diferença seja analisada
hoje através de uma perspectiva crítica, política e sociológica – não restringindo
unicamente à classe social as relações de desigualdade e poder. Enfim, uma
perspectiva que também reflita as relações de gênero, raça, etnia, deficiência entre
outros aspectos que comportam eqüitativamente o verdadeiro direito de “ser
humano”.
Este processo encontra intensa peregrinação no campo da Educação,
sobretudo quando o tema é a diferença, expressada pela diversidade de uma
sociedade que aos poucos parece estar acordando de um letárgico sono: guardião
do pesadelo da indiferença ao “diferente”.
A diferença encontra na contemporaneidade a possibilidade do exercício do
conhecimento pelo reconhecimento do outro (SANTOS, 2000), o que implica em
dizer que conhecer, nesse sentido, é reconhecer e progredir no sentido de elevar o
outro à condição de sujeito: favorecendo, inclusive, a articulação entre os diferentes.
Coimbra (2003) contribui sobremaneira quando afirma que:

Por outro lado, assumindo uma concepção mais ampliada do sentido de
conhecimento, pode-se dizer que o ato de conhecer é a capacidade de o
sujeito agir sobre o objeto da realidade, para modificá-lo, ao mesmo tempo
modificando-se e modificando as suas relações com o mundo (COIMBRA,
2003, p. 76).

É quando se faz referências aos direitos humanos das mulheres, dos
homossexuais, dos negros, dos indígenas, dos migrantes, das crianças, dos jovens
e de tantas outras populações que, por construções sociais pautadas em
desigualdades e iniqüidades sociais, são na classe, o outro ou a outra do outro, e
assim, mais negativamente “vulnerabilizados” (CASTRO, 2005). O que implica em
também fazer referência aos deficientes como parte destas populações.

Os movimentos sociais que contemplam esses grupos encontram numerosos
obstáculos, entre outros, a inércia e as forças das ideologias e das tradições,
passadas e presentes, no que Munanga (1999) evidencia:

Remover esses obstáculos exige a construção de novas ideologias,
capazes de atingir as bases populares e convencê-las de que, sem adesão
às novas propostas, serão sempre vítimas fáceis da classe dominante e de
suas ideologias (MUNANGA, 1999, p. 13).

Sendo assim, é preciso pensar na adesão a uma proposta contra-ideológica
que reconheça um “outro” que agrega identidades que poderíamos assumir
incondicionalmente e, que, muitas vezes, não assumimos, ampliando o nosso
sofrimento de acordo aos estereótipos que recebemos, isto é, nos impedindo de
fazê-lo. Este “outro”, segundo Silva (2009), quando se atentam para os estudos
sobre a diversidade,

atualmente circula com mais facilidade apesar das atitudes que ainda
bloqueiam as relações, forjam guetos e constroem muros. Sem dúvida que
as fronteiras estão menos nítidas em alguns sentidos: geográfico, estético
etc, porém, o foco precisa ser também no que causa tal fenômeno e não
somente nos seus efeitos, principalmente porque a sociedade
contemporânea em nada substitui, em termos de evolução para a
emancipação, a velha lógica do exercício do poder concentrado e
controlado por um segmento social cuja racionalidade continua sendo a de
dominação e expropriação (SILVA, 2009, p. 36).

Esta “discussão sobre diferenças e diversidade na sociedade vem se
constituindo

em

palavra

de

ordem

na

literatura

educacional,

motivada

internacionalmente por documentos que apontam para a importância do princípio de
“educação para todos” (SILVA, 2004, p.02). E é também reforçada pelo
reconhecimento da dialética entre direitos humanos no geral, tendo como referência
a humanidade e os direitos humanos de grupos específicos, considerando suas
singularidades, tanto em termos de vulnerabilidades negativas, quanto em termos de
potencialidades, vivências e linguagens próprias.

Em tempos de afirmação e reparação, privilegia-se o estudo da diferença que
emerge como categoria e como problema social, agregando os signos de raça e
deficiência, ambos permeados por conceitos e práticas sociais, para um
conhecimento que enseje uma ação transformadora real e efetiva, contribuindo para
um processo educativo de conhecimento identitário que pertença a todos e a cada
um, em sua individualidade.
A diferença, como categoria de estudo, é também o resultado de um processo
relacional-histórico e discursivo (SILVA, 2005) e é na teoria social contemporânea
que ela ganha esse status: não é apenas um fato, uma coisa, é também
dinamicamente passível de mudança e transformação. A diferença contempla o(s)
sujeito(s) que fazem parte de cada um de nós, mas que muitas vezes são
invisibilizados, negligenciados, ocultados. Tanto o é que a definição de quem é ou
deve ser reconhecido como sujeito de direitos (quem tem direito a ter direitos) é
social e histórica e recebeu diferentes respostas no tempo e nas diferentes
sociedades (PCNs, 1997), assim contrapõe-se esse reconhecimento a um ideal
hegemônico que por muito tempo oprimiu esse(s) sujeito(s).
Desconstruir a diferença como signo e como prática social da desigualdade
requer lidar com as representações, sobretudo em sua construção lingüística e
discursiva dependente das relações de poder, expressas sob a forma de ideologias
acompanhadas de uma linguagem com aparência de cientificidade impedindo que
os grupos oprimidos pudessem exigir modificações das estruturas sócio-políticas
que perpetuavam seu estado de inferioridade.
A diferença como signo da desigualdade foi traduzida por inúmeros
estereótipos, bem como pelo silenciamento de acontecimentos históricos, sócioeconômicos e culturais, logo, “nesse sentido, as diferenças tornam-se desigualdades
nas quais os indivíduos são negados entre os que se consideram iguais” (SILVA,
2009). Todo este processo é questionado atualmente por várias teorias e
movimentos sociais que empenham-se em levar a sério pontos fortes, experiências,
estratégias e valores dos grupos oprimidos, ajudando-os a analisar e compreender
as estruturas sociais que os oprimem para elaborar estratégias e linhas de atuação
com maior efetividade de êxitos, contrapondo-se à produção social dessa diferença
como o resultado de atitudes, preconceitos, estereótipos e estigmatização.
O reconhecimento dos diversos recortes dentro da temática da diversidade
cultural (negros, índios, mulheres, deficientes, entre outros), coloca-nos, de acordo a

Gomes (2007), frente a frente com a luta de classes e de outros grupos em prol do
respeito à diferença. Isto porque de acordo à Silva (2009, p. 31) “as diferenças são
claramente definidas nos parâmetros da sociedade, visto que não existe diferença
sem um grupo social já formado que é o que lhe dá sentido”. De acordo à autora é o
grupo que coletivamente conceitualiza uma diferença, dando-lhe importância e valor.
Logo, a diferença é socialmente formulada na particularidade da existência dos
grupos definidos, seja pela interação, seja pela intensidade dos conflitos que dela se
origina.
Considerar as especificidades que compõem a diversidade cultural e os
caminhos que precisam ser trilhados para a construção do diálogo e para a garantia
de cidadania a todos é reforçar e reafirmar a luta pelo direito e pelo reconhecimento
das diferenças, que não pode se deixar promover de forma separada e isolada,
resultando em práticas culturais, políticas e pedagógicas solitárias e excludentes.
Em tempos que se questiona um projeto de democracia que não poderia se
eximir da responsabilidade de criar, de fato, condições em que a diversidade do
povo brasileiro seja respeitada indaga-se: como pensar a relação entre o eu e o
outro, mas um “outro” que está em mim mesmo? Como pensar a deficiência e a afrodescendência em um sujeito que precisa focar sua atenção sobre o seu grupo, sua
história, seu povo? Onde encontrar a semelhança na diferença? Como um deficiente
visual constrói sua identidade racial? É dado-lhe este direito? Em que território(s)lugar isso se dá?
Afro-descendência e deficiência não podem ser pensados apenas como parte
da diversidade cultural. Esta diversidade é fundamentalmente parte do ser humano,
sujeito social, histórico, cultural e por isso mesmo diferente, independente de tantas
relações estabelecidas entre os grupos, que não estão fora das relações de poder,
afinal, estas dizem respeito aos padrões e valores que as regulam.
Não se trata de dois ou três mundos divididos: analisar afro-descendência e
deficiência abarcam realidades entrelaçadas que se conformam também na
produção, no consumo, na cultura e na política estatal, porque também compõem os
fenômenos sociais (MINAYO, 2008). Sendo que, aqueles que vivem sob o signo
destas diferenças e identidades (em processo contínuo de construção ou
desconstrução) também precisam estar conscientes do seu papel de sujeito histórico
na construção social.

Segundo Gomes (2007) entender a diversidade é dialogar com outros tempos
e com múltiplos espaços em que nos humanizamos: a família, o trabalho, a escola, o
lazer, os círculos de amizade, a história de vida de cada um. Gomes (2007) coloca
ainda que

o trato pedagógico da diversidade é algo complexo. Ele exige de nós o
reconhecimento da diferença e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de
padrões de respeito, de ética e de garantia dos direitos sociais [...].
Representa entender a educação para além do seu aspecto institucional e
compreendê-la dentro do processo de desenvolvimento humano. Isso nos
coloca diante dos diversos espaços sociais em que o processo educativo
acontece e nos convida a extrapolar os muros da escola ressignificando a
relação com o conhecimento (GOMES, 2007).

Isto no intuito de haver uma mudança interna de valores, de lógica e de
representações sobre o outro e sobre si mesmo, pois, de acordo a Silva (2009),

entender o indivíduo é entendê-lo, essencialmente, como uma categoria
social, que, em sentido ampliado, se contrapõe ao ser natural pela
apropriação subjetiva da cultura, pelos processos de formação. Se isto não
está sendo possível, cabe denunciar as condições que o inviabiliza e/ou
reforçam sua negação. O que não se pode negar é que o processo de
individuação dos seres humanos está condicionado ao contexto de suas
relações, à evolução histórica da sociedade (SILVA, 2009, p.32).

Este indivíduo precisa entender-se como diferente porque a diferenciação é
própria da condição humana: pesam os interesses, os pontos de vista, que
funcionam como alicerces, para o desenvolvimento próprio.

1.2 Visibilidade para a diversidade: convergindo para um pleno reconhecimento da diferença, desconstruindo para reconstruir

A diferença é a qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa de
outra, a falta de igualdade ou de semelhança. Faz-se necessária uma nova

abordagem do desenvolvimento humano - que não reduza à classe social, isto é, à
pobreza aos ativos econômicos - que, ao enfatizar aspectos sociais e culturais, em
uma perspectiva histórico-social, demonstre a natureza ativa e deliberada da
exclusão com base nas diferenças que envolvam culturas, histórias, religiões,
tradições, saberes, etnias, preferências sexuais, nacionalidade e sociedades
diferentes (SILVÉRIO, 2005).
Entende-se, então, que a “nomeação da diferença no contexto de uma
sociedade marcada pela exploração e pela segregação, cujas causas estão
estreitamente relacionadas às relações de dominação” (SILVA, 2009, p. 38), traduz,
desta forma, essa diferença como desigualdade, como algo essencialmente
depreciativo: para o que novamente Silva (2009, p. 39) chama a atenção, de vez que
esta suposta nomeação da diferença venha a “ser utilizada como mais um
mecanismo de controle e não como um passo na emancipação do indivíduo”.
Uma concepção ampliada e histórica da diversidade pode articular todas as
diferenças e promovê-las com maior dignidade, pois o processo de diferenciação da
diversidade possui uma história que não pode ser negada nem ocultada, permitindo
que os sujeitos da diversidade sejam percebidos como históricos, não-naturalizados,
não fixos e não-absolutos.
Isso implica em dizer que a diferença também é diversa: os segmentos até
então silenciados também representam em cada indivíduo que os compõem um
símbolo da singularidade. A população de mulheres é diversa, bem como a de
homossexuais, negros, índios, deficientes, entre tantas outras. Assim, os grupos não
são constituídos por indivíduos iguais em todos os aspectos.
É também a elaboração que cada um constrói acerca de sua realidade que
nos faz diversos. A outra parte da sociedade, que não se vê nestes grupos e em
tantos outros, elaborou-os durante muito tempo como portadores emblemáticos de
diferenças não consideradas relevantes ao entender-se como “ser humano”,
privilegiando tão somente características que o Estado capitalista neoliberal imprime
como
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que
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caracteristicamente nossa cultura, por meio, sobretudo, dos estereótipos, fios
condutores para a propagação do preconceito (CAVALLEIRO, 2000).
Os estereótipos mascaram os efeitos das condições sociais que contribuem
para a exclusão e o desajustamento destes grupos, mas não os erradicam,
desarticulando o exercício de pensar o mundo real, como de fato se apresenta.

Essas imagens prontas, disponíveis sobre estes grupos, atuam como mecanismos
sociais que visam manter o status quo de um determinado segmento social,
obviamente aquele que não se vê representado nos seus “dessemelhantes”
(CROCHIK, 1995 apud CAVALLEIRO, 2000).
Adota-se, assim, a conveniência do discurso da diferença, no que Silva (2009)
discute:

A conveniência do discurso da diferença se expressa pela necessidade de
pacificação social naquilo que inquieta. É necessário harmonizar as
relações com o outro marginal e estranho para fortalecer a segurança e
garantir minimamente a “paz social”. Impedir o conflito e a violência das
relações sem superar as causas que assim as configuram, apenas forja
uma aparência de sociedade acolhedora e democrática pois que a essência
do conflito irracional não é superada (SILVA, 2009, p. 43).

É o que urge ser evitado. Formatar uma atmosfera de tolerância que, em
essência, é intolerante e estabelece-se como um obstáculo ao real entendimento da
diferença, diversa no âmbito de cada grupo que a representa. Pensar sociedades
com dinâmicas sócio-políticas e culturais implica perceber a complexidade das
relações sociais numa espécie de intradiversidade, das relações que derivam dela e
de seus vínculos com as vidas singulares comunitárias, e a desta com a pluralidade
de mundos sociais e estatais circundantes. O ser humano precisa ter a liberdade de
combinar as experiências pessoais com a coletividade, delineando sua identidade
particular, reforçando sua identidade individual. A contribuição de cada pessoa,
deste modo, é que expressará a diversidade humana.
A Modernidade não traduz a diferença como uma característica inerente à
dinâmica das relações entre os seres. No entanto, esta mesma Modernidade, como
uma nova ordem social, questionada e problematizada em suas diversas instâncias,
acaba por disseminar, posteriormente, um ato coletivo de desconstrução e
reconstrução de uma dimensão política da diversidade, dos processos de
diferenciação e de ampliação das possibilidades culturais, tornando-se, assim, um
aspecto central para a reflexão em vários campos de estudo, sobretudo o
sociológico.
Segundo Hall (2006) esse ato coletivo envolve um tipo diferente de mudança
estrutural transformadora das sociedades modernas desde o final do século XX. O

autor sinaliza a “fragmentação” das paisagens culturais de classe, gênero,
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que “no passado, nos tinham fornecido
sólidas localizações como indivíduos sociais”, ou seja, como se a partir de nosso
nascimento já trouxéssemos características fixas e estáveis e até mesmo imutáveis,
o que, já no contexto da Modernidade, ainda que tardia, passa por várias mutações.
O autor conceitua a identidade através do sujeito iluminista, do sujeito
sociológico e do sujeito pós-moderno: o sujeito iluminista define o homem como um
indivíduo centrado, unificado, dotado de capacidades de razão, consciência e de
ação, assim, o centro essencial do eu, seu núcleo interior, era a identidade de uma
pessoa; o sujeito sociológico define o indivíduo com uma identidade que é formada
na interação entre o “eu” e a sociedade, isto é, permanece o núcleo ou a essência
interior do eu, mas sempre em diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores;
o sujeito pós-moderno como aquele que não tem uma identidade fixa, essencial ou
permanente, resultado de um processo de identificação provisório, variável e
problemático, conseqüência de mudanças estruturais, e, como já foi mencionado,
institucionais.
Nesse processo a diversidade atua, então, como o território das identidades e
mais especificamente, como um mosaico que agrega a(s) diferença(s). No que Hall
(2006) coloca que

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida
historicamente, e não biologicamente (HALL, 2006, p. 13).

Reconhecer a diversidade por meio da diferença significa admitir a existência
múltipla, variada e concreta da população mundial e, mais especificamente,
brasileira. A visibilidade que se deve dar à diferença abriga não uma soma de
identidades particulares, mas uma construção que as dispõem estrategicamente,
com o fim de configurar uma síntese não difundida delas, e uma ordem social
política que redefine as relações sociais (SANTOMÉ, 1994).
Assim, tanto a Educação como a cultura em geral estão envolvidas neste
processo de transformação, que abarca a identidade e a subjetividade, portanto,

ambas envolvem a transmissão de saberes que não se realiza nunca em estado
puro (GRIGNON, 1994), de forma independente daquilo ao qual estão associados
esses saberes, do que veiculam, do que veicula a forma na qual são transmitidos e o
contexto no qual são transmitidos.
Para
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contemporaneidade suporte para novas formas de organização mediante o
enfrentamento das instâncias de dominação pela construção de um novo projeto.
Quando se fala em enfrentamento, atentando-se para a proposta deste
estudo, Munanga (1999), no que se refere à questão étnico-racial destaca:

No que diz respeito aos movimentos negros contemporâneos, eles tentam
construir uma identidade a partir das peculiaridades do seu grupo: seu
passado histórico como herdeiros dos escravizados africanos, sua situação
como membros de grupo estigmatizado, racializado e excluído das posições
de comando na sociedade cuja construção contou com o seu trabalho
gratuito, como membro de grupo étnico-racial que teve sua humanidade
negada e a cultura inferiorizada. Essa identidade passa por sua cor, ou seja,
pela recuperação de sua negritude, física e culturalmente (MUNANGA,
1999, p. 14).

E este projeto é ao mesmo tempo cultural, econômico e político, isto porque
concebe um aprofundamento, tendo como base a concepção de conhecimento da
ciência pós-moderna, do caráter identitário dos diferentes grupos, ou seja, a
capacidade social de convivência e interação com as diferenças, de intensa
cooperação. Convergindo, enfim, para identificar, compreender e incorporar o
caráter pluralístico do significado da realidade enriquecida pela diversidade da
espécie humana, possibilitando a identidade na diversidade.

1.3 Identidade(s): dialogando com a diferença na diversidade

A assunção de uma determinada identidade perpassa pelo reconhecimento
desta: todos nós nos reconhecemos de alguma forma, como alguém que pertence a
um grupo em particular, ainda que muitas vezes isso possa se dar de forma falsa,

distorcida e limitada. São os diálogos que estabelecemos diariamente as peças
fundamentais deste tão instigante universo dos processos identitários.
Esse estudo toma como referência o contexto contemporâneo atual, no qual o
discurso multicultural8 (grifo meu) coloca-se como meio alternativo de entendimento
do caráter fluído que a identidade ganha na transição da modernidade para a pósmodernidade, isto é, pensar a questão da identidade não como uma soma de
identidades particulares, mas de identidades que coexistem num mesmo indivíduo.
Para Taylor (1994) apud Franco (2008) “O reconhecimento da pluralidade cultural
permite, então, que as minorias, aprisionadas em um modo de ser distorcido, sejam
aquilo que são, completamente, sem que suas identidades sejam ameaçadas”.
Entendendo que:

As minorias tornam mais complexo o cenário social ao reivindicarem não só
questões salariais, seguro-desemprego, assistência social e serviços
públicos, mas também o reconhecimento de suas singularidades, ou
melhor, de sua identidade/diferença (BARBALHO, 2004, p. 02).

Parte-se, assim, de uma nova perspectiva para o entendimento da minoria
como uma voz qualitativa, como o próprio Muniz Sodré nos convida a refletir:

Eu disse primeiramente “voz”. É um significado subsumido, por exemplo, no
modo como os alemães entendem maioridade e menoridade. Em Kant,
maioridade é Mündigkeit, que implica literalmente a possibilidade de falar.
Münd significa boca. Menoridade é Unmündigkeit, ou seja, a impossibilidade
de falar. Menor é aquele que não tem acesso à fala plena, como o infans.
Ora, a noção contemporânea de minoria - isto que aqui se constitui em
questão - refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas
instâncias decisórias do Poder aqueles setores sociais ou frações de classe
comprometidas com as diversas modalidades de luta assumidas pela
questão social. Por isso, são considerados minorias os negros, os
homossexuais, as mulheres, os povos indígenas, os ambientalistas, os
antineoliberalistas, etc (MUNIZ SODRÉ, 2001, p. 01).

Silvério (2005, p. 96), citando Zambrano, explica que “o multiculturalismo é a política que atua sobre
o multicultural, isto é, a base real diversa de uma sociedade, constituindo uma política que afeta todo
o sistema social, ainda que se dirija institucionalmente a grupos particulares e diferenciados. Coloca
ainda que, a multiculturalidade é a qualidade do multicultural, isto é, a significação e o sentido
outorgado ao conjunto das expressões culturais diversas, tanto por sua quantidade como por sua
qualidade. A quantidade se refere às expressões culturais, étnicas, regionais, urbanas, entre outras.
A qualidade expressa a riqueza, a potencialidade e a capacidade de simbolizar e criar ordens sociais
e políticas”.
8

Este mesmo autor reinterpreta o conceito de minoria atribuindo-lhe o valor de
lugar (grifo meu), ou seja, como a localização de um corpo ou um objeto, como um
espaço ocupado. A minoria constitui, então, um território, um espaço afetado pela
presença humana, um lugar da ação humana. Este conceito, para Muniz Sodré
(2001, p. 01), “é o de um lugar onde se animam os fluxos de transformação de uma
identidade ou de uma relação de poder. Implica uma tomada de posição grupal no
interior de uma dinâmica conflitual”. A minoria atua como “um dispositivo simbólico
com uma intencionalidade ético-política dentro da luta contra-hegemônica” (MUNIZ
SODRÉ, 2001, p.01).
A Contemporaneidade é também demarcada como esse “lugar” da recusa de
um consentimento a um discurso hegemônico. Vozes dissonantes buscam uma
abertura no círculo das estratégicas determinações de uma sociedade outrora
indiferente às diferenças. As minorias emergem como reinvenção da democracia,
como contra-hegemonia.
Esse lugar é o espaço que sedia a discussão acerca das identidades
culturais: aquelas que guardam aspectos de nossas “identidades” advindas do nosso
pertencimento a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas (HALL, 2006), entre
outras, por isso afirmar que a identidade étnico-racial é parte do amplo universo da
identidade cultural, aí está sua distinção, uma é parte da outra, e ambas se
complementam.
Segundo Munanga (1999), a identidade como fenômeno social esteve sempre
presente no discurso de todas as sociedades humanas. O autor informa que os
conceitos de “nós” e “outros” não servem apenas para desenhar os contornos da
alteridade e da diversidade humana, mas, sobretudo, são também pontos de partida
na afirmação de uma autenticidade e de uma existência própria.
Sendo assim, pensar num discurso contra-hegemônico implica buscar o
reconhecimento do exercício de uma identidade que não seja reduzida, refutada,
omitida e, sobretudo, auto-rejeitada, por isso dito mais acima que o reconhecimento
identitário pode dar-se de forma falsa, distorcida e limitada. É preciso ir além do
conhecimento objetivado e unificado sobre o mundo. Conhecer a si sem
desconhecer o outro, reconhecê-lo para também se conhecer.
Dessa forma, cabe, aqui, dizer que a finalidade desse estudo contempla não a
conclusividade acerca da análise de um processo identitário específico, mas um
entendimento, ainda que provisório, de um tema como é o da identidade
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compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à
prova” (HALL, 2006, p. 08).
Um dos princípios norteadores da vertente multicultural considera a realidade
como uma construção. Sob essa perspectiva construtivista, identidades de grupos
minoritários ou subalternos aparecem como resultado de uma evolução sóciohistórica, e não biológica. Atentando-se que conteúdos biológicos foram utilizados
equivocadamente para sustentar pólos de inferioridade/superioridade entre os seres
humanos, na tentativa de eliminar o sentimento de pertença a determinados grupos
em detrimento de um ou outro segmento populacional. Tanto o é que Hall (2006, p.
17) caracteriza “a “diferença” na modernidade tardia como divisões e antagonismos
sociais que produzem uma variedade de diferentes “posições de sujeito” – isto é,
identidades – para os indivíduos”. Exemplo é a complexa e histórica acepção que o
termo raça ganha nesse sentido, inclusive como definidor da assunção ou não da
identidade negra brasileira.
Pensar numa proposta de trabalho que integra o estudo de um determinado
processo identitário, sobretudo no que se refere à construção da identidade étnicoracial implica em assumir-se num processo de formação de consciência política,
transcendendo o continuum biológico que alicerçou as relações de dominação entre
os povos, não desprezando-o, dado o seu valor como um instrumento de acesso ao
conhecimento do homem pelo próprio homem, mas não legitimando-o como única
verdade.
Por isso o uso do termo identidade étnico-racial e não apenas identidade
racial (grifos meus) de vez que

A raça, em sentido biológico, nada teve a ver com as atitudes psicológicas,
culturais e políticas desenvolvidas em torno da citada expressão. É a
história – e por que não a história do conceito de raça? – a principal causa
das diferenças observadas entre as culturas, os grupos e os indivíduos de
todos os povos do mundo. Não é a existência de diferenças raciais a causa
do problema das relações entre os indivíduos e grupos, senão o fato de que
tais diferenças são valoradas em tal ou qual sociedade. [...] É o complexo
de significados elaborados socialmente sobre um componente biológico –
genealogia, cor, cabelo, etc – que traduz as diferenças raciais. [...] A
utilização do conceito de etnia denota explicitamente um amplificação do
complexo de significados “construtores” das diferenças, bem como a
atualização do conjunto de significados atribuídos às diferenças étnicas e o
seu estatuto nas diversas sociedades (BACELAR, 1989, p. 19-20).

Não somos apenas a representação biológica de uma espécie, somos fruto
de uma elaboração social, diariamente estamos a nos apropriar de um ou mais “eus”
que nos unem ou nos mantém distantes de outras pessoas. A assunção de uma
determinada identidade, de forma plena, consciente, não apenas nos define perante
a sociedade como também pode possibilitar o entendimento da diferença como algo
inerente às relações sociais, entendendo que afirmar-se como tal ou qual indivíduo
não é um processo isolado, estático.
Hall (2006, p. 21) enfatiza que a “identidade tornou-se politizada, um processo
que envolve a mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política
de diferença”. A identidade étnico-racial emerge, então, como uma identidade a
mais, pertencente ao universo da(s) identidade(s) cultural(is) desestimuladas pelos
processos de dominação e aculturação, no entanto, pertencentes a uma nova base
política definida, de acordo a Hall (2006), pelos movimentos sociais9.
Quando se fala no contexto da identidade étnico-racial não se pretende dar
manutenção ao princípio da negação, isto é, ao princípio etnocêntrico, fechando-se
as fronteiras das relações, ampliando-se o desigual como sinônimo de poder e
subordinação. No entanto, no contexto brasileiro é preciso levar em consideração
que

a construção de uma identidade étnica é um jogo de permutas, avanços,
recuos, manipulações e estratégias, bem como tensão, na adscrição dos
parâmetros sociais de diferença/semelhança diante de uma etnia dominante
(BACELAR, 1989, p. 32-33).

Essa tensão é gerada por um com junto de desigualdades caracterizado,
principalmente, pelo acesso aos bens e relações de poder. Na sociedade brasileira
perdurou por longa data a negação, o sentimento de não-pertencimento a um grupo
étnico subalternizado, o que serviu para um redirecionamento tanto do termo raça
como do termo etnia (grifos meus):

9

A atuação desses movimentos sociais é intensa nos anos sessenta, sendo considerados, inclusive,
como marcos da modernidade tardia. As questões trazidas pelas mulheres, através do feminismo;
pelos negros, através das lutas raciais; os movimentos antibelicistas, através dos pacifistas; a
reivindicação de uma política sexual, através dos gays e lésbicas, de acordo a Hall (2006) constitui o
nascimento histórico do que veio a ser conhecido como a “política de identidade”, reivindicando uma
identidade para cada um desses movimentos.

Atente-se que pertencer e diferenciar-se se apresenta como um marco
positivo a nível individual no resgate ou reconstrução de uma personalidade
sempre crítica dos indivíduos, grupos e sociedade mais ampla. [...]
condicionando, de forma concreta, a instituição de pessoas diferenciadas na
configuração global das sociedades contemporâneas. (BACELAR, 1989, p.
33-34).

A assunção da identidade étnico-racial precisa ser compreendida como um
processo de aprendizagem, é preciso aprender sobre si, sobre o seu grupo, sobre os
outros grupos, perceber a formulação dos estereótipos, como vão se regularizando,
permanecendo, impedindo a auto-identificação. Munanga (1999, p. 02) enfatiza que
“na história do Brasil, o discurso sobre a identidade começou a se impor nitidamente
quando o país deixou de ser uma colônia para se constituir numa nação”. Esse
processo, no contexto brasileiro, liberta o indivíduo de um apoio estável, mas não
confortável, de uma tradição e de uma estrutura escravocrata que se considerava
“natural”. Afinal:

A “idéia de negro”, uma invenção do sistema senhorial brasileiro, visando
englobar todos os grupos africanos inseridos no sistema escravocrata,
posteriormente, neste século, foi reapropriada por seus descendentes para
a construção de uma nova configuração étnica. [...] A consciência coletiva
ou grupal sempre existiu, com variações de grau, submersa ou aparente,
entretanto, a força e o significado da etnicidade como categoria política é
fenômeno novo, diríamos, bem recente (BACELAR, 1989, p. 40-41).

Na reinvenção desta identidade étnico-racial como afirmação política o corpo
tem um papel fundante: denota a diferença através da cor da pele, da textura dos
cabelos, entre outras formas de diferenciação (pinturas, forma de vestir, etc). No
presente estudo me detenho sobre a cor da pele, traço fenotípico, como um
elemento de extrema importância na análise que me proponho a realizar quando da
investigação do processo de construção da identidade étnico-racial de pessoas
cegas, pois a cor é uma característica física, assim como a deficiência visual,
denotando, inclusive limites para indivíduos e grupos, é uma fonte de distinção.
Então:

Deve-se ressaltar que a importância da cor pode variar de uma situação
para outra, consoante a historicidade dos povos, entretanto, em nenhuma
sociedade ela é sem importância. A cor é sempre um componente para a
estigmatização, positiva ou negativa, desigualdade de indivíduos e grupos,
tabus e sanções, legislações, estados afetivos, escravização e preconceitos
(BACELAR, 1989, p. 45).

Segundo Bacelar (1989), durante a expansão colonial, à cor da pele foi
atribuída a condição de escravidão/liberdade, bem como de dominação e sujeição.
No contexto atual simboliza um fator extremamente relevante na apreensão de uma
mudança política no que diz respeito à assunção da identidade étnico-racial no
Brasil. Ele chama a atenção para o simbolismo dado às cores pela cultura ocidental,
sobretudo no que diz respeito aos estados afetivos, quando associava-se o preto
com a tristeza, o desespero e a depressão. Munanga (1999) coloca que, do ponto de
vista da elite, quando da formação da “nação” brasileira era importante validar e
“naturalizar” a aparência física como marca simbólica de negativização, isto porque

este fenômeno procede do fato de que a aparência física, embora
imediatamente revestida de significados sociais, se constituiu a partir de
uma constelação de traços biológicos. E, na medida em que se serve
desses traços para encarnar as diferenças sociais, torna-se absolutamente
necessário salvaguardá-los, porque são portadores de discriminação
(MUNANGA, 1999, p. 39).

Concomitante a esse processo de “desumanização” do negro, no que toca à
instituição da cor da pele como algo negativo, não podemos, de fato, ficar alheios à
formação do estado-nação brasileiro, afinal, ensejava-se a “elaboração” de uma
cultura nacional, para o que Hall (2006) chama a atenção:

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e
a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais
tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram
transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional.
As diferenças regionais e étnicas foram sendo colocadas, de forma
subordinada sob aquilo que chamaremos de “teto-político” do estado nação,
fonte poderosa de significados para as identidades culturais modernas. [...]
Isso incluiu a adoção de uma única língua vernacular como meio dominante
de comunicação, criou uma cultura homogênea e manteve instituições
culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional nacional
(HALL, 2006, p. 40-50).

Vemos, então, a produção do sentido de nação que construiu uma “identidade
nacional” suprimindo muitas outras identidades culturais, muitas vezes de forma
agressiva, como feito com as populações feminina, com a população negra e mais
ainda com a população deficiente, entre tantos outros grupos, quiçá com os
indivíduos que vivenciam essas múltiplas identidades em questão: ser mulher, negra
e deficiente, aspecto que, por ora, não será abordado neste estudo.
Há um outro aspecto que precisa ser trazido à guisa de discussão quando se
aborda a questão da identidade étnico-racial: a mestiçagem, geradora de múltiplos
efeitos e conseqüências no processo da formulação da identidade negra ou afrobrasileira. Entre o fim do século XIX e início do século XX a elite brasileira foi buscar
suas bases de pensamento na ciência européia ocidental, no intuito de teorizar e
explicar a situação racial no Brasil, tentando propor caminhos na construção da
nacionalidade, encarada como “problemática”, por conta da diversidade, expressada
pela pluralidade racial.
A mestiçagem, de acordo a Munanga (1999, p. 21) designa “a generalidade
de todos os casos de cruzamento ou miscigenação entre populações biologicamente
diferentes”, ou seja, é um fenômeno biológico. Entretanto, no propósito de se
constituir um grupo nacional homogêneo, que se denominava branco, europeizado,
a mestiçagem também agrega fatores sociais, psicológicos, econômicos e políticos
ideológicos que transcendem o que deveria ser analisado como um fenômeno
biológico inerente à história evolutiva da humanidade.
Nesse contexto histórico, Munanga (1999) explica que a diversidade, fruto da
mestiçagem, foi vista pela maioria da elite como um obstáculo ao processo de
construção da nação e do povo brasileiro. Desde o período colonial até os dias de
hoje sucederam-se muitas gerações de afro-brasileiros denominados de “negro”,
com um tom objetivamente depreciativo e desvalorizador, entretanto, essas mesmas
gerações, através de seus diversos caminhos de resistência fizeram a sua revisão e
deram a sua contribuição na tentativa de combater os estereótipos, também
atualizados e revisados pelo grupo discriminador. A sociedade colonial dominante
utiliza intensamente o princípio da hipodescendência, ou seja, a filiação ao grupo
inferiorizado e não ao superiorizado. Sendo assim, se você é um pouco negro, basta
sê-lo um pouco para sê-lo totalmente, mas para ser branco é necessário sê-lo
totalmente, logo:

Este esquema obedece a um determinismo sócio-político e não biológico. A
percepção das variações dos fenótipos ou da aparência física é fechada
numa categoria dicotômica bastante rígida, que reflete bem a distância
social entre os grupos (MUNANGA, 1999, p. 19).

Isso explica porque nos Estados Unidos ou se é negro, ou se é branco, não
há um espaço intermediário, como o criado pelo mito da democracia racial, em que
convivem negros, mestiços, brancos e índios. A mestiçagem atua, desta maneira,
como elemento de des-construção da identidade negra no Brasil, de vez que “o
processo de miscigenação anula a superioridade numérica do negro, alienando seus
descendentes mestiços graças à ideologia do branqueamento” (MUNANGA, 1999, p.
78). Bacelar (1989) afirma que no “caso da expressão “negro” o seu sentido
negativo, construído pela ideologia escravocrata, foi transformado em elemento de
positividade e afirmação étnica”10.
Essa afirmação também encerra o seu constructo ideológico, pois intenciona
deslegitimar o grupo que se impõe como detentor do poder e ampliar o
reconhecimento do grupo subalternizado. É essa “contra-ideologia” enquanto
conjunto de idéias e formas de linguagem que atuará, por meio dos indivíduos que a
formulam, na análise do papel permanente das informações na orientação e controle
das práticas sociais, opondo-se ao modelo dominante. No que Bacelar (1989)
explica:

A ideologia étnica é sempre crítica, porque para instaurar-se na identidade
ela convoca incessantemente o indivíduo para definir-se, reconhecer-se, na
imagem gratificante ou não, que lhe é proposta e, portanto, a consolidá-la
praticamente nas suas relações significativas – contrastivas e diferenciais –
com o outro (BACELAR, 1989, p. 60).

O autor caracteriza essa contra-ideologia como uma forma de comunicação
entre os sujeitos, um elo que possibilite a assunção de uma identidade tanto
individual como social, minando o ideal universalista, que impõe o padrão da
semelhança: o processo colonizatório europeu em solo brasileiro, aculturando índios
10

É muito relevante a leitura do livro Etnicidade: ser negro em Salvador, do autor Jeferson Bacelar,
(vide referências) no qual o autor aborda aspectos importantes na luta do negro na busca de uma
identidade étnica no contexto da sociedade brasileira, bem como de sua auto-afirmação política,
histórica, econômica, cultural e social.

e negros, é um claro exemplo. Não importaram as diferenças de classe, gênero ou
raça, criou-se uma cultura nacional unificando povos numa identidade cultural, como
se fossem a representação perfeita, unívoca, de uma grande família nacional. Para o
que Munanga alerta:

O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e
cultural entre as três raças originárias, tem uma penetração muito profunda
na sociedade brasileira: exalta a idéia de convivência harmoniosa entre os
indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às
elites dominantes dissimular as desigualdades e impedindo os membros
das comunidades não-brancas de terem consciência dos sutis mecanismos
de exclusão da qual são vítimas na sociedade. Ou seja, encobre os conflitos
raciais, possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e
afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas
características culturais que teriam contribuído para a construção e
expressão de uma identidade própria. Essas características são
“expropriadas”, “dominadas” e “convertidas” em símbolos nacionais pelas
elites dirigentes (MUNANGA, 1999, p. 80).

A nação brasileira “também foi fruto de culturas separadas que só foram
unificadas por um longo processo de conquista violenta, isto é, pela supressão
forçada da diferença cultural” (HALL, 2006, p. 59), cada conquista “subjugou povos
conquistados e suas culturas, costumes, línguas e tradições e tentou impor uma
hegemonia cultural mais unificada” (HALL, 2006, p. 60).
Prefaciando Rediscutindo a mestiçagem no Brasil de Kabenguele Munanga,
Téofilo de Queiroz Júnior entende que a Independência e a Abolição efetivaram-se
como conquistas que “suscitaram a redefinição da presença do negro e a reproposição de seu significado na sociedade brasileira, a qual se pretendia branca,
cristã, europeizada” (MUNANGA, 1999, p. 09). Ainda no prefácio Teófilo Queiroz
lança a perspectiva de se explicar o “avesso” da democracia racial, desmistificandose um “racismo universalista” que incute o ideal de uma suposta democracia que
mais “projeta o mulato, dissimulando o preto e ampliando arbitrariamente o branco”
(MUNANGA, 1999, p. 10).
O trajeto histórico dos negros africanos que nos antecederam precisa ser
conhecido no que diz respeito à formação da sociedade baiana e nacional. O mito
da democracia racial tornou ainda mais complexa a assunção de uma identidade
étnico-racial, pois não temos um “mundo negro e um “mundo branco” com fronteiras

claramente delimitadas, mas antes gradações e superposições que em muito
mascaram as desigualdades e o exercício da dominação.
Historicamente é a expansão colonial, seguida da escravização dos povos
africanos, que fomenta a atribuição de valores e significados negativos à sua
pigmentação, espessura dos cabelos e outras características de natureza física.
Ressaltando-se que esta atribuição está diretamente atrelada ao contexto brasileiro,
de vez que “a valoração da cor da pele e outros atributos varia de sociedade para
sociedade, consoante sua historicidade e formação social específica” (BACELAR,
1989, p. 77).
Essas características de natureza física deveriam, de acordo à Hall (2006),
representarem a diferença como unidade ou identidade, sobretudo, dentro de um
contexto de afirmação da identidade nacional, ou seja, serem demarcadas pelas
suas divisões e não o contrário, quando são unificadas pelas diversas formas de
“poder” cultural hegemônico.
A identidade étnica-racial dos negros foi construída e evidenciada em seus
atributos físicos, isso do ponto de vista do grupo dominante: elaborou-se a “verdade”
que o negro nascera para ser escravizado. Tal “verdade” constituiu-se como uma
maneira de tornar improdutivo o desenvolvimento de estruturas organizacionais de
resistência. Ser negro tinha relação direta com a escravidão e a cor da pele
(negativamente explorada através de imagens, estereótipos e expressões). Desse
modo:

Africanos ou brasileiros, escravizados, de cor preta, foram considerados
pelos grupos dominantes, senhoriais, como objetos – instrumentos de
produção – e identificados como negros, sem qualquer respeito às suas
diferenças culturais, englobando todos os grupos étnicos inseridos nos
sistema escravocrata. Desta maneira, estabeleceu-se desde os inícios da
nossa formação histórica, uma associação entre a posição dos indivíduos e
a cor da pele (BACELAR, 1989, p. 78).

Essa era a ideologia racial e étnica do grupo então “dominante”, que não
suprime o sentimento de se fazer pertencer a um determinado grupo, mas desloca
esse sentimento de pertença e valoração quando da “adoção” impositiva de uma
outra identidade tanto étnico-racial, como também cultural, pois coloca “raça” como
uma categoria discursiva, organizadora de sistemas de representação e práticas

sociais que utilizam um conjunto de diferenças em termos de características físicas e
corporais como marcas simbólicas” (HALL, 2006, p. 63), no intuito de diferenciar,
desigualar e desqualificar socialmente um grupo em relação a outro(s).
No século XX, a reelaboração da idéia de negro confronta o sistema senhorial
brasileiro, reagrupa indivíduos através da realização de práticas específicas para a
afirmação de uma identidade: “negro” corporifica a representação política de um
grupo, “preto” é cor, como tantas outras. Ideologia e identidade que se entrecruzam
trazendo uma perspectiva de tomada de consciência e de reapropriação de uma
identidade étnico-racial cerceada.
Tal reelaboração implica na negação de uma teoria racista universalista, ou
seja, que age no intuito de disseminar um ideal de homogeneização, no qual a raça
“dominada” assimila, inclusive, via miscigenação, os valores culturais da raça
“dominante”, o que não se deu, felizmente, de forma efetiva no Brasil, tanto o é que
o ideal da mestiçagem enquanto forma de “branquear” a população tornou o país
ainda mais multicolorido, diverso e pluri-racial.

1.4 Educação, Deficiência e Identidade(s)

Pensar numa proposta de trabalho de pesquisa neste contexto, tomando-se
como base leituras que pontuam, como já foi dito, a modernidade, a era pósmoderna e o panorama contemporâneo, além de outros aspectos, implica em
tentativa, não apenas da simples operação de soma de discriminações ou de
linguagens próprias, mas, de formação de sujeitos políticos, visualizando um
esquema dual de identidade-alteridade (CASTRO, 2005), constitui-se em um novo
olhar sobre as questões que remetem ao processo de inclusão amplamente
discutido no campo da Educação.
Esse processo de inclusão demanda a apreensão imediata do outro e a sua
compreensão pelo conhecimento que se constrói também no âmbito das relações
sociais. E, é, ainda, permeado pelos também processos de diferenciação e
identificação, possibilitados diretamente pela interação, pelo contato para o
fortalecimento dos vínculos, das trocas afetivas e cognitivas, enriquecedoras das

relações entre pessoas, favorecendo a individuação, sem torná-la um fator de
invisibilidade e negativização da identidade social construída e/ou assumida.
A inclusão que se intenciona vivenciar é justamente aquela que evoque
admitir que cada indivíduo “tem o direito de combinar experiências pessoais de vida
com a coletividade, imprimindo, todavia, uma identidade particular que constitui sua
individualidade” (SILVA, 2009), ou seja, um indivíduo que atue na coletividade sem
desprivilegiar sua singularidade individual, realizando-se enquanto parte de um todo
e não à parte deste.
Este plano de trabalho resguarda o desejo de auxiliar na reflexão acerca da
perspectiva monocultural (MOREIRA, 2002) que ainda se faz presente na
sociedade: seja no ambiente institucional escolar, seja em quaisquer outros
ambientes onde aconteçam práticas educativas, favorecendo, desse modo, o
aproveitamento da riqueza implicada na diversidade de símbolos, significados,
padrões de interpretação e manifestações que se acham presentes nestes
ambientes. Reescrevendo-nos, desafiando a lógica eurocêntrica, cristã, masculina,
branca e heterossexual que até agora se dissemina, assim como para permitir o
confronto com outras lógicas, com outras maneiras de ver e compreender o mundo e
de nele atuar.
A Contemporaneidade exala fortemente a necessidade de se reavaliar as
conseqüências de uma educação que se propunha democrática - mas que nas suas
diversas instâncias e nos seus diversos níveis escamoteou ideologias e manipulou
comportamentos e práticas sociais - para que a escola não continue um dos fatores
mais eficazes de conservação social, qual seja, de fornecer a aparência de
legitimidade às desigualdades sociais, naturalizando o que, na verdade, nada mais é
do que um constructo social (BOURDIEU, 1998). O próprio Bourdieu (1998) coloca
que,

se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente condicionadas
diante da escola e da cultura, somos obrigados a concluir que a equidade
formal à qual obedece todo o sistema escolar é injusta de fato, e que, em
toda a sociedade onde se proclamam ideais democráticos, ela protege
melhor os privilégios que a transmissão aberta dos privilégios. [...] A
igualdade formal que à prática pedagógica serve como máscara e
justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais
diante do ensino e da cultura transmitida, ou melhor dizendo, exigida
(BOURDIEU, 1998, p. 53).

Conceituar Educação, portanto, está distante de ser um simples ato, é sim,
nos dias de hoje, uma atitude de comprometimento político, de pertencimento real à
história, não apenas um conjunto de palavras previsíveis e vazias de um sentido real
de equitatividade, em uma sociedade que ainda exclui.
A Modernidade aconchegou um modelo de Educação11 que fez da cultura da
elite, a cultura escolar propriamente dita, prova disto é o modelo de avaliação
cumulativa de conhecimentos, baseada em notas que apenas atestam que “estuda
quem pode”, ou seja, conforme a falta ou o excesso de poder aquisitivo 12,
transformando-se as desigualdades de fato, em desigualdades de direitos, as
diferenças econômicas e sociais em distinção de “qualidade” (BOURDIEU, 1998),
ficando a escola pública para os mais desfavorecidos, sobretudo no que toca à
variável cor, e os mais favorecidos nas escolas da rede privada, mantenedoras da
cultura dominante, ambas parte de um sistema educacional que deveria desenvolver
em todos os membros da sociedade, sem distinção, aptidões para um convívio
social mais justo e mais condizente com a diversidade, seja ela de que origem for.
A Pós-Modernidade emerge então como o momento em que se questiona a
instituição escolar, não reservando apenas a ela o exclusivo papel de educar, mas
aliando-a a outros espaços onde possa se dar o processo educativo, pautando-se na
aprendizagem da vivência/convivência com outros saberes e com outras pessoas,
combatendo uma ordem social que tende cada vez mais a dar tudo e a todo mundo,
especialmente em matéria de consumo de bens materiais ou simbólicos, ou mesmo
políticos, mas sob as espécies fictícias da aparência, do simulacro ou das imitações,
como se esse fosse o único meio de reservar para uns a posse real e legítima
desses bens exclusivos (BOURDIEU, 1998).
Esse questionamento perpassa diretamente pelo capital cultural e social13 que
o indivíduo acumula e que, qualitativamente, influenciará no seu processo de
formação

identitária:

aqui daremos ênfase

à identidade

racial

construída

socialmente, na maioria das vezes de forma despolitizada, solitária e equívoca.

11

Aqui trato especificamente da instituição escolar, entretanto, não podemos deixar de lado os
processos educativos que vão muito além dos muros da escola, um dos muitos espaços nos quais a
aprendizagem acontece.
12
Não vejo com tranqüilidade esta expressão “baixo poder aquisitivo”, por isso o uso de “falta” ou
“excesso”, é como se o “poder” permanecesse apenas na palavra, não compensando em momento
algum a real falta de poder aquisitivo.
13
Tomo como base teórica os textos de Bourdieu, ver referências.
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europeus:

conservadora, elitista e por muitos anos “propriedade” de uma pequena parcela da
população: branca, masculina, cristã e aristocrática, que manipulou por muito tempo
o não-acesso de mulheres e negros às escolas, tanto que mesmo depois de um
penoso período escravagista e um doloroso pós-abolição, no tocante à Educação, o
quadro

se

mostra

desvantajoso

para

o

segmento

negro

da

população

(CAVALLEIRO, 2000), tal fato reflete fortemente o quanto a educação escolar
influencia no reconhecimento identitário racial, pois na escola também se
estabelecem relações sociais imprescindíveis para o resto da vida.
Estas relações encerraram, por muito tempo, no tocante à sociedade
brasileira, o ideário de uma democracia racial pregado por camadas médias brancas
do país que jamais admitiram a prática do racismo à brasileira, tratando-o como
manifestação individual ou como expressão de tensões singulares (GOUVÊA,
2004)15.
É também na escola que este mito sobrevive ao lado de manifestações
essencialmente racistas, nas pessoas que a compõem, nos livros que ela dispõem,
nas imagens que se sobrepõem aos olhos: vários trabalhos acadêmicos atestam
grave fato16. De acordo a Silva (2001):

As manifestações de discriminação racial são identificadas como questões
de classe, evitando a identificação do racismo como um dos principais
instrumentos de dominação e exclusão do povo negro na vida sócioeconômica e política do país. Os currículos, programas, materiais e rituais
pedagógicos privilegiam os valores europeus em detrimento dos valores de
outros grupos étnico-raciais presentes na sociedade. Os valores desses
grupos são, na maioria das vezes, ocultados ou apresentados de uma forma
tal que não coloque em conflito valores dominantes. Em conseqüência, as
populações excluídas podem vir a privilegiar os valores da história e cultura
oficial como os únicos a serem considerados, renegando os seus próprios
valores, se o processo pedagógico, o cotidiano e a sua cultura não
favorecer-lhes oportunidades de reflexão e reelaboração (SILVA, 2001, p.
16).

14

Quando falo em Educação Brasileira me reporto ao Brasil pós-descoberta, sem, contudo, deixar de
lembrar que também os índios tinham o seu sistema educacional, ver texto de FERNANDES,
Florestan. Notas sobre a educação na sociedade Tupinambá. In.: Educação e Sociedade no Brasil.
São Paulo: Ed. Nacional, s/d, p. 144-201.
15
Ver GOUVÊA, Maria Cristina Soares de. Ser branco no Brasil. In.: GOMES, Nilma Lino e MARTINS,
Aracy Alves. Afirmando direitos: acesso e permanência de jovens negros na universidade. Belo
Horizonte: Autêntica, 2004, p.18.
16
É de extrema importância a leitura de SILVA, Ana Célia da. A discriminação do negro no livro
didático. Salvador: EDUFBA/CEAO, 1995.

Pensar a Educação enquanto conceito envolve o despojamento consciente de
uma variedade de preconceitos que um dos seus espaços mais representativos
torna frutíferos: a instituição escolar, sob a tônica moderna do saber laico e
universal, como direito igual para todos, espalha como areia ao vento os grãos do
preconceito, da discriminação e da indiferença ao diferente, tão próprio à espécie
humana.
Sabemos que a vivência escolar amplia e dá condição de melhor socialização
(ou pelo menos deveria ser assim). Afinal, o contato com outros indivíduos fora do
círculo familiar, com outras formas de saber, para além dos apreendidos em família
permite outras formas de leitura do mundo e de si mesmo, mas, quando a escola
sedia episódios de racismo e os seus desdobramentos (CAVALLEIRO, 2000)
emergem questões que remetem à forma como esta mesma escola lida com a
questão racial, enviesando tensões entre brancos e negros, colaborando ou não
para a re-construção desta realidade.
Utilizando o conceito de capital cultural trazido por Bourdieu (1998) considerase que a escola exerce o perigoso papel de tornar a cultura escolar a única cultura
do educando, pois ignora, em sua pedagogia, seu conhecimento/aprendizagem
anterior, construído no grupo familiar, gerando comportamentos desvalorativos,
preconceituosos, inibidores de um processo de socialização que situe a criança no
mundo, fazendo-a ocupar o seu lugar no grupo social, constituindo-se enquanto
sujeito de direitos.
Urge cada vez mais, dentro da instituição escolar, além, é claro, de todos os
outros espaços de convivência e de construção de relações, a compreensão do
caráter multi-racial da população brasileira, bem como do pertencimento a um grupo
racial específico (CAVALLEIRO, 2000), sem que isto acarrete tantos conflitos, tantos
emudecimentos.
É preciso notar não apenas o que se diz, mas o que não se diz: ler os gestos,
as atitudes e os valores funcionam como um exercício de ver-se, em si e no outro,
mas não desejando ser o outro porque socialmente melhor convém, violentando as
origens, maquiando o corpo, reproduzindo o que não se sente, mas o que se
ressente, por uma condição racista imposta ao longo dos tempos, para que não se
fortifique ainda mais que “ser branco constitui-se, desde sempre, na sociedade
brasileira, uma vantagem: a possibilidade de acesso a direitos” (QUEIROZ, 2004),
há que se construir uma valoração positiva das diferenças fenotípicas e culturais de

outros grupos humanos (SILVA, 2007), colaborando para a desconstrução de um
sentimento de superioridade, de um processo de hierarquização que contribui para a
formação de atitudes etnocêntricas em relação a outros grupos raciais.
A Educação não deve apenas limitar-se a ser, conceitualmente falando, um
conjunto de signos portadores de inúmeras teorias que só reproduzem dominação e
submissão, mas sim um conjunto de práticas que alicercem mudança de atitude,
formação de valores que agreguem pessoas e saberes, sem distinção, sem
indiferença ao que é diverso, enxergando o diferente como inerente, próprio da
trajetória humana.
E quando se fala em identidade racial, quando se agrega esta a uma outra
diferença, qual seja a da deficiência, torna-se imprescindível a prática da
desconstrução de um discurso tanto verbal, como não verbal, que ressoe
verdadeiramente em nossa forma de ser e estar no mundo, para que não perpetuese ainda mais o fosso social nas relações entre as pessoas.
Este movimento agregador de diferenças implica na crítica a uma Educação
que ainda é pautada na coexistência de padrões distintos de escolaridade para
segmentos socialmente diversos (SILVA, 2009). Padrões que, apesar de distintos,
não atendem às especificidades de crianças, adolescentes e adultos deficientes.
Pessoas que vivenciam historicamente a perspectiva da integração/inclusão na
sociedade como um todo, e que também precisam ir além de sua deficiência,
participando de outros debates que envolvem a discussão por uma sociedade mais
equitativa.
A Educação não está apenas entre os muros da escola. Ela vai muito além
do entorno onde a instituição escolar encontra-se inserida. Disseminou-se uma
ideologia da escolarização como único processo afirmativo do realizar Educação. O
processo educativo se dá em todos os lugares, por meio de todo e qualquer ser da
espécie humana: nas relações cotidianas familiares, escolares, profissionais, no
contato com o outro, no relacionar-se com a sociedade, local, nacional, ou global ou
“glocalmente”, como cita Ngoenha (2008) em seu texto Ubuntu: novo modelo de
justica glocal?.
O autor, quando utiliza o termo “glocal” questiona, ao afirmar “A verdadeira
questão glocal de hoje - no sentido que interpela as relações entre grupos no interior
de todas as sociedades, mas também a relação entre as diferentes partes do mundo
- é a justiça” (Ngoenha, 2008), que já não há mais tempo para ater-se somente às

questões locais ou internacionais, é preciso um movimento interplanetário, no
sentido de refletir o apartheid (grifo meu) econômico que assola o mundo, e que
encontra ainda, na Educação, uma significativa representante. No que Ngoenha,
2008) ainda destaca:

O objectivo final (Ubuntu) da justiça restaurativa não era simplesmente a
identificação do outro, nem mesmo perceber o outro como semelhante, mas
também dar-lhe o respeito, admitir que a minha vida é igual a sua. Trata-se
do reconhecimento do seu ser, da sua existência, da sua identidade, do seu
lugar numa cidade comum. Fazer comunidade é tornar-se uma sociedade
de com-munia, isto é de dádivas (munia) partilhadas (NGOENHA, 2008, p.
12).

É esse caminhar na contramão que hoje mobiliza diversos grupos antes
denominados de “minorias” sociais e políticas, perseguindo, através do princípio de
uma Educação Inclusiva a equiparação de oportunidades para todos, sem exceções.
Assim, considera-se que a Educação é também um fenômeno que se realiza através
de políticas a ela destinadas e das práticas exercitadas em função daquelas
políticas.

1.4.1 Entendendo a deficiência através do modelo social

Assim como a população negra17, ao longo de muitos anos e de vez que só
recentemente suas lutas têm gerado uma série de políticas públicas de reparação, a
população deficiente também foi e ainda o é, tanto no contexto mundial como
brasileiro, inserida também num universo de pouca ou quase nenhuma
comunicabilidade.

Atentando-se que nem evoco ainda aqui a “população negra deficiente” por não ter encontrado no
processo de pesquisa nenhum estudo que contemplasse essa categoria, de vez que consultei o
Banco de Dissertações e Teses da CAPES, em http://www.capesdw.capes.gov.br, bem como o
Banco de Dissertações e Teses da Universidade Federal da Bahia (UFBA), mais especificamente, a
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações em http://www.bibliotecadigital.ufba.br, achando um total
de 197 registros e 125 registros nos respectivos Bancos, para pesquisas que contemplavam a
categoria “identidade étnico-racial” e nenhum registro para a categoria “identidade étnico-racial de
pessoas cegas” e “identidade étnico-racial de deficientes visuais”, em 27/05/2010.
17

Enquanto as pessoas negras, que não vivenciam a condição da deficiência,
são estimuladas a não reconhecerem-se como descendentes da raça negra, o que
não os impediria de exercer uma cidadania plena, também o deficiente encontra
diariamente fatores impeditivos do exercício de sua cidadania, que ao invés de
torná-lo parte integrante de uma sociedade, descaracteriza-o ainda mais em sua
diferença, tornando a deficiência, não algo a ser efetivamente reconhecido e
oportunamente favorecendo condições de desenvolvimento humano, social, político,
econômico e histórico, mas colocando ainda mais à parte: um conjunto arquitetônico
inacessível, o confinamento nos espaços privados desenhando um percurso que os
condiciona a um trajeto mínimo, entre a sua residência e uma ou outra instituição
especializada que freqüente, pensando-se na sua necessidade, como qualquer ser
humano, de ampliação dos seus círculos de convivência, que Silva (2009) identifica
como negação social, caracterizada por essa invisibilização, seja, na produção de
um imaginário coletivo de que são pessoas incompletas e incapazes de realizações,
seja na falta de um desejo, sobretudo, político, de tornar a vida destas pessoas mais
acessível.
Assim como outras formas de opressão pelo corpo, como o sexismo ou o
racismo, os estudos sobre deficiência descortinaram uma das ideologias mais
opressoras de nossa vida social: a que humilha e segrega o corpo deficiente (DINIZ,
2007). O corpo humano acaba por ser também o resultado de constructos sociais
diversos, não se constituindo apenas num ser bio-fisiológico, é inserido e
“formatado” com base em influências culturais diversas e, mesmo numa crescente
onda de mudanças na tecnologia que poderia proporcionar qualidade de vida maior,
partindo-se do pressuposto de que todos necessitam de momentos fora das
atividades rotineiras, como o trabalho, por exemplo, ou seja, mesmo

com os avanços tecnológicos que já poderiam ter eliminado o trabalho
repetitivo e o esforço físico, é o ideal do corpo útil que predomina,
demandando um corpo rígido e funcional. Rejeita-se uma outra referência
de corpo que admita a flexibilidade, a possibilidade e as particularidades.
Além do corpo útil para o trabalho, valoriza-se também o corpo falsamente
belo, porque padronizado em limites estéticos de peso, altura, cor e forma
que favoreçam a rejeição dos diferentes corpos fora dessas especificações
(SILVA, 2009, p. 48).

Tal afirmação intensifica acalorada discussão em torno da reflexão acerca da
identidade racial rejeitada declaradamente por milhares de afro-brasileiros. Quando
se aproxima tal realidade envolvendo um processo identitário de um “outro” que
também historicamente é rejeitado, sobretudo por não ter tido oportunidade de
trabalhar sua auto-imagem e desenvolvimento próprio, acabando também por
rejeitar-se, entendemos que o nosso corpo é duramente submetido a padrões de
normalidade. Ribas (2003) ressalta:

O nosso corpo individual tem íntima ligação com esse “corpo social”. Todos
nós nos expressamos através da realidade sociocultural. Esta realidade
está tão presente em nosso corpo, como o nosso corpo está presente na
realidade. Na medida em que a sociedade não é vista como uma realidade
sociocultural fraturada, diversa, que apresenta condições internas, mas sim
vista como um “corpo social” que deve estar em ordem, o corpo humano
também deve acompanhar a ordem social. Isso equivale a dizer que um
corpo humano que apresente qualquer malformação (amputações, seqüelas
de qualquer tipo etc.) não é um corpo estruturalmente em ordem (RIBAS,
2003, p. 15).

Um corpo que conforma uma ideologia que se assenta nos mais profundos
sentimentos e desejos da humanidade de gozar um bem-estar absoluto, de
conservar uma juventude eterna e de exorcizar a morte. Essa ideologia preconiza a
representação da saúde perfeita:

Desenvolvida num contexto socioeconômico, político e cultural globalizado,
que vem acirrando as desigualdades e a exclusão social, que se move no
universo dos que são altamente beneficiados pelos processos de
concentração das riquezas e do poder, fazendo que os achados da
biotecnologia atropelem as diferenças culturais: engloba os ricos da maioria
dos países. Aos mais pobres e, sobretudo, aos mais pobres dos países
subdesenvolvidos, cabe a exclusão ou as migalhas dessas descobertas
(MINAYO, 2008, p. 244).

Dissemina-se, ainda, uma espécie de engajamento que responsabiliza em
grande parte o indivíduo pela manutenção e qualidade da sua saúde, quando a
população não dispõe sequer de condições mínimas para tal. Longe de ser uma
solução, a saúde é, ainda, um problema coletivo, social e político. Felicidade e

saúde não se conquistam solitariamente. Somos parte de vários contextos que se
entrelaçam.
O corpo que não enxerga, que não anda, que não escuta, que apresente
qualquer comportamento fora de um padrão, inclusive, biomédico, que não privilegia
que este corpo representa uma pessoa, um ser corpóreo e não tão somente um
corpo recebe sentenças eternas: considerado dessemelhante do resto dos
indivíduos, não tem a oportunidade sequer de encontrar um ambiente que se ajuste
ao mesmo. É um corpo que atua como um personagem social, que se reconhece
(ou se desconhece?) na forma como a sociedade institucionaliza-o, fazendo-o
assimilar-se e integrar-se ao que considera um “desvio”.
A mesma norma que intenciona aproximar os indivíduos pelo padrão da
semelhança traz, essencialmente, a expressão da desagregação e conseqüente
segregação para aqueles que representam o corpo que é diverso, diferente dos
demais.

Classifica-se,

racializa-se,

rotula-se,

estigmatiza-se,

estereotipa-se,

estranha-se: é o advento da anormalidade, entendida como uma elaboração
histórico-cultural, negativizada, do significativamente diferente. Os estudos sobre a
identidade e a diferença, de Kathryn Woodward, sinalizam a importância do conceito
de identidade tomando como ponto de análise o corpo: “um dos locais envolvidos no
estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos servindo de
fundamento para a identidade”, (WOODWARD, 2006, p. 15).
Boltansky (1979, p. 119) apud Minayo (2008, p. 29) afirma que os
determinismos sociais jamais informam o corpo de maneira imediata, por meio de
uma ação que se exerceria diretamente sobre a ordem biológica sem a mediação do
cultural que os re-traduz e os transforma em regras, em obrigações, em proibições,
em repulsas ou desejos, em gostos e aversões, portanto, o corpo resulta direta e
objetivamente de tais determinismos.
A aproximação dos estudos sobre deficiência e de outros saberes já
consolidados, como os estudos culturais e feministas desafiou a hegemonia
biomédica de campo (DINIZ, 2007), gerando deste encontro teórico um extenso
debate sobre como descrever a deficiência em termos políticos, e não mais
estritamente diagnósticos. Ao longo da história

a sociedade reservou às pessoas com deficiência um lugar marcado pela
discriminação e segregação, onde, geralmente, prevalece um jogo
contraditório em que são considerados, ao mesmo tempo, normais –
quando lhes são atribuídas características especiais legitimadas pela
configuração da diversidade humana – a anormais, por não atenderem às
exigências dos padrões culturais relacionados à forma de organização
social vigente (SILVA, 2009, p. 13).

É importante ressaltar que os estudos acerca do modelo social da deficiência
fomentam um debate que inclui, ainda, a discussão das expressões “pessoa
deficiente”, “pessoa com deficiência” e “deficiente”. O movimento crítico mais
recente, no entanto, optou por deficiente como uma forma de devolver os estudos
sobre deficiência ao campo dos estudos culturais e de identidade, assim como
também os estudos sobre raça não adotam mais o conceito de “pessoa de cor”, mas
“negro” ou “indígena”, informações que só têm a contribuir para vencer o desafio de
afirmar estas duas alteridades-identidades como instrumentos de justiça social
efetiva.
A deficiência é uma expressão não apenas da vida biológica do indivíduo:
articula também identidades sociais, isto porque entrelaça fatores limitantes, de
ordem física, sensorial e efeitos do meio que a retrata, mais negando-lhe elementos
essenciais tais como trabalho, educação, habitação e lazer do que estimulando a
relação, o reconhecimento e a apropriação deste meio pelo indivíduo.
A concepção de saúde e doença perpassaram, por longo período, a
concepção de deficiência, na medida em que são frutos e manifestações de
condicionamentos sócio-históricos que desvinculam as pessoas do acesso a
serviços, bem como das suas tradições culturais, pois atuam como concepções
dominantes. Não deixam de serem manifestações da vida material, das carências,
dos limites sociais e do imaginário coletivo (MINAYO, 2008).
Entender o conceito de deficiência não apenas do ponto de vista da
consideração de lesões, perdas, alterações orgânicas, da falta, da incapacidade é
não caminhar no sentido de enviesar a deficiência como um fenômeno de
subalternidade (SILVA, 2009), o que implica afirmar que a deficiência não determina
uma condição estática, natural e definitiva: seu entendimento como tal é construído
pela sociedade, em suas relações e interações, em espaços e tempos diversos,
compreensão que se estende, inclusive, a muitas outras “diferenças”.

