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RESUMO 

 

Buscando investigar o que a pessoa com deficiência, especificamente, deficiência física, 

tem a dizer sobre si, sobre sua relação com a deficiência e com o meio, a qual, geralmente, 

é perpassada pela questão do preconceito, a presente pesquisa faz uso da noção de 

identidade para si e identidade para o outro, trabalhadas por Dubar (1997). Os conceitos de 

identidade, propostos por Ciampa (1989, 1994) e por Goffman (1988), também 

contribuíram nesta investigação. Acerca do preconceito, utilizamos das ideias propostas 

por Allport (1971) e Crochik (1995). Para investigar o problema de pesquisa, utilizamos de 

entrevistas semiestruturadas, aplicadas a sete participantes com deficiência física, com 

idade e escolaridade heterogêneas, sendo quatro mulheres e três homens. Das mulheres, 

eram duas com deficiência congênita e duas com deficiência adquirida. Dos homens, dois 

com deficiência congênita e um, adquirida. Para análise das entrevistas, foram utilizadas 

entrevistas individuais, trabalhadas por Gaskell (2002). Com base nisso, nos atentamos aos 

ditos e não ditos, presentes nos discursos dos entrevistados, assim como suas repetições, 

tom de voz, afetos. Com relação aos resultados, vimos a ambivalência identitária da PcD. 

Neste sentido, vimos que autonomia, independência, e o tratamento igualitário, contribuem 

para que ela construa uma identidade para si baseada na possibilidade, que não se fixe na 

deficiência, na limitação, na incapacidade. Com base nesta construção, produzimos o 

conceito de “identidade para-além”, pois, nesta o individuo constrói uma identidade para-

além de seu estigma – ainda que este seja considerado, e, geralmente, fonte de mal-estar 

para o sujeito. Da mesma maneira, no outro polo da identidade, articulamos a heteronomia, 

dependência, a infantilização e inferiorização, presentes no preconceito, com a construção 

de uma “identidade-deficiência”: conceito construído baseado em uma identidade para si 

sustentada na deficiência, no seu estigma, vendo-se "deficiente", "incapaz", "inferior". 

Com relação a isto, verificamos que, para as PcDs, a deficiência adquirida, causa maior 

mal estar que a deficiência congênita Entretanto, concluímos,também, que essas relações 

são subjetivas, portanto não podemos estipular esses resultados de uma forma mecanicista, 

unívoca, pois, ao se tratar da identidade,a ambivalência, como investigamos, entra em 

causa 
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ABSTRACT 

 

Seeking to investigate what a person with a physical disability  has to say about herself, the 

following research uses notions such as “identity for myself” and “identity for other”, both 

of them worked by Dubar (1997). The concepts of identity, proposed by Ciampa (1989, 

1994) and Goffman (1988), contributed to this research. Allport‟s (1971) and Crochik‟s 

(1995) ideas regarding prejudice were also used. In order to examine our research's 

problem, we have used semi structured interviews applied to seven participants with 

physical disabilities, all of them of heterogeneous age and scholarship. Three of which are 

male, whereas the other four are female. Of these, two have congenital disability, whereas 

the other two have an acquired disability. Two males have congenital disability, whereas 

one has an acquired disability. Individual interviews, as worked on by Gaskell (2002), 

were used for analysis. Using them as a basis, we have been attentive of what has and has 

not been said by the interviewees‟ discourses as well as their repetitions, pitch levels and 

affections. Regarding results, it has been observed PwDs‟ identity ambivalence. In that 

sense, autonomy, independence and equalitarian treatment contribute as buildups for 

identity for myself, substantiated by the possibility of not focusing on their medical 

impairment, incapacity, limitation. Based on this construction, we have produced the 

concept of "beyond-identity", because, in this, the individual constructs an identity beyond 

his stigma, even if it is considered, and generally, a source of discomfort for the subject. 

On another identity side, we‟ve articulated heteronomy, dependence, the infantile 

treatment and marginalization – all of which are present within prejudices towards physical 

disabilities – with the construction of an “disability-identity ": a concept built based on an 

identity for myself supported by the deficiency and stigma, thus seeing themselves as 

“impaired”, “incapable” or “inferior”. In regards to that, we have verified that, for the 

PwD, acquired disability caused higher discomfort when compared to congenital disability. 

However, we also concluded that such relations are subjective, therefore we cannot 

stipulate those results in mechanistic or unequivocal ways, as, in regards to identity, 

ambivalence affects. 

 

Key-words: People with a disability; identity; autonomy; independence; stigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 Introdução ........................................................................................................................... 7 

2 Revisão bibliográfica ........................................................................................................ 15 

2.1 O (in)divíduo como sócio-histórico e sua relação com o social: a inter-relação 

(a)normalidade-estereótipo-preconceito. ............................................................................. 15 

2.2 A identidade como fundante para a constituição do sujeito: a importância da relação 

com o social ......................................................................................................................... 25 

3 Objetivos ........................................................................................................................... 35 

4 Método .............................................................................................................................. 36 

5 Análise das entrevistas...................................................................................................... 39 

5.1 (não)autonomia, in(dependência) e (não)atividade ....................................................... 39 

5.2  As repetições e “nãos” peremptórios na fala ................................................................ 54 

5.3 O olhar do outro ............................................................................................................. 63 

5.4 Os impactos da deficiência congênita ou adquirida sobre o modo de lidar com a 

condição de PcD .................................................................................................................. 83 

5.5 A sexualidade ................................................................................................................ 91 

6 Considerações finais ....................................................................................................... 110 

Referências ........................................................................................................................ 115 

Apêndice 1 ......................................................................................................................... 121 

 



7 

 

1 Introdução 

 

Ao longo do tempo, o olhar para as pessoas com deficiência (PcDs) vem se 

modificando. Por exemplo, na Grécia Antiga, a subsistência era importante. Valorizados o 

belo e o físico, a deficiência era vista como um entrave à sobrevivência. Aquele que possuía 

uma deficiência era excluído socialmente. Na Idade Média, a deficiência era vista, 

principalmente, como decorrente de um castigo divino. A partir do Iluminismo, com a 

valorização do conhecimento científico, a deficiência passou a ser considerada como um 

desvio da normalidade. Na atualidade, essas formas de ver a deficiência, ou concepções de 

deficiência, ainda coexistem e se unem a outras, como, por exemplo, a visão da deficiência 

como um problema social, na qual a sociedade é que precisa se adequar para ser acessível a 

todos (Carvalho-Freitas, & Marques, 2007).  

 Na sociedade atual, é notório que as PcDs têm estado mais presentes nos mais 

diversos âmbitos sociais – lazer, trabalho e educação. Essa presença pode ser explicada pelo 

fato de, somente na contemporaneidade, esses indivíduos terem mais condições para se inserir 

no meio graças à diminuição – ainda que insuficiente – de barreiras arquitetônicas, 

educacionais e atitudinais (Carvalho-Freitas, & Marques, 2007). Essa insuficiência demonstra 

que, apesar de haver movimentos em relação à inclusão, ainda perdura a manutenção de 

visões excludentes a respeito dessas pessoas. 

 Práticas que incluam as PcDs vêm sendo adotadas. Verifica-se que, de acordo com o 

último Censo Demográfico, as PcDs representam 23,9% da população brasileira (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010) – aumento de 9,4% em relação ao Censo 

Demográfico de 2000. Ademais, verifica-se que, segundo o Censo Escolar brasileiro de 2015, 

houve um crescimento de 2.587% no número de alunos com deficiência inseridos nas classes 

comuns do ensino regular entre os anos de 1998 (26 mil alunos) e 2014 (698.768 mil alunos) 

(Ministério da Educação – MEC, 2015). Essa realidade indica que se torna muito complicada 

a análise da sociedade atual sem se considerarem as PcDs. Nesse sentido, observa-se a 

existência de estudos sobre a inclusão dessas pessoas no âmbito escolar – Trevisan e Barba 

(2012), Barros, Silva e Costa (2014), Silva e Dias (2013), Silva, Souza, Prado, Ribeiro, Lia e 

Carvalho (2012), Mantoan (2000), Tessaro (2005) e Gil (2005) – e do trabalho – Carvalho-

Freitas e Marques (2007), Suzano e Carvalho-Freitas (2011), Moreira, Cappelle e Carvalho-
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Freitas (2015), Vianna, Tardelli e Almeida (2012), Silva e Silva (2013) e Passerino e Pereira 

(2014), dentre outros.  

Além disso, a Constituição Federal (Brasil, 1988) determina, como um dos seus 

princípios fundamentais: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV). Pontua, no artigo 

205, que a educação é um direito de todos. Também, define que se deve haver “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” (art. 206, inciso I). Há, da mesma forma, a 

Lei de Cotas – que determina que as empresas com 100 ou mais funcionários devem reservar 

uma porcentagem de suas vagas para PcDs. 

Considerando o conjunto de estudos que vem sendo desenvolvido sobre a inclusão, 

percebe-se, também, que há trabalhos no sentido de abordar questões subjetivas das PcDs e 

pesquisas que abordam os sentimentos e pensamentos das PcDs em relação a si e à 

deficiência. Por exemplo, Leite e Monteiro (2008) investigam a problemática da construção 

da identidade de PcDs mental em um grupo terapêutico-fonaudiológico, composto por sete 

participantes, cujas idades variavam entre 16 e 27 anos. Com base nos discursos infantilizados 

destes, as autoras afirmam que a identidade que essas PcDs tinham de si refletia a visão do 

outro acerca da PcD mental.  

Indo ao encontro a esta pesquisa, Magalhães e Cardoso (2010), visando a investigar a 

possibilidade das PcDs metamorfosearem sua identidade, concluem que o outro, o social, na 

medida em que rotula as PcDs e não lhes oferece condições de serem incluídas, acaba por 

impedir tal perspectiva de mudança de identidade na PcD, cristalizando sua identidade como 

“deficiente”. Esta relação entre a visão do social, que vê a PcD como diferente, 

marginalizada, e a visão que a PcD tem de si também como um deficiente, à margem, é, 

igualmente, exposta por Glat (1995).  

Em relação à PcD auditiva, Dizeu e Caporali (2005) pesquisaram a importância da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a construção da identidade por parte das PcDs 

auditiva. Como resultado de seu estudo, as autoras relatam o papel fundante que o 

aprendizado da LIBRAS tem para fazer com que as PcDs se sintam pertencentes ao grupo, 

menos marginalizadas. Essa pertença propicia a construção de uma identidade positiva nesses 

indivíduos. 

Ainda na categoria de identidade, Low (1996) visa a investigar a negociação de 

identidades por partes de estudantes universitários com deficiência. Em sua pesquisa, relata 
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que, por meio de entrevistas com tais estudantes, pode verificar que estes, em seus contatos 

com outrem, desejam serem identificados como não deficientes, mas que, devido às barreiras 

arquitetônicas e/ou atitudinais, essas PcDs, por vezes, têm que assumir a identidade de PcDs  

para que essas barreiras possam ser superadas.  

Reeve (2002) investigou a influência da dimensão psíquico-emocional da deficiência 

sobre a construção da identidade por parte das PcDs. Entendendo a deficiência como uma 

questão social, utilizou a teoria foucaultiana do poder para abordar o viés psicológico da 

deficiência. Com relação à identidade, afirma que a PcD, geralmente, pode trazer para si a 

categorização de inferior e marginalizada – imposta pela sociedade capitalista vigente. 

Contudo, como uma saída, salienta Reeve (2002) que a PcD possui condições de driblar esse 

maquinário opressor e construir para si uma identidade mais positiva. 

Assim como Reeve (2002), Shakespeare (1996) traz a concepção foucaultiana do 

poder para se pensar a identidade das PcDs. Nesse sentido, contrapõe à visão da deficiência 

como aspecto social um olhar medicalista acerca da deficiência que a enxerga como desvio da 

normalidade. O autor acrescenta que a PcD, ao se ancorar nessa visão medicalista, 

possivelmente, construirá sua identidade como inferior e que a forma de se identificar de 

maneira positiva é adotar uma visão social da deficiência. 