Historicamente,

esse

entendimento

acerca

da

deficiência,

e,

mais

precisamente, da cegueira, foi construído de maneira tal que condenou a pessoa
cega a uma “inexistência” real perante a sociedade durante um tempo bastante
significativo.
Nas sociedades primitivas era bastante raro existir pessoas cegas, pois o
infanticídio de deficientes visuais era comum. As crianças eram abandonadas ou
mortas. Nesse tipo de sociedade acreditava-se que pessoas cegas eram possuídas
por espíritos malignos. Em Esparta, cidade da Grécia antiga, crianças que nasciam
com algum tipo de deficiência eram consideradas subumanas, por isso eram
entregues ao estado para serem executadas. Na Idade Média, a cegueira, ou seja,
tornar a pessoa cega, ferir os olhos para privá-la de enxergar, era utilizada como
forma de castigo para crimes cometidos com a participação dos olhos, tais como
crime contra divindades e faltas às leis do matrimônio (MECLOY, 1974).
Pode-se datar como início de uma certa preocupação com o deficiente visual
o ano de 1260, quando Luis XIII fundou em Paris o asilo de Quinze-Vingts, uma
instituição destinada exclusivamente para cegos. Tinha com objetivo receber 300
soldados franceses que tiveram seus olhos arrancados durante as cruzadas. Essa
instituição ofereceu também atendimento a outros cegos da França. Contudo, na
visão de Dall'Acqua (1997), o asilo foi criado com o objetivo de retirar os cegos
franceses que viviam mendigando nas ruas de Paris e não para abrigar soldados
franceses. É notório o caráter assistencialista e expressamente segregacionista
dessa instituição.
Com a proliferação do Cristianismo a pessoa cega passou a ser considerada
como filho de Deus, sendo bastante dignificada no Evangelho. Assim os cegos eram
amparados em asilos e ao mesmo tempo destinados à inutilidade e ao
confinamento. Apesar de oferecer amparo aos cegos a Igreja católica apresentava
atitude contraditória, pois a Inquisição sacrificava pessoas com deficiência que eram
tidas como endemoniadas.
O século XVIII foi de significativa importância para pessoas com deficiência
visual, pois houve um avanço do conhecimento cientifico sobre os primeiros
conhecimentos anátomo-fisiológicos que forneceram subsídios para uma posterior
compreensão do funcionamento do olho e do cérebro. Nesse mesmo século foi
fundado na França o Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris por Valentin Hauy em

1784. Destacou-se por ser a primeira escola do mundo destinada à educação de
cegos.
Louis Braille, no século XIX, aluno desse mesmo instituto inventou a sistema
Braille em 1829, um sistema de leitura e escrita em relevo. Ele aperfeiçoou o código
secreto militar denominado escrita noturna que foi inventado por Charles Barbier em
1819. Este sistema foi de extrema importância na instrução de pessoas cegas que
passaram a ter acesso mais amplo ao mundo da leitura e da escrita.
Para Mazzota (2001) este instituto foi uma das primeiras iniciativas criadas
em benefício dos deficientes visuais, pois não se tratava de um asilo, mas sim um
local onde ocorria principalmente o ensino e leitura para a pessoa cega. No que diz
respeito ao Brasil, a primeira iniciativa de benefício aos deficientes visuais aconteceu
em 1854, no reinado de D. Pedro II, quando o mesmo criou o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos no Rio de Janeiro. No inicio do século XIX ainda perdurava o
modelo de escola segregada para cegos. Somente depois da Segunda Guerra
Mundial e com a Declaração dos Direitos Humanos, é que começou a se falar no
atendimento às pessoas cegas nas escolas regulares.
Em meados dos anos sessenta, surge o movimento integracionalista que tem
como base o principio de normalização, visando oferecer as mesmas condições de
vida das pessoas ditas normais às pessoas que possuem algum tipo de deficiência.
Entretanto, na opinião de Sassaki (1997) o movimento integracionalista não foi
suficiente para incluir o deficiente visual na sociedade, pois este processo não exige
mudança por parte da sociedade, mas somente adaptação do deficiente visual ao
meio social.
Para Sassaki (1997) a sociedade deveria modificar as suas estruturas para
receber as pessoas com deficiência, e isso acontece através do processo de
inclusão que é muito mais amplo que o de integração. Com base no princípio da
Inclusão a sociedade como um todo deveria, nesse sentido, acolher a
heterogeneidade e as especificidades de cada pessoa, agregando-se tanto os
deficientes como os não-deficientes, discussão que permeia inúmeros estudos sobre
a população deficiente no Brasil.
O breve resgate histórico feito acima perpassa pela “visão” ocidental atribuída
à pessoa cega. Visão essa representativa de uma compreensão restrita, mitológica,
e por vezes obscura, turva e incerta. De acordo a Rabello (2003) por muito tempo,
acreditou-se que a pessoa privada da visão era providencialmente compensada pela

maior acuidade dos sentidos restantes o que foi desmistificado pela teoria da
compensação sensorial, a qual, explica este mesmo autor, teve muita influência nos
trabalhos científicos sobre a cegueira. Essa teoria

acreditava que a ausência de um dos sentidos aumentava o grau de
acuidade dos sentidos restantes. Assim, uma pessoa cega teria em
compensação os outros sentidos mais apurados e uma conseqüente
superioridade sensorial em relação aos videntes. Hoje sabemos que as
pessoas que não enxergam não possuem os sentidos da audição ou do
tato, por exemplo, necessariamente mais apurados que as pessoas
videntes, apesar das fantasias e lendas que tentam justificar feitos
extraordinários atribuídos aos cegos (RABELLO, 2003, p. 203-204).

O modelo biomédico traz contribuições na medida em que desmistifica e
atualiza o conhecimento sobre a cegueira, todavia, também não consegue dar conta
de um amplo espectro de especificidades e necessidades da pessoa cega ou com
baixa visão, haja vista as informações que são apresentadas logo a seguir.
Atualmente o termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de
diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias,
mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. A
diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, profunda (que
compõem o grupo de visão subnormal ou baixa visão) e ausência total da resposta
visual (cegueira).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) em conferência em
Bangkok, 1992, o indivíduo com baixa visão ou visão subnormal é aquele que
apresenta diminuição das suas respostas visuais, mesmo após tratamento e/ou
correção óptica convencional, e uma acuidade visual menor que 6/18 à percepção
de luz, ou um campo visual menor que 10 graus do seu ponto de fixação, mas que
usa ou é potencialmente capaz de usar a visão para o planejamento e/ou execução
de uma tarefa.
Há vários tipos de classificação. De acordo com a intensidade da deficiência,
temos a deficiência visual leve, moderada, profunda, severa e perda total da visão.
De acordo com comprometimento de campo visual, temos o comprometimento
central, periférico e sem alteração. De acordo com a idade de início, a deficiência
pode ser congênita ou adquirida. Se está associada a outro tipo, como surdez, por

exemplo, a deficiência pode ser múltipla ou não. A deficiência visual compreende as
pessoas cegas, as pessoas com baixa visão ou visão subnormal e as pessoas com
a visão reduzida.
A pessoa cega tem somente a percepção da luz ou não tem nenhuma visão e
precisam aprender através do método Braille e de meios de comunicação que não
estejam relacionados com o uso da visão. O indivíduo com baixa visão ou visão
subnormal têm limitações da visão à distância, mas são capazes de ver objetos e
materiais quando estão a poucos centímetros ou no máximo a meio metro de
distância, ou seja, conserva parte da visão útil, necessitando de recursos ópticos e
educativos especiais. Pessoas com a visão reduzida podem ter seu problema
corrigido por cirurgias ou pela utilização de lentes.
Essas informações, como já foi dito, trazem, sobremaneira, grande
contribuição no entendimento acerca da deficiência visual, entretanto, a deficiência,
até pelo que já expressou-se até aqui, e pelo fato da própria humanidade não
caminhar num único fluxo, também passa a ser compreendida como uma
elaboração social, e não apenas como uma atribuição fisiológica do indíviduo.
Rabello (2007) coloca que a falta de informação das pessoas normalmente
leva a uma incompreensão a respeito da cegueira. Essa falta de compreensão faz
com que as capacidades sejam muitas vezes exageradas ou subestimadas. O autor
explica que a literatura específica procura desvelar os equívocos de uma falsa
concepção de cegueira, desfazendo mitos e estereótipos e situando o problema no
campo educacional, relacionando-o com as diferenças individuais.
Este mesmo autor enfatiza que essa literatura comprova que os sujeitos que
nunca enxergaram não sentem falta da visão, não se sentem compadecidos de si
mesmos, não anseiam pela luz, e a cegueira não tem um significado terrível para
eles como tem para o vidente. A sua relação com os videntes é que vai denotar para
eles a cegueira como terrível. Os cegos compreendem a falta que a vista representa,
devido às possibilidades dos que estão enxergando à sua volta. Os que enxergam
acabam por dar uma maior amplitude às limitações causadas também pelos
estigmas sociais que se manifestam em estereótipos culturais e que terminam
atingindo efetivamente as pessoas cegas. Quem reforça tal afirmação é Silva (2009)
quando nos diz:

Essa herança é o que impõe a soberania do olhar fisiológico como condição
de conhecimento, dado que essa é uma realidade para uma maioria que vê,
numa sociedade onde os indivíduos sobrevivem na menoridade, cativos e
impotentes que são para a afirmação das diferenças individuais
independente de sua representação numérica (SILVA, 2009, p. 21).

Essa limitações, resultantes de uma constante elaboração social, constituem
a “teoria do déficit”, que propiciava a estigmatização dos deficientes. Esta teoria é
substituída, então, pela “teoria da diferença” (COIMBRA, 2003), que representa,
sobretudo, a percepção social acerca da igualdade de direitos de todos aqueles que
são, de acordo a esta mesma autora, considerados deficientes. Assim, o final do
século XX é pontuado como um marco histórico de mobilização social sem
precedentes em favor dos direitos dos deficientes. No que Coimbra (2003) reforça:

O caráter significativo desses movimentos está traduzido no surgimento de
conceitos de integração social e inclusão social, como representativos das
lutas contra as posturas segregacionistas e de exclusão social daqueles
portadores, até então vigentes no seio da sociedade. O conceito de inclusão
social tem um significado ainda mais amplo que o primeiro, uma vez que
incorpora como princípios subjacentes a autonomia, a independência e a
equiparação de oportunidades e estende-se à sociedade a responsabilidade
de adaptar-se para acolher as necessidades de todos os seus cidadãos
(COIMBRA, 2003, p. 16).

Essa mudança de paradigma implica num avanço que transcende o modelo
biomédico, e encontra no modelo social da deficiência um importante apoio para a
sua disseminação. O modelo social da deficiência pressupõe a ruptura com os
estereótipos sociais acerca da diferença enquanto “imperfeição” ou lacuna de um
corpo idealizado, bem como com a representação de um corpo supostamente
inabilitado para a aceitação social plena (GOFFMAN, 1988).
Tal aceitação é caracterizada, nos estudos de Goffman (1988) pela
categorização estabelecida pela própria sociedade em relação às pessoas: reunindo
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma
dessas

categorias,

ou

seja,

de

todos

aqueles

e

aquelas

considerados

“desacreditados” em seu meio, fora da norma, do padrão.
Esses atributos constituem algo que de fato não representa o sujeito em sua
totalidade e que este mesmo autor denomina de estigma, ou seja, referencia como

um atributo profundamente depreciativo. Segundo Bacelar (1989) justamente não o
que se apresenta, mas o que se imagina do atributo apresentado quando salienta o
conceito de pessoa como uma construção fundamentada em valores de organização
social, não se reduzindo assim o indivíduo à representação biológica de uma
espécie, como diversas teorias o fizeram ao longo do tempo, resultando num
mosaico de diversos grupos estigmatizados.
São os estudos de Goffman (1988) que também alicerçam e fundamentam o
modelo social da deficiência: na década de 70, Paul Hunt, Michael Oliver, Paul
Abberley e Vic Finkelstein, sociólogos deficientes físicos formaram a primeira
organização de deficientes, em termos efetivamente políticos, da qual eram
gerenciadores diretos, no intuito de fortificarem a resistência intelectual, política, e,
de certa forma, histórica ao modelo médico de compreensão da deficiência,
transformando a deficiência numa questão eminentemente social (DINIZ, 2007).
Invertiam-se os papéis: essa organização foi além do tradicional modelo
médico que estabelecia a deficiência como consequência natural da lesão em um
corpo, devendo a pessoa deficiente ser submetida aos cuidados biomédicos. Esse
novo movimento constituiu um desafio na medida em que via a sociedade como
“incapaz” de conviver com a diversidade. De acordo à Diniz (2007),

o marco teórico do grupo de sociólogos deficientes que criaram a Upias foi o
materialismo histórico, o que os conduziu a formular a tese política de que a
discriminação pela deficiência era uma forma de opressão social. Oliver e
Barnes, em Deficientes e política social: da exclusão para a inclusão,
definem a experiência da opressão sofrida pelos deficientes como uma
“situação coletiva de discriminação institucionalizada”. E foi nesses termos
que os conceitos de lesão e deficiência foram politicamente redefinidos
(DINIZ, 2007, p. 16).

A dialética materialista histórica, inspirada nos conceitos marxistas, critica o
reducionismo da visão positivista acerca da sociedade, que deixa de fora a análise
da prática social dentro do modelo capitalista. Segundo Coimbra (2003) essa análise
exige a compreensão crítica dos elementos estruturais de caráter econômico e
político daquele sistema e incorpora conceitos, tais como, ideologia e poder,
necessários a uma visão da totalidade, acerca de tal prática, na perspectiva da sua
transformação.

O modelo social da deficiência inaugura um fecundo debate de vez que vai ao
encontro de ordenamentos sociais excludentes, o que inclusive, aproxima os
deficientes de outras minorias, grupos que também vivenciavam as tensões
produzidas pelos conceitos de natureza e sociedade. Esse desencadeamento
funcionou como um movimento de denúncia, de reflexão crítica sobre inúmeras
construções sociológicas que colocavam à margem não só a população deficiente,
mas tantos outros segmentos constantemente citados nesse estudo.
Os teóricos do modelo social da deficiência também trazem contribuições
nesse sentido porque também ampliam a crítica ideológica relativa às relações
sociais de produção e de poder inerentes ao sistema capitalista, pois também
rejeitam fortemente a concepção estática que o positivismo mantém acerca da
realidade social.
Diniz (2007) explica que, ao afirmar que a resposta para a segregação e para
a opressão estava na política e na sociologia, os teóricos do modelo social não
recusavam os benefícios dos avanços biomédicos do corpo com lesões, mas
queriam, sim, ir além da medicalização da lesão, fomentando, criando subsídios
para atingir as políticas públicas para a deficiência, contemplando os direitos, a
justiça social, bem como as políticas de bem-estar para quem já vinha sendo, há
longo tempo, privado de exercer sua cidadania.
Tanto o é que este movimento também não dissocia-se do contexto capitalista
no qual estava inserido. Através de seus teóricos e da realidade vivenciada pela
população deficiente na Inglaterra, pontua que a experiência da segregação, do
desemprego e da baixa escolaridade era uma extensão da inabilidade do corpo
lesado para o trabalho produtivo, principalmente por considerarem a deficiência
como o resultado de um ordenamento político e econômico capitalista, construtor de
um tipo ideal de sujeito produtivo, que remete ao que foi dito anteriormente sobre o
“corpo” pretendido pela sociedade.
Abberley, um dos precursores do modelo social, tornou-se deficiente físico em
virtude de uma poliomielite e junto com Finkelstein, um sociólogo deficiente sulafricano exilado no Reino Unido, foi, de acordo a Diniz (2007), um dos principais
estudiosos da tese da opressão pela deficiência. Relacionando capitalismo-lesãodeficiência este teórico analisou a eficácia da analogia entre a opressão sofrida
pelos deficientes e a opressão sofrida pelas mulheres e pelos negros, apontando
para a relação estreita entre essas situações de opressão.

Daí em diante seguiram-se múltiplos estudos culminando na consolidação
acadêmica dos estudos sobre a deficiência no Reino Unido. Em 1986 é criado o
primeiro periódico científico sobre estudos acerca da deficiência, referência atual nos
estudos que contemplam o debate sobre esta temática.
A “normalidade” instituída pelo capitalismo, alvo de crítica constante pelo
modelo social da deficiência, traduzia-se pelo culto ao indivíduo produtivo, indivíduo
esse também “construído” pelo fundamento biomédico através de uma ideologia da
normalização, veementemente combatida por assegurar a invisibilidade e o não
acesso à esfera pública por parte da população deficiente. O fundamento biomédico
acabou por prescindir da problemática social, negligenciando o fato de que o corpo
humano está permeado pelas determinações das condições, situações e estilos de
vida (MINAYO, 2008).
O modelo social contribui, desta forma, na compreensão de uma condição
que não é, de fato, um desvio do normal, mas sim, uma das partes da existência
humana, plural e diversa, em essência. O que reforça a inclusão não apenas como
um movimento de inserção destas pessoas nos diversos círculos sociais, mas num
movimento também inverso: destes mesmos círculos serem uma extensão da vida
destes indivíduos e não um impedimento ao seu ir-e-vir na sociedade.
Destaco como de suma importância, sinalizar a relevância que sempre deu-se
à visão, como sentido que apreende a realidade em sua totalidade, tomando como
parâmetro a modernidade e a pós-modernidade, para, em seguida, no terceiro
capítulo, pontuar a fala dos colaboradores e colaboradoras entendendo que a sua
“visão” perpassa pela interpretação que fazem sobre a realidade, através do
conjunto de vivências que pertencem ao seu fazer cotidiano.
Esse “olhar” interpretativo, resultado da interação com o mundo social não
apenas composto de indivíduos videntes, é a singularidade que marca cada
colaborador e cada colaboradora em sua fala, no capítulo que contempla a análise
dos dados, mais adiante. Em seu constante processo de educar-se e educar os
“olhos” do outro com a(s) sua(s) diferença(s) exposta(s) e não “impostas” como as
mais diversas elaborações sociais coletivas o fizeram, seja através da estereotipia,
seja através da estigmatização. Em cada fala captada e registrada na íntegra (vide
apêndice D, p. 182), desvela-se uma história, uma multiplicidade de olhares
lançados nas diversas etapas de vida, olhar que também emana da voz de cada um
deles.

Veiga-Neto (1996, p. 19) revela que “todos nós que hoje exercemos a
docência ou a pesquisa em Educação tivemos uma formação intelectual e
profissional em moldes iluministas” e, isso, num mundo que se globaliza regido pela
lógica capitalista se reflete na perene crise que hoje se instaura tanto sobre as
tendências conservadoras, como as progressistas. O mesmo propõe que devemos
desconfiar das bases sobre as quais se assentam as promessas e esperanças nas
quais nos ensinaram a acreditar. O autor fala do compromisso docente no que toca
ao exame e à crítica destas mesmas bases quando diz que:

Meu objetivo é bastante modesto: dou-me por satisfeito se puder contribuir
para que cada professor e cada professora não aceite automática e
silenciosamente, de modo não problemático, as grandes declarações de
princípio que vêm há mais de duzentos anos dando sustentação ao mundo
moderno e, de certa maneira, contribuindo para justificar o autoritarismo e a
dominação – étnica, religiosa, racial, de gênero, etc.- em termos
econômicos, culturais, morais e políticos (VEIGA-NETO, 1996, p. 20).

Quando fala do papel que é atribuído à visão, celebrada enquanto sentido
privilegiado capaz de fazer uma mediação acurada e fidedigna entre nós e a
realidade, Veiga-Neto (1996) utiliza esta mesma idéia, de se conceder à visão a
possibilidade de revelar-nos como é mesmo a realidade, para problematizar as
noções de realidade, de sujeito e de verdade (grifo meu).
Mas, o que dizer daqueles que não têm essa “visão ocular” tão exaltada e
muitas vezes manipulada ao longo dos tempos? Adentremos no campo da
epistemologia, representada diversamente no campo das Ciências Naturais e
Humanas no que toca ao acesso à realidade exterior por meio da razão, que, se
utilizada corretamente resultará num estado de consciência; e também por meio da
linguagem, entendida como um instrumento capaz de descrever o mundo e, de certa
forma, representá-lo.
A lógica positivista tem na linguagem uma lógica de representação do mundo
e é esta mesma linguagem a representação de um olhar mais minucioso ou menos
distorcido. Enquanto que a lógica dialética analisa essa distorção da “visão” na
representação da ideologia, por exemplo, como ilusão ou falsa consciência. Assim, o
que nos é apresentado aos olhos pode ser tomado como uma realidade pouco nítida

ou distorcida, necessitando, assim, de outros “olhos” para captar o mundo e a nós
mesmos.
Estes outros “olhares” surgem no projeto da Modernidade representados no
campo epistemológico como já foi descrito, mas ainda muito restritos ao campo
acadêmico pois “essas epistemologias se opõem ao senso comum e desconfiam
dos olhares menos atentos sobre o mundo.[...] Cada uma delas quer para si o
privilégio de ser mais verdadeira” (VEIGA-NETO, 1996).
A multiplicidade de novas tendências, a partir de meados do século XIX, nas
Artes, na Literatura, na Filosofia, na Ciência, caracterizada de tendência, perspectiva
ou condição pós-moderna causou a crise dos paradigmas18, na qual ocorre a
transição de epistemologias que se esgotam e vão dando lugar às novas formas de
pensamento. No que novamente evoco Veiga-Neto (1996) quando ele coloca:

Ora: se para o Iluminismo é preciso tomar cuidado com as impressões
imediatas, para as perspectivas pós-modernas qualquer impressão é, ao
mesmo tempo que impressão; também uma conformação sobre o mundo.
Isso significa que as imagens que o mundo, principalmente social, nos
apresenta, a rigor, ele não nos apresenta isentamente, isso é, é o olhar que
botamos sobre as coisas que, de certa maneira, as constitui. São olhares
que colocamos sobre as coisas que criam os problemas do mundo. Em
outras palavras, não há problemas em si – sejam de natureza científica,
filosófica, estética, social, etc.- pairando numa exterioridade, inertes num
grande depósito à sombra, à espera de serem, antes, encontrados pela luz
que lançamos sobre eles e, depois, solucionados pela razão (VEIGA-NETO,
1996, p. 27).

Assim, a relevância é dada não apenas ao que acontece, mas à leitura como
resultado do que ocorre ao nosso redor. E é a linguagem que cria um universo de
produção de signos e de sistemas de significação: daí resultam os fenômenos
sociais, a serem interpretados e explicados. O autor coloca que o que dizemos sobre
as coisas nem são as próprias coisas (como imagina o pensamento mágico), nem
são uma representação das coisas (como imagina o pensamento moderno); ao
falarmos sobre as coisas, nós as constituímos.

18

Tendência, perspectiva ou condição pós-moderna são signos utilizados pelo autor no sentido de
contemplar toda a produção advinda desta quebra de paradigmas, quando o conhecimento passa por
outras formas de sistematização e como ele mesmo diz “indo na contramão das tentativas
iluministas”, ou seja, fazendo uma releitura do pensamento moderno.

Em outras palavras, os enunciados fazem mais do que uma representação do
mundo: eles produzem o mundo. As perguntas do tipo: então, não existe uma
realidade exterior a nós? Ou o mundo só se constitui quando eu falo/penso sobre
ele?, segundo Veiga-Neto (1996), pode-se responder que essas questões são mal
formuladas. Em suma, o que importa não é saber se existe ou não uma “realidade
real”, mas sim, saber como se pensa essa realidade. O que se pensa é instituído
pelo discurso que, longe de nos informar uma verdade sobre a realidade ou colocar
essa realidade em toda a sua espessura, o máximo que pode fazer é colocá-la como
uma re-presença, ou seja, representá-la. É assim, então, que assume imensa
importância compreender a representação como o produto de uma exterioridade em
que cada um se coloca e a partir da qual cada um traz, a si e aos outros, o que ele
entende por mundo real.
E é justamente nesta realidade que também se baseia esta proposta de
trabalho, que busca, seja na apreensão de uma literatura acadêmica, seja na escuta
sensível de atores sociais, segmento da sociedade cuja voz ou projeto de vida
geralmente não foi durante muito tempo considerado e formalmente deixado de lado,
captar, através de outros “olhares”, elementos que auxiliem nesta tão discutida
temática de estudos que envolvem as questões relacionadas à construção da
identidade étnico-racial19 de pessoas cegas, analisando essa exterioridade da qual
os colaboradores da pesquisa são parte fundamental, a partir do que cada um traz
de si e de sua relação com o outro; o seu entendimento de mundo, a sua
perspectiva de realidade, partindo do seu processo de construção identitária no que
toca ao aspecto racial.
Desssa maneira, Coimbra (2003) ressalta que a proposta de inclusão implica
a percepção do deficiente enquanto sujeito ativo capaz de construir o seu próprio
conhecimento, o que significa a transformação da sociedade, por meio também de
suas instituições, sobretudo, a escola, ainda pautada em princípios de racionalidade
positivista. A autora defende uma nova concepção de Educação e conhecimento,
baseado na complexidade, na multirreferencialidade e na intersubjetividade das
condições humanas.

Inicialmente o título do meu trabalho era “A construção/constituição da identidade étnico-racial de
pessoas cegas”, após várias leituras constatei que o termo constituição não dava conta do caráter
fluído e dinâmico que perpassa um processo identitário (baseada nas leituras de Tomaz Tadeu da
Silva, vide referências bibliográficas).
19

Existem ainda muitas propostas no campo da Educação que definem o
educando e a educanda não pelo que ele(a) tem para contribuir no seu processo de
aprendizagem, mas o contrário, propostas que estabelecem a pessoa pelo que ela
não tem, comparando-a frequentemente, no caso da pessoa cega, com a pessoa
vidente. No que Rabello (2003) acrescenta:

Sem abordá-la na sua totalidade, não levam em consideração outras formas
de leitura e escrita que as pessoas cegas podem empregar para representar
e recuperar significados. Observamos que essas formas não têm sido
utilizadas de maneira sistemática na educação do deficiente visual, apesar
de suas inúmeras possibilidades, inclusive para a potencialização dos
sentidos de que dispõe o indivíduo (RABELLO, 2003, p. 203).

A Contemporaneidade coloca-se como um espaço onde é possibilitado
pensar caminhos alternativos para a consecução das expectativas inclusivistas
voltadas aos deficientes pois anima, dá vida a tantos outros princípios que
privilegiam a alteridade bem como práticas educativas que façam fluir um processo
auto-construtivo de conhecimento e de desenvolvimento do indivíduo. Há que se
continuar tentando encurtar o caminho entre os grupos que hoje lutam pela sua
dignidade de ser e estar no mundo e os mecanismos de construção do
conhecimento.
Como já foi dito a Inclusão tem uma amplitude maior em relação à Integração.
A Integração, enquanto um princípio ou uma diretriz político-social, constituiu
tentativa de combater a prática da exclusão dos deficientes, considerados inválidos,
internados para “tratamentos” ou confinados em suas casas, sem o mínimo convívio.
No entanto, não dá conta de uma transformação recíproca: condiciona o deficiente
na aquisição e na disposição de um esforço unilateral de superar as barreiras
físicas, programáticas e atitudinais existentes em nossa sociedade (COIMBRA,
2003).
Os ambientes e serviços não são adaptados, o sistema pressupõe que o
indivíduo consiga transpor barreiras por mérito e capacidade próprias. Este
movimento, porém, dá lugar a um outro: qual seja, da Inclusão Social (grifo meu)
que entende necessária a bilateralização, ou seja, uma parceria entre a sociedade e
os deficientes. Este é um importante marco no entendimento de que assim como os

deficientes, outros grupos também são parte da sociedade, não ficando à parte da
mesma.
A Inclusão contempla um avanço político através de vários documentos: a
Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, em 1989; a Conferência
Mundial sobre a Educação para Todos, em Jontiem, em 1990; o Regulamento das
Nações Unidas para a Igualdade de Oportunidades dos Deficientes, em 1993; a
Declaração de Salamanca, em 1994; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, nº 9394/96, em 1996; a Lei Federal nº 7.853; a Convenção Interamericana
para eliminação de todas as formas de Discriminação Contra Pessoas Com
Deficiência, na Guatemala, em 1999;

a Política Nacional para a Integração da

Pessoa com Deficiência, pelo Decreto nº 3. 298, de 1999; a Portaria nº. 1679, de
1999; o Parecer nº 17.2001; e o Programa Educação Inclusiva: Direito à
Diversidade, de 2004.
Estes documentos trazem a compreensão da Educação como uma forma de
garantir direitos e oportunidades a todos, partindo-se do ato de assegurar ações de
inclusão para as pessoas deficientes, com a finalidade de melhorar o ensino e a
aprendizagem, pois um ambiente propício ao exercício da escolaridade seria aquele
que contemplasse condições que atendessem às demandas gerais e específicas de
seus educandos e educandas, não “independente de” mas, levando em
consideração todas as questões que demarcassem as diferenças individuais.
Todavia, mesmo com toda produção legislacional, direcionada a uma
Educação Inclusiva, como forma de fomentar outras políticas que assegurem a
inclusão para todos os segmentos populacionais maciçamente relegados, ainda são
inúmeros os obstáculos que se antepõem à efetivação de uma sociedade realmente
inclusivista.
Quando se fala em Educação Inclusiva Coimbra (2003) aponta:

A Educação Inclusiva, dessa forma, ainda parece longe de ser uma
realidade no nosso país, uma vez que o sistema mantém a sua perspectiva
tradicional, qual seja, a de preparar-se para realizar um processo educativo
cujo princípio é o da padronização e que se volta para os indivíduos
considerados em condições “normais” para assimilarem os seus padrões de
ensino, o que significa muita pouca preocupação com as diferenças ou
diversidade de características dos educandos (COIMBRA, 2003, p. 62).

Mais adiante, nas narrativas captadas e agrupadas ver-se-á como os
colaboradores e colaboradoras expressam a influência da educação, seja familiar,
escolar ou por meio do convívio em outras instituições, trazendo ou não esta relação
com princípios integracionalistas ou inclusivistas.

Se não é verdade que a história oral é um lugar de onde os setores populares falam, pelo
menos é deles também, e isso não pode ficar silenciado[...].
Dolores Plá20

CAPÍTULO 2

2. PERCURSO METODOLÓGICO

2.1 Explicando brevemente a trajetória da História Oral

2.1.1 Alguns conceitos importantes acerca da História Oral

Neste capítulo desvelam-se as veredas metodológicas alcançadas no vir-aser da pesquisa, isto porque o projeto inicial de trabalho também se depara com as
necessidades constantes de modificações, seja no seu modo de fazê-lo, seja no
compreender a razão de fazê-lo desta ou daquela forma. Não é à toa que o ato de
pesquisar nasce de um desejo indagatório e essencialmente inquietante. Deparar-se
com dúvidas e tantos outros questionamentos constituem, de fato, parte da
existência humana.
Adotar a história oral como método implica em opção de utilizar as entrevistas
como ponto de partida para os demais andamentos da pesquisa, privilegiando-as
como essência dos estudos. Dando aos testemunhos o lugar de ponto fundamental,
básico, das análises (MEIHY, 2007, p. 72), colocando em relevância os atos, as
relações e as estruturas sociais em que ambos se dão, resultado que são de
construções humanas significativas (MINAYO, 2008). Por tal razão se considera
importante expor algumas informações sobre a história oral de vida, partindo-se de
um contexto maior, qual seja o da História Oral, no intuito de facilitar a compreensão
desta pesquisa entremeada por este viés metodológico.
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A História Oral também obedece a uma sistemática organização no que tange
às formas de se capturar as narrativas de vida: divide-se em história oral de vida,
história oral temática e tradição oral (grifo meu). Esta divisão é estabelecida em
virtude do modo de condução das entrevistas. Na história oral de vida privilegiam-se
as versões individuais dos fatos da vida, isto porque “as histórias de vidas são
decorrentes de narrativas e estas dependem da memória, dos ajeites, contornos,
derivações, imprecisões e até das contradições naturais da fala” (MEIHY, 2007, p.
35), ou seja, a condução da entrevista se dá de forma mais livre, partindo de um
roteiro mais amplo que permita ao colaborador ou colaboradora terem maior
liberdade em sua construção narrativa.
A história oral de vida constitui o movimento de controle da narrativa sobre si
mesmo: caracteriza-se assim por ser a narrativa do conjunto da experiência de vida
de uma pessoa, valorizando, desta forma, os papéis individuais, não os isolando do
contexto em que são exercidos, mas dando-lhes a devida relevância social. Pautase, ainda, em descobrir o ponto de vista e as motivações dos também participantesprotagonistas da História, geralmente descartados da historiografia oficial que
privilegiou outras dinâmicas de poder, sobre os acontecimentos de seu tempo.
A história

oral

temática

perpassa pela aplicação de questionários,

procedimento também adotado em outras técnicas de coleta de dados consideradas
tradicionais. Além disso, dialoga também com outros documentos, nela a atuação do
entrevistador é mais explícita, ao contrário da história oral de vida, na qual o
entrevistador ou entrevistadora atuam mais discretamente entendendo-se que,

dado seu caráter específico, a história oral temática tem características bem
diferentes da história oral de vida. Detalhes da história pessoal do narrador
interessam apenas na medida em que revelem aspectos úteis à informação
temática central (MEIHY, 2005, p. 163).

Um importante aspecto a ser explicitado é justamente a singularidade da
aplicação do questionário na história oral temática: as respostas não são obtidas tão
somente por escrito porque a fluidez da oralidade é imprescindível. Afinal processos
narrativos orais e escritos encerram diferenças as mais diversas.

A tradição oral, por sua vez, envolve a observação e o trabalho com a
memória coletiva, o que a coloca numa singularidade única, essencialmente
peculiar: permeia fundamentos míticos, rituais e vida material de grupos. Exemplo
são as sociedades ágrafas que durante muito tempo criaram suas formas de
resistência frente a tantos grupos de dominação.
A percepção do indivíduo e do seu grupo emerge de uma outra dinâmica que
não a da história oral de vida e da história oral temática. São as estruturas e os
comportamentos do grupo que darão a dimensão da noção de passado e presente
de uma determinada cultura, inclusive como essa noção possa ter fomentado a
criação de mecanismos de sobrevivência e resistência, de vez que a tradição oral
contempla:

Explicações sobre a origem dos povos, crenças referentes às razões vitais
do grupo e ao sentido da existência humana como experiência que imita a
vida, o comportamento e o destino de deuses, semideuses, heróis e
personagens malditos e históricos. O calendário, as festividades, os rituais
de passagem, as cerimônias cíclicas, as motivações abstratas de tragédias
eventuais e doenças endêmicas ou epidêmicas são matéria da tradição oral.
O sujeito nesse tipo de pesquisa é sempre mais coletivo, menos individual,
e por isso a carga da tradição comunitária é mais prezada e presente,
porque continuada (MEIHY, 2005, p. 166).

A apreensão dos dados, nesta modalidade da história oral, será sempre
direcionada às pessoas que guardam as tradições de determinado grupo, isto é, sua
síntese, para quem é legada a missão de salvaguardar na memória o patrimônio das
gerações anteriores e também o papel de identificar quem, da geração posterior,
herdará os conhecimentos que continuarão a fazer parte do destino da comunidade,
reconstrutora efetiva de parte de sua própria história.
Estabelecidas as breves e devidas distinções entre os tipos de história oral é
importante afirmar que a mesma, no âmbito deste estudo, não passa apenas por
uma simples escolha metodológica, mas uma tentativa de tornar acessível a
experiência alheia, em seus conhecimentos e saberes, de pessoas que precisam ter
suas vivências valorizadas, percebendo o sentido social, discursivo e político destas
falas por muito tempo não incluídas no projeto “democrático” que por anos figurou
como algo já legitimado, mas que, na prática não germinou a inclusão social de

tantos grupos que hoje buscam e reivindicam um outro status quo histórico. No que
evidencia Thompson (1992):

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação.
Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria
desconhecida do povo [...]. Leva a história para dentro da comunidade e
extrai a história de dentro da comunidade. E para cada um dos historiadores
e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um sentimento
de pertencer a determinado lugar e a determinada época. Em suma,
contribui para formar seres humanos mais completos [...]. E oferece os
meios para uma transformação radical no sentido social da história
(THOMPSON, 1992, p. 44).

O desejo de buscar um melhor conhecimento da história e da sociedade
contemporânea, baseando-se na oralidade, indo na contramão de uma ciência que
ainda deslegitima o seu entorno social e os sujeitos que o compõem estimulou a
escolha por tema tão “inesperado”, procurando, na “visão e na versão que emanam
do interior e do mais profundo da experiência dos atores sociais” (LOZANO, 1996, p.
16.), uma outra alternativa para compreender como os itinerários de vida auxiliam na
formação de processos identitários muitas vezes tão dolorosamente ou mesmo
indiferentemente vivenciados.

2.1.2 História Oral no contexto mundial

A narrativa sempre esteve presente na existência humana. A oralidade
antecede ao que hoje denominamos “sociedade de base escrita”. A História, mesmo
antes de ser escrita, passa por etapas narrativas e outras manifestações de
oralidade. Atente-se para a existência, ainda hoje, de grupos ágrafos. Estudos
comprovam que a Ilíada e a Odisséia, bem como a Bíblia têm origem na oralidade.
De acordo a Meihy (2007) a prática do registro de histórias servia tanto como
forma de conhecimento, normatização dos comportamentos coletivos ou estratégia
de dominação, na medida em que revelava tanto o alcance dos limites pessoais e de
grupos além de estabelecer parâmetros políticos de convívio: narrativas orais

instruíram visões dos que chegavam e ouviam relatos depois vertidos para a escrita,
quando do contato dos colonizadores com nativos de África, América, Oceania e
demais regiões asiáticas.
O registro desses relatos inaugura relações de poder que direcionam o legado
do conhecimento a uma parcela ínfima da sociedade. A transmissão de
conhecimentos e informações de geração à geração forçava o desenvolvimento da
memória e das práticas de narrações que davam sentidos a um tipo de prática de
contar, no entanto, com o advento da escrita, emerge uma outra concepção de
memória, desta vez, permeada pelo registro escrito. Assim,

a hegemonia do saber escrito pelos chamados escribas ou copistas e sua
reclusão em ambientes distantes do acesso público decretaram uma
espécie de polarização dos códigos. Resultado disso, a depreciação do
prestígio da oralidade em detrimento da escrita, que ganhava estatuto de
poder. É sob essa égide que surgiam as primeiras universidades, templos
do saber codificado. O letramento foi se instalando nas sociedades de
maneira a determinar formas privilegiadas de ver a cultura (MEIHY, 2007, p.
94).

A escrita nasce e é posta como aliada da expansão e do colonialismo em
virtude da conquista de novos espaços decorrentes das grandes navegações depois
do século XVI demarcando uma nova maneira de expressão hegemônica:

O poder dos dominadores se estabeleceu por meio da imposição do código
grafado usado pelas línguas de preponderância que, por sua vez, trataram
de se impor como oficiais submetendo as outras. Mesmo entre os
conquistadores, a palavra escrita diferenciava em seu uso do oral. Quanto
mais próxima do poder, a linguagem ganhava sentido protocolar que a
distinguia das proximidades do uso comum do oral. O poder hierarquizou o
significado da expressão oral, que passava ter sentido menor em relação à
escrita, que, por seu turno, ganhava o estatuto de oficializadora de atos
gerais da vida. Isso derivou do germe medieval que extremava as
experiências de registros. A oralidade, então, projetou-se como forma de
expressão popular, informal, e apenas os cultores da escrita, religiosos,
juristas ou legisladores, responsáveis pela compilação e transmissão da
cultura oficial, foram encarregados de cuidar da redação, guarda e ciência
dos textos relevantes. Logicamente, o refinamento oral sobreviveu às
investidas, mas mesmo ele passou a ter um filtro escrito: a Literatura e a
gramática agindo como formas reguladoras ou de crivo (MEIHY, 2007, p.
98).

A Modernidade marca a amplitude da imprensa como meio escrito de
divulgação que atingia as camadas menos favorecidas, mas isso não implicava na
apropriação de saberes, o mecanismo de divulgar intentava persuadir, submeter,
controlar, dilatando, inclusive, a distância entre grupos que falavam e escreviam e
entre outros que apenas falavam: o domínio da escrita, em tantos casos, transformase em critério de divisão social.
A reputação e o uso da palavra escrita submetem a oralidade. O registro
escrito se torna mecanismo da oficialidade e do exercício do poder. Informalidade
equivalia à oralidade. A escrita ganha status oficial de registro, sobretudo quando
exercida pelas camadas referenciadas como nobres. Os arquivos surgem como
solução de depósito e guarda do que passou a se considerar como documento (grifo
meu) e, consequentemente, História oficial.
Institucionalizados os arquivos, remete-se pouca ou quase nenhuma
importância ao relato oral, sobretudo quando originado em camadas mais
desfavorecidas da população, a História “oficial” distancia-se dos registros orais e
imprime também a organização de classes sociais, feita em cima dos critérios de
acesso à escrita. Neste contexto “a escrita criou um novo personagem no mundo
moderno, o analfabeto. Sem consideração, erroneamente, o analfabeto é excluído
como se não tivesse uma cultura própria que atestasse sua humanidade”
(VILANOVA, 1997 apud MEIHY, 2005).
Ainda que a confiabilidade em documentação essencialmente escrita
acompanhasse boa parte dos historiadores, destacam-se: Michelet que registra a
história da Revolução Francesa; Macaulay que produz a história da Inglaterra e
tantos outros historiadores que segundo Meihy (2005) se valeram do uso da
oralidade, através da coleta de testemunhos do povo, para elaborar trabalhos
históricos, contrariando os iluministas, defensores do estatuto disciplinar da História,
racionalizando, sobretudo, os métodos de fazê-la.
Aos que não dominavam a escrita e por conseqüência a leitura restava o
legado da transmissão oral, declarada como contrária ao padrão escrito: oficializar a
escrita significava aumentar ainda mais a grande linha de separação de classes,
mesmo sendo a oralidade comum a todos os circuitos sociais, porque inerentemente
humana, foi ficando relegada, cada vez mais, à informalidade e, resultante disso,
sua consideração enquanto motivo de análise “científica” menor (MEIHY, 2007).
Todavia, com o advento da moderna história oral, o signo oral, em razão de sua

fluidez, resguarda um caráter subversivo na medida em que passa a figurar como
contraponto ao estabelecido pela oficialidade da letra escrita.
A escrita assinala a transição da Pré-História para a História. No que se refere
à História Oral assinala-se como marco transitório para o que hoje denomina-se
moderna história oral (grifo meu) a agregação dos aparelhos eletrônicos à captação
das narrativas, ou seja, no auxílio que estes trazem ao processo de verter o oral
para o escrito, obtendo-se textos que servirão para posterior registro, arquivamento
e/ou uso analítico.
Ainda que a palavra escrita ganhasse predominante relevância em relação à
palavra falada, no âmbito das relações de poder, a narrativa oral subverte um estado
que parecia-lhe permanente e por meio dos recursos eletrônicos passou-se do uso
informal destes relatos captados em forma de entrevistas a uma sistematização de
conteúdos regidos por critérios cuidados por práticas estudadas que auxiliaram na
definição destes relatos como “científicos” e também “históricos”.
Tais relatos foram assumidos em formas de entrevistas resultadas de uma
busca mais criteriosa e precisa: apenas após a Segunda Guerra Mundial é que a
História Oral embasa critérios diferenciadores das demais formas até então
consagradas de entrevistas (MEIHY 2005; 2007). Logo:

A história oral, portanto, é recente fruto do convívio urbano, atenta e
fenômenos de interesse do público amplo e triada por debates atentos à
fundamentação de seus usos. A moderna história oral nasceu em 1948,
portanto depois da Segunda Guerra Mundial, na Universidade de Colúmbia,
em Nova York. E não é sem motivo que isso se deu naquele espaço e
tempo. Em Nova York, a Universidade de Colúmbia representava uma
espécie de vanguarda das atividades culturais institucionalizadas, e a
cidade capitalizava os acontecimentos decorrentes do fim da guerra.
Atuando como um centro irradiador de cultura, o funcionamento das rádios
e demais meios de comunicação tinham Colúmbia como sede. A junção da
investida acadêmica em um projeto sobre as elites intelectuais de então e
os testemunhos de pessoas do povo definiam duas linhas de atuação de
trabalhos com entrevistas. O mais importante jornal da época já era o The
New York Times, e na mesma quadra onde funcionava o noticioso Times
Square – situavam-se várias estações de rádios e foi nesse contexto que as
histórias de pessoas comuns, de vítimas da guerra e de tantos que
suportaram as tropas lutando fora do país, eram contadas e transmitidas.
Gradativamente, substituía-se a exclusividade dos nomes importantes e
mesclava-se um rol de histórias cotidianas, que falavam de realidades bem
comezinhas. A repercussão desses casos causava enorme comoção social.
Professor da Universidade, Nevins, organizou um arquivo e oficializou o
termo “história oral” que passou a ser indicativo de uma nova postura diante
da formulação e difusão das entrevistas. Isso se deu quando combinaram
os avanços tecnológicos com a necessidade de se propor formas de

captação de experiências vividas e surpreendidas no tempo real das
pessoas. Os relatos combinados com a necessidade de registrar
experiências gravadas e transmitidas por meios mecânicos facilitaram a
democratização das informações e serviu de base para o sentido da história
oral, que, então, para diferenciar-se de outras práticas, ganhou o adjetivo de
moderna (MEIHY 2005; 2007, p. 92-93; 102-103).

Atesta-se, nesse sentido, a mudança na atribuição de um papel de relevância
no que tange à história oral, exclusividade posta tão somente para o registro escrito
proveniente de feitos considerados notáveis. Observe-se que no trecho citado
acima, mesmo no âmbito do nascimento da moderna história oral ainda visava-se a
uma parcela “privilegiada” cultural e intelectualmente da sociedade. Porém, a força
do relato oral de grupos considerados “minorias” também passam a integrar
prioritariamente a pauta de estudos de diversos pesquisadores: o registro e a
divulgação de experiências consideradas relevantes no meio urbano, promovendo
um estímulo à compreensão da história local, valorizando o indivíduo e distinguindoo nos variados contextos incorporam um novo ser-estar social, porque este mesmo
indivíduo, inscrito numa vivência coletiva também, juntamente com a sua
comunidade, teria a possibilidade de sentir-se parte da história. É importante
ressaltar que a história oral passou por um longo processo de maturação ao ser
consagrada também como parte de um saber científico (MEIHY, 2005; 2007).
A história oral supera um certo exclusivismo da história de figuras
consideradas “exemplares” de vez que também acolhe pessoas comuns,
aconchegando a si a história de grupos que ficaram à margem do processo de
integração social, realidade da população negra, bem como da população deficiente,
no mundo e também no Brasil.

2.1.3 A História Oral no contexto brasileiro

A História Oral no Brasil, diferente de outros países de mais longa tradição
democrática, encontra na ditadura militar e na censura fortes oponentes ao seu
reconhecimento como instrumento do fazer histórico, pautado numa produção
reflexiva. Na ditadura ao registro era atribuído o termo “depoimento”, esse registro,

feito em forma de entrevistas, tinha na triagem da censura a limitação da expressão
livre, desimpedida.
Este

período

marca

a

estigmatização

da

liberdade

de

expressão,

transformada pelos círculos de poder na negação de um livre exercício políticosocial, público e principalmente de interesse coletivo. Daí para os dias atuais
reclama-se ainda a carência de tradições institucionais que não dissociam o
compromisso político do dever da pesquisa e paralelo a isso Meihy (2007) aponta
para a crescente imposição da história oral nas academias multiplicando
questionamentos acerca da concepção elitista e alienada da cultura: o que formula
um outro debate que é a consideração da história oral como disciplina no Brasil, mas
que, no entanto, não se constituirá em questão a ser abordada neste trabalho de
pesquisa.
Os estudos de Meihy (2005; 2007), considerados referência em larga
produção analítico-reflexiva sobre a história oral no país, seja como ferramenta,
técnica,

método,

forma

de

saber

e

disciplina,

justificam-no

como

autor

constantemente citado neste estudo, pela sua militância na disseminação da história
oral como elemento de transformação social, apontando ainda que, no Brasil:

a história oral brasileira é, inclusive, uma das alternativas para a afirmação
da democracia. Vale, pois, dizer que a história oral tem dupla função
política, posto que se compromete tanto com a democracia – que é
condição para sua realização – como com o direito de saber – que permite
veicular opiniões variadas sobre temas do presente (MEIHY, 2007, p. 111).

O golpe militar de 1964, a Campanha pela Anistia no fim dos anos 70 e a
Abertura Política foram elementos constitutivos de um período em que era intenso o
sentimento de resguardar a memória de um tempo considerado difícil. Como a
sobreposição da escrita à oralidade no contexto europeu também no Brasil a história
oral passou um equivalente período de “exilamento”. Trabalhos publicados entre as
décadas de 70 e 80 asseguram a configuração da história oral como uma
necessidade constante do exame social de realidades específicas, sendo parte da
década de 80 e seguindo-se à década de 90 um outro momento de consolidação da
história oral no Brasil.

Hoje, o Brasil passa a ter lugar destacado como promotor de trabalhos de
história oral, dada a sua originalidade e poder de síntese, com destaque para os
núcleos de estudo implantados e consolidados institucionalmente em Pernambuco,
Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Bahia e São Paulo.

2.2 Adentrando no universo da pesquisa

O universo da pesquisa foi delineado, levando-se em consideração os
percalços que se sucedem em forma de impedimentos, refazimento dos planos, bem
como reestruturação do trabalho como um todo, em torno da participação de três
colaboradores e três colaboradoras, todos deficientes visuais. Este universo
compreende como meio social, como espaços de pesquisa o Setor Braille da
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, local onde deu-se a coleta de dados durante
um período de aproximadamente um ano e dois meses, promovendo-se cerca de
dois a três encontros com cada colaborador e cada colaboradora; a Associação
Baiana de Cegos, com encontros mais reduzidos, num espaço de três meses e, a
residência de uma das colaboradoras, em um mês, perfazendo, só para a coleta de
dados um total de um ano e seis meses .
Foi utilizada no primeiro encontro com cada colaborador(a), após as devidas
apresentações, bem como assinatura do Termo de Consentimento Livre e PréEsclarecido (vide apêndice A, p. 178), uma pergunta pré-teste (vide apêndice B, p.
180), com a finalidade dar uma idéia do que seria enfocado nos próximos encontros.
O objetivo não foi o de sugestionar os entrevistados e entrevistadas acerca do tema
em questão, mas justamente dar subsídios para a autora do estudo sistematizar, dali
por diante, um roteiro de entrevista que se adequasse aos colaboradores e às
colaboradoras, levando-se em consideração, um aproveitamento efetivo de todas as
suas contribuições.
Como já dito anteriormente opto pelo recorte teórico metodológico alicerçado
nas histórias de vida e utilizo como tema a identidade étnico-racial em seu processo
de construção, detendo-me, contudo, em aspectos biográficos que considero
pertinentes para a análise, mais à frente, dos dados obtidos. Em cada encontro
procurou-se criar uma atmosfera de interação buscando-se um clima de aceitação

mútua sem a imposição de uma ordem rígida de questões, na qual “o entrevistado
discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele detém” (LUDKE;
ANDRÉ, 1986, p.34), tomando a entrevista, após registro escrito, como um texto que
permite correções, esclarecimentos e adaptações. Utilizou-se um roteiro21 de
entrevista semi-estruturada a partir de um esquema básico (vide apêndice C, p.
181), sem ser aplicada de maneira rígida, a fim de que o (a) entrevistado (a) se
sentisse à vontade para expressar-se livremente.
O exercício de ouvinte colaborou sobremaneira na fluidez do processo. As
informações dadas pelos entrevistados e entrevistadas deram-se num ambiente de
confiança: todos os encontros marcados deram-se com o cumprimento dos dias e
horários

acordados

respeitando-se

a

disponibilidade

dos

colaboradores

e

colaboradoras, com os quais procurei desenvolver uma escuta atenta, mas não
passiva, tentando aprofundar mais as respectivas falas por meio de perguntas que
iam surgindo, inclusive, para ir procedendo à escolha de outros interlocutores e/ou
interlocutoras, o que pode ser percebido pelo caráter diverso das entrevistas, ainda
que sob a ótica de um ponto comum, qual seja do processo de construção da
identidade racial.
Os colaboradores e colaboradoras da pesquisa foram definidos partindo-se
dos seguintes critérios: serem deficientes visuais22 com idade acima dos 18 anos,
usuários do setor Braille, estudantes do ensino médio ou do ensino superior
(graduação e pós-graduação), com traços fenotípicos da população negra,
sobretudo no aspecto referente à cor de pele. A escolha por colaboradores e
colaboradoras acima dos dezoito anos dá-se em virtude de pensar este marco etário
como delimitador de uma visão23 mais consistente de suas próprias experiências,
atendo-se tanto às suas vivências familiares, como escolares ou quaisquer outras
que tenham perpassado suas vidas até o momento em que participaram deste
trabalho.
21

Utilizei nos roteiros elaborados para as entrevistas um conjunto de conceitos que entendo definirem
a composição do meu objeto de investigação e que constituíram, inclusive, as palavras-chave do
referencial teórico do trabalho, isto é, um roteiro construído através de tópicos que guiaram uma
conversa com uma finalidade (MINAYO, 2004, apud MINAYO, 2008): de fazer emergir a visão, os
juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e das relações que compõem o objeto da pesquisa, por
meio dos seus interlocutores e de suas interlocutoras.
22
Quando se fala em deficiência visual é importante informar que defini como sujeitos da pesquisa
pessoas cegas, pois a deficiência visual abrange também as pessoas com baixa visão, isto é,
pessoas que tem limitação visual em gradações diferentes e que enxergam com auxílio de recursos
ópticos e não ópticos.
23
Entendida nesse contexto como um ato interpretativo e não meramente fisiológico, sensorial.

Contempla-se

também neste

trabalho,

sucintamente,

buscando

uma

complementaridade na análise dos dados, a fala de uma pessoa vidente, funcionária
do setor Braille, expectadora partícipe dos círculos de convivência que se formam
neste ambiente. Pessoa que convive diariamente com as questões, limitações e
reivindicações que entremeiam-se ao ir-e-vir dos usuários do setor Braille.
Constituíram-se, então, como procedimentos para esta investigação: levantamento
de dados sobre o setor Braille e Associação Baiana de Cegos; entrevista (história
oral de vida) com os colaboradores e as colaboradoras; entrevista com a funcionária
do setor (extraindo-se somente fragmentos considerados relacionais a esta
pesquisa) e observações dos sujeitos da pesquisa e do local em que estiveram
inseridos durante a realização desse estudo.
A observação foi feita com o objetivo de registrar aspectos físicos e
organizacionais das instituições visitadas, bem como de perceber como se davam as
relações entre os seus freqüentadores e freqüentadoras: essa observação era muito
pontual no momento de realização das entrevistas, pois durante as mesmas os
colaboradores e colaboradoras eram sempre abordados pelos(as) colegas. O
reconhecimento da voz era o motivo para outros freqüentadores e frequentadoras do
setor Braille, bem como da Associação Baiana de Cegos (ABC), dirigirem-se à mesa
onde eu estava entrevistando as pessoas. Nesses momentos, entre um
cumprimento e outro, ia percebendo que as suas relações, até pelo fato das
especificidades da cegueira, era mediada pelos outros sentidos remanescentes,
sobretudo pelo tato: o toque no cabelo era muito freqüente, a aproximação para
ouvir melhor o(a) colega, no caso da Associação Baiana de Cegos (ABC), por ser
um ambiente de intensa circulação de pessoas.
Esta proposta de trabalho acadêmico contempla o estudo de um fato social,
delineando-se, assim, através de uma abordagem qualitativa, a qual segundo Lüdke
e André (1986, p.12) “se desenvolve numa situação natural, é rica em dados
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa
e contextualizada”, de vez que a abordagem qualitativa traz como intenção analisar
e compreender processos sociais, oferece, então, contribuições nos processos de
mudança, criação ou formação de opiniões de determinados grupos, auxiliando,
ainda, na interpretação de particularidades dos comportamentos ou atitudes dos
indivíduos. Segundo Minayo (2008), a cultura é parte relevante na compreensão
destes processos sociais, afinal,

a visão qualitativa demarca um espaçamento radical: ela amplia e contém
as articulações da realidade social. Pensada, assim, cultura não é apenas
um lugar subjetivo, ela abrange uma objetividade com a espessura que tem
a vida, por onde passa o econômico, o político, o religioso, o simbólico e o
imaginário. Ela é o locus onde se articulam os conflitos e as concessões, as
tradições e as mudanças e onde tudo ganha sentido, ou sentidos, uma vez
que nunca há nada humano sem significado e nem apenas uma explicação
para os fenômenos (MINAYO, 2008, p. 31).

A escolha pela abordagem qualitativa se dá por esta constituir-se num
paradigma outro de pesquisa, pois

o paradigma convencional da pesquisa foi identificado como parte dos
problemas sociais antes que a solução deles, prestando-se muito mais à
consolidação dos interesses dominantes de uma elite restrita do que uma
contribuição efetiva para resolver os graves conflitos de uma ampla maioria,
historicamente alijada dos frutos do trabalho (CHIZZOTTI, 2006, p. 90).

Partindo ainda do princípio de uma abordagem qualitativa, Moreira afirma
que:

[...] a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com
dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador que não é
expressa em números, ou então os números e as conclusões nele
baseadas representam um papel menor na análise (MOREIRA, 2004, p.
17).

Entende-se, ainda, que a abordagem qualitativa abrange os significados que
os atores sociais dão à sua realidade, pois “o universo das investigações qualitativas
é o cotidiano e as experiências do senso comum interpretadas e re-interpretadas
pelos sujeitos que as vivenciam” (MINAYO, 2008).
Investigar como se dá a construção da identidade racial de pessoas cegas foi
um desafio lançado a mim na medida em que me coloquei no lugar do outro, pois a
partir do momento em que tomei consciência de minha identidade racial questiono,
mais adiante, como o outro também o faz, não negligenciando a condição da
deficiência, não colocando-a como fator impeditivo de resposta à minha pergunta,
mas justamente tomando-a como ponto de partida para se não elucidar, pontuar que

elementos compõem a formação de um processo identitário de um grupo de
pessoas que é parte da sociedade e que tem o direito de analisar aspectos sociais,
econômicos, políticos, seja através de suas percepções, seja através das
percepções de diferentes grupos e comunidades, injustamente consideradas
“minorias”.
A história de vida da pesquisadora-autora deste estudo entrelaça-se com a
decisão de adotar a história oral, como procedimento metodológico, buscando, ao
longo do processo de pesquisa,

uma atitude científica destituída de preconceitos e juízos estabelecidos,
visto que, para construir um novo conhecimento, deve-se colocar-se em
atitude de aprendizagem, de querer descobrir o novo, de procurar encontrar
fundamentos para esclarecer dúvidas inerentes aos fatos, pessoas, objetos
e fenômenos da natureza para os quais ainda não se tem resposta, tanto no
domínio empírico como no teórico (OLIVEIRA, 2007, p. 33).

Este despojamento fez com a pesquisa tomasse um caráter fluído, de forma
que a realidade estudada falasse através das vozes dos atores sociais,
colaboradores e colaboradoras singulares do trabalho realizado, e não de
pensamentos prévios da pesquisadora. O caráter descritivo que compõe a
abordagem qualitativa, de vez que a mesma se constitui num processo de reflexão e
análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para a
compreensão detalhada de um fenômeno social em seu contexto histórico,
demarcou, ainda, a escolha por um trabalho de cunho qualitativo, pois

em tempos de um individualismo competitivo, parece importante reafirmar
os laços solidários que tecem qualquer existência e, ainda quando a
pesquisa adote uma estratégia de investigação particularizada, não pode
ignorar que os fragmentos investigativos são parcelas partilhadas por
muitas vidas em contextos históricos definidos (CHIZZOTTI, 2006, p.14).

Neste trabalho estuda-se um tema que evidencia o significado que as
pessoas dão às coisas e à suas vidas, porque se tem como relevante as
peculiaridades e especificidades destas mesmas pessoas. Não busca-se uma
“verdade” sobre os fatos vividos, mas justamente as possibilidades que lhe são

atribuídas,

levando-se

em

consideração

dados

biográficos,

experiências,

conhecimentos construídos e a visão de futuro na perspectiva dos entrevistados
(Minayo, 2008). Partilhar informações que dizem respeito à história de vida de cada
um e que também dizem respeito à minha história transforma-se num ato de
cumplicidade. Momento em que me sinto solidária em também tentar construir uma
nova forma de fazer história, porque também sou parte de um segmento da
população silenciada durante muito tempo, sou mulher, sou negra. Por tal razão não
toma-se como parâmetro um “objeto de estudo”, privilegio ouvir pessoas, essência
maior do trabalho, levando-se em consideração que,

a vida recria continuamente a realidade e cada vez menos é possível
mantê-la congelada em conceitos físicos ou em redomas teóricas. As idéias,
teorias e concepções procuram traduzir as crenças, as representações
possíveis do mundo; estas nascem da reflexão, do diálogo com as formas
de vida, dos debates em torno das possibilidades de ser: são frutos de
autores que tentaram compreender sua época, as condições concretas da
história (CHIZZOTTI, 2006, p. 14).

Ouvir estas pessoas não significou apenas o ato de reunir suas histórias, mas
perceber que as mesmas são indivíduos com especificidades próprias e que, nesse
contexto

têm autonomia de procedimento na medida em que suas vontades
dimensionam de maneira original a combinação de fatores pessoais,
biológicos e as influências do meio em que vivem. Assim as experiências de
cada um são autênticas e se relacionam às demais por meio da construção
de uma identidade comum (MEIHY, 2007, p. 27-28).

É justamente a tentativa de também compreender as condições concretas das
histórias que também permeiam este trabalho, aguçando um vigor analítico que
denuncie as desigualdades subjacentes a essa ilusão igualitária trazida pelo “poder’”
apaziguante do consumo capitalista (CHIZZOTTI, 2006).
A escolha de uma perspectiva metodológica no âmbito da história oral,
envolvendo a história do tempo presente (MEIHY, 2007), se deu pelo fato de não
pretender-se partir de uma visão determinada da realidade, mas apreender os

aspectos ricos e imprevistos que envolvem uma determinada situação, na tentativa
de captar a realidade como ela é. Por isso, a observação e a entrevista - que
possibilitam um contato pessoal e estreito com os colaboradores e colaboradoras,
bem como uma aproximação das perspectivas dos sujeitos, apreendendo sua visão
de mundo, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas
próprias ações – foram utilizadas como técnicas de coleta de dados.
Minayo (2008) relata que o ato de pesquisar significa estar integrado no
mundo, de vez que não há conhecimento científico acima ou fora da realidade.
Mesmo quando no cerne de um trabalho científico se reflete o percurso
metodológico a ser percorrido é intensamente certo que tal percurso leve em conta o
contexto social e histórico. Por isso a escolha da história oral de vida no acontecer
deste estudo, porque contempla grupos, reúne pessoas, resguarda narrativas e as
coloca em primeiro plano.
Este trabalho pautou-se também na observância em relação à pessoa em sua
unidade, como forma de se ampliar o respeito à experiência individual que, de
acordo a Meihy (2007) justifica o trabalho com a entrevista e dá relevância a história
oral de ser sempre social, porque traz o indivíduo na perspectiva da vida
comunitária, dentro de um conjunto de individualidades comuns. No que Rabello
coloca quando se trata de pessoas cegas:

Compreender o sujeito na sua inteireza significa entender a diversidade e
heterogeneidade da população. [...] O momento do surgimento dos
problemas visuais, o grau de diminuição da visão, a forma como aconteceu,
a circunstância social, familiar e psicológica, a própria aceitação da
deficiência, tudo isso pode exercer um efeito sobre o desenvolvimento do
indivíduo [...] (RABELLO, 2007, p. 164).

No âmbito da História Oral a entrevista é “a manifestação do que se
convencionou chamar de documentação oral, ou seja, suporte material derivado de
linguagem verbal expressa para esse fim” (MEIHY; 2007, p. 14), assim, a linguagem
captada por meio de gravação transformada em registro posterior constitui fonte
oral.
A importância das entrevistas se remete não ao caráter individual de cada
uma, mas como elas se relacionam entre si e com o coletivo, no que Meihy (2007)

afirma que é exatamente por se equiparar histórias que tenham pontos comuns que
se vale positivamente do recurso da história oral como forma de reorganizar os
espaços políticos dos grupos que, sob nova interpretação, teriam força social.
Será levado em consideração o conjunto de informações trazidas pelos
sujeitos pesquisados, de vez que os mesmos estão inseridos em uma realidade
histórica e social, intencionando-se o tratamento destas informações com análises
complementares e com outras informações sobre a realidade social na qual estes
indivíduos estão envolvidos, a fim de que os mesmos não sejam desvinculados da
sociedade e dos fatos, como já o foram durante tanto tempo. Busca-se, enfim,
através da apreensão de narrativas dar um significado primordial (MEIHY, 2007) a
estas pessoas que vivenciam variados processos sociais em curso.
As informações trazidas pelos colaboradores e colaboradoras foram
estruturadas a partir de acontecimentos nucleares cronológicos: nascimento,
infância, adolescência, processo de escolarização inicial até o atual, casamento,
emprego, vinculados a um contexto mais amplo, porque também imersos em
estruturas sociais e culturais que abrigam vida social, cultura, situação econômica,
política e religiosa, aspectos que circundam tanto a vida privada como pública
dessas pessoas.
As entrevistas concebidas a partir de um projeto de estudo previamente
definido foram materializadas num segundo momento, por meio da transcrição literal
e da transcriação, em que se dão, respectivamente, a escrita das falas tal e qual
foram pronunciadas, ou seja, o ato de verter a gravação oral para o código escrito e
o

estabelecimento

do

texto

final

(com

autorização

dos

entrevistados

e

entrevistadas).
A transcrição resguarda a intenção de dar visibilidade à história narrada. A
transcriação é a recriação do texto transcrito, quando suprimem-se as perguntas
que, de certa forma, aparecerão entremeadas às respostas, retiram-se erros
gramaticais, palavras sem peso semântico, sons e ruídos, no intuito de apresentar
um texto mais esclarecedor. Para Meihy (2005; 2007) há quem a veja a transcriação
como um processo global de transformação: mudam-se os estados sociais dos
indivíduos, pois a entrevista figuraria como um fato social e coletivo por seus efeitos.
O indivíduo ganha voz na entrevista, torna-se acessível, às vezes é tocado
por um sentimento de auto-reflexão, como se tivesse naquele momento em que fala,
atentasse para algo que, até então, não tinha se debruçado para pensar sobre, ou

mesmo aproveita aquele momento para posicionar-se perante o contexto em que
está inserido, defendendo veementemente sua argumentação.
No

capítulo

que

se

segue

apresentar-se-ão informações sobre

os

colaboradores e colaboradoras da pesquisa, seus relatos, bem como a análise
destes dados. Sempre na expectativa de que possam ser lidos e interpretados não
apenas como mera etapa da versão do discurso oral para o escrito, mas como um
ponto de partida para superar a “visão” de que a pessoa que tem uma limitação
visual, biologicamente e socialmente definida sob o signo da “deficiência”, não tenha
condição de pensar sua identidade racial ou até mesmo tantas outras identidades
que possa vir a assumir de forma plena e consciente.

Quando se valoriza o oral como fator decisivo para as análises, questões relativas à
memória e à identidade despontam como caminhos indicativos dos exames sociais de todos
os grupos. Como o discurso é um bem de todos, democraticamente, o instrumento mais
elementar de expressão se presta a se tornar documento.
José Carlos Sebe Bom Meihy24

CAPÍTULO 3

3.

OLHARES

QUE

EMANAM

DA

VOZ:

OS

COLABORADORES

E

COLABORADORAS DA PESQUISA

3.1 Encontrando os colaboradores e colaboradoras da pesquisa: setor Braille
da Biblioteca Pública do Estado e a Associação Baiana de Cegos

Esta pesquisa realiza-se essencialmente no Setor Braille da Biblioteca Pública
do Estado e na Associação Baiana de Cegos (ABC), ambas situadas no bairro dos
Barris, aqui mesmo em Salvador, mais precisamente no centro da cidade, próximos
ao Terminal Rodoviário da Lapa, ponto de acesso estratégico aos deficientes
visuais. Apesar de ser um ponto estratégico, porque recebe uma malha de
transporte coletivo que atende a vários pontos da cidade, compreendendo a região
do centro, da cidade baixa, do subúrbio, litoral norte e inclusive região metropolitana
que circunda Salvador, o deslocamento do terminal até a Biblioteca Central, bem
como para Associação não é tão acessível assim.
Os deficientes visuais deparam-se com escadas, ladeiras e pistas táteis25
danificadas. A habilidade que exercitam diariamente faz com que se tornem rápidos

24

Retirado do livro Manual de História Oral, vide referências.
Pistas táteis, placas de concreto com sinalizações em alto relevo colocadas no meio de passeios e
calçadas, são recursos que visam promover e ampliar a acessibilidade dos deficientes visuais,
ampliando sua inserção na vida social, tornando o seu ir e vir de acordo às suas especificidades,
porém, infelizmente ainda não estão disponíveis em todos os passeios e calçadas, se restringindo
ainda a muitos poucos bairros da cidade do Salvador. Além das sinalizações táteis recomenda-se
também que essas pistas sejam pintadas com cores fortes e vibrantes, para que as pessoas que
possuem baixa visão tenham também o seu trânsito facilitado.
25

no ir e vir. O que não os livra de surpresas diárias: a falta de manutenção nas
poucas calçadas e passeios são também obstáculos que dificultam o acesso à
biblioteca, afetando também nós que somos videntes, todos, vítimas em potencial de
quedas nestas áreas nem sempre regularmente assistidas pelos “poderes” públicos.
Estar no setor Braille significa não apenas o contato com pessoas que devido
a uma falta de condição física não enxergam, mas partilhar os seus saberes, suas
experiências, seu cotidiano, como uma forma de fazer falar o silêncio do olhar que
vê e não se sente, transformado num olhar que cresce de repente, olhar que emana
da voz.
A escolha do setor Braille como meio social da pesquisa atende a um critério
baseado na realização do presente estudo no âmbito de uma instituição que
reunisse pessoas cegas que já possuíssem uma autonomia em seu ir-e-vir, pois, no
caso das outras instituições26 anteriormente pensadas, a realidade dava-se em torno
de pessoas que ainda dependiam do acompanhamento de outra pessoa para
estarem nos locais, ou seja, a depender da disponibilidade de seus acompanhantes
poderiam estar ou não, nesses locais, o que de certa forma daria um outro ritmo ao
processo de pesquisa, demandando um tempo maior destinado às incursões em
campo.
Quando as pessoas cegas chegam ao setor Braille geralmente os seus
ledores27 já estão à sua espera, são realizadas leituras sobre temas estudados em
seus respectivos cursos de graduação, muitos inclusive já fazendo estudos de pósgraduação. Patrícia Silva de Jesus, funcionária de referência no Setor, já atuando no
local há seis anos, conhece como ninguém os freqüentadores e freqüentadoras
deste local. Sempre receptiva, atenciosa e bastante empenhada na adaptação de
materiais impressos para melhor otimização do tempo de estudo dos usuários e
usuárias do setor.
26

Na formulação do anteprojeto esbocei como lócus de pesquisa o Instituto de Cegos, instituição
localizada também em Salvador, mas em virtude de uma maior dependência dos alunos e alunas de
suas acompanhantes (maioria feminina), alguns até mesmo faltando dias consecutivos, por conta de
motivos particulares, refiz, então, o meu itinerário. Estudei também a possibilidade de estender o
estudo ao Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP), local em que também os
deficientes, muitos, adolescentes em idade escolar, também estão inseridos, mas que, de certa
forma, também teria que contar com a sua disponibilidade, pois eles se dirigiam ao Centro com uma
rotina a ser cumprida. Assim, concentrei o estudo no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado e
na Associação Baiana de Cegos, ambos, situadas nos Barris, no centro da cidade.
27
Ledores são os voluntários e as voluntárias que realizam leitura para os usuários e usuárias no
setor Braille da Biblioteca, pois nem sempre os textos que precisam ler em decorrência de seus
estudos e outras demandas particulares estão disponibilizados em escrita Braille, ou mesmo em
áudio, gravações em fita cassete, cd-rom, entre outros recursos).

No primeiro dia em que estive no setor28, quando tive um contato inicial com
Patrícia ela apresentou-me a alguns usuários, sem entrar diretamente na minha
proposta de estudo. Eles me cumprimentaram e continuaram sua conversa, já em
andamento, antes de nos aproximar-nos deles. Presenciei, enquanto observava de
longe o resto da estrutura do setor, a conversa entre eles e ouvi quando um deles
elogiava o cabelo “bom” da colega, também cega, branca, que ele denominava
como um cabelo “bom para passar a mão” de vez que o mesmo era liso. Depois
discorreram sobre outros assuntos mais corriqueiros. Enfim, eu não estava ali por
um acaso.
Sobre este aspecto entendo como relevante a fala de Patrícia, de vez que a
mesma já estabeleceu um vínculo com os usuários e as usuárias do setor, de vez
que interage com os mesmos discutindo os mais diversos temas:

Como funcionária acabo perpassando direta ou indiretamente pelas
relações entre as pessoas que freqüentam o setor. Quando penso na
questão da identidade étnico-racial e pensando nesta memória que você
evocou quando do seu primeiro dia aqui no setor, em que,
coincidentemente, um usuário passou a mão no cabelo da colega, e falou,
“não, isso aqui é que é cabelo bom”, aliando isso ao seu objeto de estudo
eu acho que existe sim, em alguns casos sim, essa não consciência de uma
identidade racial. [...]. No caso do cego, há essa coisa de identificar a cor da
pessoa pela textura do cabelo, ou como é o cabelo dela. Eu imagino, não
posso falar disso com tanta convicção assim, pois seria leviana, mas eu
imagino que ao tocar no cabelo e perceber que o cabelo é liso a pessoa
automaticamente associa isto à brancura, associa a esse padrão que está
no imaginário, que o que é bonito é ser branco, que o que é bonito é ser o
mais esbranquiçado possível. [...] Acho que o próprio negro, em algum
momento, ele acaba tentando se adequar mesmo a uma estética branca,
porque é o que a gente aprende na televisão, produto de maquiagem, de
beleza, de tudo, propaganda de pasta de dente, tudo é protagonizado por
branco. Porque desde que a gente nasce aprende que o que ser bonito é
ser branco, aí acho que com as pessoas cegas não é diferente porque ela
não está alheia ao universo visual, não está. De alguma forma ela está
participando, agora, às vezes, de forma equivocada como foi o caso
daquele rapaz que você conheceu em sua primeira visita ao setor, a gente
vê claramente que ele é negro (Patrícia Silva).

Posterior a esse acontecimento do primeiro encontro, durante os dias em que
estive no setor Braille percebia o silêncio das cadeiras vazias sendo preenchido
pelas sonoras, porém suaves, vozes dos ledores e ledoras, acompanhadas pelos
28

Fiz questão de registrar essa observação no diário de campo, foi algo que muito me marcou, serviu
como um ponto de apoio para levar o trabalho de pesquisa adiante, pois, a insegurança, diante de um
objeto de estudo tão “inusitado” também me deixou apreensiva em alguns momentos.

atenciosos ouvintes e seu característico balançar de pernas ou bater dos pés no
chão, como se este bater arritimado de pés os ajudassem a melhor compreender as
palavras que chegam pela voz dos ledores. Às vezes, parecem entrar em êxtase
enquanto estão ouvindo os seus ledores/ledoras: o inquieto balançar de pernas dá
lugar a um corpo quase imóvel, concentrado, para que não se perca o fio da
meada29.
Os colaboradores e colaboradoras da pesquisa chegam de maneira muito
discreta ao setor Braille. Muito comunicativos, mas sem fazer alardes, pois o barulho
é um fator negativo no desdobramento de suas leituras, demonstram entre si um
vínculo afetivo e bastante solidário, trocando informações que possibilitam um ir e vir
mais “acessível” em sua trajetória cotidiana: trazem informações sobre os eventos
mais diversos: acadêmicos, de entretenimento, enfim, demonstrando um vida social
intensa e não fadada à esfera privada como muito ainda se pensa acerca da
condição de um deficiente visual.
É impressionante como as vozes dos ledores enchem o lugar, ao sinal de
qualquer elevação de voz, gerando um certo barulho, os deficientes visuais pedem
que se faça silencio com um discreto “Chi...”, devido à sua grande necessidade de
concentração para ouvir e compreender o que está sendo lido, afinal, a depender do
material que está sendo lido sua leitura não será repetida, uma forma de se ganhar
tempo para a leitura de novos materiais, de vez que os usuários e usuárias
dependem exclusivamente de ledores em caráter voluntário, caso não tenham seus
textos transcritos em Braille ou gravados em fitas ou cds30.
Na medida em que escutam seus ledores/ledoras os deficientes visuais
estabelecem também outros canais de interação com os voluntários: trocam
amenidades, comentam coisas do dia-a-dia, detalhes sobre o texto lido e assim por
diante, caracterizando este momento não apenas como uma comunicação unilateral,
mas como uma troca, na qual quem não enxerga fisicamente não se torna um mero
ouvidor(a), mas alguém que desenvolve gradualmente sua capacidade de audição,
seja através da escuta precisa, seja através dos comentários críticos posteriores à
leitura do material estudado.
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Estas observações foram possíveis devido à escrita de um diário de campo, sempre fazendo
anotações do que me chamava atenção quando estava no setor, que muito me auxiliou no
desenvolvimento desse estudo.
30
O Setor Braille dispõe de sala com isolamento acústico para que os deficientes visuais possam
fazer uso de fitas, CDs, ou mesmo de computadores com programas sintetizadores de voz, a fim de
auxiliá-los em suas atividades de leitura.

Os ledores voluntários geralmente já estão esperando os usuários 31 e têm
com eles uma relação muito amigável. Ao mesmo tempo em que emerge um
assistencialismo no tratamento para com as pessoas deficientes visuais, percebe-se
o engajamento destas pessoas na tentativa de proporcionar a estes, via leitura de
variada literatura, trazida também inclusive pelos usuários, um maior e melhor
aprofundamento de seus estudos e da compreensão acerca do mundo que os cerca.
Observei a freqüência predominante de usuários do sexo masculino, as
usuárias eram em menor número, me suscitando questões de gênero que não
aprofundarei neste trabalho: em que espaços públicos estavam as mulheres cegas?
Será que a condição de ser mulher e cega pesavam ainda mais no fato da
freqüência ao setor ser majoritariamente masculina? A mulher cega também
enfrentaria as mesmas dificuldades da mulher vidente para desvencilhar-se da
esfera privada do lar e inserir-se na esfera pública? Questões que pretendo
aprofundar em momento mais oportuno, com um referencial teórico mais pertinente.
Pude observar o ir e vir no Setor Braille dos seus usuários e usuárias: o
período de chuvas na cidade, o trânsito confuso com longos engarrafamentos
também constituíram-se em fatores de impedimento no acesso destes e destas,
além dos ledores e das ledoras, ficando para mim nestes dias as companhias de
Luísa e Gilmar, funcionários do setor, e o tempo para eventuais anotações. Abaixo
transcrevo informações sobre o setor Braille, expostas em três biombos colocados à
entrada, alternadas com fotos de momentos festivos ocorridos neste local.

3.1.1 Trajetória do setor Braille

Durante a gestão da bibliotecária Adalgisa Muniz de Aragão, em 1970,
mediante o decreto 22.103 de 04/11/1970, o Setor Braille da Biblioteca Pública do
Estado da Bahia (BPEB) foi inaugurado.
Quando foi inaugurado, o Setor Braille funcionava em uma sala de difícil
acesso e pouca visibilidade. Hoje, no andar térreo, ocupa um espaço privilegiado de
31

Usuário é como são denominados os deficientes visuais que utilizam o setor Braille como espaço
de leitura, seja das obras de que dispõe o setor, seja do material trazido por eles, em virtude de seus
respectivos estudos (nível fundamental, médio e superior).

424m2, com sala de leitura, expositores com materiais didáticos em relevo (mapas,
tabela periódica...), cabines acústicas equipadas com um estúdio de gravação de
CDs, MP3 e conversores de K-7 (fitas cassete) para o formato digital.
Em 12/08/1971, quando soube da existência do Grupo de Voluntários
Copistas e Ledores para Cegos (GVCLC), formado por pessoas que, dirigidas pela
senhora Henriqueta Catharino, realizavam leituras voluntariamente para indivíduos
com deficiência visual, no Instituto Feminino da Bahia, a diretora decidiu convidá-lo a
atuar no Setor Braille.
Em 2005, com a chegada de um aparato tecnológico assistivo mais
sofisticado que inclui computador, com acesso à Internet, impressora Braille e seus
aplicativos, scanner e software ledor de tela e de síntese de voz, se fez possível a
produção de livros e apostilas em Braille.
O usuário pode desfrutar também de títulos em áudio, quer sejam livros, em
sua maioria romances da literatura universal, quer sejam periódicos de grande
circulação como a revista Veja e a Claúdia e um acervo em Braille composto de mais
de 1794 títulos.
Em sua essência, o Setor Braille não é meramente uma sala de leitura e
empréstimos de livros, ela serve de apoio às pessoas com deficiência visual de
diversas cidades da Bahia, oferecendo também informações e orientações aos
familiares das mesmas, consultoria a universidades e instituições diversas. Além
disso, é inquestionável seu papel de grande viabilizador da vida cultural de pessoas
cegas, pela capacidade de incluir através de um trabalho social, mas acima de tudo,
humano.
Estas informações descritas acima dão um breve panorama das ações a que
se destina o Setor Braille, no entanto, é perceptível que numa área de tamanho
amplo a freqüência de usuários e usuárias poderia sem maior, nos dias em que lá
estive para realizar a pesquisa de campo pude constatar um número reduzido de
freqüentadores, o que não invalida o trabalho de pesquisa, torna-o mais desafiador,
mais instigante, afinal, no relato de suas histórias de vida, os colaboradores e
colaboradoras sempre lembravam de alguém que poderia também relatar sua
história.

3.1.2 A Associação Baiana de Cegos (ABC)

A Associação Baiana de Cegos (ABC), fundada em 14 de setembro de 1985,
nasceu da necessidade de um grupo de pessoas com deficiência visual promover a
sua inclusão na sociedade. Com o apoio da Congregação Franciscana Imaculatina,
em 1988, a Associação Baiana de Cegos foi contemplada com a sua sede própria. É
composta de sócios fundadores, efetivos (maiores de 18 anos), colaboradores e
beneméritos. Sua estrutura administrativa contempla um conselho administrativo
composto pelos cargos de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes,
secretaria, tesouraria, bem como pelos setores de Assistência Social, Educação e
Cultura, Desportos e Patrimônio.
Tem também um Conselho Fiscal constituído pelos cargos de Presidência,
com dois membros titulares e dois membros suplentes. A Associação é reconhecida
legalmente nas seguintes modalidades: utilidade pública municipal - Lei 3.861/88;
utilidade pública estadual - Lei 2.015/00; utilidade pública federal - Lei 506/01 e pelo
registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - 82/01.
Possui como missão garantir e promover a plena cidadania das pessoas com
deficiência visual. Sua visão, como organização, é de ser uma entidade de
referência
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com deficiência visual no Estado da Bahia. Como objetivos a alcançar intenciona
promover a inclusão social, educacional, desportiva, cultural e profissional das
pessoas com deficiência visual, bem como monitorar, apoiar e propor políticas
públicas e serviços que beneficiem as pessoas com deficiência visual no Estado da
Bahia.
A ABC desenvolve atividades diversas: cursos de massoterapia, informática,
relações humanas, artesanato, além de atividades ligadas à cultura, ao esporte e ao
lazer (xadrez, dominó, futsal, teatro, cinema, música). Possui parcerias com as
seguintes entidades: Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP),
Faculdade São Salvador, Instituto de Cegos da Bahia (ICB), Instituto Vivo, Lions
Clube de Salvador, Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), SENAI – FIEB e
a Associação Vida Brasil.
A Associação Baiana de Cegos precisa do apoio da sociedade para
desenvolver atividades que facilitem a inclusão das pessoas com deficiência visual,

estabelecendo parcerias no intuito de estimular a colaboração na defesa de direitos,
formação, qualificação e empregabilidade de sua comunidade associativa, isto é,
criando oportunidades para a inserção de pessoas cegas no mundo do trabalho,
ajudando a combater o preconceito. Está disponível para doações em qualquer
quantia mediante depósito na conta 163700-8 do Banco Bradesco Ag. 3189-5, bem
como ao desenvolvimento de atividades voluntárias. Recebe também notas e
cupons fiscais. Encontra-se situada na Rua Mesquita dos Barris, nº 40, no bairro
dos Barris, CEP 40.070-410, Salvador-BA. Para fazer contato pode-se ligar para o
telefone: (71) 3328-0661 ou escrever para abc@associacaobaianadecegos.org.br.
Depois dessa breve apresentação estrutural, através de informações
gentilmente cedidas pela assessoria de Educação da ABC, considero importante
trazer mais alguns aspectos observados durante o breve período em que estive na
Associação quando do estabelecimento de contato com colaboradores e
colaboradoras: o local tem o seu acesso numa região de topografia bastante
acidentada, de vez que se encontra no meio de uma extensa ladeira com calçadas
muito estreitas, apesar das pistas táteis que, na medida do possível, auxiliam os
deficientes visuais no seu ir e vir.
A rua desemboca no Vale dos Barris e não facilita o acesso à Estação da
Lapa, muito pelo contrário, dificulta-o ainda mais, pois, para quem é morador de
Salvador, sabe-se que ao descer esta rua o ponto de ônibus mais próximo não é
ponto de passagem de todas as linhas, ficando não só o deficiente visual como
também a pessoa vidente, a depender para onde vá, com a opção de subir a ladeira
novamente e fazer um percurso mais longo para chegar à estação.
A Associação, por ser uma instituição que presta inúmeros serviços tanto à
comunidade vidente como não-vidente, está sempre recebendo pessoas que
imprimem um movimento diverso no funcionamento da mesma. Tem dois
pavimentos, um pequeno auditório, sala para massoterapia, biblioteca, entre outros
ambientes. O vai e vem dos associados e não-associados é constante: estudantes
de diferentes níveis de ensino, profissionais, pessoas que acompanham os
associados, voluntários, pessoas que desenvolvem pesquisas ligadas à deficiência
visual e procuram a associação para a obtenção de informações, gerando também
parcerias em serviços voluntariados.
São promovidos vários eventos que reúnem os associados, na sala da
recepção, estavam expostos alguns cartazes de eventos já ocorridos, a exemplo, um

cartaz que chamava bastante atenção trazia a chamada para o I Encontro Baiano de
Mulheres Cegas com o tema “Gênero e Deficiência no contexto da Inclusão Social”,
realizado no ano de 2009, o que nos dá a idéia da preocupação da entidade com a
questão da diferença, expressada pelas identidades culturais que as pessoas podem
assumir, redefinindo os seus papéis na sociedade. Ainda na recepção, que também
comporta uma sala de espera, estão dispostas em uma pequena mesa ao canto e
algumas publicações em tinta e em Braille.
Um outro detalhe é que existe um Mural de Informações em tinta para que os
que enxergam possam ter acesso às informações, no entanto nem o cartaz exposto,
nem o mural em tinta estavam adaptados para o Braille, acredita-se que por ser um
local em que há uma intensa circulação de pessoas e pela especificidade da
limitação visual, há uma circularidade de informações tanto oral, como por meio da
ferramenta da internet, com programas de ledores de voz, bem como um
conhecimento tátil deste local por parte de seus freqüentadores e freqüentadoras,
dispensando-se assim, o uso destes mecanismos.

3.2 A voz e a vez dos colaboradores e colaboradoras

Nesse capítulo trago a história de vida de pessoas que também vivenciam,
como muitos de nós, uma identidade racial, entre tantas outras identidades, em
complexo processo de construção. Pessoas que grande parte da sociedade ainda
estigmatiza por serem cegas. Entendendo que

estigma é um valor negativo atribuído a uma condição existencial e gerado
na trama das relações sociais a partir do que é construído ideologicamente
acerca do outro. Termo amplamente usado de maneira um tanto
semelhante ao sentido literal original, porém, mais aplicado à própria
desgraça do que à sua evidência corporal (GOFFMAN, 1988, apud SILVA,
2009, p. 46).

O uso literal do termo “estigma” é explicado por Silva (2009) através de
estudo desenvolvido por Goffman (1988) acerca da manipulação de identidades

deterioradas: nesse estudo o autor investiga diversos fatores ligados ao estigma, tais
como a visibilidade, o encobertamento e a identidade pessoal, destacando, inclusive,
que o termo estigma foi criado pelos gregos para a identificação explícita de sinais
(cortes, marcas de fogo, tatuagem, etc.); de pessoas que expressavam
comportamentos indesejáveis (traição, crime, homossexualismo); baixo status social
(escravo, etnia, opção religiosa), e, ainda, deformidades físicas (cegueira, surdez,
deficiência física).
O próprio discurso construído como mecanismo de reprodução social impige,
rotula, imputa às pessoas consideradas “diferentes”, e, mais precisamente,
desiguais, no sentido mais pejorativo e exclusivo da palavra, uma espécie de destino
trágico e árido. Anulando as possibilidades de convívio com a sociedade que se
considera sem “anormalidades”, pois, vislumbra o indivíduo apenas em sua
sobrevivência biológica, sem considerar que o mesmo poderia também compor
relações de produção/reprodução social (SILVA, 2009).
Ribas (2003) afirma que essa “anormalidade” não contempla apenas as
pessoas deficientes. O autor defende que as pessoas estigmatizadas são pessoas
que, muito embora tenham sido criadas nesta sociedade e nesta cultura, não são
reconhecidas nem por esta sociedade, nem por esta cultura.
Para Diniz (2007) afirmar a cegueira como um modo de vida é reconhecer seu
caráter trivial para a vida humana. A autora entende que ser cego é apenas uma das
muitas formas corporais de estar no mundo, o que não o exime de condições sociais
favoráveis para levar adiante sua vida e isso inclui os devidos cuidados médicos,
afinal os avanços da Medicina proporcionam bem-estar às pessoas com e sem
deficiência. Diniz (2007) defende que deficiência visual não significa isolamento ou
sofrimento, pois não há sentença biológica de fracasso por alguém não enxergar.
Pontua ainda que, o que existe são contextos sociais pouco sensíveis à
compreensão da diversidade corporal como diferentes modos de vida.
O modelo médico compreende a deficiência como parte de um corpo que
expressa a falta, no caso das pessoas cegas, a falta da visão, restringindo nessa
pessoa outras possibilidades de leitura e interpretação do mundo que a rodeia. A
pessoa cega é analisada dentro do universo da anormalidade, lugar que lhe é
conferido como seu processo, percurso e devir (grifo meu), no que Diniz (2007)
argumenta:

a anormalidade é um julgamento estético e, portanto, um valor moral sobre
os estilos de vida. Há quem considere que um corpo cego é algo trágico,
mas há também quem considere que essa é uma entre várias
possibilidades para a existência humana (DINIZ, 2007, p. 08).

Este conceito de anormalidade também traduz o estigma. Ao deficiente visual,
como a tanto outros em condição de deficiência: auditiva, mental, física é atribuída a
característica de ser alguém fora das normas e das regras. Ribas (2003) explica que

na realidade, é importante perceber que o estigma não está na pessoa, ou
neste caso, na deficiência que ela possa apresentar. Em sentido inverso,
são os valores culturais estabelecidos que permitem identificar quais
pessoas são estigmatizadas. Uma pessoa traz em si o estigma social da
deficiência. Contudo, é estigmatizada porque se estabeleceu que ela possui
no corpo uma marca que a distingue pejorativamente das outras pessoas
(RIBAS, 2003, p. 16).

O modelo social da deficiência, por sua vez, lança um outro olhar elucidativo
no que toca à compreensão do “ser” deficiente. No caso da cegueira, entende que a
mesma só poderá configurar-se como uma experiência desigual se é interpretada
pela sociedade como algo que foge dos padrões de normalidade construídos
socialmente, ou seja, a experiência da desigualdade pela cegueira só se manifesta
em uma sociedade pouco sensível à diversidade de modos e/ou condições de vida.
Nas narrativas que apresentaremos abaixo será possível perceber que a
pessoa cega está muito longe de ser alguém que tenha sua vida resumida à viver
numa esfera privada, fadada ao ir-e-vir de casa à instituição especializada e viceversa. Observaremos que são pessoas em totais condições de terem suas idéias
não ignoradas, que resguardam um olhar interpretativo de si e dos outros e, ainda
que vivenciem a condição da cegueira, tem, cada uma, um conhecimento gerado
dessa vivência, de acordo à sua bagagem biográfica e reflexiva.
O que é dito e é expressado pelos colaboradores e pelas colaboradoras, parte
de seu ciclo de vida, dos valores advindos do processo de socialização, do
desenvolvimento de atitudes desde a infância até a vida adulta, partindo-se sempre
do momento presente, ou seja, da compreensão do passado, da vinculação de sua
experiência individual ao seu contexto social, interpretando-a e dando-lhe um
significado.

São pessoas que refletem acerca de sua condição de deficientes visuais, bem
como também sobre outras questões em pauta no cenário político-histórico
brasileiro, inclusive a étnico-racial. Cidadãos e cidadãs que não entendem sua
deficiência como uma questão individual, mas que ganha, a partir do tratamento
dado pela sociedade, um caráter incapacitante e alheio à diversidade inerente à
espécie humana.
O que é dito pelos colaboradores e colaboradoras confirma a urgência em
ações políticas, de intervenção do Estado, no intuito, de fato, de promover
efetivamente uma Educação pautada numa dimensão inclusiva que agregue alunos
e alunas levando em conta suas especificidades, não só as denominadas
“especiais”, mas as que permeiam o indivíduo integralmente, afinal:

As pessoas interagem com todos os valores culturais que a elas se
apresentam, e se compõem, em si mesmas, numa rede de sentimentos,
preocupações e conseqüentes ações. Existe, evidentemente, uma
dominância da interferência de certos valores culturais estabelecidos pela
divisão social. Mas a realidade é dinâmica, sempre em transformação,
sempre se metamorfoseando em novas realidades e, assim, ou fazendo os
valores dominantes se adequarem para continuarem dominantes, ou
ocasionando uma ruptura que engendraria novos e transformados valores.
De um modo ou de outro, as pessoas, os valores e a realidade estarão
sempre em constante superação (RIBAS, 2003, p. 51).

O conhecimento destas narrativas, antecipo, auxilia na medida em que se
desconstrói a imagem de que todos os deficientes são iguais, que todos têm
limitações incapacitadoras, conduzindo-nos a uma reflexão do real alcance que o
deficiente atualmente tem. E da consciência de que precisa ter, como cidadão e
parte da sociedade, enquanto pessoas que situam-se em diferentes classes sociais
e posicionam-se politicamente de diversas formas.
Essas narrativas percorrem trajetórias diferentes de vida: se entrelaçam,
porém, porque tecem um encontro entre pessoas que não enxergam do ponto de
vista fisiológico, que em virtude de enfermidades adquiridas ou congênitas, de
vivenciarem uma circunstância em suas vidas na condição de deficientes visuais,
deixaram de ter contato com o mundo “visível” em diferentes etapas de sua vida. O
que não impediu que expressassem singularidades individuais relevantes, sua forma
de ser e estar no mundo, que não os incapacitou de assumirem atitudes perante à

vida e perante a si mesmos. As palavras ditas não são meras palavras, são parte de
um processo relacional, discursivo e histórico, são histórias de vida.

3.3 Vozes que enxergam, olhos que também dizem: análise dos dados

Inicialmente, trago as falas dos colaboradores e das colaboradoras32 da
pesquisa, freqüentadores(as)33 do setor Braille da Biblioteca Pública dos Barris e da
Associação Baiana de Cegos, com faixa etária entre os 25 e os 50 anos. Os
fragmentos que seguem dão um pequeno panorama de quem são as pessoas que
compõem a essência temática desse estudo, atentando-se que, daqui por diante, os
depoimentos que seguem são parte das entrevistas semi-estruturadas realizadas ao
longo da pesquisa (disponibilizadas na íntegra no apêndice D, p.182):

Meu nome é Jaime dos Santos Souza. Me chamam de Souza. Nasci em 08
de dezembro de 1976. Tenho 33 anos. Não nasci em Salvador, nasci em
Nazaré das Farinhas. Quando nasci morava em minha casa meu pai, minha
mãe e meus irmãos. Tenho onze irmãos. Hoje moro com minha irmã. Sou
solteiro, tenho uma filhinha. Sou Professor de História. Entrei na escola com
07 anos. Fiz graduação em Teologia e História. Teologia pelo Seminário
Teológico Batista do Nordeste e História pelas Faculdades Jorge Amado.
Terminei a graduação há dois anos. Vou iniciar no segundo semestre um
curso de pós-graduação na área de História mesmo, em História Social, por
livre escolha (Jaime, 33 anos).

Me chamo Marcelo, tenho 39 anos. Nasci em 03 de abril de 1971. Meu
apelido na infância era “Melo”. Hoje resido na Vila Laura, em Brotas.
Quando nasci morava aqui em Salvador, depois fui para o interior, para
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Falas que por questões éticas serão representadas por nomes fictícios Jaime, Antônio, Marcelo,
Renata, Márcia e Carina a fim de se manter suas identidades preservadas, levando-se em
consideração que todos eles participaram desta pesquisa através de Termo de Consentimento Livre e
Pré-Esclarecido, devidamente ouvidos e assinados por todos.
33

Nos dias em que estive conversando com os três colaboradores apenas duas freqüentadoras cegas
estiveram no local, o que me chamou bastante à atenção, suscitando-me a pergunta: seria aquele um
ambiente segregador, isto é sexista? Depois, em outras idas para dar continuidade às entrevistas vi
que a freqüência de usuárias, ainda que numa escala menor, também acontecia. Tanto que consegui
entrevistar mais duas colaboradoras: duas usuárias do setor, cegas. Marcou-me também um outro
fato: de vez que o Setor Braille destinava-se também a ser um local onde as pessoas cegas
realizavam suas leituras por meio dos(as) ledores(as), voluntários(as) que liam os livros impressos
em tinta para os cegos, estas, em sua maioria eram mulheres, isto é, tinha visto pouquíssimos
ledores do sexo masculino, caracterizando para mim uma questão de gênero.

Catu. Fui para lá onde morei até os nove anos. Depois retornei para
Salvador e fiquei morando em Brotas até hoje. Quando nasci moravam
comigo meu pai, minha mãe e dois irmãos, depois de mim, vieram mais dois
irmãos, bem depois, um total de cinco filhos. Eu entrei na escola regular
entre os três e os quatro anos, na infância. Minha infância foi ótima,
tranqüila, brincando e aprontando muito. Já a minha graduação eu faço
depois de cego. Fiz o primário, o ginásio e o ensino médio terminando com
19 anos. Me envolvi com atividades de comércio. Depois eu perdi a visão e
eu tive que modificar toda a minha vida: tinha uma oficina de automóveis, já
tive uma lanchonete, já negociei com vendas de carro, já fiz um bocado de
coisinhas. Eu entrei na faculdade em 2006, optei pela Filosofia. Hoje resido
com minha mãe. Eu sou solteiro, não tenho filhos. Sou professor de
Filosofia (Marcelo, 39 anos).
Me chamo Carlos Antônio da Silva. Meu apelido é “Toni”. Nasci em 17 de
agosto de 1961, estou ficando velho, já tenho 48 anos. Quando nasci
morava com os meus pais e mais dez irmãos. Hoje moro com minha mãe,
pois meu pai é falecido. Moramos apenas eu e minha mãe. Estou solteiro, já
fui casado duas vezes, mas não deu certo, não tive filhos. Em dois mil e
quatro eu fiz o pré-vestibular e fiz o vestibular da Faculdade Jorge Amado,
passei, fiz o vestibular da Universidade Católica do Salvador e também
passei, mas escolhi ficar na Jorge Amado. Sou professor de História
(Carlos, 48 anos).
Me chamo Renata Martins da Costa. Todos me chamam de “Rê”. Nasci no
dia 12 de junho de 1974, aqui em Salvador mesmo. Vou completar 36 anos.
Em minha infância, desde o nascimento, morava com os meus pais e três
irmãs, contando quatro filhas comigo, sendo que eu sou a terceira. Hoje
resido com minha mãe e minha irmã mais nova. Quando era criança
moravam na mesma rua meus avós maternos e paternos. Coisa de cinco
minutos de diferença entre as casas. Morávamos no bairro do Nordeste de
Amaralina. Já fui casada. Estou divorciada, digamos que “de férias”. Não
tenho filhos. Entrei na Faculdade de História da Universidade Católica do
Salvador em 2003. Terminado o curso fiz pós-graduação em Metodologia
do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação, na Universidade do Estado
da Bahia (UNEB).Sou professora de História (Renata, 36 anos).
Meu nome é Márcia Marinho Ramos. Tenho 28 anos. Nasci em 20 de
dezembro de 1981, na cidade de Feira de Santana. Atualmente resido em
um pensionato aqui em Salvador por causa da Universidade. Meus pais
moram lá em Feira de Santana. Eu tenho um irmão mais velho que mora
em Feira também. Estou me formando agora em Psicologia, pela
Universidade Federal da Bahia (Márcia, 28 anos).

Me chamo Carina Sampaio Fontes, nasci 03 de abril de 1972, em Bom
Jesus da Lapa. Fiquei lá até 2001. Sou filha única. Fiz todo o ensino regular,
de primeira à oitava série, e o segundo grau, tudo lá em Bom Jesus da
Lapa. Entrei na faculdade de História em 2004, terminei em 2007. Fiz pósgraduação em História Social e Cultura Afro-Brasileira. Atualmente moro
com minha mãe e meu marido, que tem baixa visão. Sou professora de
História, mas ainda não leciono essa disciplina (Carina, 38 anos).

A partir dessas informações podemos ter uma noção breve das trajetórias de
vida dos entrevistados e das entrevistadas: três homens, dois professores de
História e um de Filosofia; três mulheres, duas professoras de História, uma
graduanda em Psicologia, alguns nascidos em Salvador, outros em cidades
próximas da capital ou mesmo distante desta. Todos e todas com nível superior,
com estudos de pós-graduação a desenvolver, ou já em processo, e até mesmo
concluídos.
Os entrevistados e entrevistadas foram muito colaborativos na composição
dos dados que contemplam essa pesquisa, sempre muito acessíveis, tornaram a
pesquisa em campo um agradável exercício na coleta das informações. Os
encontros aconteceram no Setor Braille, na Associação Baiana de Cegos (ABC) e
na residência de uma delas, sempre num caráter de conversa informal,
estabelecendo-se um vínculo de confiança, pois estamos falando da partilha de
histórias de vida, de cada pessoa falar de si, resgatando momentos singulares,
cruciais, quando não, dolorosos.
Para melhor disposição dos dados coletados optou-se pelo estabelecimento
de três categorias operacionais: a) Percepção da identidade étnico-racial (partindose de uma pergunta pré-teste, feita antes da entrevista propriamente dita (vide
apêndice B, p. 180); b) Reconhecimento da identidade étnico-racial (partindo-se do
roteiro de entrevista semi-estruturada (vide apêndice C, p. 181) e por fim c) Ser cego
e ser negro (tomando-se como base os relatos advindos tanto da pergunta pré-teste,
bem como da entrevista).
Essas categorias expostas acima gravitam em torno das categorias analíticas
mais amplas (classe social, gênero, etnia, faixa etária). Minayo (2008, p. 178) explica
as

categorias

analíticas

como

“construções

históricas

que

atravessam o

desenvolvimento do conhecimento e da prática social”, ou seja, permeiam uma
forma de pensar a realidade através dos fenômenos que a sociedade vivencia. Isto
implica em dizer que, para uma melhor aproximação dos dados e do objeto de
estudo, delineiam-se categorias operacionais (MINAYO, 2008), construídas com a
finalidade de permitir a observação e o trabalho de campo, ou advindas
posteriormente aos mesmos.

3.4 Categorias de análise

3.4.1 Percepção da identidade étnico-racial

A definição desta categoria tem como base uma pergunta pré-teste (vide
apêndice B, p. 180), feita aos entrevistados e entrevistadas, no intuito de perceber
inicialmente se havia uma reflexão por parte dos(as) mesmos(as) sobre a temática,
isto é, a relevância de perceberem, por meio de seus traços fenotípicos, sua
identidade étnico-racial; bem como de se ter subsídios para dar continuidade ao
trabalho de pesquisa através do estabelecimento de um roteiro de entrevista semiestruturada. Os relatos trazem singularidades no que toca à importância da
assunção de uma identidade étnico-racial, mas também o entendimento de que essa
mesma identidade, quando se remete à afro-descendência, no Brasil, é algo
complexo, decorrente de inúmeras elaborações sociais, sobretudo pelo contexto
escravocrata instaurado por muito tempo no país:

Partindo de minha experiência de vida, inclusive na condição de deficiente
visual acho importante definir a minha identidade racial. Hoje eu me
considero, me declaro como uma pessoa negra, eu acho isso importante,
você ter consciência da realidade, isso é fundamental, porque na hora que a
gente tem consciência, quando eu tenho consciência daquilo que eu sou,
isso facilita o meu convívio comigo mesmo e também com outras pessoas,
então, se eu não tenho consciência de que eu como cego eu vou ter
limitações e eu tenho que saber conviver com estas limitações, certamente
eu vou ter dificuldades de conviver, então, as pessoas que não conseguem,
não se reconhecem como negras, terminam dificultando o processo de luta,
de luta de classes, assim, eu penso que a maior dificuldade da gente ter o
fortalecimento das classes é exatamente porque as pessoas não têm
consciência daquilo que de fato elas são. É fundamental ter consciência de
que você é negro, que assim você vai ver os problemas que atingem ainda
hoje a pessoa negra e, juntos, podermos lutar (Jaime, 33).

A consciência da identidade étnico-racial, de acordo ao acima relatado, atua
como uma forma de confrontar, inclusive, as diferenças de classe, que não são
definidas pelo pertencimento a uma ou outra raça, mas, que repercutem na
desigualdade entre os grupos étnicos que formam a atual sociedade brasileira, no

que Cardoso (1979, p. 14), ao prefaciar Hasenbalg (1979) pontua “A explicação
estrutural-funcional da reposição do preconceito e da discriminação racial é
elaborada, mas a ela se acrescenta uma dimensão nitidamente política” e como o
próprio Hasenbalg (1979) afirma:

A modificação e o significado da raça como critério de alocação a posições
na estrutura de classes e estratificação social parece depender mais de
fatores tais como: a mudança no clima ideológico internacional, nível de
mobilização política dos grupos racialmente subordinados e divisões dentro
do grupo dominante branco quanto à questão racial e à política racial do
que de alguma lógica inerente ao industrialismo (HASENBALG, 1979, p. 83
- 84).

O relato de Jaime explicita não apenas a importância do reconhecimento de
uma determinada identidade, mas a sua relação com a repercussão social que isso
representa, sobretudo pelo caráter mobilizador que ele traz em sua fala. Sobre
“assumir-se” negra, Renata coloca:

Eu me assumo como negra, sabe, nos relatórios, nos questionários, eu me
assumo como negra e isso vem, mais uma vez eu me volto lá para o meu
avô, eu sempre gostava quando ele me falava assim “Escapou de branco,
preto é”. Então, se você não é branco, você é negro, se você não é branco
nem negro, você é indígena. Mas, como a gente vive num país, numa terra
em que tudo é tão misturado, então a incidência da gente se considerar
como negro é muito maior do que tentar se considerar como branco, só que
a nossa sociedade, aí vem toda uma questão histórica, que acredito já estar
até no nosso gene, essa questão da discriminação, da rejeição do negro.
Muitas vezes a gente não consegue assumir-se enquanto negro, porque
quando você declara-se negro, é como se as portas se fechassem, é como
se as pessoas se afastassem, porque isso já está incutido em nós. Então,
eu observo que muitas pessoas não se consideram enquanto negras para
que não sofram essa questão do afastamento, da rejeição, só que elas são
negras, e qual é o mal em ser negro? E qual é o mal em ser branco?
(Renata, 36).

Esse relato confirma a assunção de uma identidade afro-descendente, mas,
problematiza, questiona a repercussão que isso tem na sociedade atual frente às
evidências do dia-a-dia. Fala ainda da naturalização da auto-rejeição, da
discriminação sofrida pela pessoa negra, que na opinião de Renata, omite, ou
mesmo não reconhece essa identidade afro-descendente em virtude do que

possivelmente deixará de ter acesso ao reconhecer-se como negro, no que Silva
(2001, p. 17) sinaliza ainda inexistir “o reconhecimento social das diferenças,
enquanto distinções fenotípicas e culturais, e não como desigualdades”.
Essa suposta omissão ou não reconhecimento identitário perpassa pela
invisibilidade e pelo recalque, ambos essencialmente presentes na auto-rejeição,
trazida à tona no relato acima, e na rejeição ao outro assemelhado, que Silva (2001,
p.19) enfatiza como “um tipo insidioso de auto-desvalorização que resulta em
desagregação da identidade étnico-racial e em desmobilização coletiva”.
A fala de Renata remete também à questão dos sinais da auto-rejeição
quando coloca que “Muitas vezes a gente não consegue assumir-se enquanto
negro, porque quando você declara-se negro, é como se as portas se fechassem, é
como se as pessoas se afastassem, porque isso já está incutido em nós”. Silva
(2001, p. 53) explica que os sinais da auto-rejeição “são visíveis nos descendentes
de africano e traduzidos como “racismo do negro”, pelos agentes da produção e da
reprodução da auto-rejeição”. O autor Frantz Fanon aborda a auto-rejeição no livro
Pele negra, máscaras brancas, quando apresenta textualmente a recusa dos negros
martinicanos à sua cor, que internalizaram os valores culturais franceses e como
Silva (2001, p. 53) expressa “a ilusão de serem também brancos e franceses”.
Mas, afinal “Qual é o mal em ser negro? E qual é o mal em ser branco?”
(Renata, 36). De acordo à Munanga (1999), para o senso comum, estas
denominações parecem resultar da evidência e recobrir realidades biológicas que se
impõem por si mesmas. No entanto este mesmo autor afirma que tais denominações
tratam-se, de fato, de categorias cognitivas largamente herdadas da história da
colonização, apesar da nossa percepção da diferença situar-se no campo do visível.
O que significa que é através dessas categorias cognitivas, cujo conteúdo é mais
ideológico do que biológico, que adquire-se o hábito de pensar a identidade sem,
muitas vezes, nos darmos conta da manipulação do biológico pelo ideológico.
Carina, em relato logo abaixo, assume-se como negra, descrevendo os traços
fenotípicos que também subsidiam sua formação identitária. Nesse sentido, é
importante ressaltar que esse estudo toma como critério a escolha de pessoas com
traços fenotípicos característicos da população negra, mas que não atém-se tão
somente a eles, pois sabe-se que se somente a fenotipia fosse condição sine qua
non para a percepção da identidade afro-descendente, não importaria colher a
diversidade de dados trazidos pelos colaboradores e colaboradoras, bem como

grande parte da população brasileira não negaria suas origens africanas. Além das
questões fenotípicas ver-se-á, no decorrer da apresentação das outras categorias de
análise, outros elementos que emergem na fala dos(as) entrevistado(as) e que
auxiliam, ou não, no seu processo de construção identitária no que toca à questão
étnico-racial:

Quanto à questão da minha identidade étnico-racial me coloco como afrodescendente, porque a minha família é bem miscigenada. Tenho parentes
loiros, negros, sobretudo pelo lado materno. Meu pai é o que a sociedade
vê como branco e minha mãe já não é, então eu fiquei no meio do caminho.
Já não me considero branca, porque eu tenho cabelo crespo, eu tenho
características físicas que não são de uma mulher branca européia, então
eu não me considero branca (Carina, 38).

Diversidade, singularidades e não singularidades corporificam essa pesquisa,
os relatos apontam tanto para a assunção de uma identidade afro-descendente,
como também para uma situação contrária, como expressam os relatos abaixo:

Bom. Eu sou morena, eu digo que sou morena, assim, parda, como as
pessoas chamam. Eu me considero morena, dizem que pareço com uma
índia, sei lá, eu me considero parda. Não me defino nem como branca nem
como negra, quando você fala nessa coisa da definição da identidade
étnico-racial a partir da cor da pele, sinceramente, para mim isso não tem
muita importância, principalmente hoje não tem muita relevância não.
Principalmente hoje, sei lá, principalmente para a pessoa cega, você acaba
conhecendo as pessoas, e vai, começa a conversar, e você acaba não se
ligando nessa coisa da cor, o que você vai ver é a conversa da pessoa,
como é que ela é, do que é que ela gosta, se você vai se relacionar com ela
ou não (Márcia, 28).

Não me considero negro porque aqui no Brasil, devido a todo o seu
processo histórico, a gente percebe que quem consolidou a população
brasileira foram várias raças, não é? Não acho que seja relevante dizer se
somos brancos, negros ou índios. Não, não, eu acho que isso não tem
importância não, eu acho que a raça está muito além disso, não é isso que
vai caracterizar a essência humana não. Claro que partindo, por exemplo,
da identificação da cor da pele, isso pode ter uma repercussão negativa
porque no Brasil, infelizmente, o racismo predomina. Partindo da questão da
cor da pele, eu, por exemplo, me considero mestiço. Não acho que raça
seja uma coisa só: aqui no Brasil, se você fizer um estudo através do
fenotípico e do genotípico, você percebe no fenotípico a cor, no caso da
pessoa negra, e no caso da pessoa branca, mas no genotípico se você for
fazer uma pesquisa da árvore genealógica você vai ver que aquela pessoa
não é pura, na sua essência. No caso da discriminação racial, do
preconceito, penso que a questão fenotípica é o que predomina. O fenótipo

ainda é um dos grandes motivos de preconceito. Acho que se fosse levada
em consideração só a questão genotípica não haveria preconceito racial,
por isso não podemos descartar o completamente o fenótipo. Pelo menos
em relação à discriminação, o fenótipo se constitui num fator de preconceito
sim (Marcelo, 39).

Com base nestes dois relatos voltar à nossa história é imprescindível na
compreensão deste fenômeno da percepção da identidade étnico-racial. Munanga
(1999) revela que, no fim do século XVIII, os governantes começam a tomar
consciência da ameaça contra a colônia que poderia ser provocada pelo
descompasso entre a ordem social e a ordem racial. Dessa forma, propuseram,
então, que se considerasse como escravos somente os que fossem negros e como
brancos todos que fossem livres, assim, ligando o preconceito contra os mestiços
não mais à cor da pele, mas ao “status”, à condição jurídica. Proposta essa que não
agradou aos colonos brancos e foi substituída por um sistema no qual as pessoas
de cor são classificadas em um certo número de castas, de acordo às suas nuanças.
Mais adiante essas nuanças foram utilizadas como instrumentos de maior
aproximação ou não com os brancos, ou seja, quanto mais, ainda que mestiços,
fossem de pele mais clara, próximas da cor européia mais poderiam participar de
favores mais altos; para os mais afastados em termos de cor, mais eles seriam
mantidos nos limites determinados segundo a ordem natural para a manutenção do
sistema colonial.
A aparência física, embora imediatamente revestida de significados sociais,
se constitui a partir de uma constelação de traços biológicos, mas, considerando-se
as questões étnico-raciais, vivenciamos historicamente a utilização desses traços
para encarnar as diferenças sociais, diferenças que são, inclusive, salvaguardadas
como instrumentos de discriminação. Para o que Munanga (1999) atenta:

A mestiçagem, ao apagar as diferenças físicas, reduz a validade dos traços
fenotípicos como signo de relação de parentesco: chega-se até a encontrar
uma diversidade fenotípica no interior de cada família. A própria exploração
sexual característica da escravidão abre uma grave contradição interna no
sistema. Somado, tudo isso dificulta a manutenção de uma fronteira racial
entre pessoas aparentadas. [...] Para manter a discriminação é preciso fazer
apelo a uma política de “identidade” escrita, jogando de modo automático
todos os indivíduos, produtos de uma eventual mistura ou que carregam o
traço, numa categoria global reconduzida a outra cor primitiva (MUNANGA,
1999, p. 39).

Os relatos trazidos por Marcelo e Márcia sugerem uma reflexão sobre o
processo da mestiçagem no Brasil, questão que não será aprofundada neste
trabalho, mas que perpassa em se pensar os efeitos da mistura racial, independente
das qualidades das raças misturadas, bem como que obstáculos psicossociais
(MUNANGA, 1999) são enfrentados pelos indivíduos mestiços na assunção de sua
identidade étnico-racial, obstáculos que ora podem estar muito bem explícitos, ora
escamoteados por diversos mecanismos de invisibilização identitária.
Consultando-se as páginas de nossa história, Romero (1975) citado por
Munanga (1999, p. 52) disse que “Todo brasileiro é um mestiço, quando não é no
sangue, o é nas idéias” e ainda assim afirma mais adiante que nem por isso o Brasil
será uma nação de mulatos. Preconiza que na mestiçagem a seleção natural faz
prevalecer, após algumas gerações, o tipo racial mais numeroso, afirmado pelo
autor como sendo a raça branca, no caso do Brasil, graças à intensificação da
imigração européia, ao fim do tráfico negreiro, bem como ao decréscimo da
população negra após a abolição e ao extermínio dos índios, o que, dentro de três
séculos, segundo Romero (apud MUNANGA, 1999) garantiria a fusão das três raças
e o brasileiro típico mestiço, bem caracterizado.
Nesse sentido, observamos a mestiçagem na linha “Romeriana” como uma
fase transitória e intermediária na formação gradativa de uma nação brasileira
branca: uma idéia equivocada, racista, segregacionista que não traduziu a
representatividade da população negra no país, sobretudo em seus dados
quantitativos. Não há como deixar de lembrar que o Brasil, como tantos outros
países que nascem do descobrimento e da colonização, é resultado de uma
construção artificial de sua nacionalidade.
Essa nacionalidade, atrelada à mestiçagem, tem papel relevante na
desconstrução da identidade negra, pois tenta anular a superioridade numérica do
negro, alienando seus descendentes mestiços e que encontra, no século XX, em
Gilberto Freyre com Casa grande e senzala o mito originário da sociedade brasileira.
A mestiçagem, vista por autores como Nina Rodrigues e Silva Romero como um
fator negativo ao desenvolvimento da “nação” brasileira é colocada por Gilberto
Freyre como uma vantagem, como resultado de uma outra mestiçagem no campo
cultural.

Estrategicamente “abandonam-se” as teorias do século XVIII e XIX34, já
consideradas obsoletas e inaugura-se uma nova forma de pensar a mistura de
raças: o mito da democracia racial, fundamentado na dupla mestiçagem biológica e
cultural entre as três raças originárias exalta a idéia de convivência harmoniosa
entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos. Aspecto
evidenciado por Munanga (1999, p. 80) como uma forma das elites dissimularem as
desigualdades “impedindo os membros das comunidades não brancas de terem
consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas da sociedade”.
O mito da democracia racial não só encobre os conflitos raciais, como
também afasta as comunidades subalternizadas da tomada de consciência de suas
características culturais que poderiam ter contribuído para a construção de uma
identidade própria. Há o reconhecimento de que se é brasileiro, há o
reconhecimento de que se seja um ser humano, mas não há a percepção de que se
é negro, portanto, a pessoa cega também é parte importante no fomento de um
debate que discuta com mais veemência as questões raciais, afinal, as opiniões
sobre esta temática não são unânimes e passíveis de ampla análise e discussão:

Raça para mim só existe uma: é a raça humana, mas a nomenclatura
insiste em dizer que não, o sistema insiste em dizer que não, que existe a
raça negra, raça da amarela, branca, sei lá, mas isso aí para mim é uma
questão de desigualdade muito grande. Partindo desse princípio, não acho
importante nós dizermos se nós somos brancos, se somos negros ou se
somos índios. Vejo isso como uma discriminação absurda porque à medida
que você rotula uma classe ou uma pessoa ou uma raça você já está
discriminando, é por isso que eu sou totalmente contra essas cotas. Acho
que quando a gente identifica a cor da pele, isso tem repercussão, negativa
porque eu disse a você e continuo afirmando, para mim, raça só existe uma,
a raça humana, então na hora que você começa a procurar nomes, a
procurar, como é que diz, identificação, a procurar chifre em cabeça de
cavalo, aí você começa a desencadear um processo discriminatório (Carlos,
48).

Ainda que não apresente diretamente uma tomada de consciência acerca da
assunção de uma identidade afro-descendente o relato descrito acima permite
identificar a idéia da divisão racial imposta à humanidade como algo que é
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Neste sentido é fundamental a leitura dos capítulos I e II do livro Rediscutindo a mestiçagem no
Brasil, de Kabenguele Munanga (vide referências), pois tratam do conceito e história da mestiçagem,
da ideologia da mestiçagem bem como essa se configura no pensamento brasileiro nos séculos XVIII,
XIX e XX.

expressamente utilizado como mecanismo de polarização entre o que se designaria
como raça superior ou raça inferior, ou seja, da denominação da diferença como
tudo que possa ser considerado desigual no sentido mais negativizador da palavra.
Por outro lado, esse mesmo relato traz uma idéia equivocada da importância
das políticas públicas específicas e efetivas no que diz respeito às ações afirmativas,
ignorando que a desigualdade racial no Brasil tem raízes históricas e que as
políticas que envolvem as cotas são ações temporárias para corrigir desníveis de
desigualdade racial entre negros e brancos, promovendo o acesso e a permanência
dos negros no ensino superior, dando-lhes a oportunidade de participar em
igualdade com os alunos brancos (OLIVEIRA, 2006; QUEIROZ, 2004; GOMES,
2002).
O relato de Carlos, no que se refere à questão da existência somente de uma
“raça humana”, perpassa por todo um cabedal teórico construído que teve como fim
o escamoteamento da diversidade biológica e genética humana, inclusive, servindo
ao ideário de invisibilização à variação dos costumes, das culturas e das formas de
sociabilidade dos povos: tendo como conseqüência maior o surgimento de diversas
teorias raciais, sejam as que contemplam a existência de várias raças, privilegiando
o fenótipo, colocando como benemérito ou demérito, seja as que contemplam a raça
humana como única, atentando para o que Guimarães explica:

Será em meados do século XIX que a nascente ciência biológica fará das
raças humanas um objeto de estudo, através de medições do formato e do
tamanho da caixa craniana, para logo em seguida, no começo do século,
abandonar as classificações baseadas em traços fenotípicos e concentrarse no estudo da hereditariedade e dos genes. [...] É mister mencionar,
todavia, que ainda hoje, na genética, há a disputa sobre a existência ou não
de raças humanas e a conveniência de se empregar a palavra “raças” para
designar populações humanas. Prevalece, entretanto, a opinião de que não
existem raças humanas e que formamos todos uma única raça
(GUIMARÃES, 2008, p. 20).

O autor nos dá uma outra perspectiva: a de pensar na multiplicidade das
raças humanas, levando-se em consideração os aspectos que contemplam essa
diversidade e não polarizando-os, hipervalorizando-os ou subestimando-os,
sobretudo quando assinala que

o que as teorias raciais faziam (e ainda fazem), presas a esses erros, nada
mais era que reproduzir preconceitos vulgares ou refiná-los, buscando uma
justificação pseudocientífica para a dominação política, a exploração
econômica e os sentimentos etnocentristas e classistas dos poderosos
(GUIMARÃES, 2008, p. 21).

Jaime, Renata, Márcia, Marcelo, Carina e Carlos trazem em seus relatos, sua
análise da realidade, acerca da percepção face à identidade racial, independente de
sua condição de não-vidente, indo na contramão de diversos estereótipos acerca da
condição de ser deficiente visual. O relato da funcionária do setor Braille, Patrícia,
contempla que a pessoa cega em momento algum está alheia ao mundo que a
cerca:

O fato de a pessoa ser cega não significa que ela não tenha preconceitos,
como já disse, a pessoa cega não está alheia ao universo em geral, ela
pode estar equivocada, como às vezes, a gente que enxerga, também
vivencia situações de equívoco, mas eu acho assim, que as relações entre
pessoas cegas está baseada numa estética que pode estar tendendo para a
negritude, para ser branco ou não, para o que é bonito, cada um
direcionando o que é bonito para aquilo que ele aprendeu que é bonito, fruto
de sua interação com as pessoas ao seu redor. Então, as pessoas cegas,
como tantas outras pessoas que enxergam, baseiam sim, suas relações
também nessa questão racial (Patrícia Braille).

Esse relato aponta para a relação de que videntes e não videntes vivenciam
um complexo processo de construção de sua identidade étnico-racial. Identidade
que é um fenômeno social e uma realidade subjetiva, constantemente modificada
nas relações com o outro, completamente imersa num universo contrastivo, dialético,
relacional e discursivo, que Oliveira (2006, p. 87) entende “como um processo que
não nasce das diferenças em si, mas da tomada de consciência das diferenças”, por
isso a relevância nesse trabalho de pesquisa de convergir raça e deficiência,
diferenças às quais são atribuídas inúmeras elaborações na história da humanidade.

3.4.2 Reconhecimento da identidade étnico-racial

Os relatos que compõem essa categoria operacional tentam dar conta dos
elementos que emergem na fala dos sujeitos da pesquisa, sobretudo para perceber
como os grupos sociais – família, escola, outras instituições (escolas especiais,
universidade) – têm participação neste processo identitário, um dos objetivos da
pesquisa, passando, assim, pela infância, adolescência e adultez.
Entendendo que a família, antecedendo ao processo de escolarização,
também constitui-se como um espaço onde se dão processos educativos, procurouse, nos relatos, perceber como a família teve participação, direta ou indireta, na
construção de um processo identitário que também prescinde o reconhecimento, ou
não, da identidade afro-descendente.

Minha família não falava nada sobre o meu tipo de cor de pele, nós somos
todos negros na nossa família, então nós somos o que o sistema considera
(Carlos, 48).

Quando a gente era criança não usava nada no cabelo, era shampoo e
creme para pentear, nossos cabelos eu lembro que eram verdadeiras
“matas”, minha mãe que trançava, fazia coque, fazia penteados diferentes e
nunca teve esse problema. A gente começou a querer alisar o cabelo
depois que chegou a adolescência, aí vem as vaidades da adolescência.
Meus pais também nunca se opuseram, nunca disseram “não, você não vai
alisar o cabelo porque você é negra”. Eles sempre nos deram liberdade. A
questão do preconceito racial não lembro da gente tratar em casa, não sei
se era uma coisa que não acontecia ou mesmo não passava apercebido de
repente. Quando a gente é criança às vezes nem se prende às essas
coisas. (Renata, 36).

Quando se remetem à família, no contexto da infância e da adolescência,
Carlos e Renata revelam que a abordagem da questão racial não era explicíta, nem
do ponto de vista de reconhecer sua identidade étnico-racial, nem de manter traços
que a realçassem, como coloca Renata quando fala do tratamento dado aos cabelos
na infância e modificado na adolescência.
Renata (vidente no período da infância e início da adolescência), no entanto,
em um tempo presente, ao recordar a infância, quando fala da figura paterna e

materna, bem como de seu avô e sua avó, reconhece os traços que compõem
fenotipicamente uma descendência afro-descendente:

Lembro que na minha infância meu pai era bem negro, cabelo bem
enroladinho, bem durinho. Minha mãe ela já tem a pele um pouco mais
clara, mas também os cabelos não são lisos, tinha um cabelo misturado
porque minha avó tinha um cabelo mais encrespado e meu avô tinha um
cabelo mais liso, a família de meu avô, meu avô era branco, pele bem clara
mesmo, cabelo liso, cabelo preto, os lábios finos, o nariz fino, com as
feições de uma pessoa branca, minha avó não, minha avó tinha aquele
corpinho mais de negro, uma mulher mais baixinha, mais encorpada,
geralmente as mulheres negras têm mais corpo, têm mais quadril, o cabelo
mais encrespado, o nariz mais achatado, os lábios mais grossos e minha
mãe saiu uma mistura. [...] Outro fato que me lembrei agora: a tia de meu
avô queria conhecer minha avó. Eles eram de Aracaju, minha avó também é
de Aracaju. A tia de meu avô veio pra Salvador para conhecer ela. Essa tia
não enxergava mais, ela estava cega. Quando ela conheceu minha avó,
começou a tatear o braço dela, foi tateando até chegar no cabelo
encarapinhado de minha avó. Notando o cabelo diferente ela disse assim
“Ah, minha filha você é negra não é? Negra não, você é preta não é?”. Isso
é muito forte (Renata, 36).

Carina, quando fala da família, destaca o papel desta na atribuição de
sentidos no que toca à questão racial:

Na minha família, e fora também, as pessoas sempre falavam “Ah, você
parece uma índia, na sua família tem alguém que foi índio?”, eu tinha uma
bisavó que dizem era indígena, acho que era uma bisavó. Então para mim
ficou isso, eu pareço com uma índia, a pessoa cega é muito definida assim
pelo outro. Isso fica assim bem marcado, na questão da cegueira, essa
coisa de estar sendo nomeado, de estar sendo falado, ou mesmo definido
pela cor da pele e tal, pelo outro, pela família, pela escola (Carina, 28).

Além da família, emergem como elementos participantes dessa identidade em
constante formação, a escola. Como relata Carina, num universo em que gravitam
família e escola, fontes de onde provém uma socialização permeada por um
processo discursivo, a pessoa cega, como tantas pessoas de outros grupos
considerados “minorias”, também corre o risco de não ter estimulada a sua
autonomia enquanto um indivíduo que tem condições de pensar a sua própria
condição racial, isto porque a própria deficiência é priorizada como diferença que

põe em segundo plano (ou mesmo omite) outras diferenças inerentes ao indivíduo.
Como veremos na análise da categoria “ser cego e ser negro”, mais adiante.
Jaime, logo abaixo, quando se remete à infância, destaca o apoio da família
quando de seu ingresso na escola especializada, mas em momento algum é
evidenciado a abordagem da questão racial:

Meus pais não criaram nenhuma resistência ou objeção à minha ida ao
instituto. Minha mãe expressava saudade, mas não criou nenhum tipo de
objeção não, e depois ela ficava muito feliz quando eu ia pra casa levando
meus livros em Braille, minhas provas em Braille, transcritas em caneta,
material que eu podia ler. Ainda peguei o regime de internato, eu ficava lá
no instituto a semana toda, sexta à tarde é que eu saía para casa de minha
irmã, indo passar o final de semana e voltando no domingo de tarde. Com
meus pais, porém, eu só ficava de seis em seis meses, nas férias do meio
do ano e no fim do ano, inclusive é com essa irmã que resido até hoje
(Jaime, 33).

Carlos, quando fala de sua infância, aborda-a de forma que a figura materna e
paterna, bem como os irmãos e as irmãs, não aparecem muito explícitas. A família
não atua como um elemento que tenha participação no reconhecimento de uma
identidade afro-descendente, sobretudo, pela identidade étnico-racial ser um signo
também definido como uma diferença (grifo meu):

Lembrando da minha infância nunca tive referência nenhuma, nunca tive
vontade de ser igual a ninguém não, eu acho isso uma tremenda besteira,
você tem que ser você mesmo, eu sempre quis ser eu mesmo, eu nunca
quis imitar ninguém. Nunca me achei diferente das pessoas. Taí uma coisa
que eu nunca parei pra pensar. Eu nunca parei pra pensar, nunca passou
isso aí, essa idéia de diferença pela minha cabeça. Não, não, não (Carlos,
48).

Diferente de Carlos e Jaime, que tornaram-se cegos na infância (entre os zero
e os seis anos), Marcelo era vidente. Quando relata sobre esse período também
deixa explícito a não-abordagem da questão racial, consigo e com o seu entorno:

Na minha infância não me lembro de ter visto nenhuma situação de
discriminação por cor de pele ou preconceito. Como eu vim de uma família

de classe média alta, então os ambientes freqüentados por mim eram muito
restritos, eram ambientes que condiziam com o meu status (Marcelo, 39).

Marcelo deixa a entender que as diferenças de classe podem repercutir ou
não as questões raciais, sobretudo quando envolvem questões de preconceito,
como se o pertencimento a uma determinada classe social não contemplasse ou
não tivessem relação com o quadro desigual que permeia o cenário social brasileiro.
Hasenbalg (1979), no capítulo três do livro Discriminação e desigualdades raciais no
Brasil, explica as relações entre raça e os dois componentes básicos da estrutura
social: a estrutura de classes e o sistema de estratificação social.
A raça, de acordo a Hasenbalg (1979, p. 88) opera “como um critério
socialmente relevante no preenchimento de posições na estrutura de classes bem
como nas dimensões distributivas da estratificação social”. O autor apresenta a
estratificação social como um conjunto de desigualdades distributivas ao longo de
várias dimensões, definindo o campo da estratificação social como formas, funções
e conseqüências de sistemas de desigualdade social estruturada, ou seja, num
sentido hermético, estático, a estratificação social refere-se à distribuição diferencial
de recompensas e privilégios. Por outro lado este mesmo autor explica que, num
sentido dinâmico, a estratificação social implica o processo individual de obtenção
de status, bem como a transmissão intergeneracional da desigualdade social.
Já o sistema de classes são as posições estruturais às quais os indivíduos
são alocados pelo sistema, partindo do contexto da teoria marxista, em que

as classes sociais são elementos fundadores de certos modos de produção
em que existe a propriedade privada dos meios de produção e onde as
relações sociais se organizam em torno de um mecanismo básico de
exploração. Cada modo de produção implica duas classes fundamentais,
relacionadas antagonicamente (HASENBALG, 1979, p. 88).

Esse sentido dinâmico fica bem explícito no relato de Marcelo quando coloco
a minha condição sócio-econômica ao conversarmos durante o processo de coleta
de dados, que não se deu num simples vai e vem de perguntas e respostas. A
conversa possibilitou a troca de experiências, visões de mundo, num clima de
informalidade e total colaboração de sua parte:

Sou marxista assumido, acredito que a história do homem é basicamente
materialista, isso aí é uma grande verdade. Mas acredito também no bom
senso. Acho que as pessoas, muitas vezes, não usam o bom senso,
entendeu? Você, por exemplo, de origem humilde, seu pai pedreiro,
convivendo com poucos recursos e só após a experiência do trabalho
ampliou suas possibilidades de ter outros bens materiais. A gente sabe que
você não é uma regra, é uma exceção, isso é verdade, mas porque aí é que
eu digo, é a questão da pessoa usar o bom senso, aproveitar as
oportunidades, porque só a luta não adianta não, entendeu? Você tem que
saber de que forma administra isso (Marcelo, 39).