Watson (2002), considerando a identidade como uma produção oriunda da inter-

relação entre o indivíduo e o meio social, investiga a construção identitária por parte das 

PcDs. Como resultado, o autor salienta que, apesar de haver PcDs que constroem suas 

identidades com base em categorias inferiorizadoras, há também aquelas que não se 

identificam como deficientes e que, apesar de possuírem uma característica que as 

estigmatiza, se veem como pessoas “normais”. 

Articulando identidade, deficiência e trabalho – atribuindo a este um papel 

fundamental para a construção identitária do indivíduo, Moreira et al. (2015) visam, por meio 

de entrevistas, a compreender a dinâmica identitária de PcDs inseridas nas organizações do 

Brasil e dos EUA. Como resultado, as pesquisadoras salientam que os entrevistados, no que 

se refere à identidade para si, em ambos os países, se percebem como alguém estigmatizado, 

sendo tratados, assim, diferentes dos demais. Acerca da identidade para o outro, as autoras 

trazem à tona a perspectiva da superproteção. Todavia, evidenciam a influência do trabalho 

para a construção da identidade dos entrevistados. Argumentam Moreira et al. (2015) que, 
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dependendo da relação da PcD com o trabalho, isso pode fazer com que ela construa uma 

identidade positiva ou negativa sobre si. 

Martins e Barsaglini (2011), com intuito de investigar a construção da identidade em 

PcDs física adquirida, entrevistaram 13 indivíduos. Os autores relatam que, quando adquirida, 

a deficiência provoca um rompimento com a identidade anterior, sendo, desse modo, 

frustrante, angustiante para o sujeito, que pode se ver como incompleto, defeituoso. 

Entretanto, esses pesquisadores concluem que, na medida em que a PcD consegue exercer um 

papel social, esta identidade negativa, inferiorizante, passa a dar lugar a uma mais positiva. A 

pessoa passa a se identificar como não deficiente.   

Serrano e Brunstein (2011) investigam, no contexto organizacional, a relação entre 

tratar a PcD com equidade, autonomia e independência e a construção de uma identidade 

positiva tanto a parir do olhar do outro quanto pela perspectiva da própria PcD. Ademais, 

trazem que, como consequência desse cenário, também há a questão da melhora no trabalho. 

Indo ao encontro desta pesquisa, Carvalho-Freitas, Nepomuceno, Toledo, Braga, 

Suzano e Ávila (2009), também no âmbito organizacional, demonstram que a autonomia, a 

independência e o fato de a PcD sentir que é tratada sem exclusão fazem com que ela construa 

uma identidade focada na possibilidade – não se resumindo à deficiência. Isso promove 

melhorias no seu desempenho laboral. 

Pacheco e Ciampa (2006) sustentam que, na construção de uma identidade 

emancipada, autônoma, é importante o exercício da autonomia e da independência. Esses 

fatores – como evidenciam os autores – estão articulados, claro, com a questão do desejo, do 

querer da PcD
1
. Ademais, estes autores dizem da necessidade de essa identidade ter 

reconhecimento social para que o indivíduo sinta que ela é legítima e perceba que ela lhe é 

própria.  

Pacheco e Ciampa (2006) trazem, também, que a identidade baseada na mesmice é 

uma reprodução daquela imposta pelo social, marcada pelo preconceito, inferiorização e 

exclusão, na qual a autonomia e a independência – as quais têm papel fundamental para a 

emancipação – não são fomentadas.  

Amaral (1994) articula a relação entre a construção da identidade e a vivência da 

sexualidade por parte da PcD. Desse modo, a autora, aborda o impacto do estigma sobre a 

                                                 
1
 Papel do desejo e do querer na construção da identidade por parte do sujeito, que também é salientado por 

Dubar (1997). Ao longo desta pesquisa, será adotada tal perspectiva trazendo sua importância.  
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forma que a PcD é vista tanto pelos outros como por si mesma. Sobre isso, traz o desconforto 

e as categorizações de inferioridade, infantilidade e exclusão provocadas pela perda de uma 

idealização corporal e funcional.  

Lima, Carvalho-Freitas e Santos (2013) afirmam que a acessibilidade urbana, e as 

demais ações inclusivas, na medida em que promovem a inclusão da PcDs na sociedade, 

fazem com que esses indivíduos se identifiquem como pertencentes à sociedade – o que é 

motivo de júbilo e satisfação para eles. 

Outra pesquisa que aborda a subjetividade da PcD é a realizada por Prada, Valle e 

Pimentel (2000). Os autores pesquisaram a percepção de si das crianças de seis a 11 anos 

portadoras de fissura labiopalatal. Em relação aos resultados, Prada et al. (2000) relataram que 

a percepção de si positiva estava ligada à afeição e autoestima positiva. Já a percepção de si 

negativa está relacionada com a questão da comunicação. 

Sá (1992) também adota um enfoque subjetivo na sua investigação da relação da PcD 

com o outro. A autora trabalha com a noção de sentido da deficiência tanto para aquele que a 

possui, quanto para o outro. Assim, trata do impacto, do desconforto, que a vinda da 

deficiência provoca na família do indivíduo. Dessa forma, afirma que o termo “deficiente” 

acaba por inferiorizar e infantilizar a PcD. Em relação ao sentido da deficiência para esta, Sá 

(1992) fala do mal-estar que a deficiência em si, a infantilização e a inferiorização causam na 

PcD. Diz, também, da importância de se propiciar autonomia, independência e inclusão, para 

que PcD construa um sentido positivo com relação à sua condição.  

Utilizando como categoria de análise a autoestima, para trazer à luz questões 

subjetivas das PcDs, Maia (2010), em sua pesquisa, visa a averiguar a influência da relação 

familiar e do meio social sobre a sexualidade e a autoestima da PcD física adquirida. Como 

resultado, revela que uma boa autoestima e uma boa relação acerca da questão sexual 

“dependerá de um feedback positivo de pares e de familiares, assim como de condições 

adequadas que devem ser favorecidas pela sociedade inclusiva” (Maia, 2010, p. 7).  

Tendo a mesma categoria de análise, a autoestima, Santos e Castro (2013) investigam 

a influência que a orientação e a mobilidade têm sobre a PcD visual. O resultado a que essas 

autoras chegaram foi que realmente a independência na locomoção possibilita a melhoria da 

autoestima e, por conseguinte, da qualidade de vida da PcD visual. 

Visando a elucidar o impacto de tecnologias assistivas sobre a autoestima de PcDs 

física, Coelho e Gama (2014), por meio de entrevistas com funcionários da APAE, 



12 

 

concluíram que tais tecnologias possibilitam maior autonomia das PcDs física, aumentando 

também a autoestima delas.   

Em outra pesquisa, Simões, Matos, Ferreira e Tomé (2010) também apontam para a 

relevância desse apoio social de seus pares para que a PcD tenha uma melhor forma de lidar 

com as coisas e com as adversidades (resiliência). 

Estudando a relação entre o autoconceito das PcDs física e a atividade física, Zuchetto 

e Castro (2002) realizaram uma pesquisa com 18 PcDs física e concluíram, por meio das 

respostas dos participantes, que a prática esportiva propicia melhor qualidade de vida e, 

consequentemente, melhor autoconceito nas PcDs.  

Ainda na categoria de autoconceito, Paulinelli e Tamayo (1986), com objetivo de 

pesquisar a influência neste da cegueira e do sexo, chegaram ao resultado de que a cegueira 

não interfere no autoconceito, diferentemente do sexo, que, segundo os autores, propicia 

melhor autoconceito entre os homens do que entre as mulheres. 

Além desses artigos que trabalham questões subjetivas de PcDs, há o livro de Goffman 

Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada (1988), que trata justamente 

da questão da construção da identidade daqueles que são estigmatizados, dentre os quais se 

pode incluir as PcDs.  

Diante dessas pesquisas trazidas para este estudo, nota-se que há, sim, trabalhos que 

tratam de questões íntimas, subjetivas, das PcDs – ainda que elas partam de categorias de 

análise distintas, como, por exemplo, identidade, autoestima, autoconceito, percepção de si e 

resiliência. No entanto, em relação à identidade, além da obra de Goffman (1988), não 

existem muitos trabalhos que abordam essa questão entre PcDs. Essa problemática, como se 

verá pela data dos artigos, é de investigação recente
2
.  

Identificaram-se 15 artigos que abordam a identidade da PcD. Dez destes explicitam o 

discurso das PcDs, trazendo o que elas falam, a saber: Leite e Monteiro (2008), Dizeu e 

Caporali (2005), Low (1996), Watson (2002), Moreira et al. (2015), Martins e Barsaglini 

(2011), Serrano e Brunstein (2011), Pacheco e Ciampa (2006), Carvalho-Freitas et al. (2009) 

e Lima et al. (2013). As outras cinco – Magalhães e Cardoso (2010), Glat (1995), Reeve 

(2002), Shakespeare (1996) e Amaral (1994) – chegaram às suas conclusões sem essa escuta 

das PcDs – ou pelo menos não mencionam, em seus trabalhos, as falas destas. Utilizaram, 

                                                 
2
 Das 15 pesquisas compiladas, 11 (73%) eram deste século.  
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aparentemente, somente, revisão bibliográfica. Ademais, desses 15 trabalhos, apenas Martins 

e Barsaglini (2011), Pacheco e Ciampa (2006) e Lima et al. (2013) abordaram a deficiência 

física especificamente.  

Dentro deste contexto, o trabalho aqui proposto tem por objetivo investigar o que a 

PcD física tem a dizer sobre si, como ela configura sua identidade para si, já que traz, 

segundo Goffman (1988), um estigma consigo – que a situa como fora da normalidade. Essa 

temática carece de investigação dado ao restrito número de estudos que têm tal problemática 

como foco. Também, essa escolha ocorreu porque se acredita que seja uma deficiência mais 

difícil de esconder frente o contato com o outro, mais visível ao olhar de outrem, quando 

comparada às deficiências visual e auditiva, que podem ser escamoteadas com o uso de 

óculos e aparelho de surdez, respectivamente. A escolha da deficiência física, além disso, se 

dá por uma questão subjetiva do autor da presente dissertação – que é deficiente físico, 

lembrando que, sempre há algo do autor na escolha de seu objeto de pesquisa. É importante 

colocar que não será abordada a deficiência intelectual dada à especificidade de comunicação 

que ela exige. Tanto é que a pesquisa acerca da identidade das PcDs mental (intelectual), já 

citada, foi realizada em uma clínica fonoaudiologia com profissionais especializados nesse 

tipo de situação. Além disso, é preciso sublinhar que no Brasil existem 8.832.249 pessoas que 

se autodeclaram como tendo deficiência física (IBGE, 2010). 

Outro aspecto significativo que estimulou a realização da presente pesquisa foi o fato 

de que, em um projeto de extensão realizado pelo autor do presente trabalho (Iglesias, 

Carvalho-Freitas, & Suzano, 2012), no qual se realizaram entrevistas com PcDs, visando a 

verificar as vivências destas, foi observado que as PcDs em seus relatos contradiziam-se ao 

discursarem sobre si. Diziam, por exemplo, a princípio, que não se consideravam deficientes, 

que eram normais e que não ligavam para a deficiência. Não obstante, já na frase seguinte, 

essa afirmação era contradita ao empregarem o termo “deficiente” para referirem a si: Nós, os 

deficientes. Além disso, posteriormente, lamentavam o fato de serem PcDs. Assim, a partir 

desses discursos, levantou-se a possibilidade de se pensar de que maneira a PcD percebe a si, 

uma vez que ela traz em seu corpo um estigma, uma marca deflagradora do que se denomina 

deficiência. 

A importância de se investigar uma temática que aborda a subjetividade da PcD 

também se justifica, uma vez que coloca a PcD como sujeito, como alguém que tem algo a 
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dizer sobre si e que deve ser escutado – retirando, assim, a PcD de um lugar, segundo 

Finkelstein (1980), de passividade social, recorrente nas sociedades normatizadoras. 