Hasenbalg (1979) explica que se corre risco ao reduzir a classe a um
conglomerado de variáveis individuais, pois a estrutura de classes pode aparecer
como separada, até mesmo divorciada, de fenômenos de ideologia e de ação
coletiva: a meritocracia, uma dessas variáveis, emerge no relato de Marcelo como se
apenas o livre arbítrio funcionasse como princípio para a mobilidade de uma classe
à outra, remetendo-se “à suposição central da estratificação que é o valor da
liberdade individual, nesse sentido, vista como um atributo exclusivamente
individual, afastado de relações concretas de dominação entre homens reais e
grupos reais” (HASENBALG, 1979, p. 92), uma liberdade que é essencializada pelo
pensamento liberal, na qual os homens são atores livres e cidadãos iguais, que
fazem suas escolhas numa estrutura aberta de oportunidades, ou seja,

Não apenas a estruturação de posições que comandam recompensas
diferenciais é geralmente tida como não problemática, como a análise da
forma como outras estruturas e processos sociais condicionam a
distribuição de oportunidades sociais é também negligenciada
(HASENBALG, 1979, p. 92).

O que é dito pelo autor aponta para a não-análise das origens estruturais da
desigualdade social, reforçando a idéia de que os indivíduos possuem capacidades
diferenciais de alcançarem seus objetivos como se não importasse o contexto social
em que vivem, sendo os atributos individuais abstraídos de uma estrutura social já
dada, operante em um plano que é alheio à vontade do indivíduo, como é
materializado, acima, no relato de Marcelo: no que reside a tônica do estado
democrático liberal, a serviço de uma sociedade de escolha, mas de modo algum
democrática (HASENBALG, 1979).

Por isso, entende-se como relevante enfatizar que a desigualdade social é um
atributo inerente à

sociedade

capitalista,

trazendo

como

conseqüência a

desigualdade de oportunidades. E quando analisamos essa desigualdade no tocante
à questão énico-racial é salutar o que Hasenbalg (1979) nos diz a esse respeito:

Em suma, a raça, como traço fenotípico historicamente elaborado, é um dos
critérios mais relevantes que regulam os mecanismos de recrutamento para
ocupar posições na estrutura de classes e no sistema de estratificação
social. Apesar de suas diferentes formas (através do tempo e do espaço), o
racismo caracteriza todas as sociedades capitalistas multi-raciais
contemporâneas. Como ideologia e como um conjunto de práticas cuja
eficácia estrutural manifesta-se numa divisão racial do trabalho, o racismo é
mais do que um reflexo epifenomênico da estrutura econômica ou um
instrumento conspiratório usado pelas classes dominantes para dividir os
trabalhadores. Sua persistência histórica não deveria ser explicada como
mero legado do passado, mas como servindo aos complexos e
diversificados interesses do grupo racialmente supraordenado no presente
(HASENBALG, 1979, p. 118).

As páginas da história sempre vêm à tona no que toca a uma reflexão acerca
da condição do negro na sociedade brasileira, condição essa que, conforme vamos
dando prosseguimento à apresentação dos relatos da pesquisa ora realizada, não
está alheia à vivência da pessoa cega: direta ou indiretamente, de uma forma ou de
outra, essas pessoas, ainda que não reconheçam, ou mesmo afirmem sua
identidade afro-descendente, percebem que a sociedade em que vivemos elaborou
mecanismos de exploração de um grupo subordinado, entre tantos outros, e uma
base ideológica para as relações de dominação vigentes, sejam elas políticas,
econômicas, religiosas, étnicas, etc.
Até aqui, os relatos trazem, em sua maioria, uma abordagem não muito
explícita da questão da identidade étnico-racial, refletindo, assim, que, a família,
constitui-se num elemento que é parte importante nesse processo, contribuindo,
sobremaneira, na assunção ou não de uma identidade afro-descendente, em
conseqüência, no seu gradativo reconhecimento. O seio familiar é o ambiente onde
ocorre inicialmente o processo de socialização, caracterizado por “um conjunto de
mecanismos pelos quais os indivíduos realizam a aprendizagem das relações
sociais e assimilam as normas, os valores e as crenças de uma determinada

sociedade ou coletividade” (OLIVEIRA, 2006, p.17). Para o que Pereira (1987) citado
por Oliveira (2006) chama a nossa atenção:

A família negra tem influência importante e papel fundamental na
socialização do indivíduo, para que ele compreenda as diferenças étnicoraciais de nossa sociedade e também para prevení-lo de situações
constrangedoras de práticas discriminatórias. Portanto, a família não deve
silenciar sobre a realidade étnica, mas desenvolver na criança a
interiorização de imagens positivas sobre características como: traços
físicos, cor da pele, cabelo, etc, para que, no momento em que ela estiver
fora do ambiente familiar e se confrontar com os valores estéticos brancos,
não desenvolva sentimentos de inferioridade, de forma a minimizar, assim,
seu sofrimento no encontro com o preconceito e a discriminação ao longo
da vida, mesmo sabendo que ele irá experimentar frustrações, hostilidades,
ansiedade, pois o preconceito permeia todas as sociedades e culturas
(PEREIRA, 1987 apud OLIVEIRA, 2006, p. 18).

E no caso da pessoa cega isso também precisa passar, de fato, não
despercebido, de vez que a deficiência visual não é um elemento que incapacite o
indivíduo de perceber a si mesmo e ao outro, assemelhado ou não, que o cerca.
Sendo assim, é importante avançar e ir além da família, pois, as aprendizagens
sociais ocorrem em outros ambientes, em conjunto com outros atores sociais. Dessa
forma, tendo a escola como um fecundo terreno de vivência e partilha de
experiências individuais e coletivas, traremos as falas dos colaboradores e
colaboradoras, no que concerne à relação do seu processo de educação formal com
a sua formação identitária étnico-racial.
Carlos, que só entrou na escola aos 38 anos, como ele mesmo diz “pra valer”
justifica o acesso ao ambiente escolar nessa idade por “nunca ter tido vontade de
fazer nada”, informando que na infância passou pelo Instituto de Cegos (ICB), mas
que não se sentiu estimulado a ficar no regime de internato estabelecido, na época,
década de setenta:

Quando comecei a estudar de fato, a partir de 1999, quando fiz o primário, o
ginásio, o segundo grau, minha relação com os meus colegas era muito
boa. Claro que no primeiro dia eu me achei um estranho no ninho, como diz
a história, um corpo estranho dentro de um outro corpo, eu nunca tinha
freqüentado uma sala de aula de escola, de uma escola regular, no primeiro
dia eu achei aquilo meio estranho, me senti bem um peixe fora da lagoa
mais precisamente, mas no segundo dia em diante as coisas começaram a
clarear, eu comecei, por conta da minha interação que eu tenho com as

pessoas, eu comecei a interagir com o ambiente e aí começou a melhorar,
depois, acho que no quarto dia eu arrumei uma namorada lá na escola e aí
as coisas começaram a se encaixar no eixo, eu comecei a gostar do
ambiente, tudo andou de maneira satisfatória, no primário. Quando eu
terminei o primário eu já tinha uma estrutura formada, eu já tinha uma base
dentro da minha cabeça e dentro do que eu queria, já sabia que era aquilo
que eu queria, fui pro ginásio e não tive também problema nenhum, tive um
ginásio tranqüilo, aliás eu tive ótimas notas no meu ginásio, fui estudar à
tarde com um grupo de adolescentes, estrategicamente eu tive de pensar
como eles, me adaptar às situações, tenho essa facilidade, tive que
freqüentar muitas vezes os mesmos lugares que eles freqüentavam e,
assim, pouco a pouco, fui construindo a minha história. Percebi que a partir
daquele momento eu não tinha mais porque ficar fora da escola, era uma
vivência que eu esperava, que eu pretendia levar adiante, pois já me sentia
incluído. Penso que minha forma de ser também foi decisiva para que me
sentisse incluído, decisiva mesmo, não esperei que o meio onde estava
inserido me incluísse. Não, não, eu fui atrás da minha inclusão, eu fui
buscar minha inclusão (Carlos, 48).

Em momento algum ele aborda o tratamento das questões étnico-raciais no
âmbito escolar, no entanto fala da sua “inclusão” como algo que partiria do seu
mérito individual, da sua forma em relacionar-se com o meio. O aspecto da inclusão
é, inclusive, relatado por Jaime numa outra dimensão, mais ampla, do ponto de vista
do convívio da pessoa cega com a sociedade, mas que também não contempla a
abordagem das questões étnico-raciais no âmbito escolar:

A inclusão não, a inclusão vem de uma outra vertente, ela diz que tanto eu
quanto a sociedade precisamos estar preparados para o convívio, como na
integração não se falava nisso, então o instituto preparava a gente para ir
para a escola, só que a gente chegava numa escola que não estava
preparada: as crianças da nossa faixa etária não estavam preparadas, os
próprios professores, embora tivesse uma professora especializada lá pra
dar o apoio, mas a professora da classe não era preparada e por ela não
estar preparada também não contribuía para que as crianças videntes
estivessem (Jaime, 33).

Renata, quando relata a experiência escolar, também não aponta nenhuma
dinâmica que trouxesse à tona a questão étnico-racial, pontuando outras
características que, em sua opinião, tornavam-na diferente em relação aos colegas e
às colegas:

Olhe que eu e minha irmã éramos as mais gordinhas da família, mas a
gente não sofria essa discriminação, nem na sala de aula, nós tínhamos
mais dois coleguinhas que também eram irmãos, um era da mesma sala
que eu e o irmão dele da sala de minha irmã que também eram gordinhos,
mas a gente não sofria isso (Renata, 36).

Carina evoca suas memórias escolares, quando aluna de uma escola da rede
privada em sua cidade de origem, Bom Jesus da Lapa, e revelando explicitamente a
atuação do ambiente escolar como elemento de sedimentação dos estereótipos
advindos das relações sócio-raciais, sem a perspectiva de nenhuma intervenção na
desconstrução dos mesmos, atentando-se que nem o fato de estarem numa escola
da rede privada, utilizando um capital financeiro para custear seus estudos, poupou
as meninas afro-descendentes de um racismo nada velado:

As meninas negras, mesmo na escola, eram vistas como empregadas ou
filhas de empregadas, gente de classe baixa, gentinha, tinha sempre aquele
negócio de “neguinha”, aquela “neguinha”. Diziam “Ah, é aquela neguinha”
sempre eu ouvi muito isso, e eu acho que é isso que faz com que muita
gente negue a sua origem, porque o negro sempre foi tido como o que é
ruim, o que é pior, o que é inferior, e isso foi uma construção que veio pela
condição como o negro chegou no Brasil, ninguém quer ser associado ao
escravo não é? Ao negro que foi submetido aos maus tratos. Os próprios
escravos, quando a gente vê pelas novelas, quando eles conseguiam ser
escravos de dentro da casa grande, eles passavam a se identificar mais,
eles tentavam se identificar mais com o branco, com o dono, do que com os
seus pares. É, tudo parte daí mesmo, e essa questão da cor de pele é
relevante mesmo, porque era muito mais vantagem, você ia tirar muito mais
vantagem já que você tinha uma pele mais clara se você se identificasse
com os brancos que estavam na classe dita superior, do que com os negros
ou com os índios que eram considerados inferiorizados mesmo (Carina, 38).

Os relatos são muito diversos no que toca à rotina escolar: Jaime, cego
parcialmente ao nascer, e com a perda total da visão aos oito anos de idade
ingressa no Instituto de Cegos e em seguida na escola regular; Carlos, cego aos três
anos de idade, mas com uma rotina escolar comprometida pela falta de adaptação
ao regime de internato do Instituto de Cegos e dando entrada na escola regular, já
aos trinta e oito anos de idade; Marcelo, vidente em toda a sua rotina de ensino
fundamental e médio; Renata, vidente até o final do ensino fundamental e início do
ensino médio, perdendo a visão totalmente aos vinte anos de idade, sem passar
pelo Instituto de Cegos (ICB); Márcia, com baixa visão até a adolescência e perda

total da visão entre os quinze e dezesseis anos, mas desde os nove anos aluna do
Instituto de Cegos (ICB) e escola regular da rede estadual de ensino e Carina,
vidente até os vinte e um anos, com perda gradativa da visão, num espaço de sete
anos, aluna da escola regular sem passar pelo Instituto de Cegos.
Desse modo fica muito claro que a escola, assim como a família, também
atua como elemento relevante no processo de construção da identidade étnicoracial, pois, longe de ser um território democrático, também traz a formação de
identidades equivocadas, quando não, a assunção de identidades que em nada
traduzem o indivíduo, ao contrário, invisibilizam-o ainda mais, fazendo-o ter a ilusão
de que esteja “incluído” na sociedade.
Além da escola regular, um outro elemento que emerge nesse contexto é a
escola especializada, na qual a pessoa cega (ou com baixa visão) tem uma estrutura
que atenda às suas especificidades, em virtude das limitações fisiológicas da visão,
promovendo de forma sistemática a continuidade de um processo de educação
formal simultâneo com a escola regular.
A escola especializada apresenta-se, nesse estudo, como um importante
elemento mediador do processo de construção da identidade racial de pessoas
cegas: as vivências diárias, o cotidiano experienciado pelos alunos e alunas com
limitações na visão, como podemos ver nos relatos abaixo, também permeiam as
questões que circundam o universo das relações étnico-raciais:

Quando penso nessa questão que perpassa pela identidade racial assumida
pelo sujeito me vem à lembrança alguns episódios que aconteceram dentro
do instituto. Lá no instituto tinha uma coisa interessante, mesmo estando ali
todo mundo cego, porque aí é que tá, lembrei que as pessoas brancas de
cabelos lisos tinham um tratamento diferenciado, é porque agora você
estava falando e eu estava lembrando de uma conversa que eu tive
recentemente com Roberto, a gente conversando e ele me falando disso,
ele me mostrando como lá as pessoas tinham um tratamento diferenciado.
A gente estava conversando e era exatamente assim, quando éramos
alunos, todo mundo assim adolescente, a gente bagunçava muito, pois é, só
que quando a bagunça era feita por um aluno que era negro, ele tinta um
tratamento mais rigoroso, quando era um branco ele recebia, digamos que o
pessoal amaciava mais. Vou trazer um exemplo: tinha um colega nosso por
nome Sandro que aprontava muito e, interessante que ele aprontou muito,
aí um outro colega que era negro mesmo, denunciou. Sandro era branco,
cabelo liso e tal, um sujeito que dentro dos padrões da nossa sociedade,
dos padrões construídos era um sujeito bonito. Ele bagunçava muito, um
colega nosso foi e denunciou, teve uma confusão com eles dois e tal,
resultado: no final de tudo quem saiu do colégio foi o outro colega que era
negro e Sandro ficou lá, só saiu na época certa dele, esse outro colega saiu
porque veja só, como ele denunciou e quando você denuncia um colega

dentro de uma instituição, você termina sofrendo muita pressão. Ele não
teve o apoio que ele poderia ter e deveria ter da própria diretoria do instituto,
da própria assistente social, eles iam lá para as reuniões com ela e Sandro
argumentava. Esse colega que denunciou Sandro mostrava os fatos, só que
Sandro ía lá argumentava e quebrava tudo que ele dizia, então, terminou
que ele sofreu muita pressão de outros colegas, teve desentendimento, teve
briga mesmo. A questão do “ser” branco pesou. Isso foi um fato, mas tinham
vários outros, as próprias meninas brancas, elas eram mais paparicadas
pelos próprios funcionários, tinham algumas regalias que outras meninas
negras não tinham e com os homens também acontecia a mesma coisa.
Com certeza existia o tratamento diferenciado pois esse aluno não teve
apoio e saiu. Depois, no outro ano, ele pediu pra voltar, porque também ele
era um menino bom, não bagunçava, ele era bem diferente de mim, não
bagunçava, muito certinho. Ele pediu para retornar e ele voltou, no entanto,
esse rapaz que era branco, Sandro, só saiu na época dele, quando tinha de
sair mesmo, e, assim, tudo que ele e seus colegas também brancos
solicitavam eles conseguiam. Então, se eles queriam ir pro quarto mais
cedo, eles pediam e eles conseguiam, uma exceção que abriam, afinal não
havia esse procedimento lá com ninguém. Só com ele. Ele e um outro que
também era branco, eles pediam para ir cedo para o quarto pra ficarem
estudando, em suma, tinham mesmo esses tratamentos diferenciados, até
na forma do funcionário se dirigir às pessoas, de tratar, de conversar, com a
pessoa branca o funcionário ficava junto, conversava e tal, você não via isso
com aqueles que eram negros. As meninas também passavam por esse
processo. Não me lembro de nada que tenha sido marcante em relação às
meninas que faziam parte do regime de internato como eu, mas o que eu
via era a forma “diferente” de tratamento, entendeu? A maneira de tratar
que se dava de uma menina para outra em virtude da cor da pele (Jaime,
33).

Este relato aponta para a confirmação de que a pessoa cega, assim como a
pessoa vidente tem a construção de sua identidade étnico-racial, alicerçada pela
ambigüidade: não só no ambiente escolar regular, mas também na escola
especializada. Essa ambigüidade traduz-se por ser a escola, independente de ser
regular ou especial, um ambiente em que não sejam fornecidos os elementos para a
formação de um identidade racial consciente, ampliando ainda mais o reforço aos
estereótipos que prejudicam o processo de socialização do aluno, assim, nem
identidade afro-descendente estimulada, nem aprendizagem social pela interação
com os seus pares, mas o estabelecimento de “guetos”, onde sobressaem-se
aqueles que possuem traços fenotípicos que foram consagrados como a
representação de um padrão social positivamente aceito. Abaixo, o relato de Jaime,
confirma esse aspecto:

Existia mesmo essa coisa de privilegiar um em detrimento de outro sendo
que esse privilégio se dava em virtude da cor da pele. Após alguns de
nossos diálogos fui lembrando dos episódios que ocorriam lá. Relembrei um

colega meu que também estudou lá e dele falando que também percebia
isso, esse tratamento diferenciado para aqueles que tinham uma pele
branca, uma pele mais clara (Jaime, 33).

Carina também aponta, dentro da escola especializada, situações que
contemplam o tema de estudo dessa pesquisa:

Engraçado, a gente conversando sobre isso hoje, essa semana eu estava
me lembrando, no estágio que faço lá, no Instituto de Cegos, de uma
situação. É, eu me lembro assim que teve, engraçado você falando isso
porque essa semana a gente estava lembrando, estou fazendo estágio lá na
parte que trabalha com crianças de zero a cinco anos e a gente estava
falando, a funcionária estava falando, pois, ela é da época em que eu
estava lá, que teve uma briga minha com uma coleguinha, e essa colega
era negra, depois do ocorrido, ela colocou as duas de castigo. Ah! Ela me
mordeu, eu me lembro que essa menina me mordeu, então a gente
brigando com dez/onze anos e ela me mordeu. A funcionária deixou as
duas de castigo, aí eu me lembrei da funcionária dizendo “É, o pessoal
ficava numa agonia para você não ser protegida, porque a outra menina era
negra e você não, e não sei o quê...”, mas, ela colocou as duas de castigo,
ela não me tratou com diferença, não. Ela disse que deixou as duas de
castigo, eu acho que na hora ela pensou que eu não tinha tanta culpa,
porque na verdade eu fui mordida entendeu? Mas ela acabou fazendo isso
para não parecer uma coisa de estar protegendo porque uma é negra e a
outra não. Para que não ficasse caracterizado como uma situação de
preconceito (Márcia, 28).

Márcia, em seu relato, traz uma outra singularidade que repercute o silêncio
em relação a um entendimento mais significativo da importância da Educação nas
relações étnico-raciais: a preocupação da funcionária em aplicar o “castigo” não se
deu por uma questão de justiça, quando o momento deveria ser de conciliação entre
as duas alunas, mas de isolamento da aluna que havia sido hostil com a colega.
Portanto, se nesse momento houvesse uma abordagem mais consciente da questão
racial, qual seria o problema em advertir a aluna que mordeu a colega? A cor de
pele não teria que ser levada em consideração, entretanto, foi transformada em uma
preocupação que poderia gerar transtornos de outra natureza no plano institucional.
Nesse sentido, a relação da escola especializada com o processo de
construção da identidade étnico-racial de pessoas cegas é um aspecto
potencialmente relevante nesse estudo. Isto porque valida a necessidade de
entendermos o campo da Educação Especial não apenas como aquele em que o

deficiente terá serviços de apoio especializados, mas como uma etapa na transição
para uma Educação em que “a inclusão deve ser pensada não apenas no sentido de
expansão de oportunidades escolares, mas numa acepção alargada de sociedade
inclusiva” (SILVA, 2009, p. 99).
É preciso vislumbrar a escola especializada como um ambiente também parte
do
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desenvolvimento gradativo de um senso crítico que o coloque diretamente como
construtor de suas múltiplas identidades, percebendo-as como diferenças inerentes
à existência humana. Como Renata nos diz:

A família e a escola têm um papel muito importante no que diz respeito a
essa criança compreender-se como negra, ambas têm um papel importante
de não tentar mascarar as coisas. No contexto da família, que muitas vezes
tenta proteger a criança, você precisa falar a verdade porque essa pessoa
vai crescer e ela vai enfrentar o mundo lá fora, mesmo que seja duro. A
criança precisa estar consciente, e isso não se estende apenas à questão
racial: preparada para assumir a cor da sua pele, o tipo de seu cabelo, sua
condição social, sua condição de pessoa com deficiência, ela não pode
viver sob uma maquiagem (Renata, 36).

Nas falas de Carlos, Marcelo e Márcia os estudos na universidade são vistos
como importantes em seu processo de formação. No entanto, não deixam explícito o
papel desta instituição no que se refere à construção de sua identidade étnicoracial:

Saí da graduação em dezembro de 2008. Eu entrei em dois mil e cinco,
meu curso foi de três anos, de História. Eu tive uma ótima interação na
Jorge Amado, não sofri discriminação nenhuma, fiz várias viagens com o
grupo, até hoje mantenho ótimas relações com o grupo que estudou
comigo, mas foi ótimo, para mim foi gratificante demais. Eu interajo com o
ambiente que eu freqüento em todos os sentidos, eu procuro interagir
mesmo. Na época da graduação eu acampava com os meninos, eu ia para
tudo que era lugar, sem problemas: fui pra congressos, congressos da UNE,
e fui pra vários encontros de historiadores, vou agora de novo em julho,
para mim se tem uma pessoa deficiente que se deu bem no ambiente
universitário esta pessoa fui eu. [...] Acredito que o meu estudo na área de
História ajudou muito nesse sentido, a entender que só existe uma raça
humana. E o que ficou de mais significativo na minha graduação de História,
talvez até mais do que o desejo de estudar, de ter uma graduação, o que
ficou bem latente dentro de mim é a questão do aprender, da convivência,
da discussão, do poder de argumentação, isso aí é que ficou bem latente
dentro de mim (Carlos, 48).

Já a minha graduação eu faço depois de cego. [...] Eu entrei na faculdade
em 2006. Eu sempre gostei de Filosofia, eu acho que o conhecimento, a
busca do conhecimento constante é muito importante para o homem, então
por conta disso eu optei pela Filosofia (Marcelo, 39).
Voltei para Feira de Santana, fiz o segundo grau. Depois fiz um ano de
cursinho pré-vestibular. Passei lá para História e para Psicologia. Fiz
Psicologia em Salvador, e aí optei por estudar Psicologia na capital. [...] O
próprio curso que escolhi fazer, Psicologia, que a gente também já tem essa
idéia, que os profissionais vão estar mais abertos, mais receptivos ao
diferente, com a maioria dos professores também foi tranqüilo. Quando eu
tinha alguma dificuldade falava como eles poderiam estar trabalhando para
tornar o material mais acessível. Na maior parte dos casos os professores
foram acessíveis (Márcia, 28).

Considera-se que o fator “escolaridade” repercute na apreensão da realidade,
sobretudo quando o deficiente tem acesso ao ensino superior, inclusive na tomada
de consciência das relações de poder que mediam este “aprendizado” e que a
condição da deficiência não define se esta percepção possa ser mais ou menos
“crítica”, como as falas acima transcritas colocam.
O relato de Carina traz uma análise mais crítica de sua trajetória no ensino
superior, enfatizando a contribuição do curso na auto-identificação étnico-racial:

O fato também de ter feito História me ajudou muito, até pouco tempo eu
nunca tinha refletido a esse respeito, eu não saberia definir realmente qual a
minha identidade racial. Mas, a partir do curso de História, e depois que eu
fiz uma especialização em cultura afro-brasileira, foi que eu comecei a
descobrir a minha verdadeira identidade, e de outras pessoas que me
cercam também. Esses conhecimentos que a gente adquire tiram um peso
de cima de nós, pelo menos para mim que vim do interior. Aqui em Salvador
tem um número maior de pessoas da população negra que está mais
concentrada nessa região. Acho que aqui há uma liberdade maior na
questão da aceitação da identidade, um conhecimento maior, as pessoas se
aceitam melhor, mas no interior, eu acho que o preconceito racial é bem
mais acentuado (Carina, 38).

Quando coloca que “a partir do curso de História, e depois que eu fiz uma
especialização em cultura afro-brasileira, foi que eu comecei a descobrir a minha
verdadeira identidade, e de outras pessoas que me cercam também”, Carina
assinala conscientemente sua identidade afro-descendente e amplia esta dimensão
identitária de forma positiva à coletividade que a cerca, sublinhando a importância de
reconhecer-se e também reconhecer ao outro como seu assemelhado, positivando a

assunção da identidade étnico-racial como mais uma identidade inerente ao
indivíduo, não como um sinônimo de auto-rejeição e negação de si e do outro.
A assunção de uma identidade afro-descendente expressada por Carina,
inclusive no reconhecimento dos que a cercam como também afro-descendentes
atesta o estabelecimento de uma realidade que se faz cada vez mais urgente: de
construção de laços de solidariedade entre os afro-descendentes brasileiros, em
toda e qualquer instância institucional, desde os laços familiares, aos escolares,
universitários, profissionais.
Identificar-se como negro, como percebemos, explicitamente ou não, nos
relatos mostrados até aqui também depende de uma Educação que resgate
historicamente essa coletividade, compreendida como a reunião de indivíduos que
se auto-definem, estendendo essa auto-definição ao outro, não absorvendo “traços”
que não são seus e desqualificando os seus assemelhados tornando-os
“dessemelhantes”, mas justamente fortalecendo os elos que os tornam comuns, uns
aos outros, independente, inclusive, de ser uma pessoa cega ou vidente.

3.4.3 Ser cego e ser negro

A condição de não-vidente não significa a ausência do mundo social, ainda
que muitos discursos, sobretudo, o biomédico, tenham se encarregado de perpetuar
ao longo dos anos uma representação do cego como aquele indivíduo que estaria
destinado a uma condição de vida de completa dependência. O que pode
interpretar-se, na atualidade, como um pensamento equivocado, pois grupos
considerados minorias politicamente, hoje têm sua voz não mais silenciada.
Segundo Veiga-Neto (1996), as perspectivas pós-modernas negam o primado
da visão, ou seja, não é apenas o que se apresenta aos nossos olhos, mas como o
que é dito para ser apresentado aos nossos olhos. A condição pós-moderna de
pensar o mundo problematiza certezas e declarações de princípios que até então
eram considerados universais e para sempre válidos. As falas que serão
apresentadas daqui por diante tentam trazer aspectos importantes no que diz
respeito a ”ser cego e ser negro” contrariando esta “universalidade” numa sociedade
que ainda exclui, mas que também já testemunha mudanças de paradigma.

Os relatos a serem apresentados constituem peças importantes na
composição de um mosaico que é formado pela história de vida de cada
entrevistado e de cada entrevistada. Diante da especificidade desse estudo que
privilegia o processo de construção de identidade étnico-racial de pessoas cegas e
do delineamento desta última categoria, não se colocou, inicialmente, aspectos que
contextualizassem a condição da cegueira dos colaboradores e das colaboradoras,
de vez que este constitui-se no momento mais oportuno de fazê-lo.
Jaime, Carlos, Marcelo, Renata, Márcia e Carina trazem histórias que se
entrelaçam no que toca ao aspecto da perda da visão e que muito nos dizem sobre
a necessidade da disseminação de informações sobre a deficiência visual, ainda
circundada de muitos mitos. São pessoas que trazem em suas narrativas a dor, o
sofrimento em conjunto com a família, a vontade de desistir, mas também a coragem
para dar a volta por cima e aceitarem sua condição mostrando a que vieram:
estudando, trabalhando, em constante processo de formação, graduando e pósgraduando-se, vivenciando experiências diversas, dando-se a chance de buscar a
sua cidadania, refletindo sua condição de deficientes, de afro-descendentes,
afirmando que também são parte da sociedade.
Vejamos, então, os relatos que trazem o advento da cegueira na vida destas
pessoas:

Nasci parcialmente cego: minha mãe teve rubéola durante a gravidez, a
rubéola atingiu a minha visão e eu nasci enxergando só com um olho, a
partir dos três anos mais ou menos, dois anos e pouco, três anos, é que
meus pais perceberam que eu tinha um problema na visão, porque eu tinha
dificuldade às vezes de pegar um objeto muito pequeno quando caía no
chão, distante de mim, então eles foram percebendo que eu tinha alguma
coisa no olho e foi então que eu vim aqui para Salvador fazer alguns
exames e tal. Eu fiz os exames e descobriu-se que eu tinha também uma
catarata. Fui submetido a uma cirurgia para a retirada dessa catarata, e, o
médico, depois de todos os exames constatou que eu já tinha perdido um
olho e que a tendência era eu perder o outro também, gradativamente, e, foi
o que aconteceu, fui tendo perda gradativa: aos oito anos de idade eu perdi
completamente a visão (Jaime, 33).

A cegueira entrou na minha vida bem na infância, eu devia ter três anos de
idade quando fiquei cego, totalmente cego. Bom, a médica disse que foi
glaucoma na infância, eu nunca até então sabia que tinha isso, meus pais
perceberam algo diferente, mas quando me levaram para a médica não teve
jeito não (Carlos, 48).

Apesar de ter um caso de glaucoma na minha família, de um tio meu, o meu
glaucoma não foi congênito, o meu glaucoma foi neovascular, foi causado
pela miopia que eu tinha e o estrabismo que causou uma série de
complicações no olho, resultando no glaucoma neovascular. Usava óculos
desde pequeno, mas enxergava, era correção através do uso de lentes
mesmo, para melhorar o foco, esse era o meu caso. [...] Perdi a visão com
vinte e seis anos, através do glaucoma, tenho inclusive memória visual,
tenho sonhos, porque eu fiquei adulto enxergando. Diferente de uma
pessoa que nunca enxergou, por exemplo, a pessoa que nunca enxergou
se estiver debaixo de uma árvore frondosa, ela não vai ter digamos, se ela
sonhar ela não vai ter aquele sonho daquela árvore frondosa, verde, com
frutos, ela vai ter um sonho assim do clima, do vento que ventilava assim,
entendeu? (Marcelo, 39).

Na infância eu era vidente, eu enxerguei até os vinte anos. [...]. Quando era
vidente não lembro de ter sofrido nenhum tipo de preconceito. A cegueira
chega em minha vida em 1994, quando eu fiz vinte anos. Foi um processo
gradativo. Até os quase doze anos eu morei no Nordeste de Amaralina. No
ano em que eu ia fazer 12 anos nós mudamos para Lauro de Freitas. Dois
anos depois eu comecei a apresentar um incômodo na visão, eu já usava
óculos, mas era um grau mínimo, muito mais para descanso, nada que
fosse assim um problema alarmante. Não tinha miopia nem nenhum outro
problema na visão. Usava os óculos só mesmo para descanso. Comecei a
sentir esse incômodo e eu lembro que minha mãe me levou para o médico
que fez vários exames e diagnosticou uveíte, só que uveíte é como se fosse
uma conjuntivite muito mais séria, tem uma causa, ela não aparece do
nada, não é um vírus como a conjuntivite. Eles começaram a investigar:
nesse processo de investigação eu fui fazendo os tratamentos, usando
medicamento e a doença parecia estar sem evoluir, não é que fosse
mascarada, mas os sintomas começaram a diminuir, então eu comecei a
sentir um certo alívio e até então eu não tinha abandonado nenhuma
dessas minhas atividades. [...] Com o passar do tempo a minha visão foi
diminuindo, porque quando se tem uveíte o olho começa a necrosar, então
fica assim no fundo do olho várias seqüelas como se fossem cicatrizes e
isso vai diminuindo a visão, então o grau do óculos começou a aumentar, os
incômodos na visão, porque o olho dói muito, é muita vermelhidão, muito
lacrimejamento. Isso se agravava principalmente no verão porque a
temperatura aumentava, por causa do sol também. Todo ano eu tinha crises
de uveíte, então quando os médicos conseguiram diagnosticar o que a
causava eu já tinha perdido uma vista, eu já estava no ensino médio, tinha
entrado com 14 anos, e aí os médicos descobriram que eu estava com
toxoplasmose. Tentou-se tratar a causa da uveíte e nesse processo de
tratamento da toxoplasmose, eu tive que me afastar, porque a visão que eu
tinha já não possibilitava mais continuar estudando normalmente (Renata,
36).

Nasci com glaucoma, durante a infância tinha baixa visão e na adolescência
fiquei completamente cega, mais especificamente, entre os quinze e os
dezesseis anos (Márcia, 28).

Eu entrei na escola na idade normal da maioria das crianças, aos quatro
anos. Nesse período eu já tinha algum comprometimento na visão, mas
meus pais não sabiam, não haviam percebido ainda. Aos sete anos eu
comecei já usando sete graus. Pelo fato de ser uma miopia progressiva, a
cada ano que eu trocava de óculos, era um salto, assim, aos dezesseis,
dezessete anos, eu já usava vinte graus. [...] Em noventa e três passei num
concurso público lá em Bom Jesus da Lapa, passei no vestibular da UNEB

em Guanambi, só que eu tive descolamento de retina seis meses depois de
ter passado no concurso municipal, eu dava aula numa creche, aí descolei a
retina no primeiro olho, o esquerdo, e nem cheguei a cursar a faculdade.
perdi o primeiro olho rapidamente pelo descolamento de retina, o esquerdo.
Vim para Salvador, fiz algumas cirurgias mas não obtive nenhum sucesso.
Retornei a Bom Jesus da Lapa, me encostei e um ano depois descobri que
tinha glaucoma no outro olho. Já não fiz tratamento em Salvador, fiz em
Goiânia, várias cirurgias de glaucoma também sem sucesso. Fiquei ainda,
mais ou menos, uns cinco anos em Bom Jesus da Lapa perdendo a visão,
gradativamente. Aos 28 anos de idade, já estava cega (Carina, 38).

A família, parte importante nesse contexto, também partilha direta ou
indiretamente deste momento. Em alguns relatos isso é expresso como um
momento doloroso, permeado de sofrimento:

Antes de perder a visão nunca tinha tido contato com pessoas cegas, a
cegueira caiu de pára-quedas na minha vida. Tanto para meu pai como para
minha mãe foi um sofrimento grande, o tempo se encarrega de nos
acostumarmos, hoje o pessoal já está mais acostumado. Hoje, muito pelo
contrário, as pessoas me vêem como um exemplo de vida (Marcelo,39).

Para a minha família foi um período muito sofrido. Eles nunca me
rejeitaram, pelo contrário, sofreram junto comigo, foi um sofrimento coletivo,
era eu que estava perdendo a visão, mas todo mundo sofria. Eu via as
minhas irmãs indo pra escola, fazendo tudo aquilo que eu mais gostava e
eu não podia ir. O ano terminava e quando recomeçava o ano letivo, eu via
o retorno delas à escola e eu não podia ir junto. [...] Por um longo tempo
minha mãe resistiu muito, era como se a ficha dela não caísse, ela resistiu.
Como toda mãe, ela acreditava que as coisas iam mudar, que as coisas iam
voltar ao normal. No momento em que eu precisava de amigos eles foram
embora, nessa época minha irmã tinha um namorado. Como toda a família
foi afetada por um problema assim, ela também precisava do apoio dele,
resultado: ele terminou o relacionamento, então isso foi um choque muito
grande para nós (Renata, 36).

Eu já nasci com o glaucoma, os médicos pensaram que eu não enxergasse
nada, falaram com minha mãe, foi aquela coisa, aquela decepção. Meus
pais queriam ter uma filha mulher e essa filha nasce com deficiência, minha
mãe falava e até hoje fala que depois que eu nasci ela ficou tão ruim da
memória (risos de Luzia). Hoje penso que, de fato, era difícil mesmo para
eles lidarem com isso, acho que principalmente minha mãe. Aquela situação
do filho sonhado não corresponder ao filho que realmente chegou, no meu
caso, à filha que realmente chegou. Enfim, para ela e para o meu pai foi
complicado. Depois eles perceberam que eu enxergava quando eu via a luz,
pois ficava mais agitada e tal. Foram percebendo, então, durante a infância
que eu enxergava, que eu corria, que eu não me batia nas coisas nem em
ninguém. Na adolescência mesmo que eu perdi a visão, e como já era algo
assim que eles já estavam presenciando desde cedo, com a minha baixa
visão, além disso, eu já estava no Instituto, onde eu já estava me
habituando, então foi tranqüilo (Márcia, 28).

A presença da família, no relato de Carina, é caracterizada através do apoio
da figura materna, diante da sua perda gradativa da visão:

Eu fazia questão de esconder a minha perda de visão, entendeu? Porque
eu não queria que ninguém me visse como a coitadinha, a palavra “cego”
nessa época, para mim, era abominável, eu não queria ouvir essa palavra.
Passaram-se alguns anos, eu até omitia que eu não estava mais vendo de
um olho entendeu? Eu falava que via ainda um pouquinho e tal porque eu
não queria a pena de ninguém, nisso eu continuava em casa fazendo as
tarefas domésticas. Ainda saía para alguns lugares sozinha, entretanto,
chegou um ponto que eu não saía mais sozinha porque a dificuldade de
enxergar aumentou. Sempre saía com minha mãe, eu me recusava a sair
com outras pessoas. Saía ou com minha mãe ou com alguém muito
próximo, que soubesse da minha dificuldade, porque eu não queria que as
outras pessoas percebessem para não ficarem com pena de mim,
entendeu? (Carina, 38).

Histórias diversas, mas que convergem num relato de perda brusca ou
gradativa da visão, dando outros rumos às vidas de Jaime, Carlos, Marcelo, Renata,
Márcia e Carina. O que não implicou no entendimento desta condição como algo
que lhes impossibilitasse de seguir adiante. A “retomada” de si mesmo significou a
busca por dias melhores: recuperando sua auto-estima, permitindo-se crescer como
ser humano, como indivíduo, como cidadão:

Foi difícil. Os dois ou os três primeiros anos para mim foram assim de
sofrimento, pensei comigo mesmo “Ou eu vou me matar, vou dar um tiro em
minha cabeça e me matar, ou eu vou encarar isso aqui de frente e vou dar
uma reviravolta em minha vida”, e foi o que eu fiz, eu enveredei pela
segunda opção (Marcelo, 39).

O tempo passou e quando fui atingindo a maioridade, eu entendi que o meu
processo era irreversível. Minha irmã me levou numa clínica e o médico fez
uma avaliação, ele disse que naquele momento, ali, a medicina não tinha
uma solução, que era irreversível, então eu tive só tinha duas opções: ou
aceitar e tocar a vida e viver, ou me isolar, jogar a toalha. Optei por tentar
enfrentar as dificuldades, eu fui superando, hoje eu já não tenho mais
dificuldades com a cegueira em si não. Não tenho nenhum tipo de revolta,
hoje eu lido bem com minha cegueira (Jaime, 33).
Quando ela, minha mãe, decidiu me levar para fazer reabilitação em Brotas,
eu já tinha perdido a visão, porque eu aprendi o Braille ainda enxergando,
depois que eu aprendi o Braille, nossa! A vida deu um salto para mim, eu
podia ler de novo, eu não precisava mais que as pessoas ficassem lendo
para mim, isso era maravilhoso. Eu lembro que a Jerusa sempre falava para
minha mãe levar-me ao Centro de Reabilitação em Brotas, para que eu
pudesse aprender a andar sozinha, ou seja, fazer todas as coisas que eu

fazia anteriormente, mas só que agora sozinha, dentro de uma outra
realidade. Só que minha mãe resistiu muito, então, quando eu perdi a minha
visão totalmente, a ficha dela caiu, ela viu que talvez não tivesse mais
“jeito”. Eu fui fazer reabilitação, e com um ano de reabilitação eu voltei para
a escola. A vida, mais uma vez, mudou de novo (Renata, 36).

O acesso a uma instituição especializada, sobretudo, para quem já havia sido
vidente representou uma chave que abriu as portas para uma nova fase na vida
dessas pessoas, ser cego era também fazer parte da sociedade, ter um cotidiano,
pensar ou resgatar projetos de vida antes deixados de lado por conta das questões
de saúde, advindas do processo de perda da visão:

Só que em dois mil e um, um amigo nosso, com dois filhos deficientes
visuais, veio morar aqui em Salvador. Ele soube que eu estava perdendo a
visão. Eu achava que não ia ter mais nada para fazer da vida, estava em
crise lá em Bom Jesus da Lapa. [...] Comecei a ver outras referências: o
filho de Roberto Carlos, eu soube que era cego, Andrea Boccelli, uma vez vi
no programa da Hebe, Dorina Nowill. Comecei a perceber que existiam
outras pessoas cegas além de mim, porque até então, achava que era a
única jovem cega. Tinha vinte e um anos quando eu perdi o primeiro olho,
comecei a perceber melhor a situação, a pensar “Pôxa, deve haver algum
lugar onde eu possa estudar alguma coisa, se essas pessoas conseguiram
deve ser porque existe”, mas até então, em Bom Jesus da Lapa, a gente
não ouvia falar em Braille. Não ouvia falar em nenhum tipo de acessibilidade
para pessoas cegas. Vim em dois mil e um para Salvador, graças a esse
casal de amigos. Eles já tinham os dois filhos, na época crianças, no
Instituto de Cegos, só que o Instituto não me pegava mais porque eu já
tinha vinte e oito anos, já cega, me matriculei no Centro de Apoio
Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP), mas o CAP também demorou muito
para chamar, e nesse período eles se mudaram para Dias D’Ávila, me
mudei com eles matriculando-me num Centro de Reabilitação em Camaçari.
Lá em Camaçari aprendi o Braille em três meses porque eu ia todos os dias,
como lá a demanda do CAP é menor do que a daqui de Salvador e eu tinha
disponibilidade, ía vários dias na semana. Ia para Camaçari todos os dias.
Aprendi o Braille rápido, porque sempre gostei muito de ler, tinha muita
vontade de voltar a ler, porque uma das minhas tristezas quando estava
perdendo a visão não era deixar de ver as coisas, era não poder ler. quando
eu cheguei em Camaçari tinha uma biblioteca de livros em Braille, tinha uma
biblioteca de livros gravados em fita cassete, lembro que quando eu ainda
não dominava o Braille o primeiro livro que eu li foi aquele de Homero, a
Ilíada, de Homero, foi ótimo, eu adorei, o livro gravado. Foram coisas tão
marcantes para mim, lembro que o primeiro texto que a professora me
pediu para ler foi aquela música “Águas de março”, cantada por Elis Regina.
Anteontem mesmo passou essa música no rádio, eu falei pro meu marido,
“Foi o meu primeiro texto que eu li em Braille”, li assim, super mal, saindo da
linha, me perdendo, um texto que hoje eu levo pouquíssimos minutos pra
ler, nessa época, passei acho que uns dois dias tentando ler. Foi marcante
essa volta, minha professora de Braille era estudante de Letras, tinha baixa
visão, tudo isso me influenciou, eu me encontrei de novo, me senti a pessoa
mais feliz do mundo, depois tive aulas de mobilidade. Comecei a usar
bengala, voltei a andar sozinha, tinha uma autonomia maior. Dizia para

minha professora de mobilidade que ela estava me dando asas. Na primeira
vez que eu saí sozinha minhas pernas tremiam tanto. Mas eu sempre fui
ousada assim. Comecei a andar com outras pessoas cegas e isso me
incentivou bastante porque me deu coragem, porque eu sempre fui muito
ousada, se eles podiam, eu também vou poder (Carina, 38).

Alguns, por adquirirem a condição da cegueira mais cedo tiveram a
possibilidade de buscar recursos que tornasse acessível a inserção na sociedade
dita “normal”, vidente. Jaime e Márcia ingressaram no Instituto de Cegos (ICB) na
infância:

Quanto à minha perda gradativa de visão, para os meus pais, agricultores,
vindos de um processo de agricultura familiar, agricultura de subsistência,
completamente analfabetos a situação aconteceu assim: quando minha
irmã mais velha, já morando aqui em Salvador, ficou sabendo do instituto
por conversa com outras pessoas e uma senhora lhe informou que tinha
como conseguir uma vaga, ela foi lá procurar saber como funcionava. Ela
disse para meus pais que era o melhor pra mim naquele momento, pois era
um lugar que tinha condições de me dar um suporte, até porque não tinha
como eu ficar lá no interior, afinal, lá não tinha estrutura nenhuma (Jaime,
33).

Quando eu fiz 09 anos eu vim para o Instituto de Cegos, porque nessa fase
a letra do livro já era pequena para a baixa visão que eu apresentava.
Desse modo ficaria mais difícil para eu poder passar à primeira série,
realmente eu não ia conseguir acompanhar, então vim instituto a fim de
aprender o Braille e todos os outros procedimentos para um deficiente
visual poder ter maior autonomia. No ano seguinte eu fui para a escola
regular (Márcia, 28).

Jaime chama a atenção para o papel da escola especializada que,
inicialmente, na década de oitenta, não promove um acesso de fato inclusivo do
aluno cego na escola regular, evidenciando um senso crítico no que toca à sua
condição de cegueira e a sua relação com a sociedade:

A questão é o “depois”, eu perdi totalmente a visão com oito anos, porque lá
no instituto a gente se prepara, mas só que depois, vai estudar na escola da
rede regular de ensino, e quando você chega na escola é que há um
problema, porque até o final dos anos 80, início dos anos 90 não se falava
em inclusão com a ênfase que se fala hoje, o que predominava naquela
época, era a integração, e a integração consistia exatamente em, eu que
tenho a minha deficiência, tenho que me preparar para o convívio com as

outras pessoas, as outras pessoas não precisam se preparar, sou eu que
tenho que me preparar (Jaime, 33).

Carlos teve uma estada breve no Instituto, por falta de adaptação. Marcelo,
vidente até os vinte e seis anos, não vivenciou simultaneamente o seu processo de
educação formal simultâneo entre a escola regular e a escola especializada, como
também agregam-se a este fator Renata e Carina, que já perdem a visão numa faixa
etária na qual a escola especializada em que Jaime e Márcia estudam possuía o
regime de internato e tinha um limite de idade para admitir os alunos.
Por isso é importante expor aqui os relatos que os colaboradores e as
colaboradoras trazem, no sentido de mostrar como o fato de ser cego repercute no
ambiente da escola regular:

O que acontecia era que aquelas brincadeiras que eram brincadeiras de
criança: do tipo bater e correr, jogar bolinha de papel, para nós, terminava
sendo uma brincadeira de mau gosto, jogar aquele giz que usava no
quadro, tudo era feito com nós que não enxergávamos, ou seja, ao invés de
também brincarmos, os colegas jogavam na gente, a brincadeira que teria
uma certa ingenuidade própria da infância, para nós era uma tortura, então
aí foi que eu comecei a perceber a cegueira: o ruim de não enxergar,
porque fui desenvolvendo uma certa revolta, sobretudo na adolescência. [...]
Quando eu era criança não me considerava muito diferente dos outros não.
No meu ambiente familiar, como eu tinha vários outros irmãos da minha
mesma faixa etária o convívio era um convívio bem igual. Lá no instituto
também eu tinha um convívio igual. A diferença só veio a ser explicitamente
na escola da rede regular de ensino, ali foi que eu percebi que eu era
diferente dos outros, até pela própria estrutura física da escola. Os alunos,
na hora do intervalo, jogavam bola no pátio. Quem é cego também joga
bola, só que a nossa bola é uma bola adaptada, tem guizo. Ficávamos ali
sentados vendo os meninos jogar bola e como eu gosto muito de bola, de
jogo, eu tinha vontade de participar, me dava vontade de jogar, mas ali eu
percebia que não, que era o meu limite, que eu não poderia jogar ali com os
meus outros colegas. Conversando inclusive com outras pessoas cegas, eu
acredito que todo mundo em determinado momento teve vontade de
enxergar. (Jaime, 33).

Jaime traz em seu relato a abordagem da diferença como um aspecto que
torna a pessoa cega segregada, como se o fato de enxergar fosse impedimento para
estar num momento de diversão coletiva com os colegas da escola regular. Aborda
ainda a falta de acessibilidade, este sim, fator limitante face à adaptação da pessoa
com deficiência aos mais diversos ambientes.

Carlos relembra sua trajetória escolar pontuando sua rápida adaptação à
dinâmica da escola regular, mas não deixando explícito se este ambiente também
estava adaptado às suas especificidades no tocante à limitação visual:

Quando comecei a estudar de fato, a partir de 1999, quando fiz o primário, o
ginásio, o segundo grau, minha relação com os meus colegas era muito
boa. Claro que no primeiro dia eu me achei um estranho no ninho, como diz
a história, um corpo estranho dentro de um outro corpo, eu nunca tinha
freqüentado uma sala de aula de escola, de uma escola regular, no primeiro
dia eu achei aquilo meio estranho, me senti bem um peixe fora da lagoa
mais precisamente, mas no segundo dia em diante as coisas começaram a
clarear, eu comecei, por conta da minha interação que eu tenho com as
pessoas, eu comecei a interagir com o ambiente e aí começou a melhorar,
depois, acho que no quarto dia eu arrumei uma namorada lá na escola e aí
as coisas começaram a se encaixar no eixo, eu comecei a gostar do
ambiente, tudo andou de maneira satisfatória (Carlos, 48).

No decorrer de nossos encontros, entretanto, ele traz um dado relevante: o da
não aceitação da professora em relação à sua presença na sala de aula, por conta
do desconhecimento de como trabalhar numa classe inclusiva, realidade ainda
presente em muitas escolas brasileiras:

Nós tivemos outros tipos de discriminação, essa questão de professor
chegar na sala e quando se defrontar com o deficiente visual não querer
ficar na sala, isso nós tivemos, eu tive no meu primário, na escola do Evan
La Sale, a professora não quis ficar na sala, isso eu lembro que eu tive essa
experiência, só no primário. A professora não quis ficar porque tinha um
deficiente na sala, ela não sabia como lidar com essa situação, como
ensinar, ela não sabia como trabalhar com um deficiente e não perguntou
também como fazer. [...] Um dia eu tive uma oportunidade de encontrar com
ela numa dessas escolas da vida, ela estava na sala do lado, eu estava
dando aula quando ela chegou e eu disse “Professora Marlene eu gostaria
de conversar com a senhora um pouco”, ela veio, me abraçou, me deu
parabéns e eu disse “É professora, há algum tempo atrás a senhora estava
do outro lado,nesta escola, a senhora como professora e eu como aluno e a
senhora praticamente me execrou da sua sala, hoje, estamos lado a lado
como colegas” e ela ficou tão envergonhada que ela chorou. Ela achava
que eu não tinha condições de me desenvolver no estudo, foi o que ela
achou, eu acredito que sim, mas só que agora ela me respeita (Carlos, 48).

Apesar de sua condição de limitação visual, Carlos avalia a escola
especializada como um ambiente em que, profissionalmente, não atuaria. O fato de

não ter se adaptado ao Instituto de Cegos na infância possivelmente justifique sua
opinião:

Eu, por exemplo, eu não me vejo trabalhando numa sala só com deficientes,
trabalhando dentro da educação inclusiva, numa sala só com deficientes35,
não me vejo dentro desse contexto. O que eu quero dizer nesse sentido é
que eu não me vejo dentro de uma sala dessas entidades especializadas ou
de classes especiais porque não é a minha área, eu não me sentiria bem
ali. Não desenvolveria bem o meu trabalho dentro de uma coisa que eu não
gosto. Agora essa questão de eu estar dentro de uma sala dando aula e de
repente me defrontar com um aluno deficiente é claro que eu vou tratar ele
de maneira igual aos outros, vou incluí-lo. Para você ter uma idéia, quando
fiz o estágio, na minha sala tinha dois deficientes, eu encaminhei eles para
as entidades para que eles tivessem um atendimento devido, especializado.
Por isso entendo a Educação como algo bem amplo, educação é um “estar
a caminho”, que você tem que ter aquilo ali como uma meta, como um
projeto na sua vida. É isso, para mim eu vejo a educação como um projeto
de vida que tem que ser executado, sem ela, você não existe (Carlos, 48).

No momento em que relata que trataria de modo igual um aluno deficiente, no
contexto de uma sala de aula regular, dizendo que vai “incluí-lo”, Carlos traz uma
questão curiosa: o que seria tratar “igual” o deficiente em relação aos outros colegas
videntes? Mais adiante, quando traz a sua experiência de professor-estagiário ele
relata o encaminhamento que deu aos seus dois alunos deficientes para uma escola
especializada, dando-nos a idéia de que o “tratar igual” estaria permeado pela
igualdade de condições de aprendizagem,

no caso do aluno deficiente,

complementada pelo apoio pedagógico específico da instituição especializada, que
torna aprendizagem na escola regular (ou pelo menos deveria não fosse a falta de
sincronia entre essas instituições, principalmente por um despreparo técnicoprofissional-atitudinal em receber os alunos cegos no ensino regular) mais
condizente às especificidades da pessoa deficiente.
Quando analisa a “diferença”, tendo como base a sua história de vida, sua
condição de pessoa cega, Carlos entende que:

35

Neste momento esclareço, exemplificando a diferença entre educação inclusiva e classe especial
para o colaborador dizendo “quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não fala de sala de
aula só com deficientes, até porque a sala de aula só com deficientes não é educação inclusiva, uma
sala só com deficientes não se constitui numa classe de educação inclusiva, é uma classe especial.
O princípio de uma educação inclusiva perpassa também pelo que aconteceu com você que foi para
uma sala de aula regular, desenvolver os seus estudos com alunos que não eram deficientes”.

Nunca me achei diferente das pessoas. Taí uma coisa que eu nunca parei
pra pensar. Eu nunca parei pra pensar, nunca passou isso aí, essa idéia de
diferença pela minha cabeça. Não, não, não. Hoje, não me acho diferente, a
sociedade me acha, mas eu não. Não acho que todos somos diferentes. Eu
tenho uma idéia assim que eu acho que não é isso não, bom, a depender
da diferença, que tipo de diferença, você discute? Diferença de como? De
raça, de gênero? De cor? Porque essas diferenças eu não tenho. Olhe eu
acho que ser igual pode ser no procedimento, na questão de você ver a
vida, entendeu? É uma questão de você ver a vida, eu entendo que temos
alguma igualdade. [...] A diferença é cruel... que tipo de diferença? Você fala
da diferença de maneira global? Geral? A diferença, em termos gerais, eu
vejo a diferença, quando se impõe uma diferença, que se estabelece, eu
vejo como uma grande crueldade, eu penso que a diferença não devia
existir. Por que é que nós temos que estar sempre lutando por igualdade,
lutando por oportunidade, se são coisas palpáveis, se são coisas que todo
ser humano tem que ter? Se a oportunidade é uma coisa que é minha, é
sua? Por que é que eu tenho que brigar por isso? Por que é que eu tenho
todo dia que matar um leão pra provar que eu sou um ser humano? (Carlos,
48).

É muito marcante no relato de Carlos o princípio do mérito individual como
forma de alcançar objetivos de vida. A diferença é sempre pontuada como um
sinônimo de desigualdade, de inferioridade, de “estar à margem”, ainda que exista,
como propõe Guimarães Rosa em seu conto A terceira margem do rio a perspectiva
da existência dessa terceira margem ser o caminho que precisamos construir dentro
de nós mesmos, não atendo-se tão somente aos caminhos já dados e determinados
pela sociedade:

Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a
invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio,
sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. A estranheza
dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia,
acontecia (ROSA, 1994, p. 33).

Ser cego não representa impedimento para construir um projeto de vida, mas,
o relato de Carlos permeia certo distanciamento dos seus assemelhados enquanto
representantes de uma coletividade ainda não respeitada em todas as suas
especificidades perante a sociedade como um todo. E quando estendemos esse
distanciamento à questão racial, vemos que “ser cego” e “ser negro” são diferenças
que, respeitando-se suas singularidades, se entrelaçam, porque deficiência, raça e
negro são “palavras que fizeram um completo percurso histórico de reversão de

sentido” (GUIMARÃES, 2008), pois, todas foram usadas pelo europeu para
designar, progressivamente, pessoas e povos numa constituição biológica ou social
inferior, incutindo um ideário de submissão, mas que hoje são utilizadas por estas
mesmas pessoas como auto-designação em seus movimentos de recuperação de
auto-estima, combatendo a auto-rejeição, de si e do outro. Exemplo, disso, como já
referenciado no capítulo um dessa dissertação, na fundamentação teórica, é o
modelo social da deficiência, base que sustenta a perspectiva desse trabalho de
pesquisa.
A trajetória na escola regular, no relato de Renata, reflete, por parte da equipe
docente, bem como da equipe gestora da escola, um entendimento do seu processo
de perda gradativa da visão, mas como ela mesmo afirma, o ajuste das atividades
privilegiava ainda o fato de ela enxergar:

Nesse processo de perda gradativa da visão posso dizer que minha vida de
estudante, de certa maneira, foi tranqüila. Eu lembro que quando eu estava
na oitava série eu levei quase dois meses afastada. Sempre fui uma
estudante preocupada em tirar boas notas no início do ano, para que
quando chegassem as pressões, as correrias do final de ano eu tivesse
uma vantagem. Tanto que quando eu fiz a oitava série eu não fiz a quarta
unidade porque foi justamente o período em que eu fiquei doente, mas fui
aprovada porque já estava aprovada por média na terceira unidade. Os
professores foram compreensivos, a direção da escola também, quando
entrei no ensino médio pela mesma forma. Eu tive que me afastar no meio
do ano, mais ou menos em setembro eu voltei, mas só que ainda estava
muito doente. Os professores tentaram passar trabalho para que eu
recuperasse as notas e fechasse o ano, mas eu não tinha condição, eu
tinha abandonado a escola muito cedo. Percebi que não daria para ser
aprovada sem recuperar pelo menos os conteúdos. No ano seguinte eu já
não tinha mais condição de estudar, não voltei mais para a escola, os
professores foram muito compreensivos comigo, sabe, foram pacientes.
Como eu enxergava não precisou de adaptação de material, nada disso, só
um ajuste nos calendários (Renata, 36).

Carina destaca a falta de informação no tocante à deficiência visual,
sobretudo no interior do estado, pois, ao evocar suas memórias sobre a sua vida
escolar, já entremeada à perda gradativa da visão, assinala as dificuldades que
marcaram o seu processo de aprendizagem:

Sempre fui muito alta, desde pequena eu era maior do que a média dos
alunos da mesma idade, então não me deixavam sentar na frente e no
centro da sala, porque atrapalhava as outras crianças que eram menores.
Sempre eu tinha muita dificuldade de enxergar no quadro, era aquela aluna
que levantava depois que a professora fazia as anotações no quadro, e ia lá
pra frente, ficava em pé com o caderno na mão copiando, assim, eu aprendi
a escrever. Copiava, mas na hora que ela estava juntando as sílabas no
quadro, ensinando como é que deveria se juntar pra ler, eu não conseguia
ver do lugar em que eu estava sentada, e isso dificultou minha
alfabetização, na hora que a professora pedia para a gente ler as lições no
livro eu não conseguia. E eu era interpretada como uma aluna burra, isso
influenciou em minha personalidade, porque eu fui me tornando tímida, eu
achava que havia uma certa exclusão, porque, geralmente, a professora
chamava as meninas que já sabiam ler mais para participar de certas coisas
e eu sentia a forma como ela me olhava, por essa minha dificuldade de ler,
foi aí que minha mãe me tirou dessa escola, que era bem grande, particular,
de freiras. Na época era uma escola que pegava desde o jardim da infância
até o magistério.Fui pra uma escola menor, só infantil, do jardim à quartasérie. Quando chegou na quinta série saí porque não tinha quinta série na
escola, eu voltei para antiga escola e encontrei novamente a mesma
dificuldade. Eu me lembro que a vice-diretora, porque sempre tinha esse
impasse, por eu ser era muito alta, não podia sentar no centro porque
atrapalhava aos outros que sentavam atrás, então, quando eu chegava e
sentava, todo mundo dizia “Ah, tira a cabeça da frente!”. A vice-diretora
sempre entrava na sala e falava “Ah, é melhor você sentar no canto” e eu
falava “Mas lá eu não consigo ver”. Ela vinha, porque ela usava óculos, se
colocava nesse lugar e falava “Ah, mas daqui eu consigo ver tudo no quadro
e eu também uso óculos!”, tinha essa situação. Não havia essas
informações que há hoje. Nessa escola onde eu consegui fazer de primeira
à quarta série, onde encontrei um acolhimento maior, os professores não
tinham uma consciência maior em relação ao meu alto grau de miopia. É o
que eu te digo, minha infância se dá num período em que a ignorância em
relação às coisas era muito grande, até mesmo para se descobrir que uma
criança tinha uma deficiência, seja ela qual fosse, e principalmente visual,
de vez que não é uma coisa que você olha pra a pessoa e percebe, mas, a
minha aceitação nessa segunda escola acho que foi uma coincidência, era
uma escola menor, com menos alunos e eu já estava utilizando os óculos, e
isso me abriu novos horizontes (Carina, 38).

Carina relembra o tratamento que era dado à sua limitação visual: de vez que
usava óculos, em virtude de sua alta miopia com grau muito elevado, não tinha, até
mesmo pela falta de informação na época sobre a deficiência visual, uma atenção
mais específica por parte da equipe docente, nem mesmo da equipe gestora, em
relação à sua limitação visual. O uso dos óculos, por ser partilhado por outras
pessoas, era banalizado como algo muito comum, como se definisse uma mera
dificuldade em enxergar, não levando-se em consideração que cada indivíduo
possui capacidade visual diferente.
A experiência do ensino superior, por parte dos colaboradores e das
colaboradoras, também se dá na condição da cegueira e traz à tona, mais uma vez,
a necessidade urgente de um modelo efetivo de acessibilidade, que possibilite a

todo e qualquer deficiente a garantia do exercício pleno de sua cidadania, ou seja,
na aquisição de bens comuns, como por exemplo, uma educação formal baseada no
atendimento de suas especificidades. Sem que a pessoa cega, por exemplo, precise
fazer um verdadeiro malabarismo para dar continuidade ao seu processo formativo:

Quando freqüentei a faculdade não existia a adaptação de materiais, eles
não fizeram adaptação nenhuma, disponibilizaram um grupo de ledores e
de monitores, que fazia a leitura das apostilas com a gente, isso para mim
foi até mais prático sabe? Mais prático do que adaptar material em Braille
porque às vezes o material é muito grande, o Braille é muito cansativo,
então para mim foi até mais fácil. A faculdade disponibilizou dois monitores
para fazer a leitura do material, e se precisasse escrever alguma coisa,
faziam isso também. Quanto às provas, lá, a gente fazia provas com o
monitor, ele lia, a gente dava a resposta e ele escrevia. Mesmo tendo
aprendido Braille, mesmo sabendo o Braille eu raramente faço uso, pois
prefiro o contato com os ledores. Como falei acho o Braille extremamente
cansativo, os livros e a bibliografia Braille são de uma pobreza que faz raiva.
Grande parte dos livros que precisamos ler ainda não estão impressos em
Braille (Carlos, 48).
Conheci o Setor Braille da Biblioteca dos Barris, ia lá todos os dias
praticamente porque na época, no início do curso não tinha ledor nem
nenhum recurso de acessibilidade. Depois, com muita luta, porque na época
eu e um colega, nós fomos os primeiros alunos cegos na Jorge Amado, nós
entramos juntos no mesmo curso e, eu e ele que orientamos a faculdade
em relação ao que poderia ser feito. Eles não sabiam nada. Lançaram no
edital que tinham vagas para os deficientes, mas eles não tinham assim
nenhum conhecimento de acessibilidade. Então eu e ele, juntos com o
coordenador do curso é que tentamos fazer algum tipo de acessibilidade
dentro da faculdade, só que isso foi muito demorado, só no terceiro
semestre é que foi aberto um núcleo para nos atender. Era um núcleo com
duas ledoras, alunas da faculdade de Fisioterapia, e elas tinham um
desconto na mensalidade, para fazer esse atendimento. Então elas tanto
liam, como transcreviam e digitavam para gente, porque na faculdade a
gente também lutou para que eles colocassem um programa, mas a
faculdade não ia comprar um programa caríssimo como são alguns ledores
de tela, não iam comprar só pra dois alunos. Então o que era acessível na
Internet, gratuito, que é o Dosvox, a faculdade colocou em alguns
computadores, mas não atendeu à nossa necessidade porque colocou no
laboratório, não foi numa sala específica. Se eu chegasse ao laboratório e
tivesse um aluno sentado no computador em que tivesse o programa não
poderia tirá-lo e até você descobrir em que computador estava instalado
demandava tempo. Não muito era legal, era uma acessibilidade inacessível,
e pra conseguir um scanner para digitalizar o material, que o ledor de tela
lia, a gente teve que falar várias vezes com o diretor da faculdade, o
coordenador na época nos ajudou muito, só começando mesmo no terceiro
semestre. Nessa época eu também não tinha computador em casa, também
no terceiro semestre que eu passei a ter computador, então de lá para cá as
dificuldades foram bem menores, mas o nosso maior apoio era o setor
Braille. As meninas já estavam digitalizando, mas o curso de História durava
três anos com nove matérias em todos os semestres, então era muita
leitura, não tinha também como escanear tudo. A gente contava mesmo era
com o grupo de voluntários do setor Braille, que o cego aqui na Bahia ele só
tem algum tipo de assistência, nesse sentido assim, pedagógico, até o

segundo grau. O cego universitário não tem nenhum tipo de assistência, só
conta com o setor Braille (Carina, 38).

Ser cego é ser diferente de outros seres, mas não é diferente de ser humano.
Em sua condição de cegueira, que entendem como um traço que os diferencia de
outras pessoas, os colaboradores e colaboradoras da pesquisa expressam o que
pensam acerca do “ser diferente”:

A cegueira termina fazendo da gente... de fato... pessoas diferentes. Eu
penso Ivone que esse “ser” diferente traz alguns problemas no dia-a-dia
porque termina que alguns espaços são fechados para gente: o mercado de
trabalho, o mercado é um espaço completamente fechado hoje e que está
se fechando cada vez mais, porque o empregador entende que você ter a
cegueira torna você tão diferente que você é incapaz de desenvolver um
trabalho tão bom e tão bem quanto outra pessoa que está ali e que não tem
a cegueira, então, por esse aspecto isso termina sendo negativo, o ideal
seria que as pessoas percebessem a gente com essa diferença e que
somos de fato diferentes no intuito de você adaptar o que precisasse ser
adaptado, mas, infelizmente na visão das pessoas esse “ser” diferente
significa ser “incapaz”, a sociedade vê essa diferença no aspecto ou no
ângulo da inferioridade e é aí que está o problema. Eu acho mesmo que nós
somos diferentes, então, quando alguém chega pra mim e diz “não, mas
vocês que lutam tanto por igualdade” eu não luto por igualdade, porque na
hora em que eu quiser que haja uma igualdade eu estarei pedindo para ser
excluído, porque na hora que todo mundo for tratado igualmente, a gente
que tem a cegueira vai ser excluído, você não pode tratar os desiguais com
igualdade, você tem que tratar os desiguais com diferenciação, então, se eu
estou numa sala de aula e quero tratamento igualitário ali, na sala de aula, o
único que vai ser excluído vai ser eu porque na hora que a professora
começar a escrever no quadro sem falar nada pra mim, o que é que ela
estará fazendo no quadro? Eu vou ficar de fora, porque os meus colegas
que não têm a cegueira enxergarão, então não é a questão de luta por
igualdade, a luta é para que haja o tratamento adequado. [...] Independente
da cegueira eu sou diferente das pessoas, a cegueira é um ponto, é um
ponto a mais da diferença, agora não é a cegueira em si que constitui a
diferença, a diferença ela se dá por conta da diversidade da humanidade,
então todos nós somos diferentes, e essas diferenças precisam ser
respeitadas. Devem considerados os nossos limites de diferentes.
(Jaime,33).