A fim de se investigar a problemática proposta, adotar-se-á como referencial teórico o 

conceito de Identidade para si, trazido por Dubar (1997). Também, as noções de identidade 

trabalhadas por Goffman (1988) e Ciampa (1994) servirão de auxilio nesta empreitada. Esses 

três autores, sustentando-se em uma perspectiva sócio-histórica do homem, elucidam que a 

identidade deva ser entendida como um processo, uma relação dialética, uma articulação, 

entre o eu e o outro, entre o eu e o social.  

Partindo dessa perspectiva sócio-histórica do sujeito, sustentada pela Psicologia Social 

– campo desta investigação –, cabe aqui, antes de se problematizar a identidade para si da 

PcD física, pensar na sociedade, nas relações sociais, nas quais esse sujeito está inserido. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 O (in)divíduo como sócio-histórico e sua relação com o social: a inter-relação 

(a)normalidade-estereótipo-preconceito 

 

Para embasar a questão da identidade aqui proposta, sendo o processo identitário 

construído, como será visto, por meio de uma dialética entre o eu e o outro, será utilizada a 

noção de homem trabalhada pela Psicologia Social. Como evidencia Lane (1989a), essa 

perspectiva considera o homem, o indivíduo, um ser sócio-histórico, produto e produtor da 

cultura, da realidade. O individuo, acrescenta a autora, se constitui na e pela cultura, nas e 

pelas relações sociais.  

Corroborando a perspectiva de que o indivíduo é indissociável do social, Crochik 

(1995) afirma que a constituição do indivíduo se dá no processo de socialização. Este que, 

segundo ele, deve ser entendido como proveniente da cultura, a qual fornece os conteúdos e 

instrumentos necessários à socialização, o que significa que a relação entre os indivíduos é 

sempre mediada por aquela [cultura] e que, “portanto, o indivíduo é fruto desta mediação [...] 

é produto da cultura” (Crochik, 1995, p. 17). 

Diante desta mediação do homem pela cultura, Lane (1989b) traz a linguagem, o 

discurso proveniente da cultura, como esse mediador. De acordo com a autora, a linguagem se 

origina a partir de uma coletividade, da necessidade de os seres humanos se apoderarem da 

natureza transformando-a. Acerca disso, afirma que a linguagem, sendo um produto de um 

coletivo, mediadora das relações, traz, já consigo, uma visão de mundo, um olhar sobre a 

realidade compartilhada pelo meio social. Por conseguinte, continua, há uma questão 

ideológica que perpassa a linguagem.  

Apesar de possuir este aspecto organizador da realidade para uma coletividade, 

objetiva, Lane (1989b) evidencia um segundo fator da linguagem, a questão subjetiva. 

Acrescenta, nesse sentido, que “os significados produzidos historicamente pelo grupo social 

adquirirem, no âmbito do indivíduo, um „sentido pessoal‟. Ou seja, a palavra se relaciona com 

a realidade, com a própria vida e com os motivos de cada indivíduo” (Lane, 1989b, p. 34).  

É neste processo de comunicação, neste tensionamento entre os fatores objetivo e 

subjetivo da linguagem, que o indivíduo, de acordo com Lane (1989b), estrutura seu mundo. 

Assim, afirma que quem dará sentido ao que é dito é o sujeito. Ainda, explicitando esta tensão 
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entre o eu e o social, afirma a autora que o homem, ao falar, transforma o outro e, por sua vez, 

é transformado pelas consequências de sua fala. Dessa maneira, afirma Lane (1989b) que, 

para se investigar o olhar que o indivíduo tem sobre determinada realidade, determinado 

fenômeno, tem de se considerarem os aspectos sócio-históricos nos quais aquele está situado. 

Elucida Lane (1989ab) que se deve atentar tanto para o dito quanto para o não dito, sendo 

necessário perceber as contradições. 

A partir deste tensionamento entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é 

compartilhado, objetivamente, pelo meio social – questão evidenciada não só por Lane 

(1989ab), mas também por Ciampa, Goffman, Dubar e Crochik, é que se pode justificar que, 

neste trabalho, apesar, de por vezes, ser utilizado o termo indivíduo, não se considera como 

não dividido, mas, ao contrário, considera-o como dividido, ambivalente, múltiplo, como 

(in)divíduo. 

Em relação à sociedade, na qual estas relações entre eu e o outro ocorrem, Goffman 

(1988) afirma que esta visa a categorizar as pessoas. E, assim, consequentemente, estabelece 

as características comuns para cada categoria. Desse modo, o meio social, a partir dos 

atributos do indivíduo, situa-o em determinada classe, determinada esfera, imputando-lhe uma 

identidade social virtual. Colocando sobre o sujeito uma identidade, o meio – baseando-se em 

uma perspectiva de normalidade – estabelece as expectativas acerca desse indivíduo, que, 

como componente de uma categoria, são esperadas que ele cumpra ou não. 

Relata Goffman (1988, p. 10) que a sociedade “estabelece os meios de categorizar as 

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

uma dessas categorias”. Dessa forma, há a produção de um pensar padronizado, estereotipado, 

que leva, de acordo com Crochik (1995) e Foucault (2002), o sujeito a reproduzir a ideologia 

da normatização, promovendo a manutenção desta. Relação entre ideologia e discurso, 

comunicação, já expressa, como já visto, por Lane (1989b). 

Nesse sentido, esta categorização dos indivíduos por meio da estereotipia, de que fala 

Goffman (1988), do preconceito de acordo com Crochik (1995) e da exclusão, evidenciada 

por Finkelstein (1980), Foucault (2002) e Lane (1989a), elucida que é por meio de tal 

categorização que se determina quais indivíduos estão, ou não, na normalidade estabelecida 

pela ordem social.  

Apesar de esses autores falarem de uma época que se difere da sociedade atual, tal 

perspectiva, normatizadora – que define o que é ou não normal, sendo aqueles que não se 
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encaixam em tal perfil de normalidade marginalizados, desvalorizados e excluídos –, ainda 

está muito presente hoje. 

A sociedade atual continua explicitando seu processo de exclusão quando, tendo no 

Brasil quase 25% de sua população composta por PcDs (IBGE, 2010), tem no mercado formal 

de trabalho apenas 403,2 mil PcDs – representando apenas 0,84% do total de vínculos 

empregatícios (Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 2015). Esse fenômeno também é 

ilustrado quando 61,1% das PcDs com 15 anos, ou mais, não têm instrução, ou têm o ensino 

fundamental incompleto, e na medida em que somente 6,7% das PcDs concluíram o ensino 

superior (IBGE, 2010). 

O intuito é, primeiramente, lançar luzes sobre os aspectos sociais nos quais as PcDs 

estão situadas. Há um fenômeno que, por vezes, perpassa a relação da PcD com o outro, no 

qual, segundo Crochik (1995) e Allport (1971), a questão da normalidade e da estereotipia 

exercem importância: o preconceito.  

Em relação ao preconceito, diversos autores têm fornecido subsídios para se pensar 

sobre o tema, como Freud (1919/2006), Crochik (1995), Goffman (1988) e Allport (1971).  

Em sua obra, Freud (1919/2006) afirma que aquilo que é estranho, amedrontador, 

causando repulsa [que pode ser entendido como o objeto do preconceito, a deficiência], o é, 

pois, evoca aquilo que está recalcado: a castração. Acerca disso, Freud (1919/2006, p. 258), 

em Psicologia de grupo e análise do ego, diz que “todo afeto pertencente a um impulso 

emocional, qualquer que seja sua espécie, transforma-se, se reprimido, em ansiedade 

[angústia]”. Evidencia, desse modo, a angústia oriunda do contato com o estranho. E 

continua: “Não ficamos mais espantados que diferenças maiores conduzam a uma 

repugnância quase insuperável, tal como a que o povo gaulês sente pelo alemão, o ariano pelo 

semita e as raças brancas pelos povos de cor” (Freud, 1921/2006, p. 112).  

Crochik (1995, p. 17), na sua elaboração teórica acerca do preconceito, recorre àquilo 

que Freud traz, para afirmar que “o preconceito diz mais da pessoa que o exerce do que 

àquela sobre a qual é exercido”. Nesse sentido, relata que o preconceito se refere à angústia, 

ao medo do sujeito de reconhecer em si mesmo, àquilo que no outro lhe causa repulsa. 

Considerando a deficiência uma das causadoras de angústia no outro, cabe elucidar 

por que razões esta ocorre no contato com a PcD. Segundo Crochik (1995), a relação do outro 

com a PcD é angustiante porque esta, com o seu estigma, revela a debilidade, a fragilidade e a 
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efemeridade da condição humana, assim como desvela também a fraqueza da sociedade para 

lidar com aquele que é diferente da normalidade. 

Apesar de Freud e Crochik considerarem que o contato do outro com a PcD é 

angustiante, Goffman (1988) aponta outra razão para o surgimento do mal-estar causado no 

contato entre a PcD e o outro. Diferentemente de Crochik, Goffman (1988, p. 18) relata que 

essa angústia vivida pelos normais no contexto em questão é provocada pelo fato de pensarem 

que o estigmatizado “está pronto a ler significados não intencionais nas suas ações [dos 

normais]”. Ademais, elucida que os “normais” sentem esse contato como angustiante por não 

saberem como agir frente ao estigmatizado, uma vez que temem que suas ações sejam 

interpretadas como ofensivas. 

Não obstante, tanto Crochik (1995) quanto Goffman (1988) argumentam que, a fim de 

se evitar tal mal-estar, o sujeito recorre aos estereótipos produzidos pela cultura, 

categorizando a PcD como anormal, inferiorizando-a, marginalizando-a e evitando o contato 

com ela. Dessa maneira, evidencia-se o caráter excludente e segregador do fenômeno do 

preconceito.  

Mantendo longe o amedrontador, o anormal, por conseguinte, há – como já dito – a 

manutenção da ordem social. Acerca disso, Foucault (2002) diz que aquele que não se 

enquadra à norma – o anormal – é considerado perigoso pela – e para – a sociedade, sendo 

necessário exercer o controle e o domínio sobre ele.  

No outro polo dessa relação está situada a PcD. Goffman (1988) relata que, para a 

PcD, a interação mista é angustiante, pois se sente exposta, sente que seu estigma, sua 

debilidade – imputada pelo social – está deflagrada. Por conseguinte, esse sujeito acredita que 

será alvo de categorização, sobre a qual ele não tem qualquer controle – podendo esta 

caracterizá-lo como inferior ou superior àquilo que o estigmatizado é na realidade. Desse 

modo, Goffman (1988) afirma que o que causa a angústia no estigmatizado é a incerteza 

referente à qual categoria lhe será imputada. A fim de se evitar essa angústia, ele procura 

esconder seu estigma, mostrando-se “normal” e escondendo sua inferioridade. De acordo com 

esse autor, esse sujeito pretende corresponder ao estereótipo da normalidade e, por 

conseguinte, ser categorizado como tal.  

Nesse sentido, tanto Goffman (1988) quanto Crochik (1995) relatam que a sociedade, 

visando à manutenção do status quo, determina para o estigmatizado que se comporte de 

maneira normal, escondendo sua deficiência, de modo a evitar o mal-estar oriundo do contato 
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com outrem e, por conseguinte, a reflexão crítica. Goffman (1988) ressalta que, mesmo 

quando a sociedade reforça para que o sujeito assuma seu estigma, ela o faz com o objetivo de 

manter o status quo, pois, assumindo seu estigma, o sujeito revela que, apesar deste, é uma 

pessoa normal – não havendo, assim também, o contato do “normal” com o “anormal”.  

Ao longo desta investigação, é trazido à baila um tensionamento entre o individual e o 

social, considerando o caráter dialético entre o eu e a sociedade. No que se refere ao 

preconceito, torna-se necessário outro autor, Allport (1971), que traz luzes para se entenderem 

os processos mentais utilizados na categorização e julgamento dos grupos. Esse autor também 

servirá de norteador teórico neste trabalho devido, primeiramente, à notoriedade internacional 

no que se refere ao preconceito. Da mesma forma, essa escolha mantém no campo de 

investigação a Psicologia Social. Para entender a relação com minorias, é preciso, além de 

análises históricas, econômicas, sociais e psicodinâmicas, também compreender os processos 

sociocognitivos presentes (Jodelet, 2008).  

Para que se possa abordar aquilo que trata Allport (1971) sobre o preconceito, 

inicialmente, faz-se necessário trazer à baila a concepção de homem por ele pensada. Desse 

modo, Allport (1971) afirma, assim como os demais autores aqui trabalhados, a inter-relação 

do indivíduo com o outro, com a sociedade. Traz, dessa maneira, a importância do(s) 

grupo(s), do sentimento de pertencimento a este(s), para a constituição do indivíduo – seja 

família, escola ou trabalho.   

Colocada a questão dessa forma, Allport (1971) elucida que o homem se constitui por 

meio da socialização, do contato nos grupos. Nessa perspectiva, continua dizendo que o 

indivíduo é membro de vários grupos e que a importância de cada um destes para o sujeito se 

modifica de acordo com o momento sócio-histórico vivido. 

Allport (1971) assevera a necessidade que o homem tem de agrupar, classificar e 

categorizar outrem em determinado grupo. Essa categorização, não só dos indivíduos, mas 

das coisas em geral, é, segundo esse autor – indo ao encontro do que é trabalhado por 

Goffman (1988) –, necessária para o ordenamento da realidade, a fim de facilitar a 

compreensão do real. No que se refere ao agrupamento de indivíduos, Allport (1971) pontua 

que é pela generalização das características de indivíduo(s) para todo um grupo, ou classe que 

ele(s) pertença(m), que essas categorizações ocorrem. De acordo com o autor, estas não são 

fixas, podendo se modificar, assim como a relação do indivíduo com os grupos, conforme o 

contexto sócio-histórico presente. 
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 Juntamente com essas generalizações, categorizações, acrescenta Allport (1971) que 

há a produção de estereótipos. Estes são crenças negativas que servem de sustentação para o 

preconceito, bem como acabam por simplificar a realidade e os indivíduos – retirando, assim, 

a complexidade humana. Além disso, evidencia Allport (1971) que os estereótipos se 

modificam de acordo com o espírito da época. Estereótipos, cujo papel na produção do 

preconceito, como já dito por Crochik (1995) e Goffman (1988), é de suma importância.  

No que se refere ao preconceito, Allport (1971) afirma que o preconceito é uma 

atitude hostil ou prevenida, sem motivo suficiente, em relação a outrem, pertencente a um 

grupo, supondo-se que o alvo do preconceito possua as características censuráveis que faz 

desse grupo marginalizado – os estereótipos. Assim sendo, aponta para a questão da 

generalização – uma das características essenciais do preconceito. 

Em sua definição de preconceito, Allport (1971) chama atenção para o termo sem 

motivo suficiente. Segundo ele, para se considerar um ato como preconceituoso, é preciso que 

haja razões insuficientes para tal. Diante disso, revela que, quando há razões suficientes para o 

ato – como, por exemplo, um perigo real –, não se trata de preconceito. Não obstante, 

assevera que é complicado definir se as razões para o ato são insuficientes ou não. Por 

conseguinte, é difícil também definir o que é, ou não, um ato preconceituoso. Assim, fica 

evidenciada, por Allport (1971), a segunda característica do preconceito: a não existência de 

razões suficientes para o ato. 

Ainda em relação a essa definição de preconceito, a transposição das características do 

grupo marginalizado para o alvo do preconceito traz, já em si, um aspecto social do 

fenômeno. Ademais, Allport (1971) evidencia – tal como Goffman (1988) e Crochik (1995) – 

a relação dialética entre a cultura – produtora de categorizações dos indivíduos, de 

estereótipos – e o preconceito. Esse vínculo se caracteriza pelo fato de esse último utilizar os 

estereótipos para se reproduzir, e a cultura, por sua vez, se fazer valer do preconceito para 

manter a ordem vigente.  

 Acerca da etiologia do preconceito, Allport (1971) afirma que não se pode apontar 

uma causa única ao preconceito, uma vez que esta é multifacetada (fatores culturais, 

econômicos ou afetivos, por exemplo). Dessa forma , revela que há de se considerar o homem 

como sócio-histórico, que na relação com o outro perpassa uma questão ideológica. Não 

obstante, salienta que tais fatores sócio-históricos e econômicos só podem ser pensados dentro 

de uma psique – que lhes dará sentido para determinado indivíduo. Desse modo, o autor traz à 
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baila, além do aspecto social, o caráter individual, subjetivo, do preconceito. Para Allport 

(1971) o preconceito é um autêntico fenômeno psicológico. 

Ademais, baseando-se em uma perspectiva cognitiva, Allport (1971) pontua que, para 

a elucidação do preconceito, que é uma atitude, há de se considerarem as crenças envolvidas. 

A relação entre as atitudes e as crenças – estas que estão ligadas aos pensamentos – é, na 

visão de Allport (1971), de suma importância, uma vez que, em geral, uma atitude está se 

sustentando em determinada crença.  

As atitudes podem ser sutis, escamoteadas ou declaradas. Afirma, ainda, que se pode 

ter atitudes conscientes ou automáticas (implícitas) em relação ao alvo do preconceito. 

Todavia, Allport (1971) acrescenta que, quando se pretende diminuir o preconceito, as 

atitudes são mais difíceis de desconstruírem do que as crenças. O preconceituoso pode até 

modificar suas crenças acerca do alvo de seu preconceito, mas suas atitudes permanecem as 

mesmas. Também sobre esta dificuldade de se modificarem as atitudes, esse autor relata que, 

em geral, as crenças podem se modificar, a fim de o preconceituoso justificar, por meio de 

uma racionalização, suas atitudes em relação ao objeto de seu preconceito.  

Ainda em relação à dificuldade de se diminuir o preconceito, Allport (1971) relaciona-

o – este constituído por suas crenças e atitudes – com a questão da classificação, do 

agrupamento – inerente, segundo o autor, ao homem. Assim, conforme Allport (1971), o 

homem, por conta da comodidade, do conforto, da facilidade, da familiaridade, tende a se 

agrupar com seus iguais. Tal agrupamento pode implicar a interiorização das crenças e 

atitudes do grupo, podendo surgir uma lealdade do indivíduo a este. Dessa forma, 

incorporando as crenças e atitudes do seu grupo, o indivíduo pode rechaçar todo aquele que 

não faz parte desse grupo familiar e que seja visto como possuidor de características 

negativas, desvalorizadas, por esse grupo.  

Segundo Allport (1971), a lealdade a um grupo não significa, necessariamente, a 

hostilidade em relação a outro – apesar de essa hostilidade ser utilizada, por vezes, como meio 

para a agregação do grupo. Acrescenta que o rechaço e a hostilidade estão ligados ao que há 

de interno no indivíduo – como a raiva, a ira, o medo e o mal-estar –, que vem à tona se o 

grupo possui crenças e atitudes que vêm ao encontro desses aspectos internos. Além disso, 

nesse sentido, evidencia Allport (1971) que o objeto do preconceito é visto como uma ameaça 

ao grupo.   



22 

 

O compartilhamento por parte do indivíduo das crenças e atitudes do grupo pode advir 

também do querer não se indispor com este – que lhe é caro. Interessante que Allport (1971) 

evidencia que tal compartilhamento não ocorre somente com os grupos dominantes, 

ocorrendo também, pelas mesmas razões, com os grupos reprimidos, vítimas do preconceito. 

Nessa ótica, ainda a respeito da dificuldade de se livrar de um preconceito, Allport 

(1971) afirma novamente que, devido à comodidade, facilidade, conforto e familiaridade, o 

indivíduo se apega às crenças e atitudes já incorporadas e compartilhadas pelo seu grupo. Por 

isso, de acordo com esse autor, pensar de outra maneira que não a do grupo, pensar sobre suas 

crenças e atitudes acerca do objeto de preconceito, exige esforço, é cansativo.  

Também em se tratando desse autor, ele assegura que a relação do indivíduo com o 

grupo não é determinista, mecanicista. Revela, ainda, que o sujeito pode possuir pensamentos, 

atitudes e ações diferentes das do grupo ao qual pertence. Tal situação exprime, segundo 

Allport (1971), a flexibilidade do indivíduo em relação ao grupo. Nesse sentido, acrescenta 

que aquele pode, em um dado momento, identificar-se com um grupo e, em outro momento, 

com outro. Acerca dessa autonomia, afirma Allport (1971) que dois membros de um grupo 

podem ter opiniões distintas em relação a determinado assunto. 

Esse modo de pensar e de agir distinto do grupo pode estar ligado a uma categoria 

colocada por Allport (1971) chamada de grupos referência. Estes são, conforme o autor, 

grupos muito significativos para os indivíduos – dos quais eles querem se tornar membros e 

se filiar psicologicamente. São de fato referências para o indivíduo e podem ser distintos dos 

demais grupos em que este está situado. Daí, esta diferença de pensamento e ação do 

indivíduo em relação ao grupo no qual se está situado (endogrupo).  

No sentido deste distanciamento entre o grupo almejado – de referência – e o grupo 

em que o indivíduo é membro é que Allport (1971) traz a questão dos grupos marginalizados 

– como as PcDs, por exemplo. Os indivíduos, desses grupos, têm como referência o grupo no 

qual os componentes representam o padrão normatizado – dominante, pela cultura – homem, 

branco, sem deficiência.  

A partir disso, Allport (1971) revela que o indivíduo marginalizado pode ter uma 

repulsa ao grupo em que está situado, o grupo de estigmatizados – como já evidenciado por 

Goffman (1988). Não obstante, o sujeito em questão pertence ao grupo do qual quer se 

distanciar. Dessa maneira, Allport (1971) menciona uma ambivalência do indivíduo em 
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relação ao grupo em que se situa (endogrupo) – fenômeno também exposto por Goffman 

(1988). 

 Allport (1971) salienta que tanto o endogrupo quanto o grupo de referência são 

fundamentais para a constituição do indivíduo. Em relação às tentativas de combate ao 

preconceito, esse autor pontua que, sendo um fenômeno individual, mas, no qual o social tem 

relevante influência, o preconceito tem que ser combatido com medidas que influenciem as 

crenças e atitudes dos grupos. Carvalho-Freitas e Marques (2007), indo ao encontro de tais 

ideias, asseveram que as práticas inclusivas, na medida em que incluem as PcDs nos mais 

diversos âmbitos, propiciando o convívio destas com o outro, em situações que propiciem 

igualdade de condições, podem promover a superação do preconceito e a reconfiguração da 

categorização dessas pessoas. Contudo, Allport (1971), ao afirmar que as ações individuais 

não são exatamente iguais às do grupo, esclarece que essas medidas sociais tem de ter certa 

flexibilidade –  na qual entra a questão da ação individual. 

Ainda sobre a superação do preconceito, Crochik, Pedrossian, Anache, Meneses e 

Lima (2011) asseguram que a construção de uma sociedade baseada na inclusão passa pela 

questão da inclusão educacional. Ademais, Crochik et al. (2011) ressaltam que não basta 

apenas incluir as PcDs – apesar de os autores considerarem a importância das práticas 

inclusivas –, mas deve-se promover, em todas as instâncias sociais, o contato, não superficial, 

entre as pessoas com e sem deficiência, permitindo – como dito em sua obra Preconceito: 

indivíduo e cultura (1995) – a angústia desse contato e a reflexão crítica – fundamental para a 

superação do preconceito.  

Além da questão do preconceito em relação às PcDs – identificado e discutido no 

campo da produção do conhecimento, e explicitado nas diferenças de acesso das PcDs à 

educação, ao trabalho e à posse dos ganhos econômicos –, outra questão tem aparecido nos 

discursos cotidianos das pessoas e na teoria sobre a deficiência: a compensação que a PcD faz 

para fazer frente aos sentimentos de inferioridade. 

A compensação não é um fenômeno automático, natural da PcD, mas um processo que 

se dá nas relações entre o indivíduo com o meio social. Nesse sentido, para Adler, de acordo 

com Leal e Antunes (2015), faz-se necessário observar como o indivíduo se relaciona com a 

sociedade. Essa inter-relação é fundante no pensamento de Adler, segundo Leal e Antunes 

(2015), uma vez que considera que o desenvolvimento do indivíduo ocorre quando, 

juntamente, há o desenvolvimento social do outro. Nessa perspectiva, os autores conferem a 
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tal teoria adleriana o caráter humanista. Este se faz presente na proposta de Adler de 

considerar o homem não em sua insuficiência, mas em sua potencialidade, possibilidade. Esse 

olhar é fundamental para se abordar a questão da compensação. 