A luta pela igualdade é re-significada e também concebida por Jaime como
algo que traga a equitatividade e a garantia de oportunidades ao indivíduo, não
independente da sua condição física ou cor, mas justamente o contrário,
dependendo de todas as especificidades que o indivíduo tenha, colocando-o em
condições de completa interação com meio em que deveria estar integralmente
inserido.

Para você ver como é que as coisas são diferentes, como a gente precisa
esclarecer para as pessoas, o fato de você ser cego não significa que todo
mundo vá, como é que se diz, ter a mesma, como é que se diz, a mesma
forma de perceber o mundo. Até para isso tem diferença. É preciso refletir:
por que o mundo tem que ser todo igual? Por que não pode ter pessoas
com deficiência, não pode ter branca, amarela, vermelha, negro? A
diferença não deveria ser algo desigual, não deveria. A diferença deveria
ser mesmo a diferença, cada um tem o seu modo de ser. Já pensou, hoje
em dia, a Genética, os estudos têm pensado em desenvolver o ser humano
sem deficiência e tal, você já imaginou o mundo todo bonitinho. A
diversidade é importante, ela é importante para que o ser humano consiga
lidar com o outro, independente de ser negro, de ser deficiente, de ser anão.
Não é porque existem pessoas cegas que elas são iguais, não, as pessoas
não são iguais, nunca foram, nem nunca vão ser. No dia-a-dia escutamos
isso sempre, coisas do tipo, se você está no ônibus ou em qualquer outro
local e vem vindo outra pessoa cega o pessoal fala “Ó seu colega ali”,
parecendo que você conhece todo mundo que é cego, e nós sabemos que
a gente não conhece todo mundo, entendeu? (Márcia, 28).

Nos relatos acima expostos, de Jaime e Carina, a percepção da diferença
como um elemento que nos torna comuns, do ponto de vista em que estamos
continuamente nos agregando à coletividades diversas, é um fato relevante. Por
outro lado, os relatos não deixam de expressar o reconhecimento da diferença como
uma prática social que também pode nos tornar isolados, segregados, à margem da
sociedade, principalmente porque estamos inseridos num contexto capitalista, no
qual a aquisição e a acumulação de bens materiais é uma estratégia de
desmobilização na construção de objetivos comuns, sobretudo para os que
forçosamente são denominados como antagônicos a esse sistema.
Ser cego e ser negro: até aqui é possível perceber que a família, a escola
especializada e a escola regular, bem como a universidade emergem nas falas dos
sujeitos da pesquisa, delineando-se como instituições que tem relação direta com os
pontos em análise desta categoria, pois têm forte papel na assunção ou não, não
apenas de uma condição física, mas também social como é a da cegueira. Além, é
claro, da assunção ou não de uma identidade étnico-racial, mais especificamente, da
identidade afro-descendente.
As falas que seguem traduzem a expressão que nomeia esta última categoria
de análise, no ensejo de corresponder a alguns objetivos da pesquisa: verificar se o
sujeito pesquisado, além da deficiência visual, elemento também significativo neste
contexto que envolve o estudo da diferença em suas diversas variáveis, percebe o
reconhecimento de sua identidade étnico-racial como

mais um fator de

inclusão/exclusão na sociedade, refletindo como se manifesta a articulação entre a

deficiência-visual e a identidade étnico-racial partindo dos relatos de história de vida;
além de identificar, a partir dos relatos trazidos pelos sujeitos, a relação deste
processo de construção de identidade com a interação com pessoas videntes.
A polarização da diferença é expressa no relato de Jaime, quando retoma a
questão da assunção ou não da identidade étnico-racial:

Penso que o problema é quando a gente vê a diferença como um grau,
como a gente interpreta a diferença como um grau de superioridade e
inferioridade. E quando isso se estende ao conceito de raça acho
importante você se declarar como você é, se branco, negro ou índio, se
reconhecendo também naquilo que você é, isto porque as raças são
diferentes, todas elas têm suas riquezas próprias: seu conteúdo, seu
conhecimento, sua riqueza cultural, mas o grande problema é quando a
raça é vista nesse sentido de superioridade e inferioridade. Partindo desse
princípio percebo que a cor de pele tem repercussão na vida da pessoa sim
(Jaime, 33).

Jaime, que identifica-se como negro, explica o caráter desigual atribuído à
diferença, elaborado historicamente pela sociedade quando caracteriza a diferença,
e mais especificamente, a raça, como “vista nesse sentido de superioridade e
inferioridade” (Jaime, 33), atestando, mais uma vez, que a condição de pessoa cega
não é um fator limitante no que toca à construção da identidade étnico-racial.
Ainda que se assuma como negro, como veremos mais adiante, Carlos
apresenta relutância em concordar com os signos criados pela sociedade como
demarcadores de diferenças, o que pode ser justificado pela polarização destas em
marcos de inferioridade ou superioridade, conforme as construções sociais a que
estamos de certa forma, submetidos :

Acho que podemos ser considerados iguais no caráter, na dignidade.
Quando falo de diferença de raça, de gênero, penso que essa diferença é
um sinônimo de desigualdade muito grande, porque raça para mim só existe
uma: é a raça humana, mas a nomenclatura insiste em dizer que não, o
sistema insiste em dizer que não, que existe a raça negra, raça da amarela,
branca, sei lá, mas isso aí para mim é uma questão de desigualdade muito
grande. [...] Raça, eu já lhe disse, raça pra mim só a humana, não existe
outra: raça negra, indígena, raça branca é tudo estupidez, pra mim é
estupidez, é preconceito, olhe, são idéias pré-concebidas a respeito de
pessoas, de etnias, essas besteiradas todas aí. Essa terminologia é
bobagem, estupidez, um excesso. Existem outras coisas importantes para
se levar em consideração (Carlos, 48).

Esse relato expressa, de acordo, a Guimarães (2008, p. 33) “a necessidade
de refletirmos a importância da superação da classificação pseudocientífica da
humanidade em cores e raças, de modo a subordinar a diversidade humana aos
ideais igualitários e individualistas da democracia moderna”. Outro aspecto a se
considerar são os diferentes tipos de atitude político-ideológicas que decorrem
dessa classificação:

A primeira atitude é a negação das raças e a releitura das diferenças entre
os povos humanos em termos de “cultura”, qualquer menção a raças
passando a ser vista como racista. [...] A segunda atitude é a transformação
da antiga raça biológica em “raça histórica”, cuja especificidade constitui-se
pela experiência em movimentos pan-africanistas ou diaspóricos. Nesse
caso, o racismo é definido não em termos de afirmação de diferenças
físicas ou culturais entre as raças, mas da sua hierarquização e eventual
opressão. O ideal político é de representação e reconhecimento multirracial
e multicultural (GUIMARÃES, 2008, p. 33).

Percebe-se que a primeira atitude, acima descrita, negligencia qualquer
característica particular, racial ou étnica, individual ou coletiva que demarque,
inclusive, a peculiaridade de um determinado grupo. A segunda atitude, por sua vez,
caracteriza um ideal político que fortifique o caráter diverso da espécie humana,
combatendo a fenotipização como desencadeadora da exclusão de pessoas e de
suas culturas do cenário mundial, nacional, regional e local.
No decorrer de nossas conversas o tema em questão parece ter levado
Carlos a refletir acerca do processo de construção de sua identidade étnico-racial, é
como se algo, diretamente ou indiretamente, o tivesse tocado, mobilizado para
pensar sobre isso:

As pessoas não têm uma opinião abalizada pra chegar e te dizer isso, mas
eu estou te dizendo porque eu sei de que realidade estou falando. Voltando
para o aspecto da identidade racial penso que a gente tá tentando construir
nossa identidade, a gente está tentando construir a nossa identidade racial
mesmo porque eu acho que a gente não atinge uma identidade racial. É
uma coisa que você vai construir, tijolo por tijolo, você não vai atingir um
nível, me diga qual o nível de uma identidade racial, me diga qual o nível
considerável? A identidade é algo fluído, em movimento, é dinâmica. É uma
coisa que você vai construindo ao longo do tempo, na minha concepção
você não atinge um nível determinado de uma identidade racial. Eu nunca

parei para pensar se me consideraria branco, negro, moreno, índio: está aí
uma coisa que não parei para pensar, pelo que eu sei, o sistema me
considera negro. [...] Minha família não falava nada sobre o meu tipo de cor
de pele, nós somos todos negros na nossa família, então nós somos o que
o sistema considera. Eu sou um negro assumido, não porque o sistema
quer que eu seja um negro, sou um negro assumido pois me vejo dentro de
uma etnia negra porque a identidade a gente vai construindo. Isso não
significa dizer que por ser um negro assumido que eu já tenho a minha
identidade fixada, cristalizada, a gente vai descobrindo outras coisas, mas
assim, eu quis dizer que acreditar nisso é fruto da convivência com outras
pessoas de cor, das discussões, do estudo também, então eu estou
começando a me ver dentro desse contexto de negritude (Carlos, 48).

Carina deixa bastante evidente que a sua trajetória no ensino superior lhe dá
vários subsídios para sua escolha na afirmação de uma identidade étnico-racial afrodescendente:

Quando a gente vem para cá é diferente. Ainda mais quando você faz um
curso como o de História que te liberta de muitas coisas. Tanto que na
faculdade o pessoal falava que a turma mais estranha era a do pessoal do
curso de História, pois você começa a se vestir do jeito que você tem
vontade, a usar o cabelo como você quer. Lembro que no sexto semestre
eu tinha minha professora de orientação à pesquisa, ela era engajada
nesses movimentos, eu me estimulei, trancei meu cabelo que estava bem
grande. Uma colega trançou meu cabelo todo, pena que na época não
durou muito tempo, que meu cabelo é crespo, não muito e em uma semana
soltou tudo, não consegui nem fotografar, engraçado, eu queria ter
fotografado, mas ficou lindo assim e minha professora amou. Sabe, eu
comecei a me vestir diferente, no interior era tudo muito igual. Hoje eu me
visto do jeito que eu quero. No dia em que eu quero sair patricinha, eu saio,
e no interior não, a gente seguia um padrão, porque senão a vizinha ia falar,
todo mundo muito próximo, e aqui não, aqui no dia que eu estou afim saio
do jeito que eu quero, de cabelo molhado, de cabelo crespo, de cabelo
relaxado, de cabelo escovado. Sou do tipo que não acho que para você ter
uma convicção, para você defender uma idéia tem que ser super radical
(Carina, 38).

Neste relato Carina sinaliza o “radicalismo” como um elemento que poderia
auxiliar na construção equivocada de uma determinada identidade, colocando em
pauta a ação dos movimentos negros:

Porque tem gente que participa dos movimentos negros que acha que a
pessoa para se assumir como negra ela tem que usar roupa tal, cabelo tal,
e eu acho que tudo é um estado de espírito, se você tá usando cabelo liso
não é porque você está negando sua origem, é porque naquele dia você

está com vontade de usar cabelo liso. O que não significa que você vai ser
escrava daquilo, outro dia você pode estar com vontade de radicalizar, de
pintar o cabelo de uma cor vermelha, loira, eu não condeno essas coisas
não. Eu acho que cada um tem que se vestir e usar o que tem vontade de
usar naquele dia (Carina, 38).

Renata também se coloca nesse sentido:

Eu sou negra, pinto meu cabelo de loiro, estico, enrolo, o cabelo é meu, eu
faço com ele o que eu quiser, sabe, eu não gosto desses movimentos que
lhe dizem o que você tem que fazer, o corpo é seu. Aceito quando lhe
dizem, por exemplo “Olhe Ivone, não faça isso porque vai prejudicar o seu
corpo, vai prejudicar a sua saúde”, mas, determinados atos, se você vai
encrespar ou alisar o cabelo, o cabelo é seu, se eu quero um cabelo
comprido eu posso comprar meu cabelo e passar a usar meu cabelo
comprido, ou se eu quero um cabelo louro e eu posso pintar, se amanhã eu
quiser ele curto e preto eu também posso fazer, a mesma coisa é a minha
indumentária. O que eu observo nos movimentos é que falam tanto de
segregação e eles segregam, porque o negro tem que se vestir e se
comportar dessa forma, o cabelo tem que ser assim. Já tive contato com
pessoas do movimento negro, tive uma amiga que entrou no movimento
negro e eu disse pra ela, “Você não vai ficar”, porque ela pensa
relativamente como eu, sabe, eu disse “Sabe por que você não vai ficar?”,
“Porque eles são radicais, e o radicalismo também é coisa que você não
gosta, você não concorda, então quando começarem a chegar nessas
posições extremadas você vai estranhar”. Ela é muito negra, ela gosta do
cabelo dela bem liso, então quando eles começaram a criticar o cabelo dela
alisado, ela começou a achar que estava errado da parte deles. O fato dela
alisar o cabelo para eles era um pecado mortal, afinal o que importa o
cabelo se ela se assume como negra? Porque eu penso assim, a questão
do você assumir ou não se assumir vai muito além da sua aparência,
conheço pessoas brancas que declaram-se como negras porque tem
negros na família, ao passo que conheço pessoas negras que não se
assumem como negras porque tem um ancestral lá longe, lá atrás que não
era negro, que era índio. A pessoa prefere se assumir como índio, mas não
quer se assumir como negro (Renata).

Marcelo também problematiza a questão:

Hobbes diz que o poder é para poucos, se fosse para todos entraríamos
numa guerra profunda. Observe, vou falar de um assunto que aconteceu, eu
estava aqui no Braille e aí chegou um rapaz. Ele iria fazer um trabalho
ligado à questão da discriminação, da discriminação em todos os aspectos,
inclusive racial. Comecei a conversar com ele, a questionar, falar da política
de cotas tal, falar mesmo, pois ele era uma pessoa que vinha de um
movimento político, de um movimento social de muito tempo, só que ele não
teve embasamento teórico, chegou em determinado ponto da conversa que
ele começou a desconversar, ou seja, ele não acompanhou uma linha de

raciocínio que não foi nem a minha, foi a dele próprio, então aí eu digo: está
vendo que as pessoas estão fazendo coisas que não sabem nem o que é
direito? (Marcelo, 39).

Carina, Renato e Marcelo trazem aspectos que precisam ser levados em
consideração: o alcance dos movimentos sociais e que impressões eles deixam à
sociedade. É sabido que o movimento negro, o movimento dos deficientes, o
movimento dos homossexuais, o movimento das mulheres, entre tantos outros
movimentos, tem um importante papel na elaboração e implementação de políticas
públicas que primam pela garantia de uma sociedade mais equitativa e mais justa,
portanto, no decorrer desse estudo, fica evidente que precisamos, cada vez mais, ter
acesso às dinâmicas dos movimentos sociais, pois ainda predominam visões
unilaterais acerca dos mesmos, de vez que representam segmentos da população
formalmente postos à margem, também sendo colocados nesse contexto.
É preciso sinalizar que o movimento negro atua, nesse sentido, na contramão
de uma atitude político-ideológica “que prega a hibridação cultural e a miscigenação
biológica entre os povos das “raças” originais, de modo a constituir, no futuro, uma
só nação ou uma só humanidade de cor variada, mas misturada” (GUIMARÃES,
2008, p. 33), que assume, no Brasil, a forma do “embranquecimento”, baseando-se
na crença de que a cor predominante seria a branca e a forma do “ideal freyriano” de
mestiçagem, legitimando por algum tempo que a mistura de raças produziria uma
cor única e geral da humanidade ou da nação.
O termo “radical” provém do latim “radic” que significa “raiz” (TERRA;
NICOLA, 1993), portanto, há também uma compreensão equivocada no que toca ao
“radicalismo” que é evidenciado nas falas dos colaboradores e colaboradoras
quando se referem aos movimentos sociais: não podemos esquecer de que quando
o discurso é reapropriado pelo grupo subalternizado, o grupo dominante também
reverte o sentido deste mesmo discurso.
O movimento negro busca manter a raiz africana como ponto de convergência
entre os que dele fazem parte. Entretanto, o grupo dominante também cuida para
que esse “radicalismo” seja interpretado de forma pejorativa, invisibilizando a
aceitação de características afro-descendentes, e levando à crença deturpada de
que os movimentos impõem atitudes, quando na verdade, as problematizam,

inclusive sendo cenário de intensos conflitos e divergências, algo inerente à
humanidade.
Jaime, no que toca à questão da militância, relata sua trajetória na
Associação Baiana de Cegos (ABC):

Além de frequentar o Setor Braille eu sou ligado à Associação Baiana de
Cegos, situada na Rua Mesquita, aqui na Ladeira dos Barris, desde 1992.
Na verdade, eu me associei porque eu acredito que é uma das formas da
gente conseguir lutar e promover as modificações que achamos necessário,
que venham melhorar a nossa vida e um meio para que isto aconteça é
exatamente a sociedade se organizando. Vejo a associação como esse
espaço, onde, eu, juntamente com outras pessoas, nos organizamos em
grupo na tentativa de lutar para que essas mudanças venham a acontecer.
A associação tem uma média de 600 associados, sendo que desses 600,
aproximadamente 400 sócios são cegos mesmo, os outros sócios são
compostos por pessoas não cegas, e eu, além de ser um militante, me
organizei com outras pessoas para criarmos uma cooperativa de
trabalhadores cegos que viesse gerar trabalho e renda para essas pessoas.
A cooperativa está em processo de criação e desenvolvimento, já
formalizamos e agora estamos no processo de implantação da unidade
produtiva. O objetivo é trabalharmos com a produção de fraldas
descartáveis e materiais cirúrgicos, ou seja, materiais descartáveis. Além de
militar eu procuro participar também das atividades, quando acontecem as
atividades esportivas, pois sou atleta da entidade, eu jogo futebol, futsal.
Estou lá também como atleta da entidade que está aberta para receber
pessoas cegas e também videntes (Jaime, 33).

Percebemos, então, que as opiniões não são unânimes e que cada
experiência de vida relatada traz aspectos diversos no que diz respeito a “ser cego e
ser negro”. A articulação da deficiência à questão étnico-racial, ou seja, como elas
se relacionam, se uma sobressai-se à outra, também emergem nas narrativas
captadas:

Particularmente eu não tive uma experiência de preconceito em virtude de
minha cor de pele até porque a cegueira termina sendo mais visível do que
a cor de pele. Eu, por exemplo, a minha pele não é aquela, eu não sou
aquele negro legítimo, original, como o negro, de pele bem negra, bem
negro mesmo, embora eu seja negro. Mas, a minha cegueira ela termina
tendo uma visibilidade maior, não que eu não seja também totalmente
negro, mas é porque a cegueira em si, ela chama mais atenção, quando eu
chego num local, quando chego num lugar numa loja, por exemplo, antes
das pessoas virem a cor da minha pele, elas vêem logo que eu sou cego,
então, a dificuldade que eu tive foi com a cegueira, a discriminação foi por
conta da cegueira, mas pela cor da pele não. No meu caso, penso que o
preconceito sobre a cegueira se sobrepõe à questão do preconceito racial.

Não me lembro de nenhuma situação em que tenha sido vítima de
preconceito racial, em função da cor de pele. A deficiência é muito mais
forte nesse aspecto. Eu penso que a deficiência, a cegueira, é muito mais
forte, inclusive, dentre as outras deficiências, você vê que a cegueira na
cabeça das pessoas funciona assim: tudo gira em torno dos olhos, então o
terceiro mundo é constituído assim, a questão do enxergar, do ver, tudo é
imagem, então, os comentários... acontece muito de quando eu pegar um
coletivo, o ônibus e ouvir comentários assim abertamente das pessoas “a
pior coisa é não ter as “vistas”, é o termo que o pessoal usa, dizendo coisas
do tipo “ é horrível ser cego, não tem coisa pior”, você se depara com
pessoas que dizem “antes ser aleijado”. Percebe-se, então, que dentre as
deficiências, a cegueira tem uma visibilidade até maior, porque as pessoas
acham que qualquer outra deficiência configuraria-se como “menos mal”,
mas ser cego não, então, acontece muito comigo também, de eu estar num
ponto de ônibus, a pessoa pedindo dinheiro a todo mundo, um pedinte, e às
vezes, até bater em meu ombro, quando eu virar e ele identificar que eu sou
cego ele dizer “ô desculpa aí” e sair e logo em seguida, porque ele entende
que o “ser” cego tá numa condição até pior do que a dele de pedinte,
portanto, a cegueira termina tendo uma visibilidade muito grande. De fato
me declaro como negro e não me recordo de ter passado por nenhuma
situação de constrangimento em virtude da cor de minha pele. Já passei
pelo constrangimento de ser cego, de não ser vidente (Jaime, 33).
Nunca passei por nenhuma situação de constrangimento por ser negra. A
deficiência se sobrepõe à questão racial, com toda certeza. É porque assim,
vai eu, vai você, vai um monte, todo mundo preto, branco, azul, de bolinha,
de listra, mas as pessoas enxergam primeiro aquele que está com a
bengala. Se aquele que está com a bengala é preto, branco, de listrinha, é
azul, é cor de abóbora, eles vão ver depois, mas vêem primeiro a
deficiência, porque é o mais diferente, é o “diferente” do diferente (Renata,
36).
Em relação à minha cor de pele, não sofri nenhuma discriminação, mas pelo
fato de ser deficiente, com certeza. Até hoje, às vezes, as pessoas ainda
têm algumas atitudes em relação à minha deficiência. Na semana passada,
no estágio, me lembrei de uma mãe contando que ela chegou ao seu
interior e o pessoal estava discriminando o seu filho. Ela tem um filho albino
e as pessoas falando “Você teve um caso com um alemão foi?”, a criança
com a pele super branca, a mãe bem chateada. Infelizmente, as pessoas
discriminam mesmo, eu sei que ela estava contando, depois que ela saiu,
eu estava falando com a assistente social “Ô meu Deus, ela está achando,
o filho dela tem dois anos, ela está achando ruim, imagine eu que já tenho
vinte e tantos anos”. (Márcia, 28).

Patrícia, funcionária do setor Braille, também coloca evidente a sobreposição
da deficiência em relação à raça:

Concordo quando eles dizem a você, nas narrativas que você colheu que a
deficiência se sobrepõe à essa questão da raça, que muitas vezes quando
eles chegam nos lugares o que aparece primeiro é a deficiência, não é a cor
da pele. Concordo, pois, a primeira coisa que aparece é a bengala que ele

está usando, que é o seu acessório de locomoção e que passa a ser mais
que isso, passa a ser uma extensão do corpo, que oferece a acessibilidade,
que oferece segurança, autonomia, então, quando ele chega, a bengala,
que deveria ser sinônimo de independência, de superação, de
acessibilidade, acaba sendo sinônimo de fragilidade, quando ele chega, a
primeira coisa que se vê é um cego, ele pode estar bem vestido, pode estar
bonito como for, mas a primeira coisa que vai aparecer é a deficiência,
simbolizada naquela bengala (Patrícia Braille).

É bem evidente nas narrativas captadas que a deficiência visual sobrepõe-se
à questão étnico-racial, mas também é evidente que as pessoas cegas não limitamse única e exclusivamente a esta diferença. Em seu ir e vir diário deparam-se com
outras “diferenças” que também são frutos dos olhares que o ser humano detém
sobre o outro, muitas vezes sendo parte de uma mesma realidade, mas sem o
considerá-lo, como atestam, por exemplo, os traços fenotípicos de milhares de
indivíduos do planeta.
Vejamos o relato de Márcia sobre tal sobreposição:

Para mim o que se sobrepõe mais, o que aparece mais, é a deficiência, no
meu caso, eu vivencio mais a questão da deficiência. Mas eu acho que as
pessoas negras, elas sentem mais, porque, no caso da pessoa com a
deficiência tem uma mistura de discriminação com super-proteção. As
pessoas negras geralmente são discriminadas, porque na relação das
pessoas deficientes com as ditas “não-deficientes”, assim, metade
discrimina e metade superprotege, quer dizer, a super-proteção muitas
vezes acaba discriminando também, segregando (Márcia, 28).

Ela coloca a sobreposição da deficiência à raça como algo ambíguo, de vez
que não deixa de ter um caráter, no tocante à deficiência, tanto de super-proteção,
como de discriminação, ou seja, apesar da deficiência ser mais evidente, isso não
significa que seja um fator positivo, ao contrário, pode ser duplamente algo que torne
a pessoa cega ainda mais colocada à margem.
Carlos, quando remete-se à essa articulação, à relação entre deficiência e
raça, bem como ao “ser negro e ser cego”, traz sua análise:

Na escola não me lembro de nenhum momento em que tenha presenciado
algum colega ter sofrido preconceito em relação à cor de pele, nem na
faculdade. No entanto, no meu dia-a-dia eu já vi muitas vezes xingarem na

rua “negro” e “negro descarado”. Essas coisas assim a gente vê sempre,
agora não com pessoas cegas, com pessoas cegas eu não lembro não. [...]
Não me senti constrangido em nenhum momento por me assumir como
negro, de jeito nenhum. Estou gostando da idéia. Claro que a gente passa
por alguns constrangimentos, às vezes, eu não passei pela minha cor, eu
passei algum constrangimento assim por causa da minha cegueira, a
deficiência se superpôs a essa questão racial, no meu caso, muitas vezes
as pessoas chamam a gente de ceguinho, as pessoas não tratam a gente
direito, não dão o devido tratamento. Quando você tem qualquer problema
ou você tem uma deficiência, você perde o seu nome. Se você é gordo,
você perde seu nome. Não importa o que você tem, você perde se tiver
qualquer probleminha, você perde logo o seu nome, a sua maior referência,
se você for careca perde seu nome, como se tivesse perdendo uma
identidade e ganhando outra. É isso, você vai perdendo uma identidade e
ganhando outra, e pode prestar atenção no que eu vou lhe dizer: você pode
pesar cem quilos e ter dois metros de altura, a pessoa vai sempre te chamar
de ceguinho (Carlos, 48).

A acentuação da diferença como algo desigual, do ponto de vista de Carlos é
um dos traços mais marcantes em seus relatos. Algo que provavelmente ainda
permeia a vida de muitos indivíduos na sociedade brasileira, nascida de um
processo de “descobrimento” e colonização, via pensamento europeizado, moldada
na artificialidade e na elaboração dos mais diversos estereótipos, bases para a
formação da “nação”. A contemporaneidade pode ser entendida como o momento
em que essas elaborações estereotipadas são alvos de múltiplas formas de
desconstrução, de re-significação da diferença como conseqüência da evolução da
espécie humana.
Numa atividade na universidade, Carina relata uma prática pedagógica que
permeia essa re-significação e como ela dispõe criticamente essa informação em
seu processo de construção identitária étnico-racial:

Recordo que na minha primeira aula no terceiro semestre de História da
África, o professor disse assim “Todo mundo vá ao quadro e escreva uma
palavra que lhe remeta à Africa”. Ele até perguntou “Adriana, você quer que
eu escreva para você? E eu disse “Não, me dê que eu escrevo”. Ele se
surpreendeu, porque assim eu ainda consigo, não tenho a visão, mas
consigo escrever, eu não faço uso porque é quase impossível, mas se for
igual ao quadro que é um lugar que não tem linhas, liso, um lugar aberto eu
consigo. Eu disse “Me dê que eu escrevo”. Fui lá e escrevi uma palavra que
me remetesse à África, eu coloquei “escravidão”, teve gente que colocou
“safári”, “savana”, “animais selvagens”, essas coisas, porque até pouco
tempo o que você via na mídia em relação à África era isso. Para mim a
África era isso, nos livros didáticos o que tinha em relação à África era uma
referência ao continente africano, mas era como se fosse uma coisa só,
como se não houvesse as diferenças dentro da África. A África era como se
fosse uma coisa só, então, até quando eu cheguei na faculdade ainda tinha

essa imagem da África, só consegui mudar essa imagem a partir da
faculdade, achei que demorou muito (Carina, 38).

Importante é mostrar também que a pessoa cega, em seu processo de
formação, percebe as representações que se constroem acerca de sua diferença,
ora como um símbolo de poder que transcende o imaginário coletivo, ora como algo
que a coloca distante do aprendizado de uma vida autônoma:

Partindo da minha condição de deficiente visual não me acho diferente das
pessoas, não me acho assim, mas as pessoas me vêem assim como
diferente. Claro que somos diferentes uns dos outros, mas no que toca à
cegueira temos uma questão histórica, se você vai nas escrituras sagradas
vai ler Atos 9:17-18 que fala da cegueira parcial de Paulo, o apóstolo, a
gente percebe ali claramente que a cegueira ela pode ser um fator de
poder, assim: Deus pega Paulo, cega ele e mostra o poder dele, não é isso?
Se você vai em João 9:1-8, você vê ali um cego de nascença, esmole.
Jesus chega, cospe e com aquele lodo, unta os olhos do cego e diz “Vai e
lava no tanque de silo”, é mais ou menos assim, é porque eu não decorei o
texto pra falar com perfeição, é difícil. Então nesse texto da Bíblia se mostra
o quê? É o cego, miserável, o coitadinho que depende de todo mundo, ou
seja, a Bíblia tem um papel preponderante nesse estabelecimento de uma
representação não só do cego, mas de uma representação geral, de
manutenção do preconceito. Por isso insisto em afirmar que é a Bíblia que
vai consolidar o estado soberano através das escrituras sagradas, é tudo
pautado nas escrituras (Marcelo, 39).

Um outro aspecto colocado nos relatos, quando da afirmação ou não de uma
identidade afro-descendente, traz a mestiçagem como um elemento que atua nesse
processo de construção identitária, de forma a re-significá-lo, legitimando o grande
impasse que grande parte da população brasileira vivencia quando da auto-definição
da identidade étnico-racial:

Não me considero negro, eu me considero mestiço. Fruto da mistura de
raças. Falando em relação à mim que sou mestiço, mas sim, a raça, ela é
um fator muito importante, de inferioridade e superioridade, entendeu?
Quando eu falo isso eu falo em relação a mim,em relação a mim, certo?
Não em relação ao todo, ao todo tem sim, claro que tem, claro que a
pessoa, a pessoa negra ela vai tá sempre abaixo da branca, a pessoa
completamente negra, ela vai tá sempre abaixo da branca, no meu caso
que ainda sou moreno, é irrelevante isso, isso aí não é muito tocado, mas a
pessoa negra mesmo, sem dúvida (Marcelo, 38 anos).

A mestiçagem emerge neste discurso como um conceito que dá continuidade
a um processo de negação da contribuição africana no processo de formação do
povo brasileiro e a expressão “moreno” aparece como uma espécie de agente
neutralizador de uma suposta raiz afro-descendente nos remetendo ao campo
epistemológico que abrange os conceitos de hegemonia e de representação social,
e que, de acordo à Silva (2001) a presença do grupo branco enquanto representante
da humanidade e da cidadania na nossa sociedade pode ser explicada, em grande
parte, pela representação saturada e hegemônica desse grupo nos aparelhos
ideológicos do Estado.
Essa mesma representação atua no imaginário coletivo de forma a eleger um
fenótipo preponderante que invisibiliza os outros, fazendo com que o indivíduo, sob
a perspectiva da mestiçagem, tente apropriar-se de um fenótipo que não
corresponde à sua imagem real. O discurso, inclusive, é uma das ferramentas que
colaboram nesse sentido. Exemplo é a pesquisa realizada por Clóvis Moura, citado
por Munanga (1999) quando do registro de cento e trinta seis cores decorrentes de
um levantamento feito após o censo de 1980, acerca da auto-definição de cor de
pele dos brasileiros não brancos36.
Ideológica, não concreta, essa representação constitui-se em realidade para a
maioria dos sujeitos expostos a essa representação saturada, ou seja, o próprio
grupo branco e os demais. Silva (2007) ressalta, ainda, que a representação social é
diferente da imagem, esta vista como um reflexo na consciência individual ou
coletiva, de um objeto ou feixe de idéias que lhes são exteriores, uma fotografia
captada e alojada no cérebro, enquanto a representação social é ativa, porque
36

Quando perguntados sobre sua cor de pele os participantes da pesquisa, não brancos,
responderam: acastanhada, agalegada, alva, alva-escura, alvarente, alva-rosada, alvinha, amarelada,
amarela-queimada, amarelosa, amorenada, avermelhada, azul, azul-marinho, baiano, bem-branca,
bem-clara, bem-morena, branca, branca-avermelhada, branca-melada, branca-morena, brancapálida, branca-sardenta, branca-suja, branquiça, branquinha, bronze, bronzeada, bugrezinha-escura,
burro-quando-foge, cabocla, cabo-verde, café, café-com-leite, canela, canelada, cardão, castanha,
castanha-clara, cobre-corada, cor-de-café, cor-de-canela, cor-de-cuica, cor-de-leite, cor-de-ouro, corde-rosa, cor-firme, crioula, encerada, enxofrada, embranquecimento, escurinha, fogoió, galega,
galegada, jambo, laranja, lilás, loira, loira-clara, loura, lourinha, malaia, marinheira, marrom, meioamarela, meio-branca, meio-morena, meio-preta, melada, mestiça, miscigenação, mista, morenabem-chegada, morena-bronzeada, morena-canelada, morena-castanha, morena-clara, morena-corde-canela, morenada, morena-escura, morena-fechada, morenão, morena prata, morena-roxa,
morena-ruiva, morena-trigueira, moreninha, mulata, mulatinha, negra, negrota, pálida, paraíba, parda,
parda-clara, polaca, pouco-clara, pouco-morena, preta, pretinha, puxa-para-branca, quase-negra,
queimada, queimada-de-praia, queimada-de-sol, regular, retinta, rosa, rosada, rosa-queimada, roxa,
ruiva, ruço, sapecada, sarará, saraúba, tostada, trigo, trigueira, turva, verde, vermelha (do livro de
Clóvis Moura Sociologia do negro brasileiro , publicado em São Paulo, pela editora Ática, em 1988,
citado por Munanga, (1999).

modela e reconstrói o dado do exterior. Portanto, simplificar tal representação
incorreria não percebê-la em seus aspectos depreciativos, no que Silva (2007)
explica:
Se representação fosse apenas uma imagem, fixaria na consciência
individual ou coletiva a imagem da diversidade de papéis e funções do
negro na sociedade, a riqueza da sua cultura e religiosidade, entre outras
imagens do cotidiano do povo negro, que os objetos recalcadores
internalizados na nossa consciência invisibilizam ou modelam
negativamente. A representação social se constitui pelo processo da
percepção e internalização de estímulos distantes. No interior do organismo
ocorre o processo de construção da percepção ou tomada de consciência
do objeto ou da realidade percebida. Para que haja a percepção é
necessária a presença do objeto; porém, para a sua conceptualização, a
sua presença não é necessária, porque um ser representado à consciência
é atualizado, modelado, apesar da sua ausência ou até de uma eventual
existência (SILVA, 2001, p. 06).

Dessa forma, a representação de algo pode não ser do objeto inicialmente
percebido, mas do objeto construído a partir dos elementos que a ele
acrescentamos, no processo de modelagem e reconstrução. Por isso Moscovici
(1978) apud Silva (2007) considera que as representações sociais constituem-se no
senso comum dos indivíduos, elaborado a partir de imagens, crenças, mitos e
ideologias.

Nesse

sentido,

transformar

as representações sociais significa

transformar os processos de formação de conduta em relação ao outro
representado, bem como as relações com esse outro. Porque na medida em que
essas representações não apresentarem objetos de recalque, inferiorização ou
supervalorização desse outro, a percepção inicial e o conceito resultante dessa
percepção, em nossa consciência, terá grande aproximação com o real.
O Brasil, ainda que tenham criados mecanismos para expressar o contrário,
nasce, historicamente, plural, conforme Munanga (1999):

A mestiçagem, como articulada no pensamento brasileiro entre o fim do
século XIX e meados deste século, seja na sua forma biológica
(miscigenação), seja na sua forma cultural (sincretismo cultural),
desembocaria numa sociedade unirracial e unicultural. Uma tal sociedade
seria construída segundo o modelo hegemônico racial e cultural branco ao
qual deveriam ser assimiladas todas as outras raças e suas respectivas
produções culturais. O que subentende o genocídio e o etnocídio de todas
as diferenças para criar uma nova raça e uma nova civilização, uma
verdadeira raça e uma verdadeira civilização brasileiras, resultantes da
mescla e da síntese das contribuições dos stocks raciais originais. Em

nenhum momento se discutiu a possibilidade de consolidação de uma
sociedade plural em termos de futuro (MUNANGA, 1999, p. 90).

Renata e Carina também se colocam no que se refere à mestiçagem,
problematizando, inclusive, a condição de “ser negro” e “ser branco”, trazendo
signos e vivências do cotidiano que atestam a mestiçagem - que deveria ser
entendida como um processo biológico inerente à espécie humana - como um
mecanismo de relações de poder, de manutenção de um quadro de desigualdade
estruturante, porque formulador de divisões, bem como um quadro de desigualdade
estruturado, expressado por um estado de viver, sem opção de escolhas, em
condições indignas de vida, como vive grande parte da população negra e deficiente
brasileira :

Mais uma vez eu me volto lá para o meu avô, eu sempre gostava quando
ele me falava assim “Escapou de branco, preto é”. [...] Minha opinião quanto
à questão da mestiçagem é essa: como eu falei para você, o pensamento
de meu avô é a minha referência. Quando ouço os termos “moreno”,
“mulato”, “caboclo”, “mestiço”, “café-com-leite” penso que é para amenizar,
para dizer que você não é negro de fato. Por que não encontrar um termo
que amenize, para dizer que você não é branco de fato? Mas essa
amenização, essa suavização é só uma questão do negro, então é assim: é
moreno, não é negro. Essa é a terminologia da negação. As falas “Ah, não
mais você não é negra não, você é morena”, “Ah não, você não é negra
não, você é mulata”, “Ah, é cabo-verde”, é “café-com-leite” é cor “disso” é
cor de “mel”, chamam de cor de “mel”, são parte desta negação. Outro
exemplo que considero importante: você vai comprar uma roupa, uma meia
fina e diz assim na embalagem “cor da pele”. Qual é a cor da pele? A cor da
minha pele pode não ser a cor da sua pele. A gente dizia assim “Mas essa
cor da pele não é a cor da minha pele”. No entanto a outra cor que tem lá ou
é branca ou é negra, e as meias pretas pouco são usadas por pessoas
negras, não é verdade? Por que será? Eu não sei, acho que tem muitas
coisas para serem repensadas, algumas outras você também precisa jogar
pra frente se não a gente entra em parafuso, em paranóia, você começa a
ver preconceito e discriminação em tudo e em todos (Renata, 36).
Diziam “Ah, é aquela neguinha” sempre eu ouvi muito isso, e eu acho que é
isso que faz com que muita gente negue a sua origem, porque o negro
sempre foi tido como o que é ruim, o que é pior, o que é inferior, e isso foi
uma construção que veio pela condição como o negro chegou no Brasil,
ninguém quer ser associado ao escravo não é? Ao negro que foi submetido
aos maus tratos. Os próprios escravos, quando a gente vê pelas novelas,
quando eles conseguiam ser escravos de dentro da casa grande, eles
passavam a se identificar mais, eles tentavam se identificar mais com o
branco, com o dono, do que com os seus pares. É, tudo parte daí mesmo, e
essa questão da cor de pele é relevante mesmo, porque era muito mais
vantagem, você ia tirar muito mais vantagem já que você tinha uma pele
mais clara se você se identificasse com os brancos que estavam na classe

dita superior, do que com os negros ou com os índios que eram
considerados inferiorizados mesmo (Carina, 38).

A representação abordada por Silva (2007) como algo que não deveria
encerrar como princípio a desvalorização ou supervalorização do “outro” é um longo
caminho a ser desfeito, para o que Renata atenta:

É aí que entra a questão da Educação, ela é importante, porque da mesma
forma que ela legitima, até porque tivemos uma Educação muito moldada
pelo Iluminismo, não podemos esquecer que nós estamos numa sociedade
de base capitalista, mas ainda assim a Educação também tem um lugar
outro que é o lugar da desconstrução. E o bom disso é essa abertura que a
gente consegue hoje já ter nas salas de aula, de o aluno ter essa liberdade
para questionar, que talvez eu não tenha tido na infância, afinal, o que o
professor ditava era a verdade absoluta, quando a gente questionava os
colegas podiam até dizer “Ah, mas essa aí fala demais”. Hoje temos essa
abertura. Precisamos levar aos alunos o exercício do questionamento,
acredito que esse seja um papel muito importante do educador. Levar
também o questionamento para o aluno, não esperar só que ele questione,
mas fazê-lo questionar. Colocando algumas interrogações na cabeça dos
nossos alunos para que eles possam pensar também, mas pensar sobre
isso, pensar a esse respeito, pensar neste aspecto, refletir acerca disso,
desses termos, dessa necessidade que se tem de “rotular”, em “classificar”,
como no questionário social do vestibular que coloca “qual é a sua cor?”,
com o qual nunca concordei. Para quê que a universidade quer saber a
minha cor, para saber se eu tenho condições de entrar ou não? Para saber
se eu tenho condições de cursar aquela faculdade ou não? Porque eu
acredito que seja unicamente para isso. É demarcar a cor como uma
diferença desigual, e é por isso que as pessoas não se assumem como
negras, porque existe essa desigualdade, se nesse questionário social, eu
vou fazer um curso de Direito, eu não sou branca, mas seu eu colocar que
eu sou negra, vai pesar, então eu coloco aqui que eu sou morena ou parda,
só exemplificando. Não será isso que se passa na cabeça de milhares de
estudantes (Renata, 36).

O processo de construção da identidade racial de uma pessoa cega também
perpassa pelas relações com as pessoas videntes, pois não estão fadadas ao
convívio apenas com pessoas que não enxergam. Os relatos permeiam as relações
com a sociedade, seja através da vivência própria de situações que envolvam as
questões raciais, seja nas experiências que acumulam no cotidiano. Essa interação
atua como elemento de grande relevância nesse sentido:

Partindo desse princípio percebo que a cor de pele tem repercussão na vida
da pessoa sim, no meu caso, por exemplo, não lembro de nenhuma
repercussão positiva e/ou negativa, mas acredito que por conta daquilo que
a gente já conversou, a cegueira termina estando em supremacia em
relação a essa cor da pele. Agora aqueles exemplos lá do meu colégio onde
pessoas tinham um tratamento diferenciado, ali porque você estava tratando
de pessoas todas portadoras da cegueira, então se tinha branco e negro ali
era fácil você diferenciar ou atribuir um valor, um mérito ou demérito a partir
da cor da pele, porque todos estavam na mesma condição de cegos, e isso
era ratificado inclusive pelas pessoas videntes. Existia, por exemplo, a
seguinte situação: lá, no instituto, o namoro era proibido, mas, ainda assim,
se quebrava essa regra e as meninas tinham a opção de namorar com os
rapazes brancos de cabelos lisos, enfim. Os homens também vivenciavam a
mesma situação. A partir da relação com os funcionários e funcionárias,
videntes, que enxergavam e terminavam descrevendo as pessoas. O que é
natural também no meio de pessoas cegas, pois pessoas que enxergam
nos descrevem as outras pessoas. [...]também pesa a interação que
mantemos com o nosso meio, sobretudo no que toca à questão da
construção da identidade racial, isto porque se você convive com pessoas
videntes que têm essa visão racista a tendência é que a pessoa cega tenha
uma probabilidade muito grande de também de ter uma opinião desse tipo.
Não porque a cegueira é que vá definir isso, mas sim a convivência com
alguém que reproduza uma visão racista. Isso é uma coisa de convivência
também, e, no caso da pessoa cega, por causa da especificidade da
limitação de visão, digamos que essa pessoa cega tenha sido cega sempre
e alguém que enxergue chegue pra ela e descreva uma pessoa negra como
sendo uma pessoa feia. Para ela que nunca enxergou, é natural que ela
absorva essa informação, porque ela nunca enxergou pra diferenciar um
negro de um branco, então, se uma pessoa descreve uma pessoa negra
como sendo uma pessoa nariguda, de lábios grossos enfim, a forma como
ela fala, a ênfase que é dada a essas palavras, isso pode, sem dúvida,
construir na cabeça dessa pessoa cega, uma imagem de que ser negro é
ser feio mesmo e ela desenvolver esse sentimento racista (Jaime, 33).

Jaime traz em seu relato que a interação com pessoas videntes atua como
aspecto constitutivo na construção da identidade étnico-racial de pessoas cegas. O
discurso, nesse sentido, configura-se como um agente determinante, seja na
assunção ou na invisibilização da identidade afro-descendente.
Renata, logo abaixo expressa que o reconhecimento dessa identidade pode
ser considerado também como um fator de exclusão:

Por isso que essa questão da identidade racial é extremamente importante.
É preciso que o deficiente visual, de fato, tenha essa questão como foco
determinante em sua vida. Precisa porque eu conheço uma situação de um
colega que ele é negro, mas criaram na cabeça dele, porque perdeu a visão
ainda recém-nascido, que ele é branco. Ele não consegue se assumir
enquanto negro porque foi educado assim, cresceu ouvindo dizer que ele
era branco. O discurso impõe verdades que muitas vezes não nos
pertencem, exercendo fortemente grande influência sobre as pessoas. Esse
rapaz cresceu acreditando que era branco e quando se fala em identidade

racial e deficiência visual uma coisa é o deficiente visual que fica deficiente
depois de adulto, depois assim, de uma certa idade que lhe deu uma
maturidade. Outra coisa é a criança que nasce cega. Outra coisa é a
criança que fica cega na infância. Todo discurso que vai ser lançado para
ela, que vai ser lançado em torno dessa pessoa, tudo que vai ser falado pra
essa pessoa, tudo que vai ser construído certo, para essa pessoa que fica
cega ou que nasce cega, vai ter uma influência muito grande no que diz
respeito à questão racial. Me questionei por que a família desse meu colega
não ter dito que ele era negro, por que fez ele acreditar que ele era branco?
Porque talvez essa família acreditasse que se ele se assumisse enquanto
negro ele não teria oportunidades. Só que esta família está tão cega
socialmente que esquece que os outros, a outra parte da sociedade, são os
outros que estão enxergando, e estão vendo que ele não é branco (Renata,
36).

Esta “cegueira social” descrita por Renata, também é analisada por Marcelo
que expressa claramente a predominância de uma ordem hegemônica e opressora:

A imagem predomina, entretanto, é aí que as pessoas se enganam com as
aparências, como José Saramago tenta mostrar no “Ensaio sobre a
cegueira”, quando no contexto do livro retrata uma cegueira social, e as
pessoas que se encontram no senso comum ao ler um livro daquele, vão
dizer “coitados, puxa”, sem entender que, na verdade, ver ultrapassa o
simples ato de olhar, ver é interpretar, é entender não apenas com os olhos,
mas com a mente, com o conhecimento que se acumula ao longo da vida.
Eu sou bastante pragmático: vejo que a sociedade ainda dorme um sono
profundo, e eu acho que tem muito aquela questão do mito da caverna, do
livro sete da República de Platão. O benefício consiste na busca de
respostas de indagações que são suas, mas que poderiam ser também de
uma coletividade. A gente percebe claramente que há uma parte da
coletividade que está a serviço da elite (Marcelo, 39).

Marcelo aborda a relação da pessoa cega com a pessoa vidente sem se
deter, entretanto, nas questões raciais. Ele caracteriza essa relação como de
“manipulação” e “domínio”, mas destaca também que a condição da cegueira não é
único elemento que deva ser privilegiado:

O que eu percebo durante treze anos de cegueira, é que na relação da
pessoa cega com a pessoa que enxerga, há sempre por parte da pessoa
que enxerga, uma relação de manipulação e domínio, quase que de forma
generalizada, mas toda regra tem uma exceção. Eu não posso falar cem por
cento, mas acredito que em noventa e oito por cento isso acontece, essa
relação de manipulação e domínio da pessoa que enxerga com a pessoa
cega. Contudo, isso pode ter um efeito contrário, porque se determinada
pessoa se envolve com a pessoa cega e você não sabe a base histórica

dela, pode se dar mal, claro que com a maioria vai ser essa relação de
manipulação e domínio, nem que seja no mínimo domínio, até mesmo ao
atravessar um rua, a pessoa fala “vamos atravessar mais pra cá que é
melhor”, a pessoa vidente diz “não, vamos atravessar aqui” porque ela está
vendo, e isso é uma relação de poder. Isso é notório, é como se nesses
momentos a minha pessoa não importasse na relação. O processo de
educação, o acesso à informação, o processo de escolarização
propriamente dita repercutiram em meu modo de ser, de ser um cego
“diferente” de muitos outros cegos. [...] No caso da cegueira, eu digo que
um cego do senso comum é o cego da massa, que sempre vai ser
discriminado, mas um cego, um cego que se encontra, no nível da dialética,
com a base material boa, ele vai saber se posicionar em qualquer situação,
e se vier a se sentir vítima de qualquer tipo de discriminação, saberá
contornar essa situação com uma postura diferenciada (Marcelo, 39).

Renata traz outros relatos que nos auxiliam no entendimento de que a pessoa
cega interage constantemente com as pessoas videntes, captando, dessa forma,
elementos que possam motivá-la na assunção ou não de uma identidade afrodescendente:

Digo isso porque já tive vários relatos que envolvem essa questão da
consciência de uma suposta identidade racial e sua implicação na vida
cotidiana: eu tive um professor de Sociologia quando eu fazia magistério.
Ele era negro e sua esposa era branca. E eles tiveram um filho nascido
negro, mais parecido com ele. Já mais adiante esse jovem foi comprar um
carnê de bloco de carnaval. No local falaram para ele que não tinha mais.
Ele percebeu que era mentira, que era unicamente pela questão da cor
dele. Ele resolve mandar a mãe para fazer o teste. Meu professor era
também advogado. Para mãe, branca, loura, dos olhos azuis ofereceram,
na hora, o carnê do bloco. O pai prontamente colocou um processo, o dono
do bloco ofereceu o abadá de graça, e ele disse que não, levando-os à
justiça, aquela confusão toda. O que isso nos mostra? Justamente essa
questão, porque a mãe era branca então não havia limite, mas porque ele
era negro, afinal, ele não ia pagar também? (Renata, 36).

Mas não é todo mundo que omite não. O filho de uma voluntária aqui do
setor tinha um cabelo blackpower e ele foi fazer um estágio numa
determinada agência bancária. O responsável pelo estágio do setor falou
“Se você quer estagiar aqui, corte o cabelo”. Ele disse “Eu não vou cortar
meu cabelo, não é meu cabelo que vai dizer, que vai determinar se eu sou
bom ou mau funcionário”. O chefe insistiu em dizer “Se você quiser ficar
corte o cabelo”. Não deu outra, ele teve que sair, tiveram que colocar ele
para fora. São essas coisas, as pessoas vão se calando e aceitando essas
imposições para não perder as oportunidades que vão surgindo, e, assim,
os preconceitos vão permanecendo. A resistência é necessária. Porém, é
difícil resistir de barriga vazia, sem moradia, é difícil resistir por vários
motivos, você resiste, inclusive, a não se assumir. Vou citar um outro
exemplo: eu tenho uma irmã que fez um trabalho durante seu curso de na
graduação e ela estava discutindo as religiões de matriz africana. Na
pesquisa ela constatou que muitos alunos são membros de religiões de
matriz africana, mas, eles não se assumem, porque se chegarem à sala de

aula e falarem para o coleguinha que pertencem ao candomblé todo mundo
vai crucificá-los, dizendo que são filhos do demônio “Ah, você é filho do
diabo!”. Para eles serem aceitos pelos outros colegas eles não resistem,
vão aceitando isso, abandonando aquilo que eles acreditam, vão
disfarçando, deixando pra lá, escondendo suas religiosidade, só pra serem
aceitos. Portanto, da mesma maneira que é difícil resistir de barriga vazia,
muito mais difícil é resistir sozinho (Renata, 36).

Quando remete-se à questão que envolve o “ser cego” e “ser negro”, Renata
traz, ainda, um outro aspecto: a percepção da pessoa cega em relação à si mesma
e, sobretudo, em relação ao outro:

Precisamos aprender a criticar. A crítica é necessária. Veja outra questão:
quando se trata de cotas, de políticas públicas, a identidade racial é ainda
algo que se coloca como uma incógnita na vida das pessoas: eu posso me
assumir no questionário social enquanto deficiente, mas se eu colocar que
eu sou negro, isso vai pegar mal. Estava me lembrando de uma pessoa,
com a qual falei poucas vezes. Ela é uma mulher cega, idosa. Não sei se
ela ainda está com esse comportamento. Várias pessoas disseram que
quando ela pedia auxílio para atravessar a pista, ela perguntava se a
pessoa era negra ou branca. Me remeto então para aquele filme e aquele
livro “Ensaio sobre a cegueira”. O momento do filme em que é dita a frase
“A condição de cego não determina se você é bom ou é mau”. Então a
condição de ser cego não vai determinar se você é vítima de preconceito ou
se você é o preconceituoso (Renata, 36).

Patrícia também assinala este aspecto na interação da pessoa cega com a
pessoa vidente, exemplificando por meio de um fato ocorrido com uma pessoa cega,
com traços fenotípicos afro-descendentes, mas que não se reconhece como tal:

Com essa miscigenação toda, no Brasil, é bem difícil a gente dizer quem é
negro, ou mestiço, às vezes tem a pele mais clara ou mais escura, mas a
gente vê que ele é negro de pele escura, no entanto, ele acha que é branco,
inclusive, quando ele foi fazer a inscrição do vestibular e perguntaram para
ele “quer participar das cotas para negro?” ele falou “não” e ele falou de boa
fé “não, eu deixo a vaga pra quem realmente precisa, vou deixar a vaga pra
quem realmente é negro” e ele é negro, mas ele não se reconhece como tal,
que ele não participasse das cotas, mas não por essa justificativa que a
gente viu que não foi de má fé, para ele não é preconceito, para ele não é
rejeição da negritude, ele não acredita que ele é negro. Ele aprendeu, ele
acredita que é branco, ele aprendeu que é branco. [...] Ser cego não
significa que ele não identifique de alguma forma o que se passa, para a
pessoa cega, por exemplo, a principal forma de contato, de comunicação
imediata vai ser pela audição, vai ser pelo que ela escuta, o que as pessoas
falam. Ela está ouvindo desde pequena o que é ser negro, o que é o belo, o

que é o padrão estético, ela está ouvindo vários discursos, várias
construções. Ela não está enxergando, mas, ela está ouvindo e
progressivamente construindo um padrão estético dentro dela (Patrícia
Braille).

Ainda que a relação com as pessoas videntes perpasse esse processo
identitário é importante não esquecer que a identidade coletiva dá subsídios para a
construção da identidade do eu (OLIVEIRA, 2006), afinal, é a identidade coletiva que
garante o caráter de continuidade na permanência de um grupo em meio a tantos
outros grupos. São também as memórias coletivas que contribuem nessa
preservação, por isso a importância de um processo educacional formativo, que
resgate o negro historicamente, não somente em momentos de submissão, mas,
sobretudo, em suas manifestações de resistência, para que não se reproduza, como
vimos nos relatos, a percepção unívoca de um pretenso e absoluto “radicalismo”
advindos de movimentos sociais.
O reconhecimento de uma determinada identidade, principalmente quando ela
é constantemente “desconhecida” pela sociedade, não se dá tranquilamente: a
construção da identidade étnico-racial, bem como a identidade de ser deficiente
ganha o status de lugar onde travam-se lutas e conflitos. E se esse lugar de
desconstruir-se como alguém que está fora dos padrões instituídos para reconstruirse como pessoa que é parte da sociedade, por direito e por vontade, se estabelece
na vida de qualquer pessoa, já é um bom sinal: a mudança está por vir.
Na certeza de que a pessoa cega pode trazer muitas contribuições acerca da
discussão da questão étnica-racial, trago, finalizando a análise dos dados, o relato
de Márcia e Carina, que simboliza a importância de cada vez mais articularmos as
diferenças, problematizando-as, questionando-as, percebendo o seu caráter
constante de reelaboração, tentando agregá-las à nossa dinâmica evolutiva e não
apartando-as de nós:

Fiz um trabalho de pesquisa no quarto semestre, pesquisando a
representação social da cor da pele. Quando eu conversei com crianças de
seis, sete anos, percebi que as famílias ainda não tinham falado para elas
sobre isso, a escola ainda não tinha falado sobre isso, então para elas
pouca importância tinha a questão da cor da pele, ou seja, em muitos casos
a gente percebe que a criança vai acabar pegando preconceitos da família,
da escola, dos seus colegas, e inclusive de pessoas que enxergam. O
trabalho foi feito com crianças de seis a dez anos: dez crianças cegas e dez

que enxergavam. O resultado batia com o que Dalila dizia, uma autora
daqui do Nordeste, se não me engano, de Sergipe, a única que eu consegui
um texto falando sobre a cor da pele em relação às crianças. Ela dizia no
texto que a partir dos oitos anos, você não percebe mais o preconceito,
porque as pessoas já estão na escola, vão convivendo com as pessoas, é o
aprendizado social. No trabalho que fizemos isso ficou bem marcado.
Realmente, com as pessoas que enxergavam, agora com as crianças
cegas, o efeito, na maior parte das entrevistas, foi contrária, as crianças
menores, elas não mostravam preconceito e as maiores mostravam,
entendeu? Essa relação com a pessoa vidente influencia nisso, pelo menos
nessa pesquisa que a gente fez pareceu que sim, que o discurso da pessoa
vidente influencia a criança não-vidente, ela acaba formando o seu discurso
através da interação com a pessoa vidente (Márcia, 28).
Fiz um trabalho sobre mulheres negras cegas, tema do meu trabalho de
especialização, cujo título foi “O preconceito é cego: uma abordagem do
papel da mulher negra e deficiente visual na sociedade soteropolitana”, faço
até uma discussão das diferenças, se existe racismo ou não entre os
deficientes visuais, como é que o deficiente visual constrói a questão da
identidade, porque geralmente as pessoas associam essa questão do
racismo à visão, no meu trabalho eu consigo provar que não é bem por
esse ângulo,ou seja, deficiente ou não, isso não impede que se seja racista.
Não impede que você seja racista e como a deficiência visual ela é
adquirida também eu constatei que não é só a pessoa que já enxergou a
cor negra, ou como é ser negro ou ser índio, ou seja lá o que for que é
racista, porque, há casos de pessoas que nunca enxergaram e que são
racistas. O racismo não é uma questão visual, é uma questão mesmo do
que colocam, do que é construído ao longo do tempo, a partir de um
discurso que é imposto. Desde que você nasce, isso começa a ser
trabalhado em você. Como eu te disse o homem é mais exigente, assim, a
gente observa que os meninos cegos quando colocam a mão na cabeça ao
conhecer uma pessoa, geralmente, eles assim, disfarçadamente ou até
explicitamente, eles colocam a mão na sua cabeça, como forma de
reconhecimento. Então, se o seu cabelo é crespo, eles tiram a mão
rapidamente porque isso já associa ao feio, mas quando é aquele cabelão
liso, “Ah que bom, que não sei o quê”. Pelo que constatei, a maioria já faz
uma idéia de que você é bonita ou não a partir da textura do cabelo. O
cabelo crespo é, para a maioria, considerado feio e o cabelo liso é
associado ao branco, que é considerado bonito (Carina, 38).

Tais relatos presentificam, desta forma, a participação direta da pessoa cega
na discussão de questões que permeiam não apenas a construção de sua própria
identidade étnico-racial, como também de um coletivo que a cerca. Pessoas
atuantes e partícipes na descaracterização de um processo racial discriminatório,
segregacionista, originado no período colonial, tendo a modernidade como
fomentadora ideológica, a pós-modernidade como problematizadora desse processo
e a contemporaneidade como um momento em que são reconstruídas outras
estratégias na tentativa de mudar o olhar do sujeito sobre si e sobre o outro.
Esse olhar que emana da voz dos colaboradores e colaboradoras da
pesquisa é que tornam Jaime, Carlos, Marcelo, Renata, Márcia e Carina, a essência

maior desse estudo, os atores principais de um percurso apenas iniciado, jamais
concluído definitivamente.

Pesquisar constitui uma atitude de constante busca. Por isso, tem a característica do
acabado provisório e do inacabado permanente (MINAYO, 2008, p. 47).37

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sensibilizar: um dos alicerces deste trabalho de pesquisa. Sair das questões
individuais, adentrar o universo da deficiência com a intenção de ser mais uma
aliada na afirmação e reconhecimento desta como uma diferença que também
requer ações distributivas legítimas, de reparação da desigualdade, de proteção
social responsável, na construção e na materialização de um ideal que contemple a
solidariedade racial, pela realização de uma humanidade mais ampla, que
reconheça as diferenças e repudie as desigualdades em suas oportunidades de
desenvolvimento.
A raça, como a deficiência, é também uma diferença. Nesse sentido, esse
estudo busca como alternativa sinalizar isso para pessoas que trazem uma diferença
bastante representativa perante a sociedade, mas que precisam estar atentos às
questões que envolvem a temática étnico-racial, não só no que toca à assunção
desta, mas no conhecimento do que foi produzido acerca do mito da democracia
racial na concepção da “nação” brasileira, tal e qual ainda se apresenta nos dias
atuais, no intuito de ampliar o debate e os aliados no reconhecimento da afrodescendência como um aspecto positivo e não mais negativo/invisibilizado ao longo
dos tempos.
De vez que procurou-se entender como as pessoas cegas constroem sua
identidade étnico-racial, partindo-se de um traço fenotípico, qual seja o da cor da
pele, e dos relatos de história de vida dos colaboradores e colaboradoras percebese que, a ideologia do branqueamento, mesmo enfraquecida a partir de meados dos
século XX, foi introjetada pela população subalternizada, sobretudo pelos que se
auto-denominam

“mestiços”,

“pardos”,

“morenos”.

Tal

ideologia

influencia

negativamente na construção e, em consequência, na assunção de uma identidade
política mobilizadora, que ponha como foco a defesa por uma cidadania plena,
combatendo a exclusão do negro das diversas esferas da vida em sociedade.
37

Retirado do livro O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde, vide referências.

Por outro lado, é também marcante que a pessoa cega não está alheia à
globalização, fenômeno que perpassa o espaço mundial como um todo. Tanto o é
que nos relatos trazidos pelos colaboradores e colaboradoras percebe-se também o
olhar destes, sua visão de mundo frente aos fenômenos de afirmação e reafirmação
das identidades nacionais, étnico-culturais, religiosas, de gênero, sexo, idade etc,
indo de encontro aos princípios homogeneizadores da globalização.
Em nossa história, nascida da colonização, a escravidão e a opressão
modelaram o sentimento de inferioridade do negro brasileiro, mas, não conseguiram
torná-lo eterno, estático. A ideologia da degenerescência do mestiço, o ideal do
branqueamento e o mito da democracia racial foram mecanismos de dominação
ideológica eficazes, entretanto, não são a essência da espécie humana. Ainda que
seja difícil re-alimentar o imaginário social no sentido de possibilitar a ascensão da
população negra e deficiente é preciso desfazer o caminho, mudar as rotas, criar
novas direções.
Frequentemente, retiram-se das pessoas cegas, como de outras que vivem
sob a condição de uma deficiência, seja ela sensorial, mental ou física, a chance de
se perceberem como sujeitos autônomos: a denominação de suas especificidades
como “necessidades especiais” precisa ser entendida pela sociedade como algo
inerente à sua forma de ser e estar no mundo e não como um fator limitante no
sentido de uma incapacidade que mascara o seu potencial cognitivo, sua
necessidade de uma constante aprendizagem social, à qual todo e qualquer ser
humano tem direito, sem exceções.
Pesquisar sobre o processo de construção da identidade étnico-racial de
pessoas cegas, através de um percurso metodológico que envolveu o contato com
as suas histórias de vida permitiu levar estas pessoas a uma reflexão acerca de sua
condição ser cega, de se assumirem ou não como afro-descendentes, de
perceberem essa afro-descendência no outro, positivando-a ou até mesmo não
reconhecendo-a, em si, ou nos que a cercam.
Os objetivos estabelecidos guiaram o acontecer da pesquisa: através dos
relatos pode-se confirmar que a família, a escola regular, a escola especializada e a
universidade

emergem

como

elementos

nas

falas

dos

colaboradores

e

colaboradoras de forma que atuam como núcleos disseminadores de informações
diversas. Essas informações acabam por materializar-se em aspectos constitutivos

na formação das identidades múltiplas que todos nós exercemos ao longo de nossas
vidas, ainda que, reitero, assumamos ou não uma identidade afro-descendente.
A família, como primeiro grupo de aprendizagem social, no depoimento
dessas pessoas, aparece marcadamente caracterizada pela ausência de uma
abordagem das questões raciais no sentido de a pessoa cega reconhecer-se como
afro-descendente. A própria atenção que é vertida para lidar com a condição da
cegueira, o sofrimento e a dor que ao longo do tempo transformam-se
gradativamente em aceitação, gerando muitas vezes um ambiente super-protetor,
contribuindo, inclusive, no adiamento de uma exposição perante outros grupos,
como a escola, por exemplo, acabam por secundarizar ou mesmo negligenciar a
afro-descendência.
A escola regular ainda está despreparada para lidar com as diferenças, quiçá,
com articulação de múltiplas diferenças: vimos o pouco entendimento em relação à
condição do aluno deficiente visual, ainda que o mesmo tivesse sua capacidade
visual reduzida, utilizando um recurso ótico, banalizado e generalizado, como se
todos nós que fazemos uso de lentes corretivas tivéssemos o mesmo grau ocular.
Nas narrativas captadas, a escola regular nem privilegia o(a) aluno(a) cego(a), como
alguém que necessita estar incluído, rodeado de recursos que facilitem a sua
aprendizagem, aproximando-a das demandas sociais, como o mundo do trabalho,
por exemplo; nem oferece subsídios para que o mesmo reconheça-se como negro,
e, estenda-se tal afirmativa aos alunos videntes.
Um aspecto relevante, decorrente do presente estudo, é o papel da escola
especializada no tocante a esse processo de formação identitária. Os relatos
trazidos no corpo do trabalho deixam muito evidente que a escola especializada não
é apenas o ambiente onde os alunos e as alunas que não enxergam, dispõe de
recursos específicos no atendimento de suas especificidades. Constitui-se também
numa instituição social que sedia inúmeras relações, inclusive de poder, dando
manutenção a estereótipos que geram processos equivocados de construção de
identidades, nesse caso, a afro-descendente.
A Universidade também emerge como elemento formador/deformador nesse
sentido, pois, ambiguamente, ainda não é um ambiente integralmente preparado
para acolher a pessoa com deficiência, bem como para resguardar como meta, em
sua estrutura curricular, independente, do curso, pensamentos e ações que
erradiquem a desigualdade social proveniente da estruturação racial hegemônica e

opressora elaborada no contexto brasileiro. Uma das colaboradoras deixa isso
explícito quando fala do curso de História em relação aos outros, na instituição de
ensino superior em que estudou durante três anos.
Por outro lado, os estudos na esfera do ensino superior também despertam,
nas pessoas cegas, a atenção para tentar compreender aspectos ligados à questão
racial, exemplo são alguns trabalhos elaborados no decorrer dos cursos de
graduação, como os relatos de duas colaboradoras assinalam.
A deficiência, no que diz respeito à pessoa cega perceber o reconhecimento
de sua identidade étnico-racial como mais um fator de inclusão/exclusão na
sociedade, sobrepõe-se à questão racial, o que não significa que o deficiente visual
não se coloque em condições de refletir como se manifesta a articulação entre a
deficiência visual e a identidade étnico-racial, afinal, “ser cego” e “ser negro”, com
base nos relatos apresentados, ao mesmo tempo em que encerram singularidades,
também entrelaçam-se, pois, não esqueçamos, são demarcadores de diferenças
No que se refere às suas relações com pessoas videntes percebe-se o
quanto essas mediam a sua afirmação ou o não reconhecimento da afrodescendência por parte da pessoa cega. O discurso que entremeia as relações do
dia-a-dia opera como um fecundo terreno, no qual, signos, sentidos e práticas
sociais tornam o processo de construção da identidade étnico-racial, muitas vezes,
árido, turvo, de difícil percepção, sobretudo, quando envolve reconhecer-se e/ou
assumir-se afro-descendente.
Os colaboradores e as colaboradoras demonstram, por meio de seus relatos,
não estarem, de forma alguma, alheios ao tema em questão. Seus discursos são
permeados pela interação entre a consciência individual e a estrutura social vigente,
mostrando, de uma forma ou de outra, como reagem à realidade, mantendo-a,
modificando-a, adequando-a ao seu olhar, traduzido não pela visão do “visível”, mas
pela visão que emana de um conjunto de experiências, parte de suas vidas, olhar
que emana da voz.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO DE INFORMAÇÕES - 2009

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO E ECONTEMPORANEIDADE
TERMO DE CONSENTIMENTO

Proposta

Convido você a participar de uma pesquisa que faz parte do Mestrado em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Antes que
você aceite participar, é importante antecipar bem algumas informações sobre este
projeto de estudo.
O objetivo da pesquisa é investigar como as pessoas cegas constroem a sua
identidade étnico-racial. Pretendo aprender com você, sobre o que você tem a dizer
sobre este assunto a partir da sua própria experiência como pessoa portadora de
deficiência visual.
Peço a sua colaboração para conversar comigo, pessoalmente, de acordo
com a sua disponibilidade de tempo, aqui neste local parte de sua rotina de estudos
ou outro no qual você se sinta mais livre e disponível. Realizaremos entrevistas de
cerca de uma hora por vez e estas serão gravadas. Como uma conversa, trataremos
do assunto informalmente, onde discutiremos os significados de acordo a sua
vivência de não vidente que você traz acerca de sua identidade étnico-racial.
Sua participação é voluntária e você está completamente livre para decidir se
quer ou não participar desta pesquisa.