Tal fenômeno, conforme Leal e Antunes (2015), está ligado aos sentimentos de 

inferioridade. Esses autores afirmam que, para Adler, a criança, desde seu nascimento, devido 

à sua debilidade, depende da ajuda do outro. Essa fragilidade da criança, essa incapacidade 

para realizar as ações, suscita nela sentimentos de inferioridade que, por sua vez, funcionam 

como o motor para buscar as adaptações na realidade, a fim de desenvolver as possibilidades 

do indivíduo. Vygotsky (1997), também referindo-se a Adler e a Stern, traz este aspecto de a 

debilidade possibilitar o surgimento da força. Acrescenta, ainda, que um dos aspectos que 

propiciam tal insuficiência é a deficiência dos indivíduos. 

Não obstante, baseando-se na teoria da compensação, exemplifica que um gago, por 

sua deficiência, tornou-se um grande orador. Segundo Vygotsky (1997), a deficiência é 

também uma riqueza. Entrtanto, salientam tanto Leal e Antunes (2015) quanto Vygotsky 

(1997) que não é toda debilidade que será compensada. Há aqueles que se enclausurarão em 

sua deficiência, em sua enfermidade. Outro adendo importante feito por esse autor é que a 

deficiência interfere na biografia, na vida do sujeito, atribuindo-lhe uma posição social e 

tornando sua relação com o meio diferente quando comparada à de um indivíduo sem 

deficiência. Desse modo, Leal e Antunes (2015) afirmam que Adler considera que a 

deficiência interfere na disposição psíquica. Pontuam que, por vezes, a pessoa com algum 

“defeito” terá um sentimento de inferioridade diante de si, mas que, como já dito, isso poderá 

servir de motor para a autoafirmação do sujeito. Esses sentimentos de inferioridade dependem 

da elaboração subjetiva da enfermidade. Nesse sentido, Vygotsky (1997) ressalta que é inútil 

se pensar objetivamente como a PcD se sente. Ele argumenta que as coisas se passam no 

âmbito da subjetividade, pois a debilidade não determina como o sujeito vai se sentir. 

Vygotsky (1997) ainda acrescenta que, no intuito de se propiciarem as potencialidades 

desse sujeito, o meio social e as instituições, tem de se levar em conta a deficiência deste no 

sentido das consequências sociais que esta provoca. Em relação a tais efeitos provocados pela 

deficiência, o autor, assim como Leal e Antunes (2015), ilustra duas possibilidades: a PcD 

sendo vista como um fardo ou ser superprotegida por aqueles que a cercam. Ambos os 

aspectos são importantes para se pensar o olhar do outro para com a PcD. Por conseguinte, na 
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medida em que molda as relações sociais da PcD, impacta sobre os sentimentos desta em 

relação a si. 

Agora, será discutida a questão da identidade, mais especificamente a identidade para 

si – foco desta investigação. No entanto, como a construção da identidade pressupõe a relação 

com o outro, com o contexto, com as expectativas desse outro, as discussões sobre esse 

contexto social, apresentado nesta parte, serão contempladas. 

 

2.2 A identidade como fundante para a constituição do sujeito: a importância da relação 

com o social  

 

Colocado desse modo o contexto social em que a PcD está situada, pode-se estar às 

voltas com a questão da construção da identidade por parte da PcD. Como dito na introdução, 

aqui é utilizado como marco teórico o conceito de identidade trabalhado por Dubar (1997), 

tendo como auxílio as concepções de Goffman (1988) e Ciampa (1989, 1994). Tais autores 

propõem que a identidade deve ser pensada como um processo dialético que se desenvolve na 

relação do indivíduo com o outro.  

 A escolha da identidade como categoria de análise se justifica na medida em que, 

como coloca Ciampa (1994), a identidade é aquilo que diz do indivíduo. Nesse sentido, 

afirma Dubar (1997, p. 13) que o indivíduo, na construção de sua identidade, faz uso de 

categorias para “definir a si próprio e definir os outros”.  

Corroborando essas considerações sobre o que seja identidade, por meio da leitura de 

Dubar (1997) e de Goffman (1988), evidencia-se que a identidade, se refere justamente àquilo 

que diz do sujeito, que se trata do olhar que este tem de si e do olhar, não necessariamente o 

mesmo que o outro tem desse sujeito. Pode-se ilustrar a questão da identidade, a partir da 

leitura de Dubar, Goffman e Ciampa, com a seguinte frase: “Eu sou...”.  

Dubar (1997, p. 13) diz que “A identidade de alguém é. aquilo que ele tem de mais 

precioso: a perda da identidade é sinônimo de alienação, de sofrimento, de angústia e de 

morte”. Tal caráter desagregador, aflitivo, angustiante da perda da identidade, ou de sua 

possibilidade, também é demonstrado por Ciampa (1989).  

Todavia, revela Ciampa (1989) que responder acerca desta questão da identidade – 

algo que diz tanto do indivíduo quanto do outro – não é fácil. Isso ocorre devido ao fato de o 

processo identitário se construir, tanto para Ciampa quanto para Goffman e Dubar, por meio 
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de uma dialética entre o eu e o outro, entre o eu e o social, revelando, assim, a complexidade 

da construção da identidade.  

Justificada, dessa maneira, a escolha dessa categoria de análise, pode-se expor, de 

forma mais aprofundada, as concepções de identidade propostas por Dubar, Goffman e 

Ciampa. 

Dubar (1997) afirma que a identidade se constrói na articulação da identidade para si, 

que é aquela que o indivíduo se atribui, com a identidade para o outro, a que outrem atribui 

ao indivíduo. Em relação ao caráter social do processo identitário, esse autor pontua que 

a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do nascimento: constrói-se na 

infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: 

ela depende tanto dos julgamentos dos outros como das suas próprias orientações e 

autodefinições. A identidade é um produto de sucessivas socializações (Dubar, 1997, p. 13). 

Dubar (1997, p. 104) evidencia o vínculo entre o meio social, a cultura e a construção 

da identidade na medida em que identidade para si e identidade para o outro são inseparáveis: 

“[...] A identidade para si é correlativa do outro: eu só sei quem eu sou através do olhar do 

outro”. Não obstante, Dubar (1997) atenta para a problemática de que, uma vez que a 

comunicação é da ordem da incerteza, do mal entendido, não se pode asseverar que a 

identidade que o sujeito tem de si é a mesma que o outro lhe atribui. Esclarece que, tampouco, 

há uma relação determinista entre a identidade e as experiências vividas pelo sujeito. “A 

identidade nunca é dada, é sempre construída [...] numa incerteza maior ou menor e mais ou 

menos durável” (Dubar, 1997, p. 104).  

Dessa forma, Dubar (1997) afirma que, quando as identidades para si e para o outro 

não coincidem – o que pode ser pensado como um fenômeno comum, frequente, partindo da 

ideia da incerteza da comunicação, o sujeito busca estratégias identitárias, a fim de lidar com 

essa situação, a saber: Transações externas, entre o indivíduo e os outros significativos, que 

visam a acomodar a identidade para si à identidade para o outro (transação objetiva); ou 

Transações internas ao indivíduo, entre a necessidade de salvaguardar uma parte das suas 

identificações anteriores (identidades herdadas) e o desejo de construir para si novas 

identidades no futuro (identidades visadas), procurando assimilar a identidade para o outro à 

identidade para si (transação subjetiva).  

Acerca desses dois movimentos, constituintes do processo identitário, Dubar (1997) 

revela a inter-relação, a interdependência entre ambos. Assim:  
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De fato, a transação subjetiva depende, com efeito, de relações com o outro que são 

constitutivas da transação objetiva. A relação entre as identidades herdadas, aceites ou 

recusadas pelos indivíduos (identidade para o outro) e as identidades visadas (identidade para 

si), em continuidade ou em ruptura com as identidades precedentes, depende dos modos de 

reconhecimento pelas instituições legítimas e pelos seus agentes que estão diretamente em 

relação com os sujeitos em causa (Dubar, 1997, p. 108). 

Mas em quais bases Dubar (1997) se sustenta para construir sua teoria identitária 

proveniente do processo de socialização? Ele se baseia em alguns autores para a construção 

de sua noção de identidade. Vale ressaltar que, como o objetivo neste momento da pesquisa é 

ilustrar de que maneira Dubar (1997) constrói sua noção de identidade, alguns dos caminhos 

por ele percorridos, não serão adotadas as fontes originais utilizadas por Dubar, mas sim, à 

guisa de ilustração, colocar em pauta aquilo que esse autor traz de algumas dessas leituras que 

contribuíram para a construção de sua teoria.  

Um desses autores é Piaget, que considera o processo mental da criança como uma 

construção contínua, mas não linear. Esse desenvolvimento, segundo Dubar (1997), se realiza 

por etapas. Ademais, afirma que a passagem de uma etapa anterior para outra subsequente se 

realiza por meio de “um movimento de desequilíbrio seguido por um restabelecimento do 

equilíbrio e a passagem a uma nova forma” (Dubar, 1997, p. 18).  

Esse desenvolvimento mental, assegura Dubar (1997), tem sempre uma dimensão 

individual e social. Nesse sentido, revela que há, nesse processo, duas estruturas que se inter-

relacionam e ocorrem simultaneamente: as estruturas cognitivas (internas ao organismo) e 

afetivas (relacionadas para o exterior, para o meio).   

Assim, comenta que, de acordo com Piaget, essas estruturas evolutivas não podem ser 

dissociadas da ação da criança. Essa ação é uma tentativa de reduzir uma tensão, um 

desequilíbrio entre as necessidades do organismo e os recursos do meio, chegando, dessa 

maneira, ao restabelecimento do equilíbrio. Continuando, diz Dubar (1997) que Piaget 

considera ser o desenvolvimento da criança e sua socialização um processo de adaptação 

constituído por dois movimentos: assimilação e acomodação. Baseando-se na teoria 

piagetiana, Dubar (1997, p. 18) assevera que “A assimilação consiste em incorporar as coisas 

e as pessoas externas às estruturas já construídas”. Já a acomodação consiste em “reajustar as 

estruturas em função das transformações exteriores. Assim, as mudanças do ambiente são 

fontes perpétuas de ajustamento” (Dubar, 1997, p. 19) 
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Em suma, uma vez que o processo é algo contínuo, pode-se afirmar, com base na 

teoria piagetiana, trazida à baila por Dubar (1997), que sempre haverá novas assimilações e 

acomodações a partir daquilo que o meio oferece ao indivíduo.  

Diante disso, têm-se subsídios para pensar que tais conceitos piagetianos de 

assimilação e acomodação serviram de suporte para Dubar (1997) construir as noções de 

transações interna e externa. Estas são importantes para a fundamentação dos conceitos de 

identidade para si e identidade para o outro – centrais em sua teoria.  

Outro autor que ajuda a compreender a construção, por parte de Dubar, da noção de 

identidade, é Mead. Este não vai de encontro aos pressupostos de Piaget, já ditos, mas sim 

vem ao encontro, complementando as ideias piagetianas. De acordo com Dubar (1997), a 

importância de Mead para se pensar a identidade como resultante da socialização é que este 

traz à baila o ato comunicacional como fundante do processo identitário. “O ato elementar é o 

gesto que constitui uma adaptação à reação do outro” (Dubar, 1997, pp. 91-92). Dessa 

maneira, Mead, afirma Dubar (1997), traz a questão da linguagem, daquilo que é simbólico no 

processo de socialização.   

É a partir da linguagem, do gesto simbólico, que, referindo-se a Mead, Dubar (1997) 

elucida os dois aspectos, já ditos, do ato comunicacional: a reação de adaptação do outro e a 

antecipação do resultado do ato. Esses dois aspectos propiciam o fenômeno da significação, 

fundamental para o ato comunicacional.  

Acerca da socialização, proposta por Mead, esta se caracteriza por três momentos. A 

primeira etapa, diz Dubar (1997), se refere ao momento quando a criança percebe os gestos e 

toma para si os papéis daqueles que lhe são próximos e significativos. Continua o autor 

dizendo que, a partir de então, a teoria meadiana revela que a criança, por meio de “jogos 

livres” (aspas do autor), assume os papéis desses outros significativos. Nessa perspectiva, 

Dubar (1997) revela a importância desse momento, uma vez que propicia à criança 

reorganizar-se psiquicamente tanto em relação ao seu lugar na organização familiar quanto a 

si própria.  

A segunda etapa, de acordo com Dubar (1997), ocorre no período da entrada da 

criança no jardim de infância. Ele fala que o essencial dessa fase é a passagem do jogo livre 

ao jogo com regras (por exemplo, futebol). Esse autor chama atenção para o fato de, apesar de 

esse desenvolvimento ser progressivo, ainda há momentos em que a criança usa o jogo livre. 

Utilizando o exemplo do futebol, Dubar (1997) assevera que, nesse segundo momento, o 
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indivíduo, ao invés de internalizar o papel do outro significativo, passa a internalizar as regras 

colocadas por um outro que vem de fora, o que Mead chama de “o outro generalizado”.  

Sobre a socialização em Mead, continua Dubar (1997, p. 93) dizendo que a última 

etapa “consiste no [...] reconhecimento como membro destas comunidades, nas quais a 

criança progressivamente se identificou com os Outros Generalizados”. Por conseguinte, a 

criança deixa de ser somente um membro passivo daquele grupo, passando a ser, como coloca 

Dubar (1997), um ator que tem o poder de modificar, influenciar esse grupo, sendo 

reconhecido como tal. Nesse momento da socialização, há uma dialética entre o eu que é 

identificado e reconhecido pelo outro e o eu que se apropria de um papel. Assim, como 

ocorreu a partir da leitura de Dubar (1997) sobre a teoria piagetiana, nesse momento, pode-se 

perceber nuanças da dialética entre identidade para o outro e identidade para si. 

O que também proporcionou que Dubar (1997) construísse sua teoria identitária foi a 

leitura de Berger e Luckmann, os quais, segundo Dubar (1997), realizam um aprofundamento 

da teoria de Mead ao introduzir uma diferença entre socialização primária e secundária. 

Para Berger e Luckmann, a socialização, primeiramente, é construída pela criança a 

partir do mundo vivido. Esse mundo simbólico já existe quando do seu nascimento e é 

mediado pela linguagem. É a partir desta, da interação do indivíduo com o meio, que Dubar 

(1997) afirma que a criança adquire um saber de base a partir do qual tem a percepção do 

mundo, organizando psiquicamente os objetos percebidos. Desse modo, a criança constrói 

uma realidade que acaba por fornecer uma estrutura que servirá de base para novos 

conhecimentos diante do desconhecido. Dubar (1997), diante disso, argumenta, com base em 

Berger e Luckmann, que é por meio deste saber de base e da linguagem que a criança constrói 

uma noção de eu e do mundo, assim como a consolidação dos papéis sociais. 

Ao final dessa socialização primária, diz Dubar (1997), há a construção da identidade 

geral. Mas é na socialização secundária, proposta por Berger e Luckmann, que Dubar (1997) 

se debruça. Este diz que a socialização nunca é completa. A socialização secundária 

pressupõe a primária e se refere a um novo campo de atividades, uma nova linguagem, um 

novo universo simbólico – por exemplo, o trabalho. Dubar (1997) coloca que essa segunda 

socialização é chamada de socialização especializada. 

Como essa socialização secundária é oriunda de um novo campo de saberes, ela pode 

estar ao encontro da socialização, dando continuidade aos saberes apreendidos, ou ela pode 

vir de encontro à socialização primária, provocando uma ruptura com esta. Em relação à 
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articulação entre a socialização primária e a secundária, na qual há a continuidade e/ou a 

ruptura entre ambas, Berger e Luckmann, argumenta Dubar (1997), evidenciam a 

desestruturação/reestruturação de identidade. Ainda nesse sentido, acrescenta que a identidade 

secundária, tomada como uma ruptura, implica um tensionamento entre as identidades 

primária (geral) e secundária (especializada), propiciando, a partir disso, uma ressignificação, 

por parte do indivíduo, da sua identidade e do mundo social. Por meio da leitura feita de 

Berger e Luckmann, Dubar (1997) evidencia também a questão da importância da legitimação 

dessa nova identidade.  

Diante desta noção da articulação entre identidade geral e identidades especializadas, 

da possibilidade de uma nova identidade ser construída a partir daí – e da necessidade desta 

ser legitimada – percebermos a influência do meio, do social, do outro, para a construção da 

identidade do indivíduo. Ideias fundantes para o pensamento de Dubar (1997). 

Ao utilizarmos a teoria de Dubar, é imprescindível abordar-se outro autor que está na 

base da sua teoria sobre identidade: Goffman. Este, em seu livro Estigma: notas sobre a 

manipulação da identidade deteriorada (1963/1988), trata da construção e da manipulação 

daquele possuidor de um estigma. 

Por estigma, Goffman (1988) define ser algo localizado no corpo de alguém que 

propicia que este seja classificado como inferior em relação aos não estigmatizados – os quais 

este autor chama de “normais”. A partir desta definição de estigma, e, por conseguinte, de 

estigmatizado, podemos incluir as pessoas com deficiência nesta categoria. Daí a importância 

da obra de Goffman (1988) para se pensar a questão da identidade para si das pessoas com 

deficiência. 

A influência do social na construção da identidade subjetiva que Dubar (1997) traz à 

baila é também evidenciada por Goffman (1988, p. 10), a partir de seu conceito de identidade. 

Assim, este último afirma que a sociedade “estabelece os meios de categorizar as pessoas e o 

total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias”.  

Por conseguinte, segundo Goffman (1988), a partir dos atributos de um sujeito, a 

sociedade imputa sobre ele uma identidade social virtual. Esta identidade prévia visa situar o 

sujeito em determinada categoria social esperada para ele, baseando-se numa perspectiva de 

normalidade. Contudo, afirma que na medida em que o indivíduo demonstra os atributos que 

realmente possui, propicia a construção da sua identidade social real. Assim, evidencia 
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Goffman (1988) que esta última pode influenciar, modificar, substituir, a identidade que o 

meio atribuiu previamente ao indivíduo – a identidade social virtual. Estas duas categorias de 

identidade – a virtual e a real – são, como os próprios nomes já deflagram, sociais – 

identidades de papel [social], relacionadas a uma classe. Nessa ótica, “os sinais 

corporificados, já considerados, quer de prestígio ou de estigma, pertencem à identidade 

social” (Goffman, 1988, p. 70). 

Ainda com relação a esse autor, ele traz a noção de identidade pessoal, esta que está 

relacionada com o conhecer pessoalmente, com a intimidade do indivíduo. Nesse sentido, a 

identidade pessoal se estabelece a partir da proximidade com as pessoas. Além dessa questão 

da intimidade, tal noção traz consigo um fator de unicidade, de singularidade, de 

particularidade do indivíduo. A partir disso, a identidade pessoal propicia uma diferenciação 

em relação ao outro – como exemplos: o nome próprio, a certidão de nascimento e a carteira 

de identidade. Enfim, aquilo que o diferencia do outro, que singulariza o indivíduo.  

Há, também, uma quarta noção trazida por Goffman (1988), importante para se 

pensarem a subjetividade e a identidade que o indivíduo constrói para si: é a identidade do eu. 

Esta pode ser pensada como a imagem que o indivíduo tem de si. Tensionando identidade 

social – virtual e real –, identidade pessoal e identidade do eu, diz Goffman (1988, p. 116) que 

As identidades social e pessoal são parte, antes de mais nada, dos interesses e definições de 

outras pessoas em relação ao indivíduo cuja identidade está em questão... por outro lado, a 

identidade do eu é, sobretudo, subjetiva  e reflexiva, que deve necessariamente ser 

experimentada pelo indivíduo cuja identidade está em jogo. 

Ainda nessa articulação, Goffman (1988) afirma que, para a construção da identidade 

do eu, o indivíduo parte das identidades social e pessoal a ele atribuídas pelos outros. Porém, 

evidencia o autor que o indivíduo tem “uma considerável liberdade em relação àquilo que 

elabora” (Goffman, 1988, p. 116). Relação com o outro e liberdade para construção de sua 

própria identidade também são afirmadas por Dubar (1997) e Ciampa (1994).  

No que se refere à articulação entre Goffman e Dubar, faz-se necessário, neste 

momento, realizar uma digressão nesta exposição. Dubar (1997), em sua obra, pontua que a 

identidade para o outro se aproxima da identidade virtual trabalhada por Goffman (1988), da 

mesma forma que a identidade para si se aproxima da identidade real. Não obstante, de acordo 

com a teoria de Goffman (1988) exposta anteriormente, pode-se dizer que essa aproximação 

dita por Dubar (1997) não está correta. Há, sim, uma aproximação de ambas as teorias, mas 
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no sentido de que a identidade para o outro pode ser aproximada, na teoria de Goffman 

(1988), dos conceitos de identidade social virtual, identidade social real e identidade pessoal, 

uma vez que todas são atribuídas pelo outro ao indivíduo. Já o conceito de identidade para si, 

proposto por Dubar (1997), vai ao encontro, pensa-se, assim, daquele de identidade do eu 

proposto por Goffman (1988). 

Outra aproximação entre Dubar e Goffman é que, assim como o primeiro aponta a 

inter-relação entre a identidade para si e a identidade para o outro – a interdependência, como 

já dita, das transações objetiva e subjetiva –, o último vai no mesmo sentido em relação às 

identidades social, pessoal e do eu. Goffman (1988) estabelece isso na medida em que as 

identidades sociais (virtual e real) e pessoal influenciam na construção da identidade do eu, 

que, por sua vez, interfere na construção das outras duas. 

Nesta relação do indivíduo, em sua construção identitária, com o outro, nesta relação 

de reciprocidade, colocada tanto por Dubar (1997) quanto por Goffman (1988), outro fator 

que aproxima ambos é que eles colocam a necessidade do reconhecimento, por parte do 

grupo, da identidade almejada pelo sujeito, para que esta seja legitimada. Vale também 

ressaltar que essa validação não tem de vir de qualquer grupo, mas sim daquele significativo 

para o indivíduo. 

Quando se trata de trabalhar com identidade, não se pode deixar de trazer à baila um 

autor brasileiro referência nesse tema: Ciampa. Em seu livro A estória do Severino e a 

história da Severina, Ciampa (1994), assim como em seu texto de 1984, explicita sua noção 

de identidade, trazendo subsídios para se pensar tal temática. Como já dito na introdução, esse 

autor considera identidade aquilo que se diz do indivíduo. Este, tanto para Goffman (1988), 

para Dubar (1997) e Ciampa (1989, 1994), é sócio- histórico, um ator social, construtor de 

realidades que se constitui na e pela relação com a cultura.  

Baseando-se nesse aspecto dinâmico da realidade, Ciampa (1994) traz a identidade 

como metamorfose, como mudança. Essa característica permite a esse autor situar a 

identidade como uma questão política. Articulando, assim ,o caráter político e dinâmico do 

processo identitário, Ciampa (1994) circunscreve neste duas outras noções: a ideia de 

mesmice, assim como a de emancipação. Esta é o objetivo final do processo identitário 

trabalhado pelo autor. Mesmice, a partir da leitura de A estória do Severino..., pode ser 

pensada no sentido de uma paralisia identitária. É o indivíduo se arraigar, se fixar na 

identidade que o meio, pautado em uma ideologia capitalista perversa, lhe atribui. Em 
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contrapartida, a emancipação é a autonomia do sujeito em relação à identidade que lhe é 

imposta. É transformação. E aí reside seu caráter político, revolucionário.    

Definindo identidade como aquilo que diz do indivíduo, Ciampa (1989, 1994), 

primeiramente, a caracteriza como predicado. Assim, em relação ao processo identitário, o 

autor diz: 

Interiorizamos aquilo que os outros nos atribuem de tal forma que se torna algo nosso. A 

tendência é nos predicarmos coisas que os outros nos atribuem. Até certa fase, esta relação é 

transparente e muito efetiva; depois de algum tempo, torna-se menos direta e visível; torna-se 

mais seletiva (e mais complicada) (Ciampa, 1994, p. 131). 