Desconforto

Se você não quiser responder a alguma pergunta, basta dizer que não quer
responder. Se você achar que alguma das perguntas geram desconforto ou são
difíceis de responder, nós poderemos conversar sobre isso, interromper a entrevista,
ou até mesmo parar, se esse for o seu desejo, e continuar a entrevista em um outro
dia.

Benefícios

Esperamos que sua participação nesta pesquisa ajude-nos a compreender
como o deficiente visual vivencia processos identitários que hoje atuam cada vez
mais como questões urgentes na busca de um maior alcance da questão étnicaracial, e que possamos juntos, contribuir para que outras pessoas possam ter um
olhar diferente acerca do deficiente visual e do seu relevante papel de sujeito ativo
na discussão de um tema tão relevante.

Confidencialidade

Sua privacidade será protegida. Isso significa que seu nome nunca será
ligado às informações que você fornecer. Haverá um outro nome fictício nas cópias
das entrevistas. Somente eu, responsável pela pesquisa, terei acesso a estas
gravações. Nenhuma informação será dada a terceiros. O seu nome nunca será
usado em escritos ou artigos resultantes deste projeto.

Questões

Se você tiver qualquer dúvida sobre esta pesquisa, por favor, entre em
contato

comigo,

Ivone

Silva,

no

telefone:

(71)9945-7502

ou

ivonesj2@hotmail.com; ivonesj@yahoo.com.br.
_____________________________________________
Consentimento do colaborador(a)

e-mail:

APÊNDICE B – PERGUNTA PRÉ-TESTE – 2009

PRÉ-TESTE

Você acha importante dizermos se somos brancos, negros ou índios? Por
quê? Esta identificação de cor de pele tem alguma repercussão positiva/negativa em
sua vida?

APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA – 2009

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. TEMÁTICA - Identidade
 Quem sou:
 Quantos sou:
 Com quem me identifico socialmente:
2. TEMÁTICA - Diferença
 Sou diferente?
 Percepção
de
outras
afrodescendência/deficiência):

categorias

da

diferença

(gênero/

3. TEMÁTICA - Deficiência
 Como me percebo:
 Como a sociedade me percebe:
 Você já sofreu discriminação pelo fato de ser deficiente? Cite uma situação
ocorrida no cotidiano.
4. TEMÁTICA – Identidade étnico-racial





Sou negro, branco, índio?
Como minha família participou neste processo identitário?
Como a minha formação escolar permeou este processo identitário?
Tendo sofrido ou não discriminação pela sua condição de deficiente, essa
discriminação se estendeu à sua cor de pele? Cite outra situação que
justifique esta pergunta.

5. TEMÁTICA – Articulação dos eixos da pesquisa

O que você entende por:
a)
b)
c)
d)
e)

Educação
Diferença
Raça
Deficiência
Identidade Étnico-racial

APÊNDICE D – ENTREVISTAS PROPRIAMENTE DITAS – 2009/2010

TRAJETÓRIAS E TRILHAS DE VIDA

É fundamental ter consciência de que você é negro, assim você vai ver
os problemas que atingem ainda hoje a pessoa negra para que, juntos,
possamos lutar.

Nasci em 08 de dezembro de 1976. Me chamo Jaime.Tenho 33 anos. Não
nasci em Salvador, nasci em Nazaré das Farinhas. Quando nasci morava em minha
casa meu pai, minha mãe e meus irmãos. Tenho onze irmãos. Hoje moro com minha
irmã. Sou solteiro, tenho uma filhinha. Sou Professor de História. Entrei na escola
com 07 anos. Fiz graduação em Teologia e História. Teologia pelo Seminário
Teológico Batista do Nordeste e História pelas Faculdades Jorge Amado. Terminei a
graduação há dois anos. Vou iniciar no segundo semestre um curso de pósgraduação na área de História mesmo, em História Social, por livre escolha.
Além de frequentar o Setor Braille eu sou ligado à Associação Baiana de
Cegos, situada na Rua Mesquita, aqui na Ladeira dos Barris, desde 1992. Na
verdade, eu me associei porque eu acredito que é uma das formas da gente
conseguir lutar e promover as modificações que achamos necessário, que venham
melhorar a nossa vida e um meio para que isto aconteça é exatamente a sociedade
se organizando. Vejo a associação como esse espaço, onde, eu, juntamente com
outras pessoas, nos organizamos em grupo na tentativa de lutar para que essas
mudanças venham a acontecer.
A associação tem uma média de 600 associados, sendo que desses 600,
aproximadamente 400 sócios são cegos mesmo, os outros sócios são compostos
por pessoas não cegas, e eu, além de ser um militante, me organizei com outras
pessoas para criarmos uma cooperativa de trabalhadores cegos que viesse gerar
trabalho e renda para essas pessoas. A cooperativa está em processo de criação e
desenvolvimento, já formalizamos e agora estamos no processo de implantação da
unidade produtiva. O objetivo é trabalharmos com a produção de fraldas
descartáveis e materiais cirúrgicos, ou seja, materiais descartáveis.

Além de militar eu procuro participar também das atividades, quando
acontecem as atividades esportivas, pois sou atleta da entidade, eu jogo futebol,
futsal. Estou lá também como atleta da entidade que está aberta para receber
pessoas cegas e também videntes. Nasci parcialmente cego: minha mãe teve
rubéola durante a gravidez, a rubéola atingiu a minha visão e eu nasci enxergando
só com um olho, a partir dos três anos mais ou menos, dois anos e pouco, três anos,
é que meus pais perceberam que eu tinha um problema na visão, porque eu tinha
dificuldade às vezes de pegar um objeto muito pequeno quando caía no chão,
distante de mim, então eles foram percebendo que eu tinha alguma coisa no olho e
foi então que eu vim aqui para Salvador fazer alguns exames e tal. Eu fiz os exames
e descobriu-se que eu tinha também uma catarata. Fui submetido a uma cirurgia
para a retirada dessa catarata, e, o médico, depois de todos os exames constatou
que eu já tinha perdido um olho e que a tendência era eu perder o outro também,
gradativamente, e, foi o que aconteceu, fui tendo perda gradativa: aos oito anos de
idade eu perdi completamente a visão.
Não tenho resíduo visual, mas eu tenho ainda uma memória visual de coisas
que eu tinha mais contato, tenho memória das cores, porque quando eu estava em
processo de perda, foi logo quando eu entrei no Instituto de Cegos, e lá eles fazem
um trabalho de estimulação visual, então eu trabalhava muito com cores, objetos de
cores diferentes, a gente ir botando cada cor com cada cor, então eu terminei
trabalhando muito com cores, isso ficou na minha memória, a questão da vegetação,
como eu era do interior na infância, eu gostava muito de ficar olhando o verde, o rio,
ficar olhando os animais pastando à margem do rio, então, guardo essas
lembranças
Eu não tive dificuldade com a perda da visão, não no momento da perda
porque quando eu era criança, eu já estava no meio de várias pessoas que tinham o
mesmo problema, então de uma certa forma você termina se acostumando e
percebe que não é só você que tem aquele problema, todo mundo ali tem e você vê
todo mundo que também era portador da cegueira, vivendo normalmente, brincando,
se divertindo e tal, você percebe que não está só, logo, isso termina não sendo, não
trazendo nenhum tipo de trauma pra você, nenhuma dificuldade.
A questão é o “depois”, eu perdi totalmente a visão com oito anos, porque lá
no instituto a gente se prepara, mas só que depois, vai estudar na escola da rede
regular de ensino, e quando você chega na escola é que há um problema, porque

até o final dos anos 80, início dos anos 90 não se falava em inclusão com a ênfase
que se fala hoje, o que predominava naquela época, era a integração, e a integração
consistia exatamente em, eu que tenho a minha deficiência, tenho que me preparar
para o convívio com as outras pessoas, as outras pessoas não precisam se
preparar, sou eu que tenho que me preparar.
A inclusão não, a inclusão vem de uma outra vertente, ela diz que tanto eu
quanto a sociedade precisamos estar preparados para o convívio, como na
integração não se falava nisso, então o instituto preparava a gente para ir para a
escola, só que a gente chegava numa escola que não estava preparada: as crianças
da nossa faixa etária não estavam preparadas, os próprios professores, embora
tivesse uma professora especializada lá pra dar o apoio, mas a professora da classe
não era preparada e por ela não estar preparada também não contribuía para que as
videntes crianças tivessem.
O que acontecia era que aquelas brincadeiras que eram brincadeiras de
criança: do tipo bater e correr, jogar bolinha de papel, para nós, terminava sendo
uma brincadeira de mau gosto, jogar aquele giz que usava no quadro, tudo era feito
com nós que não enxergávamos, ou seja, ao invés de também brincarmos, os
colegas jogavam na gente, a brincadeira que teria uma certa ingenuidade própria da
infância, para nós era uma tortura, então aí foi que eu comecei a perceber a
cegueira: o ruim de não enxergar, porque fui desenvolvendo uma certa revolta,
sobretudo na adolescência.
O tempo passou e quando fui atingindo a maioridade, eu entendi que o meu
processo era irreversível. Minha irmã me levou numa clínica e o médico fez uma
avaliação, ele disse que naquele momento, ali, a medicina não tinha uma solução,
que era irreversível, então eu tive só tinha duas opções: ou aceitar e tocar a vida e
viver, ou me isolar, jogar a toalha. Optei por tentar enfrentar as dificuldades, eu fui
superando, hoje eu já não tenho mais dificuldades com a cegueira em si não. Não
tenho nenhum tipo de revolta, hoje eu lido bem com minha cegueira.
Quanto à minha perda gradativa de visão, para os meus pais, agricultores,
vindos de um processo de agricultura familiar, agricultura de subsistência,
completamente analfabetos a situação aconteceu assim: quando minha irmã mais
velha, já morando aqui em Salvador, ficou sabendo do instituto por conversa com
outras pessoas e uma senhora lhe informou que tinha como conseguir uma vaga,
ela foi lá procurar saber como funcionava. Ela disse para meus pais que era o

melhor pra mim naquele momento, pois era um lugar que tinha condições de me dar
um suporte, até porque não tinha como eu ficar lá no interior, afinal, lá não tinha
estrutura nenhuma.
Meus pais não criaram nenhuma resistência ou objeção à minha ida ao
instituto. Minha mãe expressava saudade, mas não criou nenhum tipo de objeção
não, e depois ela ficava muito feliz quando eu ia pra casa levando meus livros em
Braille, minhas provas em Braille, transcritas em caneta, material que eu podia ler.
Ainda peguei o regime de internato, eu ficava lá no instituto a semana toda, sexta à
tarde é que eu saía para casa de minha irmã, indo passar o final de semana e
voltando no domingo de tarde. Com meus pais, porém, eu só ficava de seis em seis
meses, nas férias do meio do ano e no fim do ano, inclusive é com essa irmã que
resido até hoje.
Quando eu era criança não me considerava muito diferente dos outros não.
No meu ambiente familiar, como eu tinha vários outros irmãos da minha mesma
faixa etária o convívio era um convívio bem igual. Lá no instituto também eu tinha
um convívio igual. A demarcação da diferença só veio a ser explicitamente na escola
da rede regular de ensino, ali foi que eu percebi que eu era diferente dos outros, até
pela própria estrutura física da escola. Os alunos, na hora do intervalo, jogavam bola
no pátio. Quem é cego também joga bola, só que a nossa bola é uma bola
adaptada, tem guizo.
Ficávamos ali sentados vendo os meninos jogar bola e como eu gosto muito
de bola, de jogo, eu tinha vontade de participar, me dava vontade de jogar, mas ali
eu percebia que não, que era o meu limite, que eu não poderia jogar ali com os
meus outros colegas. Conversando inclusive com outras pessoas cegas, eu acredito
que todo mundo em determinado momento teve vontade de enxergar. Eu também
tive vários momentos assim, eu tinha vontade de enxergar para fazer algumas
coisas, até hoje eu tenho, se eu pudesse enxergar, eu enxergaria.
Só que hoje a minha vontade de enxergar é mais por conta de querer
contemplar imagens, que penso serem muito belas, pois mexem com o corpo e com
a alma, mais para contemplar a natureza, o pôr do sol. Hoje eu sou mais poético.
Queria contemplar os rostos, acho uma coisa legal o rosto das pessoas, pois ele
sugere uma série de coisas e conjecturas enfim, pensando no hoje a minha vontade
de enxergar é parte de um desejo de essência contemplativa, contudo não é aquela

vontade que consuma meu tempo, não, eu tenho vontade sim, mas não é nada que
me tire o sono.
Nasci numa família tradicionalmente católica, fui para o colégio, o internato lá
também era católico. Eu estudei, fiz primeira comunhão lá, depois eu deixei a
religião católica que me chegou, na verdade, por vontade dos outros. Mais a frente e
por livre e espontânea vontade eu me tornei batista durante um tempo. Hoje eu digo
que não sou nada, eu sou um místico. Hoje eu diria pra você que eu não seguiria
nenhuma religião, mas não por não gostar, é porque hoje eu não preciso da religião.
Considero que eu já cheguei numa certa maturidade espiritual mística que eu não
preciso da religião pra me relacionar ou me comunicar com o transcendente.
Hoje eu convivo bem com as religiões, como místico eu acredito na
espiritualidade. Acredito na vida espiritual, eu sou um criacionista-evolucionista,
acredito na criação que evoluiu. Não acredito na teoria da evolução como ela se
apresenta, acredito que há uma força, houve uma mente pensante para arquitetar
todo esse universo, é com esse transcendente que eu me relaciono, sempre quando
eu penso em religião, eu lembro sempre da frase de Dalai Lama, quando Leonardo
Boff perguntou pra ele “qual a melhor religião?” e Dalai Lama respondeu “A melhor
religião é aquela que te faz melhor”, então eu reconheço o valor de todas as
religiões, mas pra seguir hoje, nenhuma. Agora convivo também com todas, sem
problema nenhum, se tiver um culto numa igreja evangélica eu vou, se for missa na
igreja católica eu vou, se for uma sessão espírita, culto afro, enfim.
Me considero uma pessoa tolerante. Partindo de minha experiência de vida,
inclusive na condição de deficiente visual acho importante definir a minha identidade
racial. Hoje eu me considero, me declaro como uma pessoa negra, eu acho isso
importante, você ter consciência da realidade, isso é fundamental, porque na hora
que a gente tem consciência, quando eu tenho consciência daquilo que eu sou, isso
facilita o meu convívio comigo mesmo e também com outras pessoas, então, se eu
não tenho consciência de que eu como cego eu vou ter limitações e eu tenho que
saber conviver com estas limitações, certamente eu vou ter dificuldades de conviver,
então, as pessoas que não conseguem, não se reconhecem como negras, terminam
dificultando o processo de luta, de luta de classes, assim, eu penso que a maior
dificuldade da gente ter o fortalecimento das classes é exatamente porque as
pessoas não têm consciência daquilo que de fato elas são. É fundamental ter

consciência de que você é negro, que assim você vai ver os problemas que atingem
ainda hoje a pessoa negra e, juntos, podermos lutar.
Particularmente eu não tive uma experiência de preconceito em virtude de
minha cor de pele até porque a cegueira termina sendo mais visível do que a cor de
pele. Eu, por exemplo, a minha pele não é aquela, eu não sou aquele negro legítimo,
original, como o negro, de pele bem negra, bem negro mesmo, embora eu seja
negro. Mas, a minha cegueira ela termina tendo uma visibilidade maior, não que eu
não seja também totalmente negro, mas é porque a cegueira em si, ela chama mais
atenção, quando eu chego num local, quando chego num lugar numa loja, por
exemplo, antes das pessoas virem a cor da minha pele, elas vêem logo que eu sou
cego, então, a dificuldade que eu tive foi com a cegueira, a discriminação foi por
conta da cegueira, mas pela cor da pele não.
No meu caso, penso que o preconceito sobre a cegueira se sobrepõe à
questão do preconceito racial. Não me lembro de nenhuma situação em que tenha
sido vítima de preconceito racial, em função da cor de pele. A deficiência é muito
mais forte nesse aspecto. Eu penso que a deficiência, a cegueira, é muito mais forte,
inclusive, dentre as outras deficiências, você vê que a cegueira na cabeça das
pessoas funciona assim: tudo gira em torno dos olhos, então o terceiro mundo é
constituído assim, a questão do enxergar, do ver, tudo é imagem, então, os
comentários... acontece muito de quando eu pegar um coletivo, o ônibus e ouvir
comentários assim abertamente das pessoas “a pior coisa é não ter as “vistas”, é o
termo que o pessoal usa, dizendo coisas do tipo “ é horrível ser cego, não tem coisa
pior”, você se depara com pessoas que dizem “antes ser aleijado”.
Percebe-se, então, que dentre as deficiências, a cegueira tem uma
visibilidade até maior, porque as pessoas acham que qualquer outra deficiência
configuraria-se como “menos mal”, mas ser cego não, então, acontece muito comigo
também, de eu estar num ponto de ônibus, a pessoa pedindo dinheiro a todo mundo,
um pedinte, e às vezes, até bater em meu ombro, quando eu virar e ele identificar
que eu sou cego ele dizer “ô desculpa aí” e sair e logo em seguida, porque ele
entende que o “ser” cego tá numa condição até pior do que a dele de pedinte,
portanto, a cegueira termina tendo uma visibilidade muito grande.
A cegueira termina fazendo da gente,de fato, pessoas diferentes. Eu penso
Ivone que esse “ser” diferente traz alguns problemas no dia-a-dia porque termina
que alguns espaços são fechados para gente: o mercado de trabalho, o mercado é

um espaço completamente fechado hoje e que está se fechando cada vez mais,
porque o empregador entende que você ter a cegueira torna você tão diferente que
você é incapaz de desenvolver um trabalho tão bom e tão bem quanto outra pessoa
que está ali e que não tem a cegueira, então, por esse aspecto isso termina sendo
negativo, o ideal seria que as pessoas percebessem a gente com essa diferença e
que somos de fato diferentes no intuito de você adaptar o que precisasse ser
adaptado, mas, infelizmente na visão das pessoas esse “ser” diferente significa ser
“incapaz”, a sociedade vê essa diferença no aspecto ou no ângulo da inferioridade e
é aí que está o problema.
Eu acho mesmo que nós somos diferentes, então, quando alguém chega pra
mim e diz “não, mas vocês que lutam tanto por igualdade” eu não luto por igualdade,
porque na hora em que eu quiser que haja uma igualdade eu estarei pedindo para
ser excluído, porque na hora que todo mundo for tratado igualmente, a gente que
tem a cegueira vai ser excluído, você não pode tratar os desiguais com igualdade,
você tem que tratar os desiguais com diferenciação, então, se eu estou numa sala
de aula e quero tratamento igualitário ali, na sala de aula, o único que vai ser
excluído vai ser eu porque na hora que a professora começar a escrever no quadro
sem falar nada pra mim, o que é que ela estará fazendo no quadro? Eu vou ficar de
fora, porque os meus colegas que não têm a cegueira enxergarão, então não é a
questão de luta por igualdade, a luta é para que haja o tratamento adequado.
Quando penso nessa questão que perpassa pela identidade racial assumida
pelo sujeito me vem à lembrança alguns episódios que aconteceram dentro do
instituto. Lá no instituto tinha uma coisa interessante, mesmo estando ali todo mundo
cego, porque aí é que tá, lembrei que as pessoas brancas de cabelos lisos tinham
um tratamento diferenciado, é porque agora você estava falando e eu estava
lembrando de uma conversa que eu tive recentemente com Roberto, a gente
conversando e ele me falando disso, ele me mostrando como lá as pessoas tinham
um tratamento diferenciado.
A gente estava conversando e era exatamente assim, quando éramos alunos,
todo mundo assim adolescente, a gente bagunçava muito, pois é, só que quando a
bagunça era feita por um aluno que era negro, ele tinta um tratamento mais rigoroso,
quando era um branco ele recebia outro tratamento, digamos que o pessoal
amaciava mais. Vou trazer um exemplo: tinha um colega nosso por nome Sandro

que aprontava muito e, interessante que ele aprontou muito, aí um outro colega que
era negro mesmo, denunciou.
Sandro era branco, cabelo liso e tal, um sujeito que dentro dos padrões da
nossa sociedade, dos padrões construídos era um sujeito bonito. Ele bagunçava
muito, um colega nosso foi e denunciou, teve uma confusão com eles dois e tal,
resultado: no final de tudo quem saiu do colégio foi o outro colega que era negro e
Sandro ficou lá, só saiu na época certa dele, esse outro colega saiu porque veja só,
como ele denunciou e quando você denuncia um colega dentro de uma instituição,
você termina sofrendo muita pressão.
Ele não teve o apoio que ele poderia ter e deveria ter da própria diretoria do
instituto, da própria assistente social, eles iam lá para as reuniões com ela e Sandro
argumentava. Esse colega que denunciou Sandro mostrava os fatos, só que Sandro
ía lá argumentava e quebrava tudo que ele dizia, então, terminou que ele sofreu
muita pressão de outros colegas, teve desentendimento, teve briga mesmo. A
questão do “ser” branco pesou. Isso foi um fato, mas tinham vários outros, as
próprias meninas brancas, elas eram mais paparicadas pelos próprios funcionários,
tinham algumas regalias que outras meninas negras não tinham e com os homens
também acontecia a mesma coisa.
Eu percebi isso em outras pessoas, eu não passei diretamente, mas, eu
vivenciei isso na convivência com outras pessoas. Com certeza existia o tratamento
diferenciado pois esse aluno não teve apoio e saiu. Depois, no outro ano, ele pediu
pra voltar, porque também ele era um menino bom, não bagunçava, ele era bem
diferente de mim, não bagunçava, muito certinho. Diferente de mim que vivi minha
adolescência no sentido mais amplo que se pode ser, eu aprontei muito.
Mas, voltando ao assunto, aí ele pediu pra retornar e ele voltou, no entanto,
esse rapaz que era branco, Sandro, só saiu na época dele, quando tinha de sair
mesmo, e assim tudo que ele e seus colegas também brancos solicitavam eles
conseguiam, então, se eles queriam ir pro quarto mais cedo, eles pediam e eles
conseguiam, uma exceção que abriam, afinal não havia esse procedimento lá com
ninguém. Só com ele. Ele e um outro que também era branco, eles pediam para ir
cedo para o quarto pra ficarem estudando, em suma, tinham mesmo esses
tratamentos diferenciados, até na forma do funcionário se dirigir às pessoas, de
tratar, de conversar, com a pessoa branca o funcionário ficava junto, conversava e
tal, você não via isso com aqueles que eram negros.

As meninas também passavam por esse processo. Não me lembro de nada
que tenha sido marcante em relação às meninas que faziam parte do regime de
internato como eu, mas o que eu via era a forma “diferente” de tratamento,
entendeu? A maneira de tratar que se dava de uma menina para outra em virtude da
cor da pele.
Em termos de religião, por exemplo, não tinha ninguém oriundo do
candomblé,

ou

pelo

menos

que

demonstrasse

alguma

característica

de

pertencimento a esta forma de crença. Até porque não tinha espaço para isso: os
colegas chegavam lá pequenos, o instituto não aceitava você grande, te recebiam lá
criança, assim, a partir de seis anos, cinco anos já aceitava e com dezoito anos você
tinha que sair. Ao chegar lá nessa primeira fase você era direcionado à religião
católica, que era a religião praticada dentro do próprio instituto. Lá tinha uma capela,
todo sábado tinha um padre que ia celebrar a missa. Você estudava o catecismo,
fazia a primeira comunhão, quem não era batizado eles providenciavam o batismo.
Existia mesmo essa coisa de privilegiar um em detrimento de outro sendo que
esse privilégio se dava em virtude da cor da pele. Após alguns de nossos diálogos
fui lembrando dos episódios que ocorriam lá. Relembrei um colega meu que também
estudou lá e dele falando que também percebia isso, esse tratamento diferenciado
para aqueles que tinham uma pele branca, uma pele mais clara.
Antes de ingressar no Instituto tive uma formação católica, minha família é
católica tradicional, de frequentar missa aos domingos, batizar os filhos, fazer
primeira comunhão. Fui batizado, a primeira comunhão eu já fiz lá no colégio, no
instituto. Lá quem ainda não tinha feito ainda, começava a estudar o catecismo,
aquelas coisas, depois fazia a primeira comunhão. A religião católica fazia parte de
nossa rotina escolar, não como disciplina de “Ensino Religioso”, não tinha matéria,
era a prática religiosa mesmo porque o instituto por ser uma instituição religiosa
católica, todos os alunos eram obrigados a assistir missa, a estudar o catecismo, a
fazer primeira comunhão.
Partindo de tudo que conversamos até aqui eu penso que a Educação é um
processo de mão dupla, onde tanto educando quanto educador aprendem
mutuamente. Eu não consigo pensar a Educação em um diálogo singular, onde
estão ali apenas duas classes, a classe que detém o conhecimento, a dos
educadores, e a classe que detém a ignorância, a dos educandos, penso que a
Educação é um processo de mão dupla onde ambos aprendem e ambos ensinam.

Independente da cegueira eu sou diferente das pessoas, a cegueira é um
ponto, é um ponto a mais da diferença, agora não é a cegueira em si que constitui a
diferença, a diferença ela se dá por conta da diversidade da humanidade, então
todos nós somos diferentes, e essas diferenças precisam ser respeitadas. Devem
ser considerados os nossos limites de diferentes. Penso que o problema é quando a
gente vê a diferença como um grau, como a gente interpreta a diferença como um
grau de superioridade e inferioridade.
E quando isso se estende ao conceito de raça acho importante você se
declarar como você é, se branco, negro ou índio, se reconhecendo também naquilo
que você é, isto porque as raças são diferentes, todas elas têm suas riquezas
próprias: seu conteúdo, seu conhecimento, sua riqueza cultural, mas o grande
problema é quando a raça é vista nesse sentido de superioridade e inferioridade.
Partindo desse princípio percebo que a cor de pele tem repercussão na vida
da pessoa sim, no meu caso, por exemplo, não lembro de nenhuma repercussão
positiva e/ou negativa, mas acredito que por conta daquilo que a gente já conversou,
a cegueira termina estando em supremacia em relação a essa cor da pele. Agora
aqueles exemplos lá do meu colégio onde pessoas tinham um tratamento
diferenciado, ali porque você estava tratando de pessoas todas portadoras da
cegueira, então se tinha branco e negro ali era fácil você diferenciar ou atribuir um
valor, um mérito ou demérito a partir da cor da pele, porque todos estavam na
mesma condição de cegos, e isso era ratificado inclusive pelas pessoas videntes.
Existia, por exemplo, a seguinte situação: lá, no instituto, o namoro era proibido,
mas, ainda assim, se quebrava essa regra e as meninas tinham a opção de namorar
com os rapazes brancos de cabelos lisos, enfim.
Os homens também vivenciavam a mesma situação. A partir da relação com
os

funcionários

e

funcionárias,

videntes,

que

enxergavam e

terminavam

descrevendo as pessoas. O que é natural também no meio de pessoas cegas, pois
pessoas que enxergam nos descrevem as outras pessoas. Semana passada, tinha
uma pessoa descrevendo uma pessoa para mim, porque se faz isso no intuito de
achar que vai ajudar, mas, quando ela descreveu foi no intuito de ver se me
despertava alguma curiosidade. Ela achava que daria certo, que seria uma boa
relação, então é a descrição feita a partir do outro, e, também e a depender de cada
pessoa, dá pra ter uma percepção.

A pessoa cega tem uma percepção a partir do pegar, do tocar, com isso, a
gente vai construindo a imagem, eu sempre digo que essa imagem que a gente faz
da pessoa, porque sempre a pergunta que é muito freqüente é “como é que você
sabe como é tal pessoa?”. A gente constrói uma imagem e essa imagem ela pode
estar próxima do real e longe do real também.
Já aconteceu comigo de uma pessoa vidente descrever uma pessoa para
mim e quando eu iniciar o relacionamento com essa pessoa percebê-la diferente.
Neste caso preciso me despir da imagem que aquela pessoa vidente construiu para
mim, sobretudo quando toco esta pessoa e percebo diferença no que foi descrito
para mim. Eu especificamente consigo me afastar dessa imagem pré-construída, por
conta da percepção que eu tive oportunidade trabalhar na infância desenvolvendo
vários outros potenciais.
Terminei desenvolvendo uma boa percepção, então a descrição de uma
pessoa que é feita pra mim por parte de um vidente se transforma numa informação,
que vai ficar comigo, mas, pode acontecer que a minha construção até se distancie
um pouco da descrição feita pela pessoa vidente, e aí não tem problema nenhum,
eu me livro disso tranquilamente.
Além dessa construção de imagem, também pesa a interação que mantemos
com o nosso meio, sobretudo no que toca à questão da construção da identidade
racial, isto porque se você convive com pessoas videntes que têm essa visão racista
a tendência é que a pessoa cega tenha uma probabilidade muito grande de também
de ter uma opinião desse tipo. Não porque a cegueira é que vá definir isso, mas sim
a convivência com alguém que reproduza uma visão racista.
Isso é uma coisa de convivência também, e, no caso da pessoa cega, por
causa da especificidade da limitação de visão, digamos que essa pessoa cega tenha
sido cega sempre e alguém que enxergue chegue pra ela e descreva uma pessoa
negra como sendo uma pessoa feia. Para ela que nunca enxergou, é natural que ela
absorva essa informação, porque ela nunca enxergou pra diferenciar um negro de
um branco, então, se uma pessoa descreve uma pessoa negra como sendo uma
pessoa nariguda, de lábios grossos enfim, a forma como ela fala, a ênfase que é
dada a essas palavras, isso pode, sem dúvida, construir na cabeça dessa pessoa
cega, uma imagem de que ser negro é ser feio mesmo e ela desenvolver esse
sentimento racista.

Vejo a deficiência como aquilo que não é eficiente, é por isso que geralmente
eu nunca utilizo o termo “deficientes visuais”. Sempre utilizo o termo cegueira, eu
vejo o termo “deficiente visual” como uma conotação negativa, porque se eu me
reconheço como deficiente, eu não me reconheço como eficiente. De fato me
declaro como negro e não me recordo de ter passado por nenhuma situação de
constrangimento em virtude da cor de minha pele. Já passei pelo constrangimento
de ser cego, de não ser vidente.

Quando falo de diferença de raça, de gênero, acho que essa diferença é
um sinônimo de desigualdade muito grande, porque raça pra mim só existe
uma: é a raça humana.
Me chamo Carlos Antônio da Silva. Meu apelido é “Toni”. Nasci em 17 de
agosto de 1961, estou ficando velho, já tenho 48 anos. Quando nasci morava com
os meus pais e mais dez irmãos. Hoje moro com minha mãe, pois meu pai é
falecido. Moramos apenas eu e minha mãe. Estou solteiro, já fui casado duas vezes,
mas não deu certo, não tive filhos. Sou professor de História.
Eu entrei na escola pra valer em 99, só em 1999. Eu era preguiçoso, eu
nunca tive vontade de fazer nada não. Eu sempre soube onde buscar alternativas de
estudo só que eu nunca quis por preguiça, preguiça mesmo. Mas minha entrada na
escola foi tranqüila. Entrei em 1999 e fiz o primário, o ginásio, o segundo grau, fiz
vestibular. Terminei o segundo grau em dois mil e três. Em dois mil e quatro eu fiz o
pré-vestibular e fiz o vestibular da Faculdade Jorge Amado, passei, fiz o vestibular
da Universidade Católica do Salvador e também passei, mas escolhi ficar na Jorge
Amado.
Eu não tive problema com escola não. Eu cumpri minha jornada escolar toda
em tempo recorde, não perdi um ano. Hoje faço uma reflexão e compreendo que
deveria ter entrado mais cedo na escola. Com certeza, se eu tivesse feito isso, se eu
tivesse entrado na escola mais cedo eu estaria uma hora dessas, no mínimo, com
uns quatro diplomas de curso superior.
A escola teve uma repercussão muito boa na minha vida. Muito boa, ótima,
hoje eu não vivo sem a escola. Agora vou fazer um curso de pós-graduação, em

dezembro. Saí da graduação em dezembro de 2008. Eu entrei em dois mil e cinco,
meu curso foi de três anos, de História. Eu tive uma ótima interação na Jorge
Amado, não sofri discriminação nenhuma, fiz várias viagens com o grupo, até hoje
mantenho ótimas relações com o grupo que estudou comigo, mas foi ótimo, para
mim foi gratificante demais.
Eu interajo com o ambiente que eu freqüento em todos os sentidos, eu
procuro interagir mesmo. Na época da graduação eu acampava com os meninos, eu
ia para tudo que era lugar, sem problemas: fui pra congressos, congressos da UNE,
e fui pra vários encontros de historiadores, vou agora de novo em julho, para mim se
tem uma pessoa deficiente que se deu bem no ambiente universitário essa pessoa
fui eu.
Quando freqüentei a faculdade não existia a adaptação de materiais, eles não
fizeram adaptação nenhuma, disponibilizaram um grupo de ledores e de monitores,
que fazia a leitura das apostilas com a gente, isso para mim foi até mais prático
sabe? Mais prático do que adaptar material em Braille porque às vezes o material é
muito grande, o Braille é muito cansativo, então para mim foi até mais fácil. A
faculdade disponibilizou dois monitores para fazer a leitura do material, e se
precisasse escrever alguma coisa, faziam isso também. Quanto às provas, lá, a
gente fazia provas com o monitor, ele lia, a gente dava a resposta e ele escrevia.
Mesmo tendo aprendido Braille, mesmo sabendo o Braille eu raramente faço
uso, pois prefiro o contato com os ledores. Como falei acho o Braille extremamente
cansativo, os livros e a bibliografia Braille são de uma pobreza que faz raiva. Grande
parte dos livros que precisamos ler ainda não estão impressos em Braille.
No momento não freqüento nenhuma outra instituição além do Setor Braille,
do tipo igreja, associação de moradores, eu sou anti-clerical. Não frequento nem
mesmo a Associação de Cegos. Eu me desliguei de todas essas entidades, não
acredito nessas entidades.
Na infância, por exemplo, passei pelo instituto, mas também não levei muito à
frente, porque eu só pensava em bagunçar, só isso, aí não liguei muito não. Passei
cerca de três anos, eu acho. Se bem me lembro foi na década de setenta, eu não
lembro especificamente o ano assim não. Era no regime de internato. Tive até
contato com o Braille lá, mas também não aprendi muito porque eu não era bom, só
queria bagunçar, não tinha jeito não.

Eu devo ter ido pra lá com uns dez, doze, onze mais ou menos, eu fiquei até
uns treze anos, que eu me lembre. Fui para lá porque a cegueira entrou na minha
vida bem na infância, eu devia ter três anos de idade quando fiquei cego, totalmente
cego. Bom, a médica disse que foi glaucoma na infância, eu nunca até então sabia
que tinha isso, meus pais perceberam algo diferente, mas quando me levaram para
a médica não teve jeito não. Eu não tenho nenhum resíduo e nenhuma memória
visual.
Lembrando da minha infância nunca tive referência nenhuma, nunca tive
vontade de ser igual a ninguém não, eu acho isso uma tremenda besteira, você tem
que ser você mesmo, eu sempre quis ser eu mesmo, eu nunca quis imitar ninguém.
Nunca me achei diferente das pessoas. Taí uma coisa que eu nunca parei pra
pensar. Eu nunca parei pra pensar, nunca passou isso aí, essa idéia de diferença
pela minha cabeça. Não, não, não.
Hoje, não me acho diferente, a sociedade me acha, mas eu não. Não acho
que todos somos diferentes. Eu tenho uma idéia assim que eu acho que não é isso
não, bom, a depender da diferença, que tipo de diferença, você discute? Diferença
de como? De raça, de gênero? De cor? Porque essas diferenças eu não tenho. Olhe
eu acho que ser igual pode ser no procedimento, na questão de você ver a vida,
entendeu? É uma questão de você ver a vida, eu entendo que temos alguma
igualdade.
Acho que podemos ser considerados iguais no caráter, na dignidade. Quando
falo de diferença de raça, de gênero, penso que essa diferença é um sinônimo de
desigualdade muito grande, porque raça para mim só existe uma: é a raça humana,
mas a nomenclatura insiste em dizer que não, o sistema insiste em dizer que não,
que existe a raça negra, a raça amarela, a branca, sei lá, mas isso aí para mim é
uma questão de desigualdade muito grande.
Partindo desse princípio, não acho importante nós dizermos se nós somos
brancos, se somos negros ou se somos índios. Vejo isso como uma discriminação
absurda porque à medida que você rotula uma classe ou uma pessoa ou uma raça
você já está discriminando, é por isso que eu sou totalmente contra essas cotas.
Acho que quando a gente identifica a cor da pele, isso tem repercussão,
negativa porque eu disse a você e continuo afirmando, para mim, raça só existe
uma, a raça humana, então na hora que você começa a procurar nomes, a procurar,

como é que diz, identificação, a procurar chifre em cabeça de cavalo, aí você
começa a desencadear um processo discriminatório.
Acredito que o meu estudo na área de História ajudou muito nesse sentido, a
entender que só existe uma raça humana. E o que ficou de mais significativo na
minha graduação de História, talvez até mais do que o desejo de estudar, de ter uma
graduação, o que ficou bem latente dentro de mim é a questão do aprender, da
convivência, da discussão, do poder de argumentação, isso aí é que ficou bem
latente dentro de mim.
Quando comecei a estudar de fato, a partir de 1999, quando fiz o primário, o
ginásio, o segundo grau, minha relação com os meus colegas era muito boa. Claro
que no primeiro dia eu me achei um estranho no ninho, como diz a história, um
corpo estranho dentro de um outro corpo, eu nunca tinha freqüentado uma sala de
aula de escola, de uma escola regular, no primeiro dia eu achei aquilo meio
estranho, me senti bem um peixe fora da lagoa mais precisamente, mas no segundo
dia em diante as coisas começaram a clarear, eu comecei, por conta da minha
interação que eu tenho com as pessoas, eu comecei a interagir com o ambiente e aí
começou a melhorar, depois, acho que no quarto dia eu arrumei uma namorada lá
na escola e aí as coisas começaram a se encaixar no eixo, eu comecei a gostar do
ambiente, tudo andou de maneira satisfatória, no primário.
Quando eu terminei o primário eu já tinha uma estrutura formada, eu já tinha
uma base dentro da minha cabeça e dentro do que eu queria, já sabia que era aquilo
que eu queria, fui pro ginásio e não tive também problema nenhum, tive um ginásio
tranqüilo, aliás eu tive ótimas notas no meu ginásio, fui estudar à tarde com um
grupo de adolescentes, estrategicamente eu tive de pensar como eles, me adaptar
às situações, tenho essa facilidade, tive que freqüentar muitas vezes os mesmos
lugares que eles freqüentavam e, assim, pouco a pouco, fui construindo a minha
história. Percebi que a partir daquele momento eu não tinha mais porque ficar fora
da escola, era uma vivência que eu esperava, que eu pretendia levar adiante, pois já
me sentia incluído.
Penso que minha forma de ser também foi decisiva para que me sentisse
incluído, decisiva mesmo, não esperei que o meio onde estava inserido me
incluísse. Não, não, eu fui atrás da minha inclusão, eu fui buscar minha inclusão.
Eu não tenho nenhuma religião, eu sou assim, eu sou espírita espiritualista
mas, a espiritualidade não pressupõe religião, é filosofia de vida. Minha mãe, por

exemplo, era católica. Eu tenho discordância com todas as religiões porque eu acho
que Deus não pressupõe religião nenhuma. Em relação ao candomblé, por exemplo,
tenho muito pouco conhecimento, muito pouco viu, pouquinho, mesmo.
Na escola não me lembro de nenhum momento em que tenha presenciado
algum colega ter sofrido preconceito em relação à cor de pele, nem na faculdade. No
entanto, no meu dia-a-dia eu já vi muitas vezes xingarem na rua “negro” e “negro
descarado”. Essas coisas assim a gente vê sempre, agora não com pessoas cegas,
com pessoas cegas eu não lembro não.
Nós tivemos outros tipos de discriminação, essa questão de professor chegar
na sala e quando se defrontar com o deficiente visual não querer ficar na sala, isso
nós tivemos, eu tive no meu primário, na escola do Evan La Sale, a professora não
quis ficar na sala, isso eu lembro que eu tive essa experiência, só no primário. A
professora não quis ficar porque tinha um deficiente na sala, ela não sabia como
lidar com essa situação, como ensinar, ela não sabia como trabalhar com um
deficiente e não perguntou também como fazer.
Um dia eu tive uma oportunidade de encontrar com ela numa dessas escolas
da vida, ela estava na sala do lado, eu estava dando aula quando ela chegou e eu
disse “Professora Marlene eu gostaria de conversar com a senhora um pouco”, ela
veio, me abraçou, me deu parabéns e eu disse “É professora, há algum tempo atrás
a senhora estava do outro lado,nesta escola, a senhora como professora e eu como
aluno e a senhora praticamente me execrou da sua sala, hoje, estamos lado a lado
como colegas” e ela ficou tão envergonhada que ela chorou.
Ela achava que eu não tinha condições de me desenvolver no estudo, foi o
que ela achou, eu acredito que sim, mas só que agora ela me respeita. Eu, por
exemplo, eu não me vejo trabalhando numa sala só com deficientes, trabalhando
dentro da educação inclusiva, numa sala só com deficientes 38, não me vejo dentro
desse contexto.
O que eu quero dizer nesse sentido é que eu não me vejo dentro de uma sala
dessas entidades especializadas ou de classes especiais porque não é a minha
área, eu não me sentiria bem ali. Não desenvolveria bem o meu trabalho dentro de
38

Neste momento esclareço, exemplificando a diferença entre educação inclusiva e classe especial
para o colaborador dizendo “quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não fala de sala de
aula só com deficientes, até porque a sala de aula só com deficientes não é educação inclusiva, uma
sala só com deficientes não se constitui numa classe de educação inclusiva, é uma classe especial.
O princípio de uma educação inclusiva perpassa também pelo que aconteceu com você que foi para
uma sala de aula regular, desenvolver os seus estudos com alunos que não eram deficientes”.

uma coisa que eu não gosto. Agora essa questão de eu estar dentro de uma sala
dando aula e de repente me defrontar com um aluno deficiente é claro que eu vou
tratar ele de maneira igual aos outros, vou incluí-lo.
Para você ter uma idéia, quando fiz o estágio, na minha sala tinha dois
deficientes, eu encaminhei eles para as entidades para que eles tivessem um
atendimento devido, especializado. Por isso entendo a Educação como algo bem
amplo, educação é um “estar a caminho”, que você tem que ter aquilo ali como uma
meta, como um projeto na sua vida. É isso, para mim eu vejo a educação como um
projeto de vida que tem que ser executado, sem ela, você não existe.
A diferença é cruel... que tipo de diferença? Você fala da diferença de
maneira global? Geral? A diferença, em termos gerais, eu vejo a diferença, quando
se impõe uma diferença, que se estabelece, eu vejo como uma grande crueldade,
eu penso que a diferença não devia existir. Por que é que nós temos que estar
sempre lutando por igualdade, lutando por oportunidade, se são coisas palpáveis, se
são coisas que todo ser humano tem que ter? Se a oportunidade é uma coisa que é
minha, é sua? Por que é que eu tenho que brigar por isso? Por que é que eu tenho
todo dia que matar um leão pra provar que eu sou um ser humano? Eu respondo à
sua pergunta com uma pergunta.
Raça, eu já lhe disse, raça pra mim só a humana, não existe outra: raça
negra, indígena, raça branca é tudo estupidez, pra mim é estupidez, é preconceito,
olhe, são idéias pré-concebidas a respeito de pessoas, de etnias, essas besteiradas
todas aí. Essa terminologia é bobagem, estupidez, um excesso. Existem outras
coisas importantes para se levar em consideração.
Em relação à deficiência como um todo eu não vejo assim, apesar de já
estarem criando tantos nomes, tantas palavras, tantas coisas assim, eu não vejo
deste modo. Eu acho que todos nós somos deficientes, eu, você, todos nós somos
deficientes, então se todos nós somos deficientes eu não vejo isso como um
empecilho. Todos nós temos alguma deficiência, procure a sua que você vai
descobrir, a deficiência é inerente a todos nós.
Eu por exemplo, além da minha deficiência visual acho que sou gordo, então
eu acho que todos nós somos deficientes, não que a deficiência seja um sinônimo
de defeito, mas se eu ainda consigo andar, tudo ainda está bem positivo.
Sou bem prático, não sei pra quê tantos nomes: obesidade, por exemplo, eles
não me chamam mais de cego, agora é portador de necessidades especiais

educacionais, uma besteira, idiotice, eu continuo sendo cego, eu sou um cego
assumido, olhe eu sou um cego, pra você ter uma idéia de que eu convivo tão bem
com a minha cegueira que eu não acredito nessas besteiras, aquela, como é que
chama mesmo? Ah! A “audiodescrição”, acho isso a maior idiotice.
Esses dias me convidaram para ir ao museu ver uma exposição de Salvador
Dali, como é que eu vou, o que diabo eu vou fazer numa exposição de Salvador
Dali? Se eu não posso ter uma visão equalizada, se eu não posso ter um juízo de
valor a respeito da obra de Salvador Dali? Como é que vou? A menina disse, “não,
mas tem escrito lá no rodapé tudo em Braille para você ver”, respondi para ela que o
que estava escrito em Braille era uma visão criada por outras pessoas, não era a
minha visão, então o que eu vou fazer numa exposição de Salvador Dali, daqui ou
seja de qualquer outro lugar?
Não tenho percepção tátil exercitada, eu não tenho uma percepção através do
tátil. Colocaram aqui no cinema da Biblioteca um filme audiodescrito, eu não
consegui me adaptar, perguntei até para Patrícia, funcionária aqui do setor Braille
“Venha cá, digamos que isso aqui seja um filme de sexo, você vai descrever
determinadas cenas pra mim?”. Ela disse “Não”, então pensei o que eu vou fazer
num lugar desse? Eu não vou, é claro. Eu sou o tipo do cara que eu convivo com
minha cegueira, eu sei das minhas limitações, eu não vou de repente sentar e dirigir
um carro, não vai dar. No entanto, se você quiser discutir filosofia, teologia,
sociologia, a gente pode discutir, podemos tentar discutir mesmo. Agora você vai
me colocar numa exposição de Pablo Picasso e eu vou fazer o quê?
Resumindo: eu não vou ter uma visão, inventaram um negócio de “áudiodança”, quer dizer, o povo, a educação inclusiva, essa idéia da educação inclusiva
está subindo à cabeça das pessoas, as pessoas estão começando a fazer besteira,
acho que está se criando uma ilusão, uma idiotice total, isso aí não é educação, não.
As pessoas não têm uma opinião abalizada pra chegar e te dizer isso, mas eu
estou te dizendo porque eu sei de que realidade estou falando. Voltando para o
aspecto da identidade racial penso que a gente tá tentando construir nossa
identidade, a gente está tentando construir a nossa identidade racial mesmo porque
eu acho que a gente não atinge uma identidade racial. É uma coisa que você vai
construir, tijolo por tijolo, você não vai atingir um nível, me diga qual o nível de uma
identidade racial, me diga qual o nível considerável? A identidade é algo fluído, em
movimento, é dinâmica.

É uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, na minha
concepção você não atinge um nível determinado de uma identidade racial. Eu
nunca parei para pensar se me consideraria branco, negro, moreno, índio: está aí
uma coisa que não parei para pensar, pelo que eu sei, o sistema me considera
negro.
Minha família não falava nada sobre o meu tipo de cor de pele, nós somos
todos negros na nossa família, então nós somos o que o sistema considera. Eu sou
um negro assumido, não porque o sistema quer que eu seja um negro, sou um
negro assumido pois me vejo dentro de uma etnia negra porque a identidade a gente
vai construindo. Isso não significa dizer que por ser um negro assumido que eu já
tenho a minha identidade fixada, cristalizada, a gente vai descobrindo outras coisas,
mas assim, eu quis dizer que acreditar nisso é fruto da convivência com outras
pessoas de cor, das discussões, do estudo também, então eu estou começando a
me ver dentro desse contexto de negritude.
Estou gostando da idéia. Não me senti constrangido em nenhum momento
por me assumir como negro, de jeito nenhum. Claro que a gente passa por alguns
constrangimentos ás vezes, eu não passei pela minha cor, eu passei algum
constrangimento assim por causa da minha cegueira, a deficiência se superpôs a
essa questão racial, no meu caso, muitas vezes as pessoas chamam a gente de
ceguinho, as pessoas não tratam a gente direito, não dão o devido tratamento.
Quando você tem qualquer problema ou você tem uma deficiência, você
perde o seu nome. Se você é gordo, você perde seu nome. Não importa o que você
tem, você perde se tiver qualquer probleminha, você perde logo o seu nome, a sua
maior referência, se você for careca perde seu nome, como se tivesse perdendo
uma identidade e ganhando outra. É isso, você vai perdendo uma identidade e
ganhando outra, e pode prestar atenção no que eu vou lhe dizer: você pode pesar
cem quilos e ter dois metros de altura, a pessoa vai sempre te chamar de ceguinho.
Eu gostaria de ser chamado pelo meu nome, Toni, Antônio, qualquer coisa,
mas não gostaria de ser chamado pela minha deficiência, não é politicamente
correto, em suma, nem cego, nem gordo. Eu gostaria de ser chamado pelo meu
nome, é sério, isso é sério. Eu tenho orgulho de ser negro, o que me deixa
extremamente com raiva é quando se rotula determinadas coisas como cota pra
negros porque eu acho que nós não precisamos disso, o que a gente precisa é de
um sistema justo.

Um sistema de oportunidades iguais pra todos, então, quando se cotiza isso
me deixa com raiva, não é com raiva de ser negro, é com raiva de como eles tratam
a gente enquanto pessoa, eu não tenho raiva, eu tenho orgulho de ser o que eu sou.
Para os deficientes tem as cotas também nos concursos, mas eu não acho isso bom
porque eu tenho certeza duma coisa Ivone, se der oportunidades iguais pra mim eu
vou passar por cima, se me der oportunidade eu vou buscar o que é meu, eu não
vou tomar o que é de ninguém, mas se der oportunidade eu vou buscar, agora eles
ficam usando isso como afirmação, isso que me deixa com raiva, porque eles usam
como afirmação, porque eles dizem eu dou cota pros negros porque eu devo aos
negros desde à escravidão, o país não deve aos negros, o país deve a todo mundo,
nós já nascemos com uma dívida de mil e quinhentos dólares, então se for
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homossexuais, mulheres, eu acho que isso ajuda para os grupos que são excluídos,
dê oportunidades iguais para as pessoas e acabou. Eu passo por cima e pronto. É
só me dar oportunidade, para não precisar pedir nada a ninguém. Na minha família
só eu tenho nível superior. Mas eles me tratam como ceguinho ainda, eu não ligo
muito não também, porque eles também não têm muita noção das coisas, ficaram
muito naquele ambiente.

A pessoa completamente negra, ela vai estar sempre abaixo da branca,
no meu caso que ainda sou moreno, é irrelevante isso, isso aí não é muito
tocado, mas a pessoa negra mesmo, sem dúvida.

Me chamo Marcelo, tenho 39 anos. Não me considero negro porque aqui no
Brasil, devido a todo o seu processo histórico, a gente percebe que quem consolidou
a população brasileira foram várias raças, não é? Não acho que seja relevante dizer
se somos brancos, negros ou índios. Não, não, eu acho que isso não tem
importância não, eu acho que a raça está muito além disso, não é isso que vai
caracterizar a essência humana não.
Claro que partindo, por exemplo, da identificação da cor da pele, isso pode ter
uma repercussão negativa porque no Brasil, infelizmente, o racismo predomina.
Partindo da questão da cor da pele, eu, por exemplo, me considero mestiço. Não

acho que raça seja uma coisa só: aqui no Brasil, se você fizer um estudo através do
fenotípico e do genotípico, você percebe no fenotípico a cor, no caso da pessoa
negra, e no caso da pessoa branca, mas no genotípico se você for fazer uma
pesquisa da árvore genealógica você vai ver que aquela pessoa não é pura, na sua
essência.
No caso da discriminação racial, do preconceito, penso que a questão
fenotípica é o que predomina. O fenótipo ainda é um dos grandes motivos de
preconceito. Acho que se fosse levada em consideração só a questão genotípica
não haveria preconceito racial, por isso não podemos descartar o completamente o
fenótipo. Pelo menos em relação à discriminação, o fenótipo se constitui num fator
de preconceito sim.
Nasci em 03 de abril de 1971. Meu apelido na infância era “Melo”. Hoje resido
na Vila Laura, em Brotas. Quando nasci morava aqui em Salvador, depois fui para o
interior, para Catu. Fui para lá onde morei até os nove anos. Depois retornei para
Salvador e fiquei morando em Brotas até hoje. Quando nasci moravam comigo meu
pai, minha mãe e dois irmãos, depois de mim, vieram mais dois irmãos, bem depois,
um total de cinco filhos.
Hoje resido com minha mãe. Eu sou solteiro, não tenho filhos. Sou professor
de Filosofia. Eu entrei na escola entre os três e os quatro anos. É, foi isso mesmo,
com três anos, eu não nasci cego não viu? Perdi a visão com vinte e seis anos,
através do glaucoma, tenho inclusive memória visual, tenho sonhos, porque eu fiquei
adulto enxergando. Diferente de uma pessoa que nunca enxergou, por exemplo, a
pessoa que nunca enxergou se estiver debaixo de uma árvore frondosa, ela não vai
ter digamos, se ela sonhar ela não vai ter aquele sonho daquela árvore frondosa,
verde, com frutos, ela vai ter um sonho assim do clima, do vento que ventilava
assim, entendeu?
Sou marxista assumido, acredito que a história do homem é basicamente
materialista, isso aí é uma grande verdade. Mas acredito também no bom senso.
Acho que as pessoas, muitas vezes, não usam o bom senso, entendeu? Você, por
exemplo, de origem humilde, seu pai pedreiro, convivendo com poucos recursos e
só após a experiência do trabalho ampliou suas possibilidades de ter outros bens
materiais. A gente sabe que você não é uma regra, é uma exceção, isso é verdade,
mas porque aí é que eu digo, é a questão da pessoa usar o bom senso, aproveitar

as oportunidades, porque só a luta não adianta não, entendeu? Você tem que saber
de que forma administra isso.
Entrei na escola regular na infância. Minha infância foi ótima, tranqüila,
brincando e aprontando muito. Já a minha graduação eu faço depois de cego. Fiz o
primário, o ginásio e o ensino médio terminando com 19 anos. Me envolvi com
atividades de comércio. Depois eu perdi a visão e eu tive que modificar toda a minha
vida: tinha uma oficina de automóveis, já tive uma lanchonete, já negociei com
vendas de carro, já fiz um bocado de coisinhas.
Com essas experiências acumuladas penso que estamos sempre em
processo de aprendizagem. Apesar de ter um caso de glaucoma na minha família,
de um tio meu, o meu glaucoma não foi congênito, o meu glaucoma foi neovascular,
foi causado pela miopia que eu tinha e o estrabismo que causou uma série de
complicações no olho, resultando no glaucoma neovascular. Usava óculos desde
pequeno, mas enxergava, era correção através do uso de lentes mesmo, para
melhorar o foco, esse era o meu caso.
Eu entrei na faculdade em 2006. Eu sempre gostei de Filosofia, eu acho que o
conhecimento, a busca do conhecimento constante é muito importante para o
homem, então por conta disso eu optei pela Filosofia. Na minha infância não me
lembro de ter visto nenhuma situação de discriminação por cor de pele ou
preconceito. Como eu vim de uma família de classe média alta, então os ambientes
freqüentados por mim eram muito restritos, eram ambientes que condiziam com o
meu status.
Eu não percebia isso quando criança, agora quando adolescente sim, nessa
fase já começava a sair só, já não saía com meus pais. Quando criança eu só ia
para os lugares que os meus pais iam, estudava na escola que eles queriam, tudo
isso. Minha mãe me levava para a igreja católica. Minha formação religiosa é
católica, até hoje minha família é católica.
Eu não tenho religião nenhuma atualmente, sou igual ao meu pai, meu pai
também não tem religião, embora eu seja um homem religioso, porque tenho fé.
Sempre quis ser igual ao meu pai. Quando perdi a visão aos vinte seis anos mudou
muita coisa: se eu lhe falar uma coisa você não vai acreditar, minha vida mudou pra
melhor, foi, depois que eu perdi a visão mesmo. Tudo muda. Não aprendemos a nos
preparar para perdas, porque assim, quando a gente perde uma visão a vida muda,

e existem muitas pessoas, ainda hoje, que não estão sequer preparadas para perder
nem uma moeda, concorda comigo? Nem uma moeda certo? Só para refletir.
Foi difícil. Os dois ou os três primeiros anos para mim foram assim de
sofrimento, pensei comigo mesmo “Ou eu vou me matar, vou dar um tiro em minha
cabeça e me matar, ou eu vou encarar isso aqui de frente e vou dar uma reviravolta
em minha vida”, e foi o que eu fiz, eu enveredei pela segunda opção. Antes de
perder a visão nunca tinha tido contato com pessoas cegas, a cegueira caiu de páraquedas na minha vida.
Tanto para meu pai como para minha mãe foi um sofrimento grande, o tempo
se encarrega de nos acostumarmos, hoje o pessoal já está mais acostumado. Hoje,
muito pelo contrário, as pessoas me vêem como um exemplo de vida, porque eu não
sei, porque eu acho que eu não sou exemplo de nada. Eu digo sempre que eu sou
um pobre cego (risos).
Apesar de não ter uma religião definida, não acho que a religião seja de
suma importância para a humanidade, explico o porquê: eu acho que ela contribui
muito para a educação, para os anseios do homem, como Freud diz “o homem é
angústia, sofrimento e por fim morte”, então a religião ajuda muito nesses aspectos e
eu creio através de minha observação empírica, eu percebo claramente que as
Escrituras Sagradas é que vêm consolidar o Estado soberano. A religião está ligada
à Política, sim, sem dúvida nenhuma.
Embora eu diga sempre que eu não sei nada, eu estou sempre aprendendo
alguma coisa. Se você pega o Leviatã e lê o livro de Thommas Hobbes, filósofo
empirista inglês, ele vai marcar lá no livro dele várias passagens das escrituras,
ainda mais se você vai ler Deuteronônimo, Levítico, você vai ver ali que toda a
estrutura hierárquica da sociedade, do estado soberano, está palpada naquelas leis,
naquelas coisas ali todas. Só passei a ter essa percepção da religião depois que
fiquei sem enxergar. Acho que quando eu enxergava eu era muito “banda-voou”, até
porque eu era jovem, mas eu acho que esse não era o motivo, eu acho que foi de
acordo à minha criação mesmo.
Na minha opinião ser mestiço representa a mistura de raças. Me vejo como o
resultado de uma mistura. Falando em relação a mim que sou mestiço, entendo que
a raça é um fator muito importante, de inferioridade e superioridade. Quando eu falo
isso eu falo em relação a mim. Não em relação ao todo, ao todo tem sim, a pessoa
negra vai estar sempre abaixo da branca. A pessoa completamente negra, ela vai

estar sempre abaixo da branca, no meu caso que ainda sou moreno, é irrelevante
isso, isso aí não é muito tocado, mas a pessoa negra mesmo, sem dúvida.
Há momentos em que penso que existe uma relativização. Eu vou dar um
exemplo para você: a questão da mulher, será que a mulher loira de olhos azuis, ela
está superior à mulher negra? Eu digo que vai depender muito da situação, do
contexto, por exemplo, no caso da prostituição, quem vai levar vantagem, quem
você acha que vai levar vantagem?
A mulher branca é quem vai levar vantagem, a mulher branca, e ser uma
prostituta não é uma discriminação? Olha aí a questão da raça, nem sempre o negro
vai estar em desvantagem, se for depender de determinado contexto o branco vai
estar em desvantagem, nessa questão da prostituição. É preciso a gente rever uma
coisa, eu não estou falando da prostituição acentuada, eu estou falando da
prostituição de maneira geral na sociedade, em todos os âmbitos da sociedade. A
prostituição também acontece dentro de uma casa.
Marx já dizia que “até mesmo o casamento é uma instituição, até mesmo o
matrimônio é uma instituição de prostituição”, e é verdade isso. Quantas mulheres
são submissas ao homem? Em todos os aspectos, não é por muita coisa não, é só
para ter uma casa, uma casa simples, algumas roupas assim, ou seja, ter uma vida
do senso comum.
Claro que nesse exemplo dado por mim, no que se refere à prostituição, se as
mulheres brancas são mais procuradas, as mulheres negras ficam sem trabalhar, o
que reflete a vida dessa pessoa ser de total marginalização. A pessoa fica por
completo à margem da sociedade.
No caso da cegueira, eu digo que um cego do senso comum é o cego da
massa, que sempre vai ser discriminado, mas um cego, um cego que se encontra,
no nível da dialética, com a base material boa, ele vai saber se posicionar em
qualquer situação, e se vier a se sentir vítima de qualquer tipo de discriminação,
saberá contornar essa situação com uma postura diferenciada.
Essa postura tem relação com a base educacional, com o nível de
informação. No entanto, acredito que só o nível de informação não adianta, adianta
muito a questão de você usar o bom senso, porque tem gente aí que tem doutorado,
pós-doutorado, mas mesmo no mundo acadêmico, diante de um determinado tipo de
situação ele não sabe se posicionar, ou seja, ser político é algo pra poucos.

Hobbes diz que o poder é para poucos, se fosse para todos entraríamos
numa guerra profunda. Observe, vou falar de um assunto que aconteceu, eu estava
aqui no Braille e aí chegou um rapaz. Ele iria fazer um trabalho ligado à questão da
discriminação, da discriminação em todos os aspectos, inclusive racial. Comecei a
conversar com ele, a questionar, falar da política de cotas tal, falar mesmo, pois ele
era uma pessoa que vinha de um movimento político, de um movimento social de
muito tempo, só que ele não teve embasamento teórico, chegou em determinado
ponto da conversa que ele começou a desconversar, ou seja, ele não acompanhou
uma linha de raciocínio que não foi nem a minha, foi a dele próprio, então aí eu digo:
está vendo que as pessoas estão fazendo coisas que não sabem nem o que é
direito?
Estão fazendo as coisas que nem sabem o que é direito, muitas vezes você
pode fazer aquela pessoa se envenenar com o próprio veneno dela com muita
facilidade, eu digo que a Filosofia tem duplo sentido, ela leva o homem pra uma
perspectiva emocional, psicológica, de ser humano, de ver as coisas com
profundidade, com certeza, agora, a Filosofia tem uma outra vertente: ela é uma
arma muito perigosa, ela é uma arma. É, eu vou falar uma coisa pra você: eu sou
empirista, sou muito ligado à Filosofia empirista, que tem base nas impressões
sensoriais, claro que não descarto o nível da dialética, como Platão fala, o mundo
inteligível, mas pautado no mundo sensível e eu já fiz, como eu sou empirista, eu
faço tendenciosamente uma conversa com a pessoa e faço com que ela me diga
tudo o que eu quero, sem ela saber.
Sem ela saber o que está me dizendo, por que eu faço isso? Porque eu faço
uma pesquisa, uma pesquisa comigo próprio, você entendeu? Eu faço isso
claramente, com muita facilidade, não por maldade, mas, pra você desenvolver seu
conhecimento é preciso que faça pesquisa, que pesquise o homem, estou sempre
nessa
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constantemente pesquisando o outro, afinal, a partir do outro a gente passa a se
entender também.
Eu tenho muito essa questão comigo: acredito que a pessoa já nasce com
aquela essência dela, ela vai aprimorando, mas aquilo que está nela, já nasce com
ela, por exemplo, tem gente que teve uma educação de excelência, um estudo, mas
não evoluiu, nem evolui nunca, ela é técnica e não evolui.