Continuando, Ciampa (1994, p. 135) argumenta que, inicialmente, a identidade é dada, 

é “algo imediato sensível; um traço estático que define o ser”. O autor a ilustra com a questão 

do nome próprio. Este é atribuído ao indivíduo, sendo não só uma rotulação, mas algo que 

simboliza o indivíduo, que confirma, ratifica sua identidade. Não obstante, adverte Ciampa 

(1989, 1994) que o nome não é a identidade, mas sim uma das formas de representá-la. Dessa 

maneira, evidencia que a identidade, com o tempo, com as socializações, utiliza outras 

predicações, como, por exemplo, o papel exercido pelo indivíduo na sociedade.  

Assim, a partir do nome e do papel, segundo Ciampa (1989, 1994), a identidade 

assume a forma de um personagem que referencia especificamente o indivíduo para o outro. 

De acordo com esse autor, para a construção da identidade do indivíduo tanto para si quanto 

para o outro – para se dizer sobre o indivíduo –, é preciso contemplar a questão da atividade. 

“O indivíduo não mais é algo: ele é o que faz” (Ciampa, 1994, p. 135). 

Diante disso, esse autor traz aquilo que vem sido dito por Goffman (1988) e Dubar 

(1997) ao longo deste trabalho: a identidade se constrói na relação com o social, 

dialeticamente, na qual a identidade do indivíduo é construída por meio do olhar do outro. Da 

mesma maneira, o outro pode ter seu olhar, a identidade que ele atribui ao indivíduo, 

influenciada, modificada, a partir daquilo que o próprio indivíduo traz de si. “A identidade do 

outro reflete na minha e a minha na dele” (Ciampa, 1989, p. 59).  

Além disso, acerca desta relação eu-outro, eu-social, Ciampa (1989, 1994) revela a 

importância do social para a construção da identidade, uma vez que o indivíduo precisa do 

reconhecimento do outro para se reconhecer. Nessa ótica, acrescenta que ninguém muda 

apenas interiormente, nem sozinho. A partir dessa afirmação, pode-se tensionar Ciampa 
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(1989, 1994) também na articulação entre Goffman (1988) e Dubar (1997) sobre a influência 

do reconhecimento para a identidade. 

Considerando a perspectiva política da identidade proposta por Ciampa (1994), na 

qual ele coloca a mesmice como o assujeitamento e fixidez do sujeito na identidade que lhe é 

imposta pelo social e a emancipação sendo a autonomia do sujeito frente a essa identidade 

imputada, frente a essa ordem vigente, Ciampa (1994), articulando sua noção da identidade 

como processo dinâmico, como movimento, elucida que, para se chegar à emancipação, há 

que ocorrer a morte de algumas identidades anteriores do indivíduo.  

Em suma, a construção da identidade, para Ciampa (1989, 1994), é uma dialética entre 

o eu e o outro, entre a identidade dada – atribuída pelo outro – e o tornar-se. Assim, afirma 

que a construção da identidade, por parte do indivíduo, necessita que este negue o que se é 

para tornar-se – em um movimento recorrente e dialético. Por isso é que, como dito ao final 

do parágrafo anterior, Ciampa, em A estória de Severino e a história de Severina... (1994), diz 

que, para se construir uma identidade, tem de haver a morte de identidades, de personagens. 

Desse modo, diante do que foi colocado anteriormente, pode-se dizer que, para se 

investigar a questão da identidade para si da PcD, Dubar (1997), Goffman (1988), Ciampa 

(1989, 1994), Crochik (1995) e Finkelstein (1980) elucidam a necessidade de se pensar a 

relação da PcD com o social. Essa relação já foi elucidada a partir da dialética exposta entre a 

(a)normalidade, a estereotipia e o preconceito.   

No entanto, para efeito desta investigação, será trabalhado com o conceito de 

identidade de Dubar (1997) – conforme ele propõe no capítulo 5 de seu livro A 

socialização.... Por identidade, o autor entende ser o “resultado simultaneamente estável e 

provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem as 

instituições” (Dubar, 1997, p. 105). Nessa perspectiva, será utilizada a noção de identidade 

para si e para outro, e, por conseguinte, com as transações objetiva e subjetiva. Por transação 

objetiva – como já dito –, Dubar (1997) diz ser o processo de acomodar a identidade para si à 

identidade para o outro. Já transação subjetiva é a acomodação das identidades herdadas às 

identidades visadas. 

A partir do que foi evidenciado acerca do vínculo entre identidade para si e sua relação 

com o outro, pode-se investigar a temática proposta neste estudo. 
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3 Objetivos 

 

Desse modo, a partir da revisão bibliográfica realizada, indica-se como objetivo geral 

desta pesquisa: compreender como se caracteriza a identidade para si das PvDs física na 

sociedade atual. 

Os objetivos específicos são: 

- Compreender como as PcDs física, na contemporaneidade, são vistas pelos outros na 

perspectiva da própria PcD física.  

- Entender, na perspectiva da PcD física, a possível relação entre a(s) identidade(s) 

para si e a deficiência.  

- Verificar se – e como – possíveis questões relacionadas ao preconceito e às estratégias de 

compensação compõem a identidade para si das PcDs física. 
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4 Método 

  

No que se refere à metodologia, visando a elucidar a problemática proposta, foram 

utilizadas entrevistas semiestruturadas individuais com PcDs física da cidade de São João del-

Rei. A especificidade acerca da escolha da cidade se deve à facilidade de acesso, pois foi 

também o local onde a pesquisa se realizou. 

 Em relação às entrevistas, foram abordadas questões relativas à identidade para si 

construída pelas PcDs física, perpassando a problemática da atribuição de identidade pelo 

outro, do preconceito, presente na sociedade atual, e das transações objetivas e subjetivas 

desenvolvidas por essas pessoas. Foram entrevistadas quatro pessoas que nasceram com a 

deficiência – ou a adquiriram na primeira infância – e três pessoas que adquiriram a 

deficiência física mais tardiamente. Tal distinção se justifica, uma vez que se pensa que esta 

influencia na construção da identidade para si do indivíduo.  

Os sete participantes da pesquisa foram: 

E – mulher, 57 anos, viúva (desde 2016), mãe de duas filhas, professora universitária. 

PcD física adquirida há 20 anos. 

R – mulher, 35 anos, solteira, sem filhos, estudante, ensino médio completo. PcD 

física congênita. 

W – homem, 36 anos, solteiro, ex-pedreiro, ensino fundamental completo. PcD física 

adquirida há 10 anos  

H – homem, 28 anos, solteiro, sem filhos, graduado. PcD física congênita 

Y – mulher, 21 anos, solteira, sem filhos, graduanda. PcD física adquirida há quatro 

anos. 

M – mulher, 23 anos, solteira, sem filhos, graduanda. PcD física congênita. 

D – homem, 25 anos, namorando, sem filhos, graduado. PcD física congênita.  

A escolha dos participantes foi realizada por meio de buscas, realizadas em 

instituições educacionais, de PcDs física interessadas na participação desta pesquisa. 

Também, foi utilizado, a fim de se encontrar participantes, o sistema de Bola de Neve, o qual 

consiste na indicação, pelos próprios participantes, de outros interessados. Aos participantes, 

foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visando a cumprir 

procedimentos éticos exigidos para a realização de pesquisa com seres humanos. 



37 

 

Esse número de entrevistados foi definido pela possibilidade de acesso a essas pessoas 

e pela repetição dos temas trazidos. Para Gaskell (2002), uma perspectiva não determinista, 

não mecanicista, se aplica também ao se tratar do número de entrevistas. Tal quantidade 

depende do que é trazido pelos participantes. Caso surjam fatos novos que auxiliarão na 

investigação, novos encontros são necessários. Para Gaskell (2002), pode-se dizer que as 

entrevistas cessam quando se verifica que há uma saturação acerca do problema de pesquisa, 

que nada de novo advém da interação entrevistador-entrevistado. 

As entrevistas mostraram-se importantes, pois permitiram que as PcDs falassem sobre 

a forma como se veem e se definem (identidade), seus afetos e sentimentos. Assim, a PcD, na 

medida em que diz e diz de si, coloca-se como ativa, alguém que deve ser escutado e que tem 

algo a dizer sobre si.  

 Segundo Gaskell (2002), as entrevistas qualitativas individuais, ou de profundidade, 

têm por objetivo investigar – por meio da escuta dos discursos desses participantes – o mundo 

da vida dos respondentes, o seu olhar sobre determinado assunto, seus pensamentos e 

sentimentos a este relacionados,  

 As entrevistas qualitativas foram compostas por tópicos guias que serviram de 

orientação ao entrevistador (vide Apêndice 1 com o roteiro da entrevista). Esses tópicos 

serviram como orientação, e não como algo impositivo. Nesse sentido, durante as entrevistas 

– semiestruturadas –, surgiram questões que não foram pensadas anteriormente pelo 

entrevistador, mas que se tornaram relevantes para a compreensão do fenômeno, da realidade 

que se queria estudar. 

Gaskell (2002) também salienta a necessidade de transcrição, ou gravação das 

entrevistas, assim como de o entrevistador estar a par do contexto sociocultural em que o 

seu(s) entrevistado(s) est(á)ão situado(s). O pesquisador, da mesma forma, tem de estar ciente 

da linguagem utilizada por ele(s). Quando isso não ocorre, Gaskell (2002) afirma se tratar de 

um limite desse método. Outro limite apontado pelo autor é o fato de que o participante pode 

ocultar algo, ou não falar algo, por considerá-lo irrelevante ou embaraçoso. A partir disso, 

coloca a importância de se aprofundar na investigação daquilo que o indivíduo diz, de não se 

pautar pelo superficial, pelo aparente. Da mesma maneira, acrescenta a necessidade do 

estabelecimento de um rapport, uma confiança para que o entrevistado possa se sentir à 

vontade e, assim, revelar questões subjetivas.    
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Para análise das entrevistas de profundidade, Gaskell (2002) destaca a importância do 

pesquisador, tendo sempre como norte seu problema de pesquisa: lê-las e relê-las. Nessa 

ótica, assegura que aquele que pesquisa deve quase que reviver as entrevistas realizadas.  

Para a análise do conteúdo das entrevistas, foi observada não somente a fala dos 

participantes, mas também o gestual, as pausas, as emoções. Em suma, buscou-se atentar para 

o dito e o não dito. Nesse sentido, Gaskell (2002) assevera o dever de encontrar nas 

entrevistas aspectos que as aproximam e também contradições que propiciem um 

esclarecimento sobre o problema de pesquisa. Assim, no que se refere à análise das 

entrevistas, atentou-se ainda para as conjunções adversativas (mas, porém, entretanto etc.) que 

apareceram no discurso dos sujeitos, pois levou-se em conta seu caráter ambivalente, como 

elucidado por Goffman (1988). Consideraram-se os enunciados que vieram das conjunções 

adversativas – trazendo algo adverso em relação à oração anterior –, podendo revelar aspectos 

interessantes de sua identidade.  

Como estratégias de análise também foram consideradas as repetições do indivíduo, 

suas correções, contradições, ratificações. O tom de voz e a forma de dizer foram observados 

nesse momento: se demonstrou irritação, vergonha, exaltação, veemência, raiva, alegria ou 

júbilo, dentre outras emoções, bem como entraram em jogo os silêncios, gestos, suspiros, 

interjeições e expressões do indivíduo. Esses elementos são cruciais, conforme Gaskell 

(2002), para a realização das análises.    

De acordo com Gaskell (2002), há um número limitado para interpretações ou versões 

da realidade. Embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as representações 

de tais experiências não surgem das mentes individuais. São resultados de um processo de 

socialização. O sentido, de acordo com esse autor, é influenciado pelo outro, pelo meio social. 