O processo de educação, o acesso à informação, o processo de
escolarização propriamente dita repercutiram em meu modo de ser, de ser um cego
“diferente” de muitos outros cegos. A Educação tem grande repercussão na vida de
qualquer pessoa, agora, tem aquelas peculiaridades, ou seja, coisas inerentes à
essência de cada um. Isso aí já é outra coisa, independe da deficiência, de cor de
pele, de qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, tem gente que estuda, estuda,
nasce em berço de ouro e é “um pedaço de cavalo”, como tem pessoas pobres que
tem esse mesmo comportamento, e aí, neste caso, esse comportamento bruto não
seria a essência destas pessoas, diferentes em grau de instrução?
É, por exemplo, uma coisa que Maquiavel diz, eu posso dizer isso para você
porque você é uma pessoa que não se encontra mais no senso comum, você já
está, como diz Platão no nível, ô Platão não, desculpa, como diz Hegel, o velho
Hegel, você já se encontra no nível da dialética, a gente percebe claramente isso
com você, então como Maquiavel diz no “Príncipe” que é uma leitura equivocada, há
uma hermenêutica, uma interpretação equivocada do Príncipe, claro que aquele não
é um livro pra quem está no senso comum ler, que vai dizer um bocado de
bobagem, não é?
Mas pra uma pessoa que já se encontra no nível da dialética é mais fácil
compreender a passagem em que ele fala que o homem, ele tem que ter a natureza
da raposa e a natureza do leão, se uma pessoa do senso comum ler isso vai dizer o
quê? Vai dizer que se você é raposa você é uma pessoa falsa, e se você é leão,
você é uma pessoa que quer matar todo mundo, destruir todo mundo de qualquer
forma, e não é isso que ele quer falar, você entendeu?
O homem tem que aprender muito a ser assim, a ser uma raposa e a ser um
leão, mas quando eu falo isso não é que eu vá sair por aí matando e enganando
ninguém não, não é isso. É você se policiar, você muitas vezes numa discussão com
uma pessoa você quer dizer um bocado de coisas que machuque ela ali, mas, às
vezes você deve ponderar e não fazer isso, não é?
Por isso que eu falo que estou em constante processo de pesquisa sobre o
outro, pesquisando as pessoas de forma sensível, sutil, pena que a sociedade não
compreende, as pessoas acham que a sensibilidade é sinônimo de outras coisas,
não é verdade? Não basta ter apenas informação, é preciso ser sensível, porque o
senso comum tem muito a nos ensinar. Agora, você quer que eu seja real para você
aqui, você está trabalhando com a nata da nata, você sabe disso. Nem sempre, a

academia, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico é tudo, o
conhecimento popular é fantástico, entendeu? Se aprende muito com o
conhecimento popular.
Muitas vezes mulheres se aproximaram de mim para querer ficar comigo, ter
um envolvimento maior porque começam a me ver assim, diferente, mas só que eu
não quero, eu não sou um homem que me envolvo com qualquer mulher não, a
gente percebe claramente como as pessoas estão perdendo seus valores humanos,
as pessoas são enganadas por muito pouco.
As pessoas querem ouvir muito também sua própria desgraça, entendeu?
Está no nível da dialética, então trabalha isso com tanta facilidade que conduz a
pessoa pra onde bem você quiser, não estou generalizando, isso é horrível para a
humanidade, está triste, uma espécie de aproveitamento intencional, isso é triste, e
o pior não é nada, como a gente já está maduro intelectualmente, a gente percebe
aquilo com muita clareza.
É aí que eu digo: a Filosofia não é tudo, mas a Filosofia é uma arma muito
perigosa, a gente não conhece de fato o ser humano, a Filosofia não dá conta de
tudo, por isso que não adianta você ter só conhecimento acadêmico, ele não é tudo.
No que se refere à Educação meu discurso é assim: existem dois tipos de
educação, existe a chamada educação informal que é uma educação que não está
pautada na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, essa educação ela
nasce desde o âmbito familiar até os diversos campos da sociedade, certo? E nós
temos uma segunda educação que é chamada de educação formal, a educação que
existe por meio de uma grade curricular, certo? Na qual existe todo um processo,
que está pautada na LDB. Então é aí que eu falo, educação não é só a educação da
escola.
Partindo da minha condição de deficiente visual não me acho diferente das
pessoas, não me acho assim, mas as pessoas me vêem assim como diferente.
Claro que somos diferentes uns dos outros, mas no que toca à cegueira temos uma
questão histórica, se você vai nas escrituras sagradas vai ler Atos 9:17-18 que fala
da cegueira parcial de Paulo, o apóstolo, a gente percebe ali claramente que a
cegueira ela pode ser um fator de poder, assim: Deus pega Paulo, cega ele e mostra
o poder dele, não é isso?
Se você vai em João 9:1-8, você vê ali um cego de nascença, esmole. Jesus
chega, cospe e com aquele lodo, unta os olhos do cego e diz “Vai e lava no tanque

de silo”, é mais ou menos assim, é porque eu não decorei o texto pra falar com
perfeição, é difícil. Então nesse texto da Bíblia se mostra o quê? É o cego,
miserável, o coitadinho que depende de todo mundo, ou seja, a Bíblia tem um papel
preponderante nesse estabelecimento de uma representação não só do cego, mas
de uma representação geral, de manutenção do preconceito. Por isso insisto em
afirmar que é a Bíblia que vai consolidar o estado soberano através das escrituras
sagradas, é tudo pautado nas escrituras.
Penso que a diferença pode ser ainda revista, enquanto conceito, enquanto
prática social, agora, o que eu percebo durante treze anos de cegueira, é que na
relação da pessoa cega com a pessoa que enxerga, há sempre por parte da pessoa
que enxerga, uma relação de manipulação e domínio, quase que de forma
generalizada, mas toda regra tem uma exceção.
Eu não posso falar cem por cento, mas acredito que em noventa e oito por
cento isso acontece, essa relação de manipulação e domínio da pessoa que
enxerga com a pessoa cega. Contudo, isso pode ter um efeito contrário, porque se
determinada pessoa se envolve com a pessoa cega e você não sabe a base
histórica dela, pode se dar mal, claro que com a maioria vai ser essa relação de
manipulação e domínio, nem que seja no mínimo domínio, até mesmo ao atravessar
uma rua, a pessoa fala “vamos atravessar mais pra cá que é melhor”, a pessoa
vidente diz “não, vamos atravessar aqui” porque ela está vendo, e isso é uma
relação de poder.
Isso é notório, é como se nesses momentos a minha pessoa não importasse
na relação. Eu vou relatar uma coisa aqui: eu tive uma relação com uma pessoa,
percebi que aquela pessoa estava me usando pra conseguir o que queria, claro que
essa pessoa se bateu com uma pessoa que ela não tem profundidade de quem é, é
uma pessoa que se encontra no senso comum, então eu tive que tomar duas
opções: eu vou deixar ver até onde ela vai se enforcar com a própria corda dela, ou
vou me afastar dela, eu acho que eu vou optar pela primeira opção, não que eu seja
vingativo, nem vá fazer nada, mas eu quero ver essa pessoa se enforcar com a
própria corda que ela tentou me enforcar, você entendeu?
As pessoas não aprenderam a se impor, a se respeitar. Se você vai às
escrituras e lê sobre a queda adâmica percebe que ela simboliza a imperfeição. E eu
acredito que uma coisa imperfeita jamais vai praticar a perfeição. Não estou falando
aqui com base numa doutrina ortodoxa não.

Nesse sentido, então, considero a deficiência como uma imperfeição pois ela
é um fator que lhe limita, por exemplo, se parar um carro aqui, na minha frente, um
carro bonito, vamos supor, eu vou dizer um nome de um carro aqui, vamos supor se
parar aqui um corolla, mesmo eu tendo minha imagem, minha memória visual, eu
vou perceber minha memória. Mas, a sensação, pra você vai ser muito mais intensa,
você vai estar muito mais à frente de mim nessa circunstância, por mais
conhecimento que eu tenha, você vai estar à frente.
A imagem predomina, entretanto, é aí que as pessoas se enganam com as
aparências, como José Saramago tenta mostrar no “Ensaio sobre a cegueira”,
quando no contexto do livro retrata uma cegueira social, e as pessoas que se
encontram no senso comum ao ler um livro daquele, vão dizer “coitados, puxa”, sem
entender que, na verdade, ver ultrapassa o simples ato de olhar, ver é interpretar, é
entender não apenas com os olhos, mas com a mente, com o conhecimento que se
acumula ao longo da vida.
Eu sou bastante pragmático: vejo que a sociedade ainda dorme um sono
profundo, e eu acho que tem muito aquela questão do mito da caverna, do livro sete
da República de Platão. O benefício consiste na busca de respostas de indagações
que são suas, mas que poderiam ser também de uma coletividade. A gente percebe
claramente que há uma parte da coletividade que está a serviço da elite.
Em nosso processo de formação acadêmica a gente percebe uma mudança,
sobretudo quando nos permitimos a tal, todavia, se a gente não se policiar podemos
nos tornar agressivos, não essa agressividade de bater em ninguém não, é a
agressividade sutil, e essa é a que dói mais, muito mais.
Hoje em dia tem muita gente se auto-promovendo através de pessoas cegas,
você sabe disso, e ganhando dinheiro, porque em nome do cego se pede muito. Vou
te falar uma coisa Ivone, você vai dizer que eu sou maluco: no começo da minha
cegueira, quando as pessoas me faziam de coitadinho e tal, me aborrecia muito,
mas hoje não, eu acho até bom, não é que eu me aproveite, mas aquilo já me ajuda
em minha pesquisa sobre as pessoas.
Maquiavel diz o seguinte: no capítulo vinte se eu não me engano, do
Príncipe, ele fala que o homem, no fim de tudo ele deve se valer do que é seu, mas
não importa o que seja, deve se valer do que é seu. Traduzindo: jamais eu vou para
um lugar esperando uma carona, jamais, mesmo que a pessoa insista comigo, mas
eu vou dizer sempre não, eu tenho que me valer do que é meu, da minha

possibilidade de ir e vir com as minhas próprias pernas. Não é porque eu seja
orgulhoso, prepotente, egoísta, mas porque aprendi a me valer do que realmente é
meu, entende?

Escapou de branco, preto é.
Me chamo Renata Martins da Costa. Todos me chamam de “Rê”. Nasci no dia
12 de junho de 1974, aqui em Salvador mesmo. Vou completar 36 anos. Em minha
infância, desde o nascimento, morava com os meus pais e três irmãs, contando
quatro filhas comigo, sendo que eu sou a terceira. Hoje resido com minha mãe e
minha irmã mais nova. Quando era criança moravam na mesma rua meus avós
maternos e paternos. Coisa de cinco minutos de diferença entre as casas.
Morávamos no bairro do Nordeste de Amaralina.
Já fui casada. Estou divorciada, digamos que “de férias”. Não tenho filhos.
Sou professora de História. Entrei na escola com cinco anos, na época chamavam
de “classe inicial, uma espécie de prontidão. Fiz a alfabetização com seis anos, a
primeira série com sete e a segunda com oito anos. Foi isso mesmo. Fiz da primeira
à oitava série e ingressei no curso de Magistério, mas atuei em sala de aula só
durante o período em que cursei a disciplina de estágio.
Entrei na Faculdade de História da Universidade Católica do Salvador em
2003, o curso era à tarde. Terminado o curso fiz pós-graduação em Metodologia do
Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação, na Universidade do Estado da Bahia
(UNEB). Além dos vínculos institucionais escolares também faço parte, há
exatamente 19 anos, da comunidade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. O curioso é que não foi nada planejado, nem programado, nem
“herdado” da família: um dia dois jovens da igreja bateram à minha porta, aqueles
chamados de “mórmons” e apresentaram a igreja para mim.
Pois é, esses mesmos mórmons apresentaram a igreja, o livro de Mórmon, fui
às seis palestras iniciais que a igreja ministra através dos missionários para resumir
os ensinamentos de Mórmon. Assistimos às palestras, conhecemos a estrutura da
igreja e depende da vontade de cada um se filiar ou não. Existem pessoas que logo
na primeira visita se filiam à igreja. Outras pessoas levam anos freqüentando sem se
filiar e outras pessoas vão, conhecem e não criam nenhum vínculo com a igreja.

A expressão “Mórmon” refere-se a aquele que resumiu todos os escritos de
outras pessoas em um livro só. O livro que utilizamos é o Livro de Mórmon, em
memória dele, em sua homenagem, ficou livro de Mórmon. As pessoas têm preguiça
de dizer, de perguntar “Você é membro da Igreja de Jesus Cristos dos Santos dos
Últimos Dias?”, então resumem e perguntam “Você é Mórmon?”. Este livro contém
escritos que têm relação com as Escrituras Sagradas. Enquanto a Bíblia traz os
escritos de pessoas que moraram no Oriente, antes e depois de Cristo, o Livro de
Mórmon guarda escritos de pessoas que vieram do Oriente para o continente
americano e que também tiveram uma vivência religiosa, um contato com Deus e
que resolveram escrever também a sua história.
Então, quando você lê os dois registros você percebe que existe muita
coincidência, muito do que eles viviam aqui era o que os seus antepassados já
viviam no Oriente. Eles trouxeram sua cultura, tanto a cultura no sentido religioso,
como a língua, tudo isso. Só que na medida do tempo a língua também se modifica,
então a língua deles também foi modificada, mas a ligação com Deus permanece,
ou seja, através do Livro de Mórmon a gente tem o conhecimento dos nossos
antepassados daqui do continente americano.
Além da igreja sou vinculada à Associação Baiana de Cegos, desde
1999. Não passei pelo Instituto de Cegos, só estive lá fazendo estágio, pois na
infância e início da adolescência era vidente.
Na infância eu era vidente, eu enxerguei até os vinte anos. Na minha infância
eu admirava muito meu avô, o pai de minha mãe. Desde criança até hoje o admiro.
Sempre tive uma ligação muito forte com ele, nós fazíamos muita coisa juntos e
como minha mãe é filha única, na época em que eu era a terceira neta, a neta
caçula, meu avô tinha essa aproximação, essa ligação conosco. Nós morávamos
junto da casa dele. Quando voltávamos da escola, antes de irmos para casa, nós
passávamos na casa de meus avós, a gente comia no prato de meu avô e depois
íamos para casa.
Quando ele ia jantar, à noite, nos chamava para comer no prato dele e depois
íamos para casa, era assim, ele sempre estava presente. Ele levava a gente para a
escola, ele acobertava nossas travessuras, patrocinava as nossas festas que
fazíamos para o nosso cachorro. Acobertava nossas pequenas badernas: lembro
que uma vez que eu destruí uma boneca novinha e ele consertou-a todinha. Minha
mãe nem desconfiou.

Ele sempre estava muito próximo. Íamos comprar pão juntos, íamos pagar as
contas juntos. Sempre admirei meu avô por que ele, mesmo sendo analfabeto, era
um homem muito inteligente. A casa onde ele morava foi praticamente ele que
construiu, tinha a ajuda de outras pessoas, mas os detalhes era ele quem fazia. Ele
e minha avó tinham uma casa de aluguel e eram eles que arrumavam tudo, minha
mãe só fazia o contrato, ela escrevia os contratos porque eles não sabiam ler nem
escrever, mas ele, em relação ao dinheiro, ele e minha avó contabilizavam tudo.
Ele sempre foi um homem muito batalhador, não tinha preguiça, o que você
precisasse, qualquer pessoa que precisasse da ajuda de meu avô ele estava
sempre presente e eu viajava nas histórias que ele contava. Porque ele veio de
Aracaju pra Salvador, ainda na infância, eu acho que ele tinha 11 anos. Veio
andando, passou por diversos lugares, contava-me as experiências que ele viveu, os
lugares por onde passou. Meu avô morreu, ele ia fazer 96 anos, mas eu nunca me
cansei de ouvir as histórias que eu já tinha ouvido desde criança.
Na infância eu não lembro de ter passado por situações de discriminação, e
olhe que eu e minha irmã éramos as mais gordinhas da família, mas a gente não
sofria essa discriminação nem na sala de aula, nós tínhamos mais dois coleguinhas
que também eram irmãos, um era da mesma sala que eu e o irmão dele da sala de
minha irmã que também eram gordinhos mas a gente não sofria isso.
As crianças brincavam conosco e nós brincávamos de tudo: de brincadeiras
de menino e de menina também. Lembro que os pais de meu pai criaram um neto, o
primeiro neto. Ele foi criado sozinho, e ia à nossa casa brincar conosco. Sempre que
chegava lá em casa brincava com os nossos brinquedos e, quando nós íamos para
a casa de meu avô nós brincávamos com os brinquedos dele. Jogávamos bola junto,
empinávamos pipa, jogava pião, jogo de botão, tudo que um menino fazia, a gente
fazia, e quando ele ia lá pra casa a mesma coisa, brincava de casinha, ele fez
móveis pra as nossas bonecas, era assim a nossa relação.
Cresci num ambiente em que não havia essa separação: nunca ouvi me
dizerem “você é menina, você não pode fazer isso”, não tinha essa separação, meu
pai dava carrinhos pra gente. Eu lembro que ele recebeu como presente, por ele ter
feito um serviço de uma pessoa, um revólver de brinquedo, e pensou consigo
mesmo “eu não tenho filho, mas eu vou levar”.
Eu adorava, porque era um revólver novo, lindo, eu só lembrava dos filmes de
bang-bang, entre nós nunca teve essa separação, meu pai nos ensinou a fazer

perguntas que hoje poderia dizer assim “ah mas isso é coisa de menino”, mas a
gente sempre fazia todas as coisas.
Na infância, eu não tive contato com pessoas deficientes, a comunidade em
que eu morava não tinha ninguém nessa condição, eu não lembro de em minha
infância ter contato com pessoas deficientes, tinha um garoto na escola que ele tinha
deficiência nas pernas, ele usava um aparelho, mas as crianças da escola não viam
ele com preconceito, ele jogava futebol com os meninos, fazia alguns exercícios da
Educação Física, aprontava com a gente, agora sim eu tinha medo de quem era
albino. Eu lembro que na comunidade tinha um rapaz que ele era albino e eu tinha
medo, minha irmã tinha um colega na escola que era albino e eu tinha medo, eu não
sei o porquê mas eu tinha medo dos albinos, não assim uma repulsa, não, mas eu
tinha medo.
Era um temor porque eram pessoas muito diferentes: a pele diferente, o
cabelo, os olhos, eles eram todos diferentes, então eu ficava com receio, com o
passar do tempo o medo foi desaparecendo. Quanto à questão da religião acredito
que todas as pessoas precisam ter um vínculo com Deus, então, independente
daquilo que você segue, daquilo que você acredita, tenha o seu vínculo com Deus.
Eu acredito muito naqueles três valores antigos, fé, família e trabalho, acredito que a
gente precisa ter uma fé, porque a gente não é só matéria, por mais que a ciência
queira dizer isso, eu acredito diferente, então se você é testemunha de Jeová, se
você é espírita, se você é católico, protestante, evangélico, não importa, siga a sua
crença, mas respeite a crença do outro.
O que eu não concordo é com a intolerância, por exemplo, com o candomblé.
O candomblé também tem essa ligação, alguns dizem “ah, eles não tem ligação com
Deus”, mas é claro que sim, é o seu “Deus” através dos deuses que eles acreditam
e a gente precisa respeitar isso. Eu tenho amigos que são de candomblé e que são
pessoas maravilhosas. Conheço também pessoas que tem todo um preconceito com
os membros do candomblé e que são pessoas de um péssimo caráter. Não vejo
nenhuma ligação de caráter com relação à religião do candomblé, não é a religião
que vai definir o caráter de uma pessoa.
Conheço pessoas maravilhosas que são membros da igreja que eu participo e
também pessoas que tem um caráter muito ruim. Entendo que quando você decide
seguir uma religião você tem que ficar com os olhos abertos, você tem que
compreender que as pessoas não são perfeitas, o ensinamento que é dado para

mim e para você numa determinada religião pode ser o mesmo, mas como eu o
recebo, como eu vou viver esse ensinamento é que vai fazer toda a diferença. O
nosso livre arbítrio, o que pensamos, isso também tem relação.
Quando era vidente não lembro de ter sofrido nenhum tipo de preconceito. A
cegueira chega em minha vida em 1994, quando eu fiz vinte anos. Foi um processo
gradativo. Até os quase doze anos eu morei no Nordeste de Amaralina. No ano em
que eu ia fazer 12 anos nós mudamos para Lauro de Freitas. Dois anos depois eu
comecei a apresentar um incômodo na visão, eu já usava óculos, mas era um grau
mínimo, muito mais para descanso, nada que fosse assim um problema alarmante.
Não tinha miopia nem nenhum outro problema na visão. Usava os óculos só
mesmo para descanso. Comecei a sentir esse incômodo e eu lembro que minha
mãe me levou para o médico que fez vários exames e diagnosticou uveíte, só que
uveíte é como se fosse uma conjuntivite muito mais séria, tem uma causa, ela não
aparece do nada, não é um vírus como a conjuntivite.
Eles começaram a investigar: nesse processo de investigação eu fui fazendo
os tratamentos, usando medicamento e a doença parecia estar sem evoluir, não é
que fosse mascarada, mas os sintomas começaram a diminuir, então eu comecei a
sentir um certo alívio e até então eu não tinha abandonado nenhuma dessas minhas
atividades.
Continuei estudando, fazendo tudo que eu fazia, enxergando normalmente, só
que com o passar do tempo a minha visão foi diminuindo, porque quando se tem
uveíte o olho começa a necrosar, então fica assim no fundo do olho várias seqüelas
como se fossem cicatrizes e isso vai diminuindo a visão, então o grau do óculos
começou a aumentar, os incômodos na visão, porque o olho dói muito, é muita
vermelhidão, muito lacrimejamento.
Isso se agravava principalmente no verão porque a temperatura aumentava,
por causa do sol também. Todo ano eu tinha crises de uveíte, então quando os
médicos conseguiram diagnosticar o que a causava eu já tinha perdido uma vista, eu
já estava no ensino médio, tinha entrado com 14 anos, e aí os médicos descobriram
que eu estava com toxoplasmose.
Tentou-se tratar a causa da uveíte e nesse processo de tratamento da
toxoplasmose, eu tive que me afastar, porque a visão que eu tinha já não
possibilitava mais continuar estudando normalmente. Quando fiz quinze anos eu me

afastei da escola, tentei voltar no ano seguinte, mas não tinha condições. Dos
quinze até os vinte e um anos, eu fiquei sem estudar.
Nesse processo de perda gradativa da visão posso dizer que minha vida de
estudante, de certa maneira, foi tranqüila. Eu lembro que quando eu estava na
oitava série eu levei quase dois meses afastada. Sempre fui uma estudante
preocupada em tirar boas notas no início do ano, para que quando chegassem as
pressões, as correrias do final de ano eu tivesse uma vantagem. Tanto que quando
eu fiz a oitava série eu não fiz a quarta unidade porque foi justamente o período em
que eu fiquei doente, mas fui aprovada porque já estava aprovada por média na
terceira unidade.
Os professores foram compreensivos, a direção da escola também, quando
entrei no ensino médio pela mesma forma. Eu tive que me afastar no meio do ano,
mais ou menos em setembro eu voltei, mas só que ainda estava muito doente. Os
professores tentaram passar trabalho para que eu recuperasse as notas e fechasse
o ano, mas eu não tinha condição, eu tinha abandonado a escola muito cedo.
Percebi que não daria para ser aprovada sem recuperar pelo menos os
conteúdos. No ano seguinte eu já não tinha mais condição de estudar, não voltei
mais para a escola, os professores foram muito compreensivos comigo, sabe, foram
pacientes. Como eu enxergava não precisou de adaptação de material, nada disso,
só um ajuste nos calendários.
Para a minha família foi um período muito sofrido. Eles nunca me rejeitaram,
pelo contrário, sofreram junto comigo, foi um sofrimento coletivo, era eu que estava
perdendo a visão, mas todo mundo sofria. Eu via as minhas irmãs indo pra escola,
fazendo tudo aquilo que eu mais gostava e eu não podia ir. O ano terminava e
quando recomeçava o ano letivo, eu via o retorno delas à escola e eu não podia ir
junto. Eu sempre gostei muito de ler, desde que eu fui alfabetizada eu sempre li, eu
lembro que eu era criança, eu gostava de ler dicionários.
Hoje poderia me perguntar “Mas qual é o atrativo que tem um dicionário para
uma criança”, mas eu gostava de ler dicionários eu ficava lendo os livros e aí as
palavras que eu não entendia, eu corria para o dicionário, então, a única coisa que
eu nunca tive interesse de ler foi revista pornográfica, e lá em casa tinha, mas eu
nunca tive interesse de ler, mas tudo que chegava à minha mão eu lia: jornal,
revista, revista em quadrinhos, aqueles livros de faroeste que meu pai gostava de
ler, que ele só lia até a página quarenta e dois, eu terminava de ler todos, mas,

infelizmente, em virtude da toxoplasmose as coisas de que eu gostava estavam
sendo tiradas de mim.
Nós fomos criados numa família em que os meus pais sempre nos ensinaram
a sermos independentes. Com nove anos, dez anos, íamos à escola sozinhas,
resolvíamos os nossos problemas de escola sozinha, só não quando realmente
alguma situação exigia que os pais precisavam estar presentes. Lembro que saía
sozinha para qualquer lugar, e tudo isso tinha sido tirado de mim, eu não podia mais
sair sozinha, eu não podia mais ver as imagens da televisão como eu via.
Se eu quisesse saber de alguma coisa, alguém tinha que ler pra mim e isso
me causava muita dor, isso era uma dor para mim e para os meus pais porque eles
conheciam a Renata de antes e eles estavam vendo que a Renata dali pra frente, se
não melhorasse, de alguma forma iria estar dependente dos outros.
Por um longo tempo minha mãe resistiu muito, era como se a ficha dela não
caísse, ela resistiu. Como toda mãe, ela acreditava que as coisas iam mudar, que as
coisas iam voltar ao normal, tanto que quando ela decidiu me levar para fazer
reabilitação em Brotas, eu já tinha perdido a visão, porque eu aprendi o Braille ainda
enxergando, depois que eu aprendi o Braille, nossa! A vida deu um salto para mim,
eu podia ler de novo, eu não precisava mais que as pessoas ficassem lendo para
mim, isso era maravilhoso.
Eu lembro que a Jerusa sempre falava para minha mãe levar-me ao Centro
de Reabilitação em Brotas, para que eu pudesse aprender a andar sozinha, ou seja,
fazer todas as coisas que eu fazia anteriormente, mas só que agora sozinha, dentro
de uma outra realidade. Só que minha mãe resistiu muito, então, quando eu perdi a
minha visão totalmente, a ficha dela caiu, ela viu que talvez não tivesse mais “jeito”.
Eu fui fazer reabilitação, e com um ano de reabilitação eu voltei para a escola. A
vida, mais uma vez, mudou de novo.
Agora era a Renata que tinha que se inserir novamente no mundo lá fora. Eu
lembro que quando eu estava bem doente, já tinha me afastado da escola e tudo,
numa média de 15 a 16 anos, eu lembro que, antes disso, nós fazíamos parte de um
grupo de jovens, jovens de uma igreja, e a gente fazia muita atividade juntos,
participava de muitas coisas. No momento em que eu precisava de amigos eles
foram embora, nessa época minha irmã tinha um namorado desse grupo. Como
toda a família foi afetada por um problema assim, ela também precisava do apoio

dele, resultado: ele terminou o relacionamento, então isso foi um choque muito
grande para nós.
Em contrapartida, quando eu fui pro Centro de Reabilitação, eu comecei a
conhecer outras pessoas. A própria comunidade onde eu moro, há 25 anos, também
acompanhou esse processo, porque eu cheguei lá enxergando. Todas as pessoas
no lugar onde eu moro são solidárias comigo, mas uma solidariedade que eu não
sinto pena vinda da parte deles, eu não percebo nenhum sintoma de pena.
Quando me vêem chegando em casa, tem sempre umas garotinhas que vão
conversando comigo até em casa. Quando eu estou indo para o ponto de ônibus,
minha mãe teima em me levar pro ponto, mas eu deixo, tudo bem, eu compreendo,
quando ela não está eu vou sozinha. Quando vêem que eu estou chegando ao
ponto de ônibus, sozinha, as pessoas se prontificam a ver o ônibus para mim,
perguntar se eu vou atravessar a pista, se eu preciso de ajuda e assim vai.
As pessoas chegam a mim e perguntam se eu preciso de ajuda, se eu preciso
ir a algum lugar, se eu preciso de alguma informação. Fico assim observando que
muitos colegas meus, também cegos, passam por situações que são muito
diferentes, muitos deles já chegaram para mim e falaram de situações em que eles
sofreram muito preconceito, muita discriminação, que as pessoas lhes trataram com
pena e eu fico pensando como essas pessoas que estão na mesma condição que
eu se comportam? O que é que eles fazem e o que eu faço que é diferente? Por
que isso não acontece comigo ou porque o que acontece comigo não acontece com
o outro que está na mesma condição que eu?
Eu não sei responder, sei que às vezes a gente sente que é discriminado, às
vezes a gente sente que as pessoas não dão atenção, mas eu costumo jogar pro
alto sabe, eu costumo jogar a bola pra frente, continuar caminhando, porque eu fico
assim pensando, se eu não fosse cega, qual seria o meu comportamento diante de
um cego? Eu poderia me comportar como essas outras pessoas, sinto que às vezes
as pessoas querem ajudar mas elas não sabem como ajudar.
Acredito que o deficiente precisa também ter esse tato, sentimos a
necessidade de que as pessoas nos compreendam, mas será que nós
compreendemos o outro? Porque, veja: uma coisa que sempre é levantado,é que diz
assim “ah, quando chama de ceguinho é preconceito, é discriminação”, mas até que
ponto aquela pessoa que chama de “ceguinho” está agindo com discriminação?

Nesse caso me lembro muito de meu avô: para ele falar a palavra cego, era
muito pesado, mas se falasse ceguinho para ele não era, como se amenizasse o
efeito mesmo sabe? Ele não falava a palavra ladrão, ele dizia que essa palavra era
muito pesada. Ele usava qualquer outra expressão mas não usava essa palavra, fico
refletindo até que ponto as pessoas estão realmente agindo com preconceito,
porque uma coisa é você que é instruída chegar pra mim e dizer “Oi ceguinha!”,
você tem uma intenção, mas outra coisa é uma pessoa que é ignorante e que talvez
não saiba como chegar a mim, me chamar “ô menina de rosa”, pode ter várias
meninas ao meu lado que estejam de rosa.
Tem que ter esse tato e essa paciência com os outros. Costumo não exigir
muito das pessoas videntes. Quando sinto que me chamam de “ceguinha” por
zombaria, por piedade, não. A gente precisa se impor, mas quando eu vejo que é
por solidariedade, eu percebo muito esse tratamento em pessoas mais velhas, nos
idosos e pessoas menos instruídas, quando usam a expressão “ceguinho” procuro
ter mais paciência, não sei se o convívio com meus avós, o convívio com gente
velha me ajudou, sabe, então eu busco compreender.
A gente sente tudo isso, mas mesmo assim, a gente também talvez tenha que
pesar tudo isso. Agora também tem um outro detalhe, a gente fala muito do
preconceito que os outros têm com a gente mas, e o preconceito que eu tenho
comigo mesmo, às vezes você não está me tratando com preconceito, você não
está me discriminando, mas eu posso estar me discriminando. É... deixe-me ver uma
situação na faculdade... não tem nenhuma experiência que eu possa relatar que eu
tenha sofrido discriminação de professores ou de colegas na faculdade, mas eu
posso lembrar de algumas situações que talvez eu tenha me sentido assim, de
pensar “eu não vou conseguir fazer isso”, “eu não vou conseguir isso porque eu sou
cega”.
Exatamente, lembro muito bem que fiz uma disciplina chamada “Restauro” e
que no curso de História tem ênfase em Patrimônio Cultural, já cursando a disciplina,
chegou o momento do estágio. As aulas eram muito visuais e eu sempre contei com
a colaboração dos colegas e dos professores na descrição das imagens. Por isso
não posso dizer que os meus colegas me deixaram de lado e que o professor não se
importou porque eu não enxergava, sem sequer procurar de alguma forma adaptar
aula para que eu pudesse ter acesso, para que eu pudesse de fato participar, isso
não posso falar. Porém, quando chegou o momento do estágio fiquei pensando “O

que é que eu vou fazer numa sala de restauração?”, “O que é que eu vou fazer, eu
não tenho condição de fazer nada daquilo que a professora falou” e aí eu mesma
quebrei a cara porque quando eu fui fazer o estágio, consegui fazer algumas coisas.
O próprio restaurador responsável pelo setor ficou surpreso, senti que ele
ficou surpreso quando cheguei com as duas colegas pra fazer o estágio, era como
se eu tivesse com a capacidade de ler o pensamento dele, como se ele pensasse
assim “Mas, o que essa menina veio fazer aqui?”. Ao longo do estágio a gente foi
conversando. Ele foi buscando atividades que ele via que eu poderia realizar, e eu
consegui fazer algumas coisas. Fiz o meu relatório dentro das atividades que eu
consegui realizar na disciplina em Restauro. Eu mesma pude mostrar e comprovar
que dentro do setor de restauração poderia fazer alguma coisa, mesmo tendo a
limitação visual.
Um outro exemplo é que muitas vezes eu me pego pensando assim “Mas
pôxa, não aparece ninguém na minha vida porque eu sou cega”. Tenho certeza que
se passa na cabeça de todos os deficientes, de pensar “Eu não consigo trabalhar
porque eu sou cega”. Só que depois, eu começo a refletir e percebo que existem
tantas pessoas que não estão na condição da deficiência e estão sozinhas, sem
trabalho, passando por essas situações também.
Como mulher não me recordo de ter sofrido preconceito de gênero.
Bom, eu me assumo como negra, sabe, nos relatórios, nos questionários, eu
me assumo como negra e isso vem, mais uma vez eu me volto lá para o meu avô,
eu sempre gostava quando ele me falava assim “Escapou de branco, preto é”.
Então, se você não é branco, você é negro, se você não é branco nem negro, você é
indígena. Mas, como a gente vive num país, numa terra em que tudo é tão
misturado, então a incidência da gente se considerar como negro é muito maior do
que tentar se considerar como branco, só que a nossa sociedade é contraditória: aí
vem toda uma questão histórica, que acredito já estar até no nosso gene, essa
questão da discriminação, da rejeição do negro.
Muitas vezes a gente não consegue assumir-se enquanto negro, porque
quando você declara-se negro, é como se as portas se fechassem, é como se as
pessoas se afastassem, porque isso já está incutido em nós. Então, eu observo que
muitas pessoas não se consideram enquanto negras para que não sofram essa
questão do afastamento, da rejeição, só que elas são negras, e qual é o mal em ser

negro? E qual é o mal em ser branco? Não faço parte de movimento negro porque
eles são muito radicais. Não gosto de radicalismos em nenhum aspecto.
Vou te dar um exemplo: hoje eu faço, vamos supor, parte de um movimento
negro que é radical e que quer condenar os brancos mas, vamos supor que você é
branca e que toda sua família é branca, só que aquilo que o europeu, que deu
origem aos seus ancestrais, fez, não é culpa sua, sabe, você não pode pagar pelo
crime que aqueles lá atrás cometeram, você não pode pagar pelo preconceito que
outros brancos incutiram na sociedade, como eu também não posso ser vitimada por
esse preconceito, então eu penso assim: seria muito melhor que as pessoas se
assumissem enquanto pessoas, como seres humanos.
Infelizmente nossa realidade não é essa, as pessoas não querem se
considerar como negras para que não lhes falte oportunidades. Eu sou negra, pinto
meu cabelo de loiro, estico, enrolo, o cabelo é meu, eu faço com ele o que eu quiser,
sabe, eu não gosto desses movimentos que lhe dizem o que você tem que fazer, o
corpo é seu. Aceito quando lhe dizem por exemplo “Olhe Ivone, não faça isso
porque vai prejudicar o seu corpo, vai prejudicar a sua saúde”, mas, determinados
atos, se você vai encrespar ou alisar o cabelo, o cabelo é seu, se eu quero um
cabelo comprido eu posso comprar meu cabelo e passar

a usar meu cabelo

comprido, ou se eu quero um cabelo louro e eu posso pintar, se amanhã eu quiser
ele curto e preto eu também posso fazer, a mesma coisa é a minha indumentária.
O que eu observo nos movimentos é que falam tanto de segregação e eles
segregam, porque o negro tem que se vestir e se comportar dessa forma, o cabelo
tem que ser assim. Já tive contato com pessoas do movimento negro, tive uma
amiga que entrou no movimento negro e eu disse pra ela, “Você não vai ficar”,
porque ela pensa relativamente como eu, sabe, eu disse “Sabe por que você não vai
ficar?”, “Porque eles são radicais, e o radicalismo também é coisa que você não
gosta, você não concorda, então quando começarem a chegar nessas posições
extremadas você vai estranhar”.
Ela é muito negra, ela gosta do cabelo dela bem liso, então quando eles
começaram a criticar o cabelo dela alisado, ela começou a achar que estava errado
da parte deles. O fato dela alisar o cabelo para eles era um pecado mortal, afinal o
que importa o cabelo se ela se assume como negra? Porque eu penso assim, a
questão do você assumir ou não se assumir vai muito além da sua aparência,
conheço pessoas brancas que declaram-se como negras porque tem negros na

família, ao passo que conheço pessoas negras que não se assumem como negras
porque tem um ancestral lá longe, lá atrás que não era negro, que era índio. A
pessoa prefere se assumir como índio, mas não quer se assumir como negro.
Minha opinião quanto à questão da mestiçagem é essa: como eu falei para
você, o pensamento de meu avô é a minha referência. Quando ouço os termos
“moreno”, “mulato”, “caboclo”, “mestiço”, “café-com-leite” penso que é para
amenizar, para dizer que você não é negro de fato. Por que não encontrar um termo
que amenize, para dizer que você não é branco de fato? Mas essa amenização,
essa suavização é só uma questão do negro, então é assim: é moreno, não é negro.
Essa é a terminologia da negação.
As falas “Ah, não mais você não é negra não, você é morena”, “Ah não, você
não é negra não, você é mulata”, “Ah, é cabo-verde”, é “café-com-leite” é cor “disso”
é cor de “mel”, chamam de cor de “mel”, são parte desta negação.
Outro exemplo que considero importante: você vai comprar uma roupa, uma
meia fina e diz assim na embalagem “cor da pele”. Qual é a cor da pele? A cor da
minha pele pode não ser a cor da sua pele. A gente dizia assim “Mas essa cor da
pele não é a cor da minha pele”. No entanto a outra cor que tem lá ou é branca ou é
negra, e as meias pretas pouco são usadas por pessoas negras, não é verdade?
Por que será? Eu não sei, acho que tem muitas coisas para serem repensadas,
algumas outras você também precisa jogar pra frente se não a gente entra em
parafuso, em paranóia, você começa a ver preconceito e discriminação em tudo e
em todos.
É aí que entra a questão da Educação, ela é importante, porque da mesma
forma que ela legitima, até porque tivemos uma Educação muito moldada pelo
Iluminismo, não podemos esquecer que nós estamos numa sociedade de base
capitalista, mas ainda assim a Educação também tem um lugar outro que é o lugar
da desconstrução. E o bom disso é essa abertura que a gente consegue hoje já ter
nas salas de aula, de o aluno ter essa liberdade para questionar, que talvez eu não
tenha tido na infância, afinal, o que o professor ditava era a verdade absoluta,
quando a gente questionava os colegas podiam até dizer “Ah, mas essa aí fala
demais”.
Hoje temos essa abertura. Precisamos levar aos alunos o exercício do
questionamento, acredito que esse seja um papel muito importante do educador.
Levar também o questionamento para o aluno, não esperar só que ele questione,

mas fazê-lo questionar. Colocando algumas interrogações na cabeça dos nossos
alunos para que eles possam pensar também, mas pensar sobre isso, pensar a esse
respeito, pensar neste aspecto, refletir acerca disso, desses termos, dessa
necessidade que se tem de “rotular”, em “classificar”, como no questionário social do
vestibular que coloca “qual é a sua cor?”, com o qual nunca concordei.
Para quê que a universidade quer saber a minha cor, para saber se eu tenho
condições de entrar ou não? Para saber se eu tenho condições de cursar aquela
faculdade ou não? Porque eu acredito que seja unicamente para isso. É demarcar a
cor como uma diferença desigual, e é por isso que as pessoas não se assumem
como negras, porque existe essa desigualdade, se nesse questionário social, eu vou
fazer um curso de Direito, eu não sou branca, mas seu eu colocar que eu sou negra,
vai pesar, então eu coloco aqui que eu sou morena ou parda, só exemplificando.
Não será isso que se passa na cabeça de milhares de estudantes?
Nunca passei por nenhuma situação de constrangimento por ser negra. A
deficiência se sobrepõe à questão racial, com toda certeza. É porque assim, vai eu,
vai você, vai um monte, todo mundo preto, branco, azul, de bolinha, de listra, mas as
pessoas enxergam primeiro aquele que está com a bengala. Se aquele que está
com a bengala é preto, branco, de listrinha, é azul, é cor de abóbora, eles vão ver
depois, mas vêem primeiro a deficiência, porque é o mais diferente, é o “diferente”
do diferente.
Lembro que na minha infância meu pai era bem negro, cabelo bem
enroladinho, bem durinho. Minha mãe ela já tem a pele um pouco mais clara, mas
também os cabelos não são lisos, tinha um cabelo misturado porque minha avó
tinha um cabelo mais encrespado e meu avô tinha um cabelo mais liso, a família de
meu avô, meu avô era branco, pele bem clara mesmo, cabelo liso, cabelo preto, os
lábios finos, o nariz fino, com as feições de uma pessoa branca, minha avó não,
minha avó tinha aquele corpinho mais de negro, uma mulher mais baixinha, mais
encorpada, geralmente as mulheres negras têm mais corpo, têm mais quadril, o
cabelo mais encrespado, o nariz mais achatado, os lábios mais grossos e minha
mãe saiu uma mistura.
Quando a gente era criança não usava nada no cabelo, era shampoo e creme
para pentear, nossos cabelos eu lembro que eram verdadeiras “matas”, minha mãe
que trançava, fazia coque, fazia penteados diferentes e nunca teve esse problema.
A gente começou a querer alisar o cabelo depois que chegou a adolescência, aí vem

as vaidades da adolescência. Meus pais também nunca se opuseram, nunca
disseram “não, você não vai alisar o cabelo porque você é negra”. Eles sempre nos
deram liberdade.
A questão do preconceito racial não lembro da gente tratar em casa, não sei
se era uma coisa que não acontecia ou mesmo não passava apercebido de repente.
Quando a gente é criança às vezes nem se prende às essas coisas. Depois que
você começa a amadurecer é que começa a fazer uma reflexão, aí você volta para a
infância para ver se aquela situação, aquela vivência sua foi carregada de
preconceito ou não. Hoje, muitas crianças sofrem com isso de forma explícita. Existe
uma lista de fatores e situações que levam essa criança a começar a pensar, vem a
questão econômica, vem a questão da própria instrução, da Educação, do ambiente
familiar, da comunidade onde vive, da profissão do pai e da mãe, tudo isso pode
levar essa criança a perceber, a dar-se conta se ela está sendo vítima ou não de
uma discriminação.
Por isso vejo a Educação como sinônimo de “acesso a”. Uma espécie de
veículo que vai te possibilitar a chegar em algum lugar. Vejo a Educação em vários
aspectos: no aspecto doméstico, nas normas domésticas, na educação do bom
tratar, do respeito ao outro, a educação em termos de instrução, isso vai te
possibilitar a chegar num ambiente de trabalho e conviver bem com as pessoas.
Você pode ter muita instrução, mas se você não disser aquelas palavrinhas mágicas
que a gente aprende lá na infância como “com licença”, “por favor” e “obrigada”,
você não terá boas relações no trabalho, você precisa respeitar o outro, você não é
o dono da verdade, você pode ser o chefe do setor, mas você não é o proprietário
dos seus funcionários.
A Educação é o veículo que vai possibilitar a você fazer várias reflexões,
coisa que para as pessoas que não são instruídas fica mais difícil, elas podem
refletir? Podem, porque elas também sofrem na pele o preconceito, mas se você tem
um nível maior de instrução sua reflexão é mais aprimorada, você observa o que
acontece ao seu redor, em termos econômicos, em termos políticos. As pessoas que
não têm instrução não conseguem perceber e se conseguir perceber talvez não o
façam, não com tanta profundidade. Ficam sem realmente perceber o que acontece
nas nossas esferas políticas e como brigar por isso, se você não tem determinado
nível de instrução, você não tem condição de brigar por aquilo que você tem direito.

Observo que na nossa sociedade educar não é prioridade, porque aqueles
que retêm um nível maior de instrução, de poder aquisitivo, de poder político, várias
influências, não se preocupam porque se isso for dado a todo mundo por igual eles
vão sair de onde eles estão: as pessoas vão começar a questionar, as pessoas vão
começar a reivindicar, e isso não é do interesse deles.
A Educação é esse veículo que tem muitos freios: você solta o veículo, mas
quando ele começa a engatar, quando ele começa a andar de verdade você vai lá e
freia, é como se dissesse “Mas você só vai até aqui”, e aí tem uma parte da parcela
ousada da sociedade que diz “Mas eu quero ir além”.
Relacionando o que eu disse com a questão do preconceito racial, a questão
de você se assumir ou não enquanto preto, branco, azul, de bolinha. Para que você
possa chegar até lá, ou você faz isso, ou você adere, você se submete ao freio.
Lembrei de três situações assim: ontem eu vi um trecho da novela que está
passando, da menina que ficou tetraplégica e ouvi que foi criado um blog para ela.
As pessoas que acessavam esse blog questionavam se ela não tivesse a condição
econômica estável se ela estaria avançando tão rapidamente.
Na cena, a moça tetraplégica e as suas irmãs começaram a refletir sobre isso.
Pensei comigo mesma “Isso é uma grande verdade”, porque existem muitos
deficientes que poderiam estar na mesma condição de assistência que ela e não
estão porque não tem uma condição econômica adequada e, o Estado, por sua vez,
não dá essa condição que deveria dar, em termos de política social, política de
saúde. Em suma, todos são iguais, os direitos são iguais, mais as oportunidades não
são, porque o fator econômico influencia muito em tudo, no acesso à Educação, no
acesso à qualidade de vida, no acesso à cultura, o poder aquisitivo é uma influência
muito grande.
Eu lembrei de outra situação, eu estava conversando com meu colega aqui do
setor Braille, o Mário: a questão das políticas de reparação. Comentei “o Prouni é
ótimo, mas o Prouni e tantas outras políticas abrem as portas para que o estudante
entre na Universidade, mas eles só fazem abrir a porta e você entra, mas a
permanência não existe, você tem que se virar, ou seja, você iguala o direito no
sentido de colocar o estudante carente, lá dentro, mas as oportunidades lá dentro
são diferentes, ele precisa ter acesso ao material, todo dia tem xérox, ele precisa
sair do trabalho pra ir pra faculdade, ele precisa de caderno, ele precisa de tênis”.

A outra situação é que todas as escolas têm que receber a criança com
deficiência, ótimo, perfeito, a escola está preparada? O professor está preparado?
Os alunos estão preparados? Eu tenho uma irmã que tem 36 alunos e mais 04
alunos com deficiência, e deficiências diferentes, e acontece que ela não tem o
preparo para trabalhar com essas crianças e a escola simplesmente aceitou uma
determinação da lei da Educação que a escola tem que aceitar. Não é você fechar
as escolas especiais e colocar as crianças e os jovens com deficiência numa escola
pública e acabou, você iguala o direito no sentido de colocar outras crianças com
crianças que não têm deficiência, mas você não dá oportunidade dessa criança com
deficiência se desenvolver como as outras crianças porque ela precisa de uma
assistência diferente.
Igualar os direitos não significa igualar as oportunidades, é uma forma de
mascarar, eu vejo isso como uma forma de mascarar, pois todo mundo tem direito à
universidade. Para exemplificar vou falar de uma outra situação: eu lembro que
quando eu nasci nós estávamos na ditadura militar e todo trabalhador de carteira
assinada tinha direito à assistência médica, eu me lembro que era do INAMPS,
INPS, uma coisa assim, e eu lembro que nós como dependentes de meu pai, nós
tínhamos uma carteirinha e em qualquer hospital ou clínica pública a gente era
atendido, aquele que não tinha a carteira assinada, ia pra a emergência ou pro
pronto-socorro, aí veio a política de FHC que unificou o sistema de saúde, ótimo,
perfeito, todo mundo tem direito à saúde pública, mas a saúde pública não está
saudável.
Por um lado você beneficia, mas por outro lado você simplesmente esquece,
então você mascara o problema, não concordo hoje com aquela política da ditadura
militar que só tinha direito à saúde pública quem estivesse trabalhando, pagando a
previdência, não concordo, mas também eu não posso concordar com a situação de
que todo mundo tem direito a um sistema de saúde que não lhe atende.
Voltando à questão da deficiência concordo quando se diz que a criança tem
que se relacionar com outras crianças que não são deficientes na escola regular.
Mas discordo que essa criança deficiente não tenha a instrução, o nível de instrução
que ela precisa, da forma que ela precisa, atendendo primeiramente suas
especificidades e/ou limitações.
Você é professora, hoje você sabe o Braille, você tem outra visão, mas se
você fosse como tantas outras professoras que não sabem o Braille, que não sabem

nada de autismo, que não sabem nada de Síndrome de Down , receber uma criança
hiperativa, numa sala de 35 alunos, não há como você não dizer “o que é que eu
vou fazer?”. A gente vai para os seminários, para os congressos, para as palestras e
vê tudo isso sendo cobrado de professores e professoras, já cansado(a)s,
decepcionado(a)s, frustrado(a)s, exigindo que se atualizem, se capacitem, sabe, que
se adéqüem a essa nova situação. Eles precisam fazer isso, mas sozinhos não vão
dar conta.
É difícil, existem situações que são verdadeiras bolas de neve: a escola tem
que se preparar, o professor tem que ser capacitado, porque a família precisa
entender. E o Estado? Também precisa assumir a responsabilidade de capacitar os
professores, de adequar a escola, não é só jogar os meninos lá, não é só jogar os
jovens na universidade. Isso não vai resolver, eu volto àquela questão do freio da
Educação, a criança entra na escola, na escola que quer, para isso tem escola, só
que essa escola está freada, ela não vai avançar.
Por isso que essa questão da identidade racial é extremamente importante. É
preciso que o deficiente visual, de fato, tenha essa questão como foco determinante
em sua vida. Precisa porque eu conheço uma situação de um colega que ele é
negro, mas criaram na cabeça dele, porque perdeu a visão ainda recém-nascido,
que ele é branco. Ele não consegue se assumir enquanto negro porque foi educado
assim, cresceu ouvindo dizer que ele era branco. O discurso impõe verdades que
muitas vezes não nos pertencem, exercendo fortemente grande influência sobre as
pessoas.
Esse rapaz cresceu acreditando que era branco e quando se fala em
identidade racial e deficiência visual uma coisa é o deficiente visual que fica
deficiente depois de adulto, depois assim, de uma certa idade que lhe deu uma
maturidade. Outra coisa é a criança que nasce cega. Outra coisa é a criança que
fica cega na infância. Todo discurso que vai ser lançado para ela, que vai ser
lançado em torno dessa pessoa, tudo que vai ser falado pra essa pessoa, tudo que
vai ser construído certo, para essa pessoa que fica cega ou que nasce cega, vai ter
uma influência muito grande no que diz respeito à questão racial.
Me questionei por que a família desse meu colega não ter dito que ele era
negro, por que fez ele acreditar que ele era branco? Porque talvez essa família
acreditasse que se ele se assumisse enquanto negro ele não teria oportunidades.
Só que esta família está tão cega socialmente que esquece que os outros, a outra

parte da sociedade, são os outros que estão enxergando, e estão vendo que ele não
é branco.
A família e a escola têm um papel muito importante no que diz respeito a essa
criança compreender-se como negra, ambas têm um papel importante de não tentar
mascarar as coisas. No contexto da família, que muitas vezes tenta proteger a
criança, você precisa falar a verdade porque essa pessoa vai crescer e ela vai
enfrentar o mundo lá fora, mesmo que seja duro. A criança precisa estar consciente,
e isso não se estende apenas à questão racial: precisa estar preparada para
assumir a cor da sua pele, o tipo de seu cabelo, sua condição social, sua condição
de pessoa com deficiência, ela não pode viver sob uma maquiagem.
A família pode tentar proteger demais, mas um dia vai ter que se afastar
relativamente, porque a pessoa precisa conviver. Você superprotege o seu filhinho
contra a sociedade lá fora, mas quando ele passa a conviver nessa sociedade, vai
estar tão desprotegido que não saberá enfrentar as situações. Nunca me esqueci de
um texto que eu li intitulado “Será que a minha cor vai sujar a água?”. Nesse texto
tinha um garotinho com a pele bem pretinha, no meio de um monte de gente, com o
cabelo bem encarapinhado e ele se perguntando “Será que a minha cor vai sujar a
água?”, porque a cor do negro é uma cor diferente.
Por isso acho o termo raça uma palavra tão forte. Porque você utiliza raça
para distinguir os animais, quando você traz para a questão do humano, todos nós
fazemos parte de uma mesma raça, porque entre felinos existem raças diferentes, é
tigre, é pantera. Mas entre os seres humanos o que vai diferenciar é a estatura, é o
corpo, é a cor, mas o que eu tenho, a mulher lá na África também vai ter, a menos
que ela tenha uma deficiência, o corpo dela vai ser igual ao meu: os olhos, a boca, o
nariz, as mesmas características, o que não acontece no resto do reino animal, para
mim é complicado pensar essa questão ligada à raça.
Dizer “Olhe, pra mim raça é isso...”, é difícil. É muito complexo. Mas quando
trato do aspecto social da discriminação vejo que o ato de assumir uma identidade
racial determinada e, no meu caso, negra, tem uma implicação política. Com
certeza, tem sim, justamente porque, aquilo que eu estava falando, quando você se
assume pertencer a uma das raças, tem uma repercussão totalmente diferente em
tudo, na questão da Educação, da inserção no mercado de trabalho, do convívio
com a sociedade, na questão cultural, logo, o assumir de uma determinada raça vai
ter essa repercussão política e aí você começa a perceber o seguinte: se eu me

assumo enquanto índio, o resultado é esse, então é melhor me assumir, como
minha pele tá mais para branco do que para negro, é melhor eu me assumir
enquanto branca porque a repercussão política, a aceitação vai ser diferente.
Isso acontece com quem se assume enquanto negro também, quando coloca
que “Não, eu vou me assumir enquanto negro porque eu sou negro, porque eu vou
lutar pelos meus direitos, por igualdade, por oportunidade, por isso ou por aquilo”.
Geralmente, o que a gente percebe é que as pessoas começam a se esquivar, sabe,
de assumir sua identidade racial negra. Você se assume enquanto índio, mas você
evita ao máximo se assumir enquanto negro porque a repercussão política é muito
mais forte.
Digo isso porque já tive vários relatos que envolvem essa questão da
consciência de uma suposta identidade racial e sua implicação na vida cotidiana: eu
tive um professor de Sociologia quando eu fazia magistério. Ele era negro e sua
esposa era branca. E eles tiveram um filho nascido negro, mais parecido com ele. Já
mais adiante esse jovem foi comprar um carnê de bloco de carnaval. No local
falaram para ele que não tinha mais o carnê. Ele percebeu que era mentira, que era
unicamente pela questão da cor dele. Ele resolveu mandar a mãe para fazer o teste.
Meu professor era também advogado. Para mãe, branca, loura, dos olhos azuis
ofereceram, na hora, o carnê do bloco.
O pai prontamente colocou um processo, o dono do bloco ofereceu o abadá
de graça, e ele disse que não, levando-os à justiça, aquela confusão toda. O que
isso nos mostra? Justamente essa questão, porque a mãe era branca então não
havia limite, mas porque ele era negro, afinal, ele não ia pagar também?
Ainda falando de preconceito lembrei-me que eu tenho uma amiga que sofreu
uma forte discriminação pela idade, com quarenta anos, foi fazer uma entrevista.
Participou de todas as etapas da seleção de trabalho, se saiu bem em todas,
quando chegou à última etapa, perguntaram quantos anos ela tinha, e respondendo
que tinha quarenta, eles colocaram várias desculpas. Em outra empresa a pessoa
que estava fazendo a seleção disse-lhe “Mas você com quarenta anos não vai ter o
pique que os mais jovens tem”. E por aí vai.
Se você é negro não querem te empregar porque você vai trabalhar na linha
de frente. No caixa, por exemplo, você vai estar em contato direto com os clientes, e
se for vendedor, a depender da loja que vai vender e a depender da função que for

desempenhar, porque é assim: se a função é subalterna, está ótimo, mas se é uma
função de chefia, não trabalha porque eles tem um outro padrão.
De fato eu não vivenciei o preconceito racial, eu trabalhei no “Universidade
para todos”, eu trabalhei no Getúlio Vargas, eu trabalhei em Lauro de Freitas, eu fiz
contato em outros trabalhos, fui apresentar trabalhos em outro lugar e
particularmente eu não sofri esse tipo de discriminação, nem pela condição de
deficiente, nem pela questão da cor da pele, da raça, do gênero, nem nada disso,
mas com certeza outras

pessoas já sofreram e, talvez, por estarem sofrendo

isso,quando, por exemplo, respondem a aqueles questionários sociais elas passem
a não se assumir enquanto negras.
Mas não é todo mundo que omite não. O filho de uma voluntária aqui do setor
tinha um cabelo blackpower e ele foi fazer um estágio numa determinada agência
bancária. O responsável pelo estágio do setor falou “Se você quer estagiar aqui,
corte o cabelo”. Ele disse “Eu não vou cortar meu cabelo, não é meu cabelo que vai
dizer, que vai determinar se eu sou bom ou mau funcionário”. O chefe insistiu em
dizer “Se você quiser ficar corte o cabelo”. Não deu outra, ele teve que sair, tiveram
que colocar ele para fora. São essas coisas, as pessoas vão se calando e aceitando
essas imposições para não perder as oportunidades que vão surgindo, e, assim, os
preconceitos vão permanecendo.
A resistência é necessária. Porém, é difícil resistir de barriga vazia, sem
moradia, é difícil resistir por vários motivos, você resiste, inclusive, a não se assumir.
Vou citar um outro exemplo: eu tenho uma irmã que fez um trabalho durante seu
curso de na graduação e ela estava discutindo as religiões de matriz africana. Na
pesquisa ela constatou que muitos alunos são membros de religiões de matriz
africana, mas, eles não se assumem, porque se chegarem à sala de aula e falarem
para o coleguinha que pertencem ao candomblé todo mundo vai crucificá-los,
dizendo que são filhos do demônio “Ah, você é filho do diabo!”.
Para eles serem aceitos pelos outros colegas eles não resistem, vão
aceitando isso, abandonando aquilo que eles acreditam, vão disfarçando, deixando
pra lá, escondendo suas religiosidade, só pra serem aceitos. Portanto, da mesma
maneira que é difícil resistir de barriga vazia, muito mais difícil é resistir sozinho.
Precisamos refletir, “Por que é que as pessoas não estão resistindo a tudo
isso?”. Então, na situação econômica em que vivemos, como não cortar o cabelo
blackpower? Como não espichar e alisar o cabelo? Como não fazer uma dieta

porque o padrão do uniforme daquela empresa é quarenta e dois, e se você veste
quarenta e seis, e se você quer ficar você tem que fechar a boca, para caber dentro
da farda!
Certo dia estava no salão, de repente chegou uma cliente e ela trabalha na
Boticário como gerente. Estávamos conversando e saiu o assunto de obesidade.
Perguntei “Tem algum gordo na Boticário?”. A pessoa se calou. A dona do salão de
beleza falou “Ah, mas você também tem que observar que essas empresas fazem
uniformes que têm um padrão”, como se quisesse amenizar. Então eu disse “Mas
sabe porque é assim? Porque a sociedade diz que ser gordo é feio, que gordo é
preguiçoso, é lento, que gordo não tem capacidade”. Ela disse “Não, não é assim”.
Eu disse “ É assim sim”.
E continuei “Se não é assim, então admita um gordo na empresa”. No dia-adia você vê as situações de constrangimento pelas quais as pessoas obesas
passam. No torniquete, na catraca do ônibus. A pessoa chega numa lanchonete e os
bancos são tão estreitinhos que até eu com o bumbum deste tamanho não consigo
me sentar direito. Nós, mulheres com os quadris largos passamos por isso. Você vai
numa loja, a moda agora é salto, mas eu gosto da minha sandália baixa, eu não
acho o que realmente quero calçar.
A moda nos impõe o salto, mas, por exemplo, tem mulheres que são idosas.
Como resistir a essas ditaduras? Nas lojas, os compartimentos e as seções são tão
estreitos que uma pessoa mais larga, uma pessoa mais gorda tem dificuldade para
se deslocar, mas não impossibilidade. E um cadeirante, como é que faz?
Precisamos aprender a criticar. A crítica é necessária. Veja outra questão:
quando se trata de cotas, de políticas públicas, a identidade racial é ainda algo que
se coloca como uma incógnita na vida das pessoas: eu posso me assumir no
questionário social enquanto deficiente, mas se eu colocar que eu sou negro, isso
vai pegar mal.
Estava me lembrando de uma pessoa, com a qual falei poucas vezes. Ela é
uma mulher cega, idosa. Não sei se ela ainda está com esse comportamento. Várias
pessoas disseram que quando ela pedia auxílio para atravessar a pista, ela
perguntava se a pessoa era negra ou branca. Me remeto então para aquele filme e
aquele livro “Ensaio sobre a cegueira”. O momento do filme em que é dita a frase “A
condição de cego não determina se você é bom ou é mau”. Então a condição de ser

cego não vai determinar se você é vítima de preconceito ou se você é o
preconceituoso.
Outro fato que me lembrei agora: tia de meu avô queria conhecer minha avó.
Eles eram de Aracaju, minha avó também é de Aracaju. A tia de meu avô veio pra
Salvador para conhecer ela. Essa tia não enxergava mais, ela estava cega. Quando
ela conheceu minha avó, começou a tatear o braço dela, foi tateando até chegar no
cabelo encarapinhado de minha avó. Notando o cabelo diferente ela disse assim
“Ah, minha filha você é negra não é? Negra não, você é preta não é?”. Isso é muito
forte.
Eu falei com o Mário hoje à tarde e eu disse “Mário, as pessoas às vezes se
enganam com aqueles que são deficientes, eu vejo, eu observo no meio de pessoas
deficientes, muita discriminação, muita falsidade, pessoas que estão usando da
própria deficiência para chegar em algum lugar, ou então se aproveitando da
deficiência do colega”, porque eu falei para Mário “Mário, quantos de nós não se
comportam dessa forma? Ah, eu quero fazer um sinal para Ivone, e eu faço porque
eu sei que aquele que está do lado de Ivone é cego como eu e não vai ver”.
Isso não é forte? É muito forte, você há de observar que muitos rapazes e
moças cegas não querem se relacionar com outro que tem deficiência, porque não
querem um deficiente do lado. Tanto que quando conhecem alguém, perguntam
assim “É preto (a) ou branco(a)?”; “Como é o cabelo dele(a)?”; “Qual a cor dele(a)?”;
“Ele(a) é bonitinho(a)?”; “É gatinho(a)?”; “É gordo(a) ou magro(a)?”. É aí que às
vezes as pessoas se enganam e pensam assim: “Por que a pessoa é deficiente
então é desprovida, despida de preconceitos. É um gênio. É uma pessoa
maravilhosa. É um anjo”.
Ou então assim: quando o deficiente visual ingressa na faculdade “Nossa,
você é mais inteligente do que as outras pessoas” ou então assim “Ah, porque o
deficiente é uma pessoa tão caridosa, é uma alma tão boa, tão meiga”. Não se
engane, isso é uma representação. É preciso conhecer a pessoa que, mesmo sendo
deficiente, tem o seu caráter próprio. Um é deficiente visual, ou outro é deficiente
auditivo, o outro é cadeirante, mas cada um tem seu caráter. Não vejo muita relação
entre deficiência e formação de caráter, não vejo que exista relação entre essas
duas coisas.
Vou te dar um outro exemplo mostrando que a deficiência não tem relação
com o caráter da pessoa: eu malho numa academia e ontem eu estava conversando

com a minha professora e ela falando justamente isso “Olha Renata, você tem essa
deficiência visual mas você é uma pessoa de que outras pessoas gostam
independente disso, o pessoal daqui da academia gosta de você, as meninas ficam
na expectativa de sua chegada para ajudar você a atravessar a pista, aliás, para te
ajudar quando você vai embora também”. E quando eu preciso de ajuda falo, se não
precisar falo também, numa boa. A professora continuou “Só que um colega seu, um
rapaz deficiente, quando eu fui oferecer ajuda para ele, me tratou com tanta
grosseria Renata que, eu me afastei”.
Eu falei pra ela “Mas é justamente isso que eu estou sempre ressaltando, às
vezes a gente fala que as pessoas nos tratam mal, nós, os deficientes, mas de que
forma a gente trata as pessoas?”. Teve um rapaz, ele é motorista, uma vez ele me
ajudou a atravessar a pista, ali subindo o shopping Piedade e ele disse assim “Olha
minha amiga, você e outros mais eu ajudo, mas tem um colega seu aqui que é cego,
que se ele precisar de ajuda eu não vou ajudar não”.
Quando trabalhei no Getúlio Vargas, a diretora da escola viu que eu era cega
e me tratou como se tratava qualquer outro professor. A coordenadora cobrava de
mim o que cobrava de qualquer professor, ela percebia que eu tinha uma limitação,
que precisava de ajuda, ela sentava comigo e preenchia a caderneta. Eu levava
meus planos de aula, ela preenchia a caderneta com os conteúdos. Falei com os
alunos “A professora aqui não tem como fazer chamada então vocês façam uma
lista de presença”. Eu sei que eles aprontavam, mas quantas vezes eu como aluna
já pedi também para assinar meu nome na lista.
Venho aqui para a Biblioteca, vou para qualquer lugar e procuro sempre me
colocar no lugar do outro. Hoje estou na condição de cega,preciso da ajuda de
algumas pessoas, mas procuro me colocar no lugar da pessoa que vai me ajudar, se
eu chegar com arrogância e com grosseria essa pessoa vai se afastar de mim, e eu
estou numa situação específica, em que necessito do outro num grau maior. Até
porque todos precisamos uns dos outros. São determinadas situações que se você
não sabe chegar, as pessoas se afastam e você fica realmente sozinha.
Por isso que eu vejo a minha deficiência visual com tranquilidade. É uma
situação que nunca me levou ao desespero. Claro que a gente sente, sofre, porque
tem coisas mínimas que eu queria ver. Só que eu dependo de que o outro veja.
Todavia, não é uma situação que me leve ao desespero, de pensar “Ah, ninguém
me ajuda, eu estou sozinha”. Talvez seja isso que falte em outras pessoas cegas, de

pensar que existe um mundo que está ali para se relacionar com você assim como
você está ali pra se relacionar com ele.
Eu chego às lojas e eu digo “Olhe eu quero isso assim e assim...”. Eu lembro
que uma vez eu fui comprar um batom e disse “Eu quero um batom vermelho”, o
vendedor falou “Moça tem tanto batom vermelho aqui, aguarde que eu vou chamar
uma vendedora”. Para nós, mulheres, é muito fácil distinguir os vermelhos, mas,
para os homens, vermelho é tudo vermelho.
A moça me atendeu e falou “Eu tenho esse vermelho assim e assim, se eu
fosse você eu ia comprar esse aqui, porque esse está bom”. Eu disse “Olha, eu vou
confiar no seu gosto, mas se ficar ruim vou falar, volto aqui para falar”. Ela disse
“Pode voltar”. E fui para casa.
Chegando em casa passei o batom, o pessoal aprovou. Quando você deixa
de enxergar Ivone, as pessoas videntes passam a ser referenciais para você, uma
simples frase, do tipo “Olhe Renata, isso aqui tá bom”, pode auxiliar muito, porque a
gente não está mais vendo. Quando você enxerga e você se olha no espelho o
mundo inteiro pode dizer que você está horrível, mas você está gostando. Só que
sem enxergar o referencial é outro. Nesse caso o batom era vermelho, que tom de
vermelho? A pessoa descreve “Olhe Renata, mas esse vermelho não vai ficar bom
para você”. Não é qualquer pessoa que vai ser o seu referencial, a opinião é da
pessoa que está mais próxima de você.
Podem acontecer várias coisas para nós que não enxergamos: você pode sair
com as meias trocadas, com a roupa em tons todos destoados, tudo sem combinar.
Com os cabelos desarrumados sem saber que está desarrumado, sabe, porque às
vezes você não sabe chegar para o outro e pedir ajuda.
Acredito que o deficiente precisa reconhecer que ele não é incapaz, mas ele
está numa situação de certa dependência sim, a gente precisa do outro sim, não se
pode negar isso. As pessoas dizem assim, “Ah, porque você é deficiente você tem
que mostrar para a sociedade que você está fazendo”. Eu não estou aqui pra
mostrar nada pra ninguém. Eu entrei na faculdade porque eu quis. Eu desejava fazer
faculdade, e se eu dissesse que não iria fazer eu não faria, agora eu teria que arcar
com as minhas escolhas.
Fiz a faculdade sem um centavo, ficava doidinha a cada final de semestre,
sem saber o que fazer para estudar o próximo semestre, até que consegui a bolsa.

Foi uma escolha que eu fiz, com a qual tive que arcar. Foi um desafio. Nadar contra
a corrente. Ousar para realizar. Foi o que eu fiz.

A diferença deveria ser mesmo a diferença, cada um tem o seu modo de ser.

Meu nome é Márcia Marinho Ramos. Tenho 28 anos. Nasci em 20 de
dezembro de 1981, na cidade de Feira de Santana. Atualmente resido em um
pensionato aqui em Salvador por causa da Universidade. Meus pais moram lá em
Feira de Santana. Eu tenho um irmão mais velho que mora em Feira também. Estou
me formando agora em Psicologia, pela Universidade Federal da Bahia.
Nasci com glaucoma, durante a infância tinha baixa visão e na adolescência
fiquei completamente cega, mais especificamente, entre os quinze e os dezesseis
anos. Minha vida escolar começa em Feira aos seis anos, comecei na escola
comum. Como eu enxergava um pouco, então, eu cheguei a ser alfabetizada,
inclusive lendo e escrevendo em tinta. Quando eu fiz 09 anos eu vim para o Instituto
de Cegos, porque nessa fase a letra do livro já era pequena para a baixa visão que
eu apresentava. Desse modo ficaria mais difícil para eu poder passar à primeira
série, realmente eu não ia conseguir acompanhar, então vim instituto a fim de
aprender o Braille e todos os outros procedimentos para um deficiente visual poder
ter maior autonomia. No ano seguinte eu fui para a escola regular.
Fiz todo o ensino fundamental aqui em Salvador, estudei na rede estadual,
nos colégios Marquês de Abrantes, Carneiro Ribeiro. Minha relação com a
deficiência visual pode-se dizer que foi tranqüila, mas não deixei de passar por
algumas situações, que acredito, muitas pessoas que não enxergam, passam,
assim, quando eu era mais nova, no início era mais complicado, porque geralmente
os professores pediam para que o colega ditasse, o colega muitas vezes não lia
ainda tão bem, sabe, aquela coisa, até quinta ou sexta série, a leitura muitas vezes
não era tão boa, então às vezes a gente acabava copiando errado.
Na maior parte do tempo foi tranqüilo. Quando eu fiz dezoito anos não podia
mais permanecer no Instituto, voltei para Feira, fiz o segundo grau. Lá começava a
se ter um acompanhamento, tinham professores que trabalhavam com pessoas com
deficiência, eram os professores itinerantes, aqueles que trabalham nas escolas

especializadas e dão suporte aos professores do ensino regular indo semanalmente
na escola para acompanhar nossa rotina escolar adaptando o material pedagógico
para o nosso uso. Tinha também o CAP (onde trabalham também os professores
itinerantes) e tinha a Fundação Jonatan. Durante o ensino fundamental eu estudava
de manhã na escola regular e à tarde eu tinha um acompanhamento no Instituto,
pois era ainda o regime de Internato, permanecendo lá dos nove aos dezoito anos.
Em seguida eu voltei para Feira de Santana, fiz o segundo grau. Depois fiz
um ano de cursinho pré-vestibular. Passei lá para História e para Psicologia. Fiz
Psicologia em Salvador, e aí optei por estudar Psicologia na capital. Todo meu
ensino foi em escola pública. O segundo grau já foi bem melhor, já era maior,
professores já lidavam com isso de modo bem mais tranqüilo, eu já tinha uma
autonomia maior, de ir e vir. Os professores sempre perguntavam “Como é que eu
posso trabalhar com você?” e tal. Eles perguntavam mesmo, eles queriam ajudar,
por isso digo que foi bem mais tranqüilo.
O próprio curso que escolhi fazer, Psicologia, que a gente também já tem
essa idéia, que os profissionais vão estar mais abertos, mais receptivos ao diferente,
com a maioria dos professores também foi tranqüilo. Quando eu tinha alguma
dificuldade falava como eles poderiam estar trabalhando para tornar o material mais
acessível. Na maior parte dos casos os professores foram acessíveis.
Eu já nasci com o glaucoma, os médicos pensaram que eu não enxergasse
nada, falaram com minha mãe, foi aquela coisa, aquela decepção. Meus pais
queriam ter uma filha mulher e essa filha nasce com deficiência, minha mãe falava e
até hoje fala que depois que eu nasci ela ficou tão ruim da memória (risos de Luzia).
Hoje penso que, de fato, era difícil mesmo para eles lidarem com isso, acho que
principalmente minha mãe. Aquela situação do filho sonhado não corresponder ao
filho que realmente chegou, no meu caso, à filha que realmente chegou. Enfim, para
ela e para o meu pai foi complicado.
Depois eles perceberam que eu enxergava quando eu via a luz, pois ficava
mais agitada e tal. Foram percebendo, então, durante a infância que eu enxergava,
que eu corria, que eu não me batia nas coisas nem em ninguém. Na adolescência
mesmo que eu perdi a visão, e como já era algo assim que eles já estavam
presenciando desde cedo, com a minha baixa visão, além disso, eu já estava no
Instituto, onde eu já estava me habituando, então foi tranqüilo.

Para mim, a única coisa chata, assim, na época que você está perdendo a
visão, você começa a perceber que já se bate mais com as pessoas, não consegue
mais desviar dos obstáculos, isso era chato. Acredito que, para mim, a coisa mais
chata na época era eu ir percebendo que estava acontecendo alguma coisa de
estranho, mas, como eu já estava adaptada, já estava estudando em Braille e tal,
então não foi tão complicado assim.Eu sabia que era mesmo diferente em relação
às outras pessoas.
Na escola regular, da primeira á oitava série, meus colegas ditavam as coisas
pra mim. Quando a gente não enxerga e começa a freqüentar a escola, no início é
assim: nas primeiras séries, muitos se aproximavam, alguns tinham mais respeito,
mas eu já usava o Braille, desde a primeira série que eu usava o Braille. A única
matéria com a qual eu não me preocupava era Matemática, pois fazia os cálculos
em negro, mas as outras matérias, a maioria era tudo em Braille mesmo. Me
ambientei com o Braille desde sempre, desde os nove/dez anos.
Quando eu era pequena eu percebia mais os colegas se afastarem, não
quererem ditar tanto, por outro lado, alguns que se propunham a ditar muitas vezes
não liam tão bem. Acho que até a oitava série eu percebia mais essa reação das
pessoas, no segundo grau já era mais tranqüilo. Eu também já lidava melhor com
essa questão, já explicava às pessoas o que era que eu tinha, então, do final do
ensino fundamental pra lá foi bem mais fácil.
Engraçado, a gente conversando sobre isso hoje, essa semana eu estava me
lembrando, no estágio que faço lá, no Instituto de Cegos, de uma situação. É, eu me
lembro assim que teve, (risos de Luzia) engraçado você falando isso porque essa
semana a gente estava lembrando, estou fazendo estágio lá na parte que trabalha
com crianças de zero a cinco anos e a gente estava falando, a funcionária estava
falando, pois ela é da época em que eu estava lá, que teve uma briga minha com
uma coleguinha, e essa colega era negra, depois do ocorrido, ela colocou as duas
de castigo. Ah! ela me mordeu, eu me lembro que essa menina me mordeu, então a
gente brigando com dez/onze anos e ela me mordeu. A funcionária deixou as duas
de castigo, aí eu me lembrei da funcionária dizendo “É o pessoal ficava numa agonia
para você não ser protegida, porque a outra menina era negra e você não, e não sei
o quê...”, mas ela colocou as duas de castigo, ela não me tratou com diferença não.
Ela disse que deixou as duas de castigo, eu acho que na hora ela pensou que
eu não tinha tanta culpa, porque na verdade eu fui mordida entendeu? Mas ela

acabou fazendo isso para não parecer uma coisa de estar protegendo porque uma é
negra e a outra não. Pra que não ficasse caracterizado como uma situação de
preconceito.
Bom. Eu sou morena, eu digo que sou morena, assim, parda, como as
pessoas chamam. Eu me considero morena, dizem que pareço com uma índia, sei
lá, eu me considero parda. Não me defino nem como branca nem como negra,
quando você fala nessa coisa da definição da identidade étnico-racial a partir da cor
da pele, sinceramente, para mim isso não tem muita importância, principalmente
hoje não tem muita relevância não. Principalmente hoje, sei lá, principalmente para a
pessoa cega, você acaba conhecendo as pessoas, e vai, começa a conversar, e
você acaba não se ligando nessa coisa da cor, o que você vai ver é a conversa da
pessoa, como é que ela é, do que é que ela gosta, se você vai se relacionar com ela
ou não.
Eu vou até lhe falar a verdade, para mim, muito mais do que importante (risos
de Luzia), eu até brinco com isso, muito mais importante do que essas coisas é
saber se a pessoa é uma pessoa cheirosa ou não (muitos risos), a gente acaba se
ligando mais nessas coisas mesmo dos sentidos, entendeu? Por exemplo, pelo
menos para mim: passa um rapaz aqui com aquele perfume gostoso, chama muito
mais a atenção.
A definição da cor de pele, a partir do momento que você se define, pode ser
interessante por um lado porque para você, eu acho, fica mais claro para você o que
você é, sei lá, de repente a pessoa tem essa necessidade, por outro lado, acho que
pode acabar tendo uma cobrança, se acontecer alguma situação você dizer “Ah, é
porque eu sou negra”. Quando você pergunta se é importante a questão de você se
definir como branca, negra ou índia, de acordo à cor da pele, é importante no
sentido da sua identidade mesmo, você saber “Ah, eu sou branca, ah, eu sou
negra”, isso pode ser importante para você, essa questão de identidade.
Como eu estava falando, acho negativo assim, porque podem acontecer
situações, e você se vitimizar, do tipo “Ah, eu sou negra, ah, isso aconteceu porque
eu sou negra”. Agora, assim, nessa questão da cor, isso é bem sério. Outro dia eu
estava assistindo um filme americano, como era o nome? Era... esqueci agora,
parecia que era uma coisa bem, parecia que era uma coisa assim, parecia ali que
era uma situação de uma pessoa com deficiência, aquela coisa que a gente vive
assim. A questão de sempre ter que mostrar que é bom e tal, que você sabe fazer,

porque as pessoas estão sempre ali lhe cobrando. Ou às vezes as pessoas não
estão nem lhe cobrando, mas você se sente cobrado, “Ah eu sou deficiente, tenho
que mostrar um bom trabalho e tal”, vi isso muito assim com ela, a personagem. Ela
trabalhava numa empresa, ela era muito cobrada, e ela era a única pessoa negra
na empresa, entendeu?
Para mim o que se sobrepõe mais, o que aparece mais, é a deficiência, no
meu caso, eu vivencio mais a questão da deficiência. Mas eu acho que as pessoas
negras, elas sentem mais, porque, no caso da pessoa com a deficiência tem uma
mistura de discriminação com super-proteção. As pessoas negras geralmente são
discriminadas, porque na relação das pessoas deficientes com as ditas “nãodeficientes”, assim, metade discrimina e metade superprotege, quer dizer, a superproteção muitas vezes acaba discriminando também, segregando.
Na minha família, e fora também, as pessoas sempre falavam “Ah, você
parece uma índia, na sua família tem alguém que foi índio?”, eu tinha uma bisavó
que dizem era indígena, acho que era uma bisavó. Então para mim ficou isso, eu
pareço com uma índia, a pessoa cega é muito definida assim pelo outro. Isso fica
assim bem marcado, na questão da cegueira, essa coisa de estar sendo nomeado,
de estar sendo falado, ou mesmo definido pela cor da pele e tal, pelo outro, pela
família, pela escola.
Fiz um trabalho de pesquisa no quarto semestre, pesquisando a
representação social da cor da pele. Quando eu conversei com crianças de seis,
sete anos, percebi que as famílias ainda não tinham falado para elas sobre isso, a
escola ainda não tinha falado sobre isso, então para elas pouca importância tinha a
questão da cor da pele, ou seja, em muitos casos a gente percebe que a criança vai
acabar pegando preconceitos da família, da escola, dos seus colegas, e inclusive de
pessoas que enxergam.
O trabalho foi feito com crianças de seis a dez anos: dez crianças cegas e dez
que enxergavam. O resultado batia com o que Dalila, uma autora daqui do Nordeste,
se não me engano, de Sergipe, a única que eu consegui um texto falando sobre a
cor da pele em relação às crianças, eu até tenho o texto se você quiser. Ela dizia no
texto que a partir dos oitos anos, você não percebe mais o preconceito, porque as
pessoas já estão na escola, vão convivendo com as pessoas, é o aprendizado
social. No trabalho que fizemos isso ficou bem marcado. Realmente, com as
pessoas que enxergavam, agora com as crianças cegas, o efeito, na maior parte das

entrevistas, foi contrária, as crianças menores, elas não mostravam preconceito e as
maiores mostravam, entendeu?
Essa relação com a pessoa vidente influencia nisso, pelo menos nessa
pesquisa que a gente fez pareceu que sim, que o discurso da pessoa vidente
influencia a criança não-vidente, ela acaba formando o seu discurso através da
interação com a pessoa vidente. Por isso acho que a questão da Educação ela é
super importante, a forma como os professores trabalham, a gente já pega a
segunda palavra, a Diferença, até dos professores estarem trabalhando mesmo
essa questão das diferenças: não é porque o outro tem uma cor de pele diferente
que deve ser tratado de forma desigual, negativamente falando, se você pensar aqui
em Salvador que tem mais pessoas negras do que brancas, não seria diferença não
é? É a maioria que é negra.
É preciso refletir: por que o mundo tem que ser todo igual? Por que não pode
ter pessoas com deficiência, não pode ter branca, amarela, vermelha, negro? Nesse
sentido, acho que é bem interessante a questão da Educação. A diferença não
deveria ser algo desigual, não deveria. A diferença deveria ser mesmo a diferença,
cada um tem o seu modo de ser. Já pensou, hoje em dia, a Genética, os estudos
têm pensado em desenvolver o ser humano sem deficiência e tal, você já imaginou o
mundo todo bonitinho. A diversidade é importante, ela é importante para que o ser
humano consiga lidar com o outro, independente de ser negro, de ser deficiente, de
ser anão.
Em relação à raça, eu não acho relevante tantas definições: branca, negra,
indígena. Quando você fala em deficiência, sei lá, é você estar de um modo
diferente de muitas pessoas no mundo, sei lá, de um modo diferente, do seu modo,
o que não significa que, pelo fato de ser diferente que você vá viver apartado,
isolado das pessoas.
Em relação à minha cor de pele, não sofri nenhuma discriminação, mas pelo
fato de ser deficiente, com certeza. Até hoje, às vezes, as pessoas ainda têm
algumas atitudes em relação à minha deficiência. Na semana passada, no estágio,
me lembrei de uma mãe contando que ela chegou ao seu interior e o pessoal estava
discriminando o seu filho. Ela tem um filho albino e as pessoas falando “Você teve
um caso com um alemão foi?”, a criança com a pele super branca, a mãe bem
chateada. Infelizmente, as pessoas discriminam mesmo, eu sei que ela estava
contando, depois que ela saiu, eu estava falando com a assistente social “Ô meu

Deus, ela está achando, o filho dela tem dois anos, ela está achando ruim, imagine
eu que já tenho vinte e tantos anos”.
Eu sou evangélica, freqüento a igreja Batista quando estou em Feira de
Santana, mas aqui em Salvador eu tenho ido muito à presbiteriana, que fica aqui
perto, na Rua da Mangueira. Na verdade comecei a freqüentar uma batista mas aqui
em Salvador eu não me identifiquei tanto com as batistas. Comecei a ir numa
presbiteriana aqui perto, sou evangélica há uns sete, oito anos. Não me lembro de
termos discutido dentro da Igreja algo em relação á situação do negro. Claro que
você tem aquela idéia assim, pelo menos, a partir da Bíblia, de que todo mundo é
igual e tal, mas nunca acompanhei nenhuma discussão dessa natureza. Inclusive
em relação ao candomblé. As igrejas batistas e as presbiterianas são igrejas mais
discretas, mais tranqüilas, assim, nesse sentido. Há muitos anos eu não ouço falar
sobre isso, se direcionam mais para a sua própria religião em si.
Agora, sendo mulher, já me senti preconceituada sim. Mulher deficiente é
ainda mais, se tem uma cobrança maior em relação á mulher cega do que o homem
cego. Ainda nessa semana a gente estava falando sobre isso, conversando lá no
estágio, que o homem cego, segundo as falas, “que o homem cego quer uma mulher
que enxerga para poder dirigir pra ele”, geralmente os homens cegos acabam
casando com mulheres que enxergam. A gente conversando, comentando “o
homem cego quer uma mulher para dirigir”, (risos), foi engraçado porque a terapeuta
falou assim “E pra cortar a carne também!”. Eu disse “essa parte de cortar carne eu
não sabia não” (risos), ela comentou “É Luzia, eu também quero um homem pra
cortar carne, eu sempre almoço com fulano e tem a esposa que corta a carne”.
Porque a mulher cega tem aquela questão: se espera da mulher, hoje nem
tanto, mas ainda, na maior parte dos casos, se espera que a mulher cuide da casa,
então, se diz da mulher cega “Ah, não vai poder cuidar, ah, como é que vai ser”.
Dessa forma, ela fica mais fragilizada, das pessoas acharem que não vai dar conta,
então, a mulher cega é mais discriminada do que o homem, com certeza, ela é até
mais cobrada, mesmo, e até mais vitimizada. Infelizmente ainda se tem essa coisa
assim em cima da mulher cega. Mas acho que é próprio de ser mulher nessa
questão do preconceito, e se você junta com deficiência, e se você ainda juntar com
ser negra, pronto.
Quando você pergunta se ainda tenho memória visual, eu tenho das cores,
ainda me lembro das cores, mas não cheguei a ver tanto não. Agora, resíduo visual,

não, nenhum, se está claro ou se está escuro, não. Não enxergo nada, eu tenho
uma cegueira branca que chamam, (risos), engraçado falar isso com você, e isso
não é invenção não, isso eu já li mesmo, já me perguntaram “Sua cegueira é branca
ou é negra?”, eu disse “Ah, a minha é branca”, porque você tem um clarão na frente
dos olhos, sempre vê um clarão assim na frente dos olhos e tem pessoas que dizem
que não, que tem aquela sensação de escuro, entendeu?
Mas eu tenho essa impressão de sempre estar claro na minha frente.
Conheço uma moça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que teve um tumor na
adolescência e ficou cega por causa disso, ela enxerga tudo vermelho, para você
ver como é que as coisas são diferentes, como a gente precisa esclarecer para as
pessoas, o fato de você ser cego não significa que todo mundo vá, como é que se
diz, ter a mesma, como é que se diz, a mesma forma de perceber o mundo. Até para
isso tem diferença.
É interessante quando você coloca que não é porque existem pessoas cegas
que elas são iguais, não, as pessoas não são iguais, nunca foram, nem nunca vão
ser. No dia-a-dia escutamos isso sempre, coisas do tipo, se você está no ônibus ou
em qualquer outro local e vem vindo outra pessoa cega o pessoal fala “Ó seu colega
ali”, parecendo que você conhece todo mundo que é cego, e nós sabemos que a
gente não conhece todo mundo, entendeu?
Sobre a sua curiosidade, se isso acontece muito, se o cabelo também é uma
forma de identificar a cor da pessoa, eu acho que isso ainda acontece sim, depois
que a gente é adulto, eu, por exemplo, nunca mais eu andei pegando no cabelo de
ninguém não, mas quando a gente é pequeno, principalmente na época do Instituto,
o pessoal era mais de pegar um no cabelo do outro e se tinha essa associação, de
que um cabelo mais crespo, seria de uma pessoa mais negra, e um cabelo mais liso
de uma pessoa mais clara.
Quanto à questão dos concursos se tiver cota para deficiente eu assino, mas
eu nunca pensei nessa questão da cor da pele não, para mim que não me considero
nem branca, nem negra. Para mim eu não sou nem branca nem negra, de verdade.
Ouvi dizer que tem países em que, se não me engano, acho que foi nos Estados
Unidos, que eu seria branca. Têm lugares que consideram a questão do cabelo,
então eu já seria branca, porque meu cabelo é liso, já tem outros locais que eu já
seria mais negra, pela minha cor de pele. Então, sei lá, sou parda e acabou a

história (risos). Ah, eu nunca tive muita necessidade de pensar sobre essa coisa de
ser branca, negra, porque eu sou deficiente, a minha identidade é essa.
Quando chegamos aos lugares o pessoal diz logo “É deficiente”. E eu estava
me lembrando aqui agora, falando dessa questão da deficiência que até hoje é algo
bem comum, da gente chegar em um local e as pessoas, não tem muito a ver com a
questão da cor da pele não, mas eu estava me lembrando da questão do deficiente
que até hoje é muito comum as pessoas dizerem “Ô ela é tão bonita, mas é cega... é
deficiente...”. Me lembro de um caso de um amigo que estava contando que falaram
isso com ele e ele disse “Ô, você queria que a desgraça fosse completa?”. A gente
acaba brincando muito com a deficiência, nesse sentido.
Em relação ao meu futuro pós-faculdade, inicialmente, eu estou pensando em
fazer concurso, mas, tem uma área em que eu gostaria de trabalhar. Pena que não
dá muito dinheiro. Quero muito comprar um apartamento para mim. Gostaria muito
de trabalhar no terceiro setor, eu trabalhei fazendo estágio no CEDAP, lá se trabalha
com a questão da testagem de HIV, bem como com o acompanhamento dos casos
que são identificados,gostei bastante.
Nesse momento faço estágio com crianças de zero a cinco anos, dando
suporte às famílias e é muito legal. Queria poder trabalhar assim com a deficiência,
com a mulher, alguma coisa nesse sentido, até com a questão do HIV, enfim, eu
queria trabalhar em alguma dessas áreas. Ainda quero fazer alguma coisa nesse
sentido mesmo, da deficiência, dos direitos humanos. Eu fiz um curso o ano
passado, na área de direitos humanos, uma formação. Quero, de repente, fazer um
mestrado, uma pós, pois é sempre bom não parar, nesse ano não, mas no ano que
vem.
Não quero muito trabalhar em clínica atendendo, aquela coisa certinha, não
me prende não, queria muito trabalhar nessa parte mesmo de suporte, de estar
tentando ajudar, está sendo muito bacana o estágio lá no Centro de Intervenção
Precoce (CIPE), mas agora saindo da faculdade eu vou dar uma tentada em
concursos públicos.

Já não me considero branca, porque eu tenho cabelo crespo, eu tenho
características físicas que não são de uma mulher branca européia, então eu
não me considero branca.

Me chamo Carina Sampaio Fontes, nasci 03 de abril de 1972, em Bom Jesus
da Lapa. Fiquei lá até 2001. Sou filha única, eu não gosto não, mas só por parte de
mãe, do meu pai não. Não é bom não Eu não tenho sobrinho porque o meu marido
também só tem irmãos e eu não tenho nem cunhada, acho solitário, você fica muito
dependente de amigos. Atualmente moro com minha mãe e meu marido, que tem
baixa visão. Eu entrei na escola na idade normal da maioria das crianças, aos quatro
anos. Nesse período eu já tinha algum comprometimento na visão, mas meus pais
não sabiam, não haviam percebido ainda.
Quando entrei na escola ainda não usava óculos. Infelizmente no interior, na
época em que eu morava, na infância, não tinha um médico, mesmo na cidade,
oftalmologista. Só começo a ter um tratamento no momento alfabetização quando
meus pais começaram a perceber minha dificuldade visual, eu conhecia as letras
mas eu tinha dificuldade na hora de ler, de juntar as letras. Sempre fui muito alta,
desde pequena eu era maior do que a média dos alunos da mesma idade, então não
me deixavam sentar na frente e no centro da sala, porque atrapalhava as outras
crianças que eram menores.
Sempre eu tinha muita dificuldade de enxergar no quadro, era aquela aluna
que levantava depois que a professora fazia as anotações no quadro, e ia lá pra
frente, ficava em pé com o caderno na mão copiando, assim, eu aprendi a escrever.
Copiava, mas na hora que ela estava juntando as sílabas no quadro, ensinando
como é que deveria se juntar pra ler, eu não conseguia ver do lugar em que eu
estava sentada, e isso dificultou minha alfabetização, na hora que a professora
pedia para a gente ler as lições no livro eu não conseguia.
E eu era interpretada como uma aluna burra, isso influenciou em minha
personalidade, porque eu fui me tornando tímida, eu achava que havia uma certa
exclusão, porque, geralmente, a professora chamava as meninas que já sabiam ler
mais para participar de certas coisas e eu sentia a forma como ela me olhava, por
essa minha dificuldade de ler, foi aí que minha mãe me tirou dessa escola, que era
bem grande, particular, de freiras. Na época era uma escola que pegava desde o
jardim da infância até o magistério.

Fui pra uma escola menor, só infantil, do jardim à quarta-série. Nessa escola
eu acho que eu fui melhor compreendida, já estava com sete anos. Na primeira
escola, inclusive, eu até perdi na alfabetização, por causa dessa dificuldade na
leitura, mas aí eu fui para a primeira série, nessa outra escola já com oito anos.
Encontrei tudo que eu precisava: carinho, companheirismo, compreensão, passei a
sentar num lugar adequado na sala, já tinha um recurso ótico, e, assim, com apenas
dois meses na primeira série, eu já estava lendo, tornando-me uma das melhores
alunas da sala.
O recurso ótico eram os óculos já muito fortes, aos sete anos eu comecei já
usando sete graus. Já tinha uma miopia muito forte e as pessoas que me cercavam,
até o momento do período da alfabetização, ainda não tinham percebido. Eu me
lembro que quando eu coloquei os óculos tudo mudou, coisas que eu nem via, eu
passei a ver. Pelo fato de ser uma miopia progressiva, a cada ano que eu trocava de
óculos, era um salto, assim, aos dezesseis, dezessete anos, eu já usava vinte graus.
Fiz todo o ensino regular, de primeira à oitava série e o segundo grau, tudo lá
em Bom Jesus da Lapa. Fiquei nessa segunda escola até a quarta série. Com o uso
dos óculos tudo mudou completamente, eu passei a participar de todas as
atividades, era ótimo. Quando chegou na quinta série saí porque não tinha quinta
série na escola, eu voltei para antiga escola e encontrei novamente a mesma
dificuldade, porque eu já estava na quinta série, acostumada numa escola pequena,
onde eu conhecia todo mundo e me separei novamente dos meus colegas que eu
adorava, dos professores. Voltei para a antiga escola e lá me deparei com a quinta
série: é outro pique, não é a mesma coisa da quarta série, de um passei a ter vários
professores, acabou voltando o mesmo problema: não podia sentar na frente
novamente.
A escola já estava ciente, de certa forma, da minha limitação de visão por
causa do alto grau que eu usava, pois nessa época eu já estava usando uns dezoito
graus, e, mesmo assim, isso foi em 1985, 84/85, pra você ver como é que a
ignorância em relação a esse aspecto ainda era muito grande nessa época, para os
professores, para as pessoas daquela época uma pessoa que usava óculos tanto
fazia ser de um grau como outro, era a mesma coisa.
Eu me lembro que a vice-diretora, porque sempre tinha esse impasse, por eu
ser era muito alta, não podia sentar no centro porque atrapalhava aos outros que
sentavam atrás, então, quando eu chegava e sentava, todo mundo dizia “Ah, tira a

cabeça da frente!”. A vice-diretora sempre entrava na sala e falava “Ah, é melhor
você sentar no canto” e eu falava “Mas lá eu não consigo ver”. Ela vinha, porque ela
usava óculos, se colocava nesse lugar e falava “Ah, mas daqui eu consigo ver tudo
no quadro e eu também uso óculos!”, tinha essa situação.
Não havia essas informações que há hoje. Nessa escola onde eu consegui
fazer de primeira à quarta série, onde encontrei um acolhimento maior, os
professores não tinham uma consciência maior em relação ao meu alto grau de
miopia. É o que eu te digo, minha infância se dá num período em que a ignorância
em relação às coisas era muito grande, até mesmo para se descobrir que uma
criança tinha uma deficiência, seja ela qual fosse, e principalmente visual, de vez
que não é uma coisa que você olha pra a pessoa e percebe, mas, a minha aceitação
nessa segunda escola acho que foi uma coincidência, era uma escola menor, com
menos alunos e eu já estava utilizando os óculos, e isso me abriu novos horizontes.
Sentia-me mais solta porque era uma escola menor, não era aquela coisa
enorme, porque a outra escola era grande. A professora era mais atenciosa, não sei
se trabalhava com mais amor. Voltando à primeira escola perdi o ano novamente na
quinta série, tudo por conta disso: era uma sala imensa, o tamanho da sala da outra
escola era bem menor. A minha visão alcançava os dois lados do quadro, e na
escola maior o quadro era imenso, se eu sentasse de um lado, só via até a metade
do quadro, para eu sentar na frente tinha de sentar na lateral, não era conveniente
para mim e acabei perdendo novamente a quinta série.
Repeti. Detestava. Não queria mais ir para a escola, me sentia super mal,
ficava pensando “Começou tudo de novo”. Fiquei novamente muito tímida, não
queria participar de nada. Me sentia um patinho feio porque também já estava na
adolescência, aqueles óculos muito pesados. Não tinham aquelas lentes que tem
hoje, eram lentes de vidro mesmo, muito grossas, incômodas, uns óculos feios,
ainda tinham os apelidos, eu me achava o patinho feio.
Fiquei nessa escola até o primeiro magistério. Fiz o magistério lá. Repeti a
quinta, fiz novamente em oitenta e cinco. Em oitenta e seis passei para sexta série.
Vim a Salvador me consultar com um médico, passei a usar lente de contato,
achava que eu via melhor, achava que o meu campo visual aumentou, ficou mais
amplo, assim, já podia me dar ao luxo de na escola me sentar na terceira cadeira, eu
conseguia ver melhor. Penso que pela espessura da lente dos óculos ela diminuía o
tamanho das coisas, limitava os lados e a lente de contato não, me dava mais

conforto, segurança. Passei a me achar mais bonita, as pessoas começaram a ver o
que tinha atrás dos óculos.
Lembro que na época tinha a música do Paralamas do Sucesso “Óculos”.
Ficava pensando assim, quando eu usava os óculos “Por trás dessa lente tem uma
menina legal” e ninguém via! Depois que eu tirei os óculos os meninos passaram a
me olhar diferente, minha auto-estima subiu, a timidez foi diminuindo. Na sala de
aula passei a participar mais. Como perdi o ano foi melhor pois encontrei uma turma
com a qual eu me identificava mais.
Terminei o segundo grau lá em Bom Jesus da Lapa, fiz Magistério, eu
coloquei a lente de contato em oitenta e seis. Em noventa e um eu terminei o
magistério. Em noventa e três passei num concurso público lá em Bom Jesus da
Lapa, passei no vestibular da UNEB em Guanambi, só que eu tive descolamento de
retina seis meses depois de ter passado no concurso municipal, eu dava aula numa
creche, aí descolei a retina no primeiro olho, o esquerdo, e nem cheguei a cursar a
faculdade.
Abandonei mesmo, tinha passado para Pedagogia, tive que largar também o
trabalho porque lá na minha cidade eles não tinham nenhum conhecimento de
reabilitação, dessa forma, perdi o primeiro olho rapidamente pelo descolamento de
retina, o esquerdo. Vim para Salvador, fiz algumas cirurgias mas não obtive nenhum
sucesso. Retornei a Bom Jesus da Lapa, me encostei e um ano depois descobri que
tinha glaucoma no outro olho. Já não fiz tratamento em Salvador, fiz em Goiânia,
várias cirurgias de glaucoma também sem sucesso. Fiquei ainda, mais ou menos,
uns cinco anos em Bom Jesus da Lapa perdendo a visão, gradativamente.
Parei tudo, não trabalhei mais, não fiz mais nada, minha vida social também
foi parando, porque a dificuldade visual foi aumentando. Morava numa cidade onde
as pessoas não tinham uma convivência com pessoas cegas, a referência que eu
tinha da cegueira era uma senhora, já idosa, que eu acho que foi cega a vida toda e
sempre que eu ia algumas dessas festas de caruru, de São Cosme, eu a via
sempre, mas, para mim era uma figura assim meio boba, sabe?
Era aquela pessoa sempre era guiada por alguém, sempre alegre, uma
alegria meio boba. Tinha também um senhor que sofreu um acidente, perdeu a
visão, sempre guiado por alguém, essas eram as minhas referências de cegueira.
Eu falava “Pôxa, será que eu vou ficar assim?”, eu percebia que a cada dia eu
estava perdendo mais a visão, com essa referência isso foi me entristecendo. Fiquei

muito tempo afastando as minhas amigas. Fui abandonando tudo, as amizades, não
queria que as pessoas me vissem como alguém que estava ficando cego
Eu fazia questão de esconder a minha perda de visão, entendeu? Porque eu
não queria que ninguém me visse como a coitadinha, a palavra “cego” nessa época,
para mim, era abominável, eu não queria ouvir essa palavra. Passaram-se alguns
anos, eu até omitia que eu não estava mais vendo de um olho entendeu? Eu falava
que via ainda um pouquinho e tal porque eu não queria a pena de ninguém, nisso eu
continuava em casa fazendo as tarefas domésticas.
Ainda saía para alguns lugares sozinha, entretanto, chegou um ponto que eu
não saía mais sozinha porque a dificuldade de enxergar aumentou. Sempre saía
com minha mãe, eu me recusava a sair com outras pessoas. Saía ou com minha
mãe ou com alguém muito próximo, que soubesse da minha dificuldade, porque eu
não queria que as outras pessoas percebessem para não ficarem com pena de mim,
entendeu?
Só que em dois mil e um, um amigo nosso, com dois filhos deficientes visuais,
veio morar aqui em Salvador. Ele soube que eu estava perdendo a visão. Eu achava
que não ia ter mais nada para fazer da vida, estava em crise lá em Bom Jesus da
Lapa. Assim mesmo eu nunca dei o braço a torcer sabe? Sempre fui durona, até
porque era exatamente para que as pessoas não percebessem o que estava
acontecendo, eu acho que de certa forma isso foi até bom para mim, porque eu
nunca deixei de fazer as coisas, porque eu não queria que ninguém percebesse,
queria ser durona.
Comecei a ver outras referências: o filho de Roberto Carlos, eu soube que era
cego, Andrea Boccelli, uma vez vi no programa da Hebe, Dorina Nowill. Comecei a
perceber que existiam outras pessoas cegas além de mim, porque até então, achava
que era a única jovem cega. Tinha vinte e um anos quando eu perdi o primeiro olho,
comecei a perceber melhor a situação, a pensar “Pôxa, deve haver algum lugar
onde eu possa estudar alguma coisa, se essas pessoas conseguiram deve ser
porque existe”, mas até então, em Bom Jesus da Lapa, a gente não ouvia falar em
Braille. Não ouvia falar em nenhum tipo de acessibilidade para pessoas cegas.
Além dessas duas pessoas deficientes que falei, tudo que eu via em relação
à deficiência eram coisas negativas: o surdo que todo mundo fazia chacota, essas
pessoas eram vistas como figuras anormais, motivo mesmo de chacota, bobas,
sabe? Nunca tive, até aquele momento, uma referência de pessoas deficientes e

que estavam ali ativas, trabalhando, bem-sucedidas. Não, era sempre os coitados,
pedindo esmola, essas coisas, isso foi uma das coisas que me frustrou.
Imagine, para quem já trabalhava, para quem tinha uma vida ativa, só tinha
vinte e um anos, se ver dessa forma? É um choque. Vim em dois mil e um para
Salvador, graças a esse casal de amigos.Eles já tinham os dois filhos, na época
crianças, no Instituto de Cegos, só que o Instituto não me pegava mais porque eu já
tinha vinte e oito anos, já cega, me matriculei no Centro de Apoio Pedagógico ao
Deficiente Visual (CAP), mas o CAP também demorou muito para chamar, e nesse
período eles se mudaram para Dias D’Ávila, me mudei com eles matriculando-me
num Centro de Reabilitação em Camaçari.
Lá em Camaçari aprendi o Braille em três meses porque eu ia todos os dias,
como lá a demanda do CAP é menor do que a daqui de Salvador e eu tinha
disponibilidade, ía vários dias na semana. Ia para Camaçari todos os dias. Aprendi
o Braille rápido, porque sempre gostei muito de ler, tinha muita vontade de voltar a
ler, porque uma das minhas tristezas quando estava perdendo a visão não era
deixar de ver as coisas, era não poder ler. Minha melhor amiga passou na UNEB e a
gente ficava conversando, ela me falava dos livros que estava lendo e isso me doía
tanto, sabe?
Eu lembro que uma vez ela me falou de um livro de Paulo Coelho, e eu era
louca para ler esse livro e não tinha como, então quando eu cheguei em Camaçari
tinha uma biblioteca de livros em Braille, tinha uma biblioteca de livros gravados em
fita cassete, lembro que quando eu ainda não dominava o Braille o primeiro livro que
eu li foi aquele de Homero, a Ilíada, de Homero, foi ótimo, eu adorei, o livro gravado.
Foram coisas tão marcantes para mim, lembro que o primeiro texto que a
professora me pediu para ler foi aquela música “Águas de março”, cantada por Elis
Regina. Anteontem mesmo passou essa música no rádio, eu falei pro meu marido,
“Foi o meu primeiro texto que eu li em Braille”, li assim, super mal, saindo da linha,
me perdendo, um texto que hoje eu levo pouquíssimos minutos pra ler, nessa época,
passei acho que uns dois dias tentando ler.
Foi marcante essa volta, minha professora de Braille era estudante de
Letras, tinha baixa visão, tudo isso me influenciou, eu me encontrei de novo, me
senti a pessoa mais feliz do mundo, depois tive aulas de mobilidade. Comecei a usar
bengala, voltei a andar sozinha, tinha uma autonomia maior. Dizia para minha

professora de mobilidade que ela estava me dando asas. Na primeira vez que eu saí
sozinha minhas pernas tremiam tanto. Mas eu sempre fui ousada assim.
Foi bom não conviver com a família nesse período, talvez eu não tivesse
progredido tanto. A superproteção, pela fato da família ter a falta de costume com
uma pessoa deficiente teria me limitado. Com esse casal não, eles já tinham uma
experiência com muita gente cega, quando eu queria sair e eu não sabia ir para o
ponto, eles me colocavam lá e falavam “Tchau, vá”.
Morei com eles um ano, durante o período da reabilitação, eles falavam “Vá.
Quer ir, vá”. Comecei a andar com outras pessoas cegas e isso me incentivou
bastante porque me deu coragem, porque eu sempre fui muito ousada, se eles
podiam, eu também vou poder. Mas é muito difícil fazer a transição de uma
realidade para outra, eu ainda trago muitas coisas da minha outra realidade. Digo ao
meu marido que às vezes eu tenho a sensação de ter vivido duas vidas em uma,
como se nessa encarnação eu tivesse sido duas pessoas, como se eu tivesse vivido
duas vidas. Então, eu tenho a vivência de ontem, de antes da deficiência e de hoje.
Quando acontece alguma coisa eu comparo e eu digo “Pôxa, se fosse na
minha outra vivência, teria sido diferente”, então é assim, eu tenho como comparar,
eu digo que eu já estive dos dois lados do muro. Fiquei em Dias D’Ávila durante o
ano de dois mil e um, nesse ano eu retornei, eu redescobri o mundo porque como eu
te disse eu passei cinco ou seis anos em Bom Jesus da Lapa com minha vida
totalmente parada, parei tudo: de sair, de ter uma vida social, profissional. Em dois
mil e um eu fiz tudo praticamente que eu não tinha feito, me engajei na Associação
de lá, viajei, fui a todos os congressos e simpósios possíveis nesse ano.
Eu voltei a ler, sair sozinha, fiz muita coisa. Para dois mil e dois eu determinei,
nas férias de dois mil e um para dois mil e dois, que eu ia me acostumar a ler em
Braille, peguei logo um livro de Drummond, li, passei um tempão lendo, mas li. Li
Monteiro Lobato, li Ana Bolena, me lembro que em Braille é um livro que vai para
oito volumes, ficava com o relógio cronometrando o tempo para ver se estava
avançando, porque o meu objetivo era me matricular no início de dois mil e dois num
cursinho pré-vestibular. Tinha passado oito anos sem estudar depois que eu
comecei a perder a visão, me matriculei num cursinho que ficava no fundo da minha
casa.
Em dois mil e três prestei vestibular na UNEB para Letras, não passei, em
dois mil e quatro fiz novamente na Universidade Católica e na Faculdade Jorge

Amado, História e Pedagogia, passei nos dois. Optei por História na Faculdade
Jorge Amado. Entrei na faculdade de História, terminei em 2007, a minha vida já
tinha mudado completamente, eu já era independente. Resolvia todos os meus
problemas da faculdade sempre sozinha, eu era solteira, minha mãe nem conheceu
a faculdade, eu vinha de Dias D’Ávila, onde morei todo o período da graduação,
para a faculdade, todos os dias, tinha que pegar dois ônibus para vir e dois ônibus
pra voltar.
Conheci o Setor Braille da Biblioteca dos Barris, ia lá todos os dias
praticamente porque na época, no início do curso não tinha ledor nem nenhum
recurso de acessibilidade. Depois, com muita luta, porque na época eu e um colega,
nós fomos os primeiros alunos cegos na Jorge Amado, nós entramos juntos no
mesmo curso e, eu e ele que orientamos a faculdade em relação ao que poderia ser
feito. Eles não sabiam nada. Lançaram no edital que tinham vagas para os
deficientes, mas eles não tinham assim nenhum conhecimento de acessibilidade.
Então eu e ele, juntos com o coordenador do curso é que tentamos fazer algum tipo
de acessibilidade dentro da faculdade, só que isso foi muito demorado, só no
terceiro semestre é que foi aberto um núcleo para nos atender.
Era um núcleo com duas ledoras, alunas da faculdade de Fisioterapia, e elas
tinham um desconto na mensalidade, para fazer esse atendimento. Então elas tanto
liam, como transcreviam e digitavam para gente, porque na faculdade a gente
também lutou para que eles colocassem um programa, mas a faculdade não ia
comprar um programa caríssimo como são alguns ledores de tela, não iam comprar
só pra dois alunos. Então o que era acessível na Internet, gratuito, que é o Dosvox,
a faculdade colocou em alguns computadores, mas não atendeu à nossa
necessidade porque colocou no laboratório, não foi numa sala específica.
Se eu chegasse ao laboratório e tivesse um aluno sentado no computador em
que tivesse o programa não poderia tirá-lo e até você descobrir em que computador
estava instalado demandava tempo. Não muito era legal, era uma acessibilidade
inacessível, e pra conseguir um scanner para digitalizar o material, que o ledor de
tela lia, a gente teve que falar várias vezes com o diretor da faculdade, o
coordenador na época nos ajudou muito, só começando mesmo no terceiro
semestre.
Nessa época eu também não tinha computador em casa, também no terceiro
semestre que eu passei a ter computador, então de lá para cá as dificuldades foram

bem menores, mas o nosso maior apoio era o setor Braille. As meninas já estavam
digitalizando mas o curso de História durava três anos com nove matérias em todos
os semestres, então era muita leitura, não tinha também como escanear tudo.
A gente contava mesmo era com o grupo de voluntários do setor Braille, que
o cego aqui na Bahia ele só tem algum tipo de assistência, nesse sentido assim,
pedagógico, até o segundo grau. O cego universitário não tem nenhum tipo de
assistência, só conta com o setor Braille. É, eu sempre digo isso, que se existe o
serviço de utilidade pública das rádios e da tv, por que não se investe em
campanhas para orientar nesse sentido? Por exemplo, se isso tivesse acontecido,
se eu tivesse acesso ao Setor Braile, talvez eu não tivesse ficado no interior
perdendo tempo, porque eu perdi só um olho, o outro olho eu perdi cinco anos
depois.
Eu já tinha segundo grau. Nesses cinco anos que eu perdi, poderia ter
terminado a faculdade. Mesmo que não tivesse sido no interior eu poderia ter vindo
para Salvador, ainda enxergando. Mesmo com baixa visão no outro olho eu ainda
conseguiria ler, não teria perdido oito anos de minha vida, hoje eu já teria feito um
mestrado, alguma coisa desse tipo, não teria parado de trabalhar, mas não há
divulgação.
Como morava no interior e perdi esse tempo eu não sabia que existia Instituto
de Cegos, eu não sabia que existia CAP, eu não sabia que existia o Braille. Eu sabia
que existia uma escrita para cegos, mas não sabia nem como era até mesmo
porque lá em Bom Jesus não tinha essa estrutura. E também não tinha divulgação
de que havia esse atendimento em Salvador, eu só soube disso tudo através desse
casal de amigos que vieram morar aqui por conta dos filhos deficientes visuais.
Quanto à questão da minha identidade étnico-racial me coloco como afrodescendente, porque a minha família é bem miscigenada. Tenho parentes loiros,
negros, sobretudo pelo lado materno. Meu pai é o que a sociedade vê como branco
e minha mãe já não é, então eu fiquei no meio do caminho. Já não me considero
branca, porque eu tenho cabelo crespo, eu tenho características físicas que não são
de uma mulher branca européia, então eu não me considero branca.
Agora, eu nunca sofri nenhum preconceito racial porque eu vivo numa
sociedade em que o que é visto é o preconceito de marca ,e não o preconceito de
raça, diferente dos Estados Unidos, onde você pode ser loira, mas se você tem uma
descendência negra você é negro né? Aqui não, é o preconceito de marca, você

pode ser filha de negros mas se você tem uma pele mais clara você não é visto
como negro, então assim, eu nunca fui vista como negra, e assim, nunca sofri
preconceito racial, mas o fato também de ter feito História me ajudou muito, até
pouco tempo eu nunca tinha refletido a esse respeito, eu não saberia me definir
realmente qual a minha identidade racial.
Mas, a partir do curso de História, e depois que eu fiz uma especialização em
cultura afro-brasileira, foi que eu comecei a descobrir a minha verdadeira identidade,
e de outras pessoas que me cercam também. Esses conhecimentos que a gente
adquire tiram um peso de cima de nós, pelo menos para mim que vim do interior.
Aqui em Salvador tem um número maior de pessoas da população negra que está
mais concentrada nessa região. Acho que aqui há uma liberdade maior na questão
da aceitação da identidade, um conhecimento maior, as pessoas se aceitam melhor,
mas no interior, eu acho que o preconceito racial é bem mais acentuado.
No interior, no período em que morei lá, existe até um preconceito em se dizer
que se relaxa o cabelo. Uma pessoa de pele branca tem o cabelo crespo porque ela
é afro-descendente, mas, no interior, ela esconde. Tem gente que chega a esconder
que relaxa o cabelo, porque isso vai fazer com que se descubra a origem dela.
Então as pessoas querem mostrar que aquele cabelo é naturalmente liso, que elas
são brancas, tem a pele branca, então o cabelo é liso. Eu me lembro de muitas
pessoas assim que tinham essa forma de ser quando eu morava lá.
Quando a gente vem para cá é diferente. Ainda mais quando você faz um
curso como o de História que te liberta de muitas coisas. Tanto que na faculdade o
pessoal falava que a turma mais estranha era a do pessoal do curso de História,
pois você começa a se vestir do jeito que você tem vontade, a usar o cabelo como
você quer. Lembro que no sexto semestre eu tinha minha professora de orientação à
pesquisa, ela era engajada nesses movimentos, eu me estimulei, trancei meu cabelo
que estava bem grande. Uma colega trançou meu cabelo todo, pena que na época
não durou muito tempo, que meu cabelo é crespo, não muito e em uma semana
soltou tudo, não consegui nem fotografar, engraçado, eu queria ter fotografado, mas
ficou lindo assim e minha professora amou.
Sabe, eu comecei a me vestir diferente, no interior era tudo muito igual. Hoje
eu me visto do jeito que eu quero. No dia em que eu quero sair patricinha, eu saio, e
no interior não, a gente seguia um padrão, porque senão a vizinha ia falar, todo
mundo muito próximo, e aqui não, aqui no dia que eu estou afim saio do jeito que eu

quero, de cabelo molhado, de cabelo crespo, de cabelo relaxado, de cabelo
escovado. Sou do tipo que não acho que para você ter uma convicção, para você
defender uma idéia tem que ser super radical.
Porque tem gente que participa dos movimentos negros que acha que a
pessoa para se assumir como negra ela tem que usar roupa tal, cabelo tal, e eu
acho que tudo é um estado de espírito, se você tá usando cabelo liso não é porque
você está negando sua origem, é porque naquele dia você está com vontade de
usar cabelo liso. O que não significa que você vai ser escrava daquilo, outro dia você
pode estar com vontade de radicalizar, de pintar o cabelo de uma cor vermelha,
loira, eu não condeno essas coisas não. Eu acho que cada um tem que se vestir e
usar o que tem vontade de usar naquele dia.
Lá em Bom Jesus da Lapa, como eu te disse, as cidades do interior são mais
preconceituosas em relação a isso porque, eu me lembro que minha mãe tinha uma
pousadinha e as meninas que trabalhavam como empregada doméstica nesse
período eram sempre meninas negras, ou assim, de cabelo muito crespo. Foram
pouquíssimas as meninas brancas que trabalharam com a gente, isso já mostra logo
a exclusão social. As meninas negras, mesmo na escola, eram vistas como
empregadas ou filhas de empregadas, gente de classe baixa, gentinha, tinha sempre
aquele negócio de “neguinha”, aquela “neguinha”.
Diziam “Ah, é aquela neguinha” sempre eu ouvi muito isso, e eu acho que é
isso que faz com que muita gente negue a sua origem, porque o negro sempre foi
tido como o que é ruim, o que é pior, o que é inferior, e isso foi uma construção que
veio pela condição como o negro chegou no Brasil, ninguém quer ser associado ao
escravo não é? Ao negro que foi submetido aos maus tratos. Os próprios escravos,
quando a gente vê pelas novelas, quando eles conseguiam ser escravos de dentro
da casa grande, eles passavam a se identificar mais, eles tentavam se identificar
mais com o branco, com o dono, do que com os seus pares.
É, tudo parte daí mesmo, e essa questão da cor de pele é relevante mesmo,
porque era muito mais vantagem, você ia tirar muito mais vantagem já que você
tinha uma pele mais clara se você se identificasse com os brancos que estavam na
classe dita superior, do que com os negros ou com os índios que eram considerados
inferiorizados mesmo.
Quanto ao preconceito de gênero, existe, porque, por exemplo, eu vou dar um
exemplo pra ver se esclarece melhor, não sei se você tem alguma vivência ou já

observou que há mais casais é, entre deficientes visuais, há mais casais de homens
cegos com mulheres videntes, do que o contrário, mulheres cegas com homens
videntes. Existe um maior preconceito, em relação à mulher cega, por exemplo, aí é
que eu digo ao meu marido que eu já estive dos dois lados: quando eu enxergava
nunca tive muita dificuldade para arranjar namorado, talvez pelo meu tipo físico, por
ser grande e tal, chamasse a atenção e na rua eu sempre ouvia “Psiu”, essas
cantadinhas que os homens gostam de fazer. Mesmo quando eu perdi a visão,
enquanto isso não era notório, não era diferente.
No entanto, quando você passa a usar uma bengala, acho que isso assusta,
sei lá, ainda mais por ela ser branca, eu tenho uma certa implicância na cor da
bengala, eu acho que está relacionado a hospital, sei lá, alguma coisa assim, de
doença, eu achava até que tinha que ser bengala preta que era mais fashion. Então,
aí as pessoas já associam bengala à muleta, à deficiência mesmo. A bengala é
como se fosse assim uma bandeira que você está carregando da deficiência.
Nesse sentido, a deficiência se sobrepõe à questão da raça, da cor de pele, a
diferença que aparece primeiro é a deficiência. Porque talvez se a minha pele fosse
mais escura e não houvesse a deficiência, talvez eu continuasse ouvindo as
mesmas cantadas, mas assim, o que mudou não foi a minha aparência, foi a minha
condição de vidente pra não-vidente, mas isso mudou muito em relação ao
comportamento dos homens.
Meu colega mesmo, ele dizia isso, quando a gente estava na faculdade,
porque rola paquera, namoro na faculdade. Uma vez a gente comentando, eu, ele e
mais outro colega deficiente visual, a gente falando. Eles também são dois rapazes
bem aparentados e eles diziam que nós passamos a faculdade toda e não rolou
nenhuma paquera, nada. Ele falou assim “Adriana, você não é uma moça feia , é
uma moça que chama a atenção e você vê que fulana, sicrana, beltrana...”, eu tinha
muitos amigos, tinha umas brincadeirinhas, mas nem uma amizade “colorida”.
Isso aí era por causa da deficiência, porque a deficiência afasta, assusta, a
idéia que as pessoas têm é que você vai ser um peso. O homem, então, exige mais
não é? O homem quer a mulher perfeita, a mulher aceita que o homem seja
barrigudinho, careca, mas o homem, se você tem uma estria, já é um defeito
enorme. Se você tem uma cegueira, ou outra deficiência pior ainda. Você pode ter
várias qualidades, mas, para o homem, ainda é a aparência que vale.

Pois é, eu estava até comentando com Márcia, outro dia aqui em casa, que
uma vez eu estava subindo a ladeira dos Barris, eu até estranhei pois um carro ia
subindo e começou a dar “psiu” “gatinha”, eu parei e fiquei pensando “Será que está
vindo alguém atrás de mim?”, assim andando, outra pessoa na calçada, outra moça,
fiquei ouvindo o carro e percebi que só tinha eu andando na calçada e o carro, o
cara me cantando, eu achei que não era comigo e continuei andando e fui embora.
Dias depois, na mesma calçada, eu estava na rua, vinha no mesmo horário,
novamente, acho que era o mesmo carro, a mesma pessoa, e eu vi que só tinha eu
andando na calçada, eu pensei “Esse homem está falando comigo”, me surpreendi,
uma coisa que quando eu enxergava era comum, era normal. Nessa ocasião que eu
já não enxergava foi assim uma surpresa, porque há anos isso não acontecia.
Foi uma surpresa. Por outro lado, eu observo que as pessoas videntes, ainda
voltando lá na história, no passado, ainda vêem as pessoas cegas como o cego lá
da Bíblia, o cego de Jericó, ou o pedinte, o que fica na porta da Igreja com a cuia, o
que não sabe se vestir, o que é maltrapilho. Ainda existe toda essa representação,
então hoje quando uma pessoa vê uma pessoa cega andando na rua, que ela está
arrumada, e se tiver combinando o sapato com a bolsa, a bolsa com outro acessório,
a surpresa ainda é maior, ainda tem essa confusão de confundir o cego com o
surdo.
As pessoas comentam ao seu respeito, ou então elas falam de você, da sua
vida como se você não estivesse ali, fazem cada comentário absurdo. Às vezes,
isso acaba com sua energia, tem dias que eu saio de bom humor, entro no ônibus,
eu gosto sempre de sentar sozinha, mas não tem jeito, você chama a atenção de
uma forma que uma pessoa comenta uma coisa de você, a outra se mete. Daqui a
pouco o ônibus todo está falando a seu respeito sendo que você nem conhece a
pessoa, entendeu?
Você ali presente, ouvindo aquilo tudo, mas para aquelas pessoas ou você é
surdo ou tem problema mental, também tem essa coisa de achar que você não sabe
para onde está indo, de ficar insistindo até que você vá para um outro lugar, isso é
horrível, querem te dar uma direção, ou então, alguém de uma religião que não é a
sua e que fica insistindo para que você vá na igreja dele. Mal você sentou na
cadeira, ele já lhe pergunta “Você acredita em Deus?”, aí começa “Você pode ficar
curada!”, você não está a fim de conversar porque suas convicções são outras, e ter
que ficar ouvindo é muito desgastante.

Eu sou católica, minha família é toda católica, nasci em uma cidade
extremamente católica, mas simpatizo com o espiritismo kardecista, não sou
praticante, até por falta de oportunidade, mas eu leio muito a respeito. Eu acho que
facilita, ajuda a suportar melhor as coisas que acontecem com a gente, até mesmo a
aceitar as nossas diferenças. Quando você fala de Educação acho que é
importantíssimo, o conhecimento é tudo na vida de uma pessoa porque eu percebo
isso muito dentro de casa mesmo, porque eu tive a oportunidade de estudar e a
minha cabeça é totalmente diferente da de minha mãe.
A Educação é o caminho para se desconstruir tudo, para quebrar esses
preconceitos, pensando nessas leis que foram criadas e têm favorecido muito o
reconhecimento das diferenças. Antigamente no livro didático não se tinha a
oportunidade de se ver uma pessoa negra numa situação social melhor, então isso
tudo gerava um preconceito porque você não tinha referências positivas de pessoas
negras, o que fazia com que desde criança você negasse as suas origens.
Começava pelas bonecas, que eram loiras, na minha época não existiam
bonecas negras, olhe que eu não sou tão velha. É, não tinha, eu queria ser igual às
minhas bonecas, era a referência e, hoje, graças a essas novas leis já vem
mudando isso, mas eu ainda acho que esse processo está muito, porque a gente na
faculdade trabalhou com a análise do livro didático quatro semestres, terminei o
curso em 2007, a gente ainda pegou muitos livros que não tinham uma abordagem
grande do negro de forma positiva.
Recordo que na minha primeira aula no terceiro semestre de História da
África, o professor disse assim “Todo mundo vá ao quadro e escreva uma palavra
que lhe remeta à Africa”. Ele até perguntou “Adriana, você quer que eu escreva para
você? E eu disse “Não, me dê que eu escrevo”. Ele se surpreendeu, porque assim
eu ainda consigo, não tenho a visão, mas consigo escrever, eu não faço uso porque
é quase impossível, mas se for igual ao quadro que é um lugar que não tem linhas,
liso, um lugar aberto eu consigo. Eu disse “Me dê que eu escrevo”. Fui lá e escrevi
uma palavra que me remetesse à África, eu coloquei “escravidão”, teve gente que
colocou “safári”, “savana”, “animais selvagens”, essas coisas, porque até pouco
tempo o que você via na mídia em relação à África era isso.
Para mim a África era isso, nos livros didáticos o que tinha em relação à
África era uma referência ao continente africano, mas era como se fosse uma coisa
só, como se não houvesse as diferenças dentro da África. A África era como se

fosse uma coisa só, então, até quando eu cheguei na faculdade ainda tinha essa
imagem da África, só consegui mudar essa imagem a partir da faculdade, achei que
demorou muito.
No que diz respeito à diferença, acho que somos todos diferentes, mas não
no sentido assim como as pessoas me vêem, entendeu? Eu sou diferente porque,
cada um tem sua personalidade, como eu já estou acostumada com a minha
limitação, às vezes nem levo muito isso em consideração, porque como eu já
superei várias barreiras, até esqueço, às vezes, que eu não enxergo. Esse final de
semana esteve aqui em casa um grupo de cegos que se visitam, que almoçam
juntos, que discutem problemas políticos e tal. Naquele momento, a gente não
lembra da limitação, mas basta você colocar o pé aqui fora do apartamento que você
toma um choque e já volta para realidade, que é as pessoas te tratarem diferente,
com um excesso de cuidado, que às vezes até te atrapalha, vem a falta de
acessibilidade e por aí vai.
O pouco de acessibilidade que existe nesse condomínio, porque, tem um
outro casal cego que mora nesse prédio aí em frente, que já morava aqui antes. A
maior parte do corrimão eles que colocaram. Esse corrimão aqui na frente do nosso
prédio foi a gente que colocou agora quando se mudou porque não tinha como sair
daqui do prédio e chegar até a escada sem correr o risco de cair no despenhadeiro
aí embaixo. E esse corrimão fomos nós que colocamos por nossa conta, o
condomínio não arcou com a despesa.
Em relação à questão da raça, de você se assumir negro, branco, índio, não
tem como fugir disso, é relevante sim, se você é índio ou descendente de índio, você
vai ter uma cultura, uma tradição, ou até mesmo um comportamento diferenciado, se
você é negro também, então eu acho que se existe essa divisão de raças você tem
que se colocar, se existe essa divisão de raças eu acho que a gente tem que tentar
mostrar o melhor de cada uma delas. Se existe a aculturação, então não tem como
pessoas de várias culturas viverem num mesmo espaço sem que uma absorva uma
coisa da outra, então que sejam as coisas positivas, o melhor de cada raça.
Penso que deficiência não é só como a sociedade vê, porque quando se fala
em deficiência só falam da deficiência em relação ao físico, a deficiência é uma
coisa bem mais abrangente, vai muito mais além dessa coisa de você ter uma lesão
no corpo, do que é visível.

Em relação à Identidade étnico-racial, ou à identidade racial, se assumir como
negro, como branco, como índio eu acho que é importante, porque não tem como
fugir disso, aqui no Brasil até que é mais fácil, se você quiser camuflar a sua origem,
talvez seja mais fácil pela sua miscigenação mas num outro lugar é mais difícil, num
outro país talvez não. Eu acho que é importante você se assumir porque é como eu
te disse, é uma forma de você tirar um peso das costas e você ser mais feliz, mais
livre sendo quem você é, desejando usar o seu cabelo ou seja lá o que for como
você tiver vontade, não como a sociedade impõe, entendeu?
Fiz um trabalho sobre mulheres negras cegas, tema do meu trabalho de
especialização, cujo título foi “O preconceito é cego: uma abordagem do papel da
mulher negra e deficiente visual na sociedade soteropolitana”, faço até uma
discussão das diferenças, se existe racismo ou não entre os deficientes visuais,
como é que o deficiente visual constrói a questão da identidade, porque geralmente
as pessoas associam essa questão do racismo à visão, no meu trabalho eu consigo
provar que não é bem por esse ângulo,ou seja, deficiente ou não, isso não impede
que se seja racista.
Não impede que você seja racista e como a deficiência visual ela é adquirida
também eu constatei que não é só a pessoa que já enxergou a cor negra, ou como é
ser negro ou ser índio, ou seja lá o que for que é racista, porque, há casos de
pessoas que nunca enxergaram e que são racistas. O racismo não é uma questão
visual, é uma questão mesmo do que colocam, do que é construído ao longo do
tempo, a partir de um discurso que é imposto.
Desde que você nasce, isso começa a ser trabalhado em você. Como eu te
disse o homem é mais exigente, assim, a gente observa que os meninos cegos
quando colocam a mão na cabeça ao conhecer uma pessoa, geralmente, eles
assim, disfarçadamente ou até explicitamente, eles colocam a mão na sua cabeça,
como forma de reconhecimento. Então, se o seu cabelo é crespo, eles tiram a mão
rapidamente porque isso já associa ao feio, mas quando é aquele cabelão liso, “Ah
que bom, que não sei o quê”. Pelo que constatei, a maioria já faz uma idéia de que
você é bonita ou não a partir da textura do cabelo.
O cabelo crespo é, para a maioria, considerado feio e o cabelo liso é
associado ao branco, que é considerado bonito. A minha monografia está na
FETRAB, na pós-graduação, na biblioteca da pós-graduação, não sei se pode ser
consultado, a FETRAB, é aquela pós-graduação dos professores da APLB, que fica

ali no colégio estadual Teixeira de Freitas, foi resultado da pós-graduação em
História Social e Cultura Afro-Brasileira. Eu não imprimi nem uma cópia.
Desde que eu me formei não abriu concurso ainda, nem no estado, nem no
município. Me formei em julho de 2007, assim que eu me formei consegui logo o
PST, no CAP, até o final de 2008, acabou o PST, fiquei do início do ano passado até
julho desempregada. Em julho desse ano algumas escolas entraram com uma
liminar na justiça, porque estava um déficit enorme de professores, porque os PSTs
foram mandados embora, só a Secretaria de Educação Especial que conseguiu
voltar o PST novamente, me ligaram e me chamaram para dar aula em uma escola
lá na Ribeira, porque a vaga do CAP já tinha sido preenchida.
Eu adoraria dar aula de História, nesse momento dou aula para crianças com
deficiência visual e intelectual-mental, com múltiplas deficiências, aula de Braille e
Informática, mas eles não tem avanço nenhum, eles já vem de várias outras
instituições, são adultos, são jovens assim entre os dezesseis e vinte e seis anos.
Divido a sala com outra colega que atende aos cadeirantes e aos alunos com
paralisia cerebral, a gente ainda divide a sala porque lá tem um problema de
acessibilidade, a escola só tem uma sala de aula, tem outras salas de aula,
auditório, mas sala de aula só tem uma embaixo. As outras são em cima. A escada
é inacessível aos cadeirantes, tive que dividir a sala com ela porque os meninos
cadeirantes não podem subir, e os meninos com deficiência visual que também
estudam lá, eles não têm assim independência, a mãe tem que levar, tem que
buscar, porque eles não conseguem assim avançar em nada entendeu?
Então elas acharam conveniente não colocá-los lá em cima porque os
banheiros são embaixo, tem que descer três lances de escadas super íngremes.
Ficam os meninos com deficiência visual e os cadeirantes embaixo, a gente divide a
sala tranquilamente e se dá super bem. Tem todas essas dificuldades, falta de
material, praticamente zero. Educação ainda é uma das portas abertas para quem
tem deficiência visual porque, para as outras profissões ou você faz um concurso
desses e passa, para logo depois brigar na justiça por acessibilidade, como trabalhar
num escritório, nesse sentido, você ainda vai brigar para conseguir um computador e
algumas adaptações, ou então você vai ser professor.