Acrescenta ainda que a entrevista é um processo social, uma interação entre entrevistado e 

entrevistador, uma troca de ideias e de significados. As entrevistas são quase, afirma Gaskell 

(2002), um convite ao entrevistado para falar longamente com suas próprias palavras e com 

tempo para refletir. 
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5 Análise das entrevistas 

 

Como já dito no corpo deste trabalho, o que se buscou nessas entrevistas foi investigar 

aspectos subjetivos das PcDs – pensamentos, sentimentos, opiniões, vivências. Em suma, o 

que essas pessoas têm a dizer sobre si, sobre como acham que são vistas pelo outro, como se 

relacionam com a deficiência, buscando compreender como se configura a identidade para si 

dessas pessoas. Para tal, foram identificadas as seguintes categorias de análise: 

(não)autonomia, in(dependência) e (não)atividade; as repetições e “nãos” peremptórios na 

fala; o olhar do outro; os impactos da deficiência congênita ou adquirida sobre o modo de 

lidar com a condição de PcD; e a sexualidade. 

 

5.1 (não)autonomia, in(dependência) e (não)atividade 

 

Aspectos interessantes no que se refere aos sujeitos se verem, ou não, como PcDs são 

a autonomia, a independência e a atividade, como se a não autonomia, o depender do outro, a 

impotência, deflagrasse a deficiência, sua debilidade – aquilo que o diferencia do outro, 

colocando-lhe à margem. Trazem, também, dessa forma, sentimento de frustração, 

impotência, revolta, questionamentos. Entretanto, a autonomia, o fazer, coloca um sentimento 

de possibilidade, potência, júbilo.
3
 Desse modo, verifica-se que a (não)autonomia revela uma 

ambivalência. Esta que é própria do indivíduo, especialmente daquele possuidor de um 

estigma, como salienta Goffman (1988) – no sentido de sou e não sou.  

 Um olhar teórico que oferece subsídios para se pensar a influência da autonomia, da 

atividade em como o sujeito se vê, é conferido por Dubar (1997), assim como por Goffman e 

Ciampa. Esses autores apresentam um aspecto dialético entre o outro e o sujeito no que se 

refere à construção identitária. Dessa forma, argumentam que aquilo que o sujeito traz pode 

influenciar no olhar que o outro faz dele e que o olhar de outrem também pode interferir na 

visão do sujeito sobre si.  

Colocado isso, pode-se pensar que, quando o indivíduo realiza uma atividade, ele 

observa os efeitos desta. Essa observação é como se estivesse se colocando como um terceiro 

                                                 
3
 Como se verá nas entrevistas, toda esta problemática da, ou da falta de, autonomia, independência traz consigo 

a questão do querer fazer determinada coisa por parte da PcD. Aquilo que ela deseja. [Ver, por exemplo, o trecho 

da entrevista de R. (p. 40, adiante)].   
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na cena, um observador do que foi feito por ele próprio. Claro que esse que observa e dá o 

feedback pode ser também um outrem. Com base nesse argumento, conjetura-se que, não 

necessariamente, há necessidade de uma outra pessoa ser este outro que influencia na 

construção da identidade. Pode ser o próprio sujeito em outra posição. 

A partir disso, pode-se considerar a seguinte situação: primeiramente, a deficiência é 

por si alguma limitação para o indivíduo em algum aspecto – caso contrário, não seria assim 

chamada – vide a definição de deficiência trazida por Carvalho-Freitas e Marques (2010)
4
. 

Dessa forma, hipoteticamente, quando a PcD realiza uma ação que quebra esse significado 

limitante, próprio da deficiência, ela observa, na posição de outro, esse êxito. Desse modo, 

imputa a si mesmo uma identidade de que é “normal” – nas palavras dos próprios escutados. 

Todavia, se ocorre alguma situação que traga a limitação em voga, pode ser que ele se 

observe e se identifique como deficiente. Nessas situações, como o outro é o sujeito, fica 

difícil delimitar o que é identidade para o outro e para si, quando começa uma e termina a 

outra. 

Na entrevista de R., sua fala denuncia esse fenômeno, como, por exemplo: sobre se se 

considerava uma PcD, ela respondeu que  

Às vezes sim, às vezes não. Depende da ocasião. Do que eu quero fazer, dos meus objetivos. Se 

eu ver que eu não consigo, assim, o que eu quero, me considero (nesse momento dá uma risada) 

uma pessoa com deficiência (mais risos). Agora, se eu ver que consegui (risada), aí eu vejo que 

não. Entende? 

 Nesse sentido, continua R.: 

Ah, às vezes eu quero ir a algum lugar, ai às vezes não tem uma pessoa pra me acompanhar. 

Porque, eu não consigo. Ao contrário de você (pesquisador), eu não tenho cadeira motorizada, 

e nem consigo tocar minha cadeira manualmente. Aí, às vezes, eu quero ir no (sic) lugar e não 

tem quem me leve, eu fico meio revoltada (ri demonstrando embaraço). Meio chateada. 

Revoltada entre aspas, né? Mas eu tento levar isso da melhor forma possível, e tento não 

descontar nas pessoas meu tipo de deficiência, porque ninguém tem nada a ver com isso. 

Entendeu? Isso é uma coisa interna minha. Na maioria das vezes, eu estou bem. Na maioria dos 

dias, eu estou bem, consigo levar isto legal. Mas, às vezes, bate aquele desconforto (longo 

silêncio). 

                                                 
4
 “Alteração completa ou parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano que compromete as funções 

física, auditiva, visual ou mental, o que em razão de contingências históricas, sociais ou espaciais, poderá 

resultar em desvantagem para a pessoa com deficiência, como perda da autonomia, discriminação social e 

dificuldades de inserção social” (p. 102). 
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Ainda a respeito desse fragmento, quando R. diz sobre sua revolta: “Mas tento  levar 

isso da melhor forma possível”, também avaliza a se pensar que adota uma postura 

ambivalente para com a deficiência. O uso do termo “mas” possibilita àquele que diz juntar 

duas frases que tenham sentidos opostos uma em relação à outra. A própria classe gramatical 

do “mas” – conjunção adversativa – revela este caráter de trazer uma ambiguidade. No caso 

desse fragmento, pode-se dizer que essa ambiguidade, essa posição dúplice, aparece, pois, 

apesar da revolta que há em relação à deficiência, R. busca levar isso da melhor forma. A 

conjunção adversativa apresenta também a possibilidade de se posicionar de uma forma 

positiva, no sentido de arrumar soluções para o que se apresenta: “O que eu posso fazer com 

isso?” Ambivalência entre revolta e aceitação.  

Da mesma forma que as conjunções adversativas revelam a ambivalência existente no 

indivíduo, elas servem para minimizar, justificar, racionalizar o outro aspecto da frase – 

quando este traz consigo, por exemplo, um preconceito, uma revolta, uma ira. Outros recursos 

usados por R. para abrandar o que foi dito, o mal-estar, foram a utilização do termo “meio” 

antes de revoltada, a substituição de revoltada por chateada e, por fim, ela dizer “revoltada 

entre aspas” seguido de uma risada envergonhada. Nesse sentido, pode-se pensar no caráter de 

tabu que a revolta contra a deficiência tem para R., como se revoltada fosse uma palavra 

demasiadamente forte e que não pudesse se revoltar frente à deficiência. Talvez, revoltada 

trouxesse algo de uma não aceitação, e a introdução do adjetivo meio, antes de revoltada, ou a 

substituição por chateada e meio chateada, colocasse essa aceitação em pauta. Da mesma 

maneira que coloca a possibilidade, a tentativa de procurar uma saída para o impasse, evoca 

algo do como posso lidar com isso? 

O uso do verbo tentar merece também atenção. A partir da leitura de Ferreira (1974), 

pode-se afirmar que esse verbo pressupõe fazer um esforço contra algo que obstaculiza para 

se atingir uma meta. A palavra “tentar” traz consigo uma dificuldade.  “[...] tento levar isso 

da melhor forma possível e tento não descontar nas pessoas meu tipo de deficiência [...]” 

evidencia, respectivamente, que lidar com a deficiência, com a revolta, é algo difícil, da 

mesma forma que não descontar nos outros também o é. Sendo assim, faz-se necessária uma 

tentativa contra isso – que está presente consigo.  

Isso que se conjetura aqui, dessa ambivalência, fica translucido neste momento: “É! É 

COMPLEXO! É complexo mesmo, por isto. Porque não é... não é... não é... não é fácil falar 



42 

 

sobre isto. Ao mesmo tempo que você tem vontade de ser diferente, você está sabendo que 

não vai ser, então... tem que viver! 

Ainda acerca desta ambivalência de sentimentos trazidos pela deficiência e da 

importância da autonomia, do fazer, para a identidade da PcD, para lidar com sua condição, 

outra entrevistada, E., relata que a não autonomia, juntamente com a própria condição de 

PcD, a dependência, lhe causa mal-estar. Em contrapartida, diz da importância do fazer para 

não fixar na categorização de “deficiente”: 

É muito difícil. Não foi um, foram muitos momentos difíceis! (enfática) [...] Você vira um bebê 

grande e tem que aprender a conviver com isso. Ou você convive ou então você não vive bem. 

Aí, entra todo esse lado de equilíbrio, de controle de emoções, de enfrentar as barreiras, de 

levantar a cabeça. [...] Ah, foram muitos (momentos difíceis)! Nossa! Muitos momentos 

difíceis! Não é fácil você trabalhar isso, você depender do outro, você enxergar isso, aceitar, 

encarar mesmo. É muito difícil. Não foi um, foram muitos momentos difíceis! São muitos 

momentos difíceis, é muito choro, é muita coisa pra enfrentar. Mas, depois, você vai 

encarando... E também o dia a dia vai ajudando. Ao mesmo tempo em que são muitos 

obstáculos, à medida que você consegue enfrentar e vai  cada dia um pouquinho, aí, você já se 

sente...  porque é importante que eu faça. Se eu dou conta, isso é muito importante pra nós 

(PcDs).  O que eu dou conta de fazer sozinha, isso pra mim é a glória! [...] Ai, é muito bom, é a 

verdadeira gratificação que a gente tem, e acho que qualquer pessoa teria, em qualquer 

sentido. Você conseguir pegar pra fazer e fez. Então, é a realização e pra nós tem um valor 

maior ainda! (júbilo). 

Nessa ótica, nota-se que outras identidades são utilizadas por E. no sentido de escapar 

da categorização de “deficiente”, de “incapaz” e da visão negativa da sua condição; por 

exemplo: a identidade de mãe e a de professora, mostrando a importância da atividade, do 

fazer, nesse processo de identidade:  

Mas eu tenho que encarar, porque se eu fizer disso uma lamúria, eu não vou conseguir fazer 

nada, eu não vou atingir meu objetivo. Eu não vou ser uma boa mãe dentro de casa, eu não 

vou, como se diz, ser uma boa companhia, não vou ser uma boa amiga, não vou ser uma boa 

profissional. [...] De uma outra forma, sou eu quem cuido, sou eu quem faço. Não tomam, às 

vezes, certas atitudes sem vir falar comigo, sem pedir opinião (imposta a voz, transparecendo-se 

orgulhosa). Então, sou uma pessoa presente e atuante nesse sentido, da mesma forma que elas 

são comigo. 
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 A importância do fazer, da identidade profissional, para lidar com a deficiência, 

retirando-se da categoria “deficiente”, mostra-se também aqui:  

É que nem parar de trabalhar, por enquanto, eu não estou pensando. Gosto muito! Já tem seis 

anos que eu podia me aposentar. Quem falou que eu quero ficar dentro de casa parada? Eu 

não! (aumenta o tom de voz) Vou fazer o quê? Entrar em depressão? Coisa que eu nunca tive 

foi depressão. Graças a Deus!!!  

Acerca do impacto da autonomia, do fazer, da atividade, para lidar com a dor, a 

dificuldade, a frustração trazida pela sua condição, E. afirma: 

E ainda trabalhar. E segura a vida, né? Porque você só ficar dentro de casa, acorda e vai fazer 

o quê? Nada? „Nossa, não tenho uma aula pra dar!‟; „Não tenho um trabalho pra corrigir!‟; 

„Não tenho um texto pra fazer revisão!‟ [...] Os amigos se afastam! Você no trabalho, você cria 

laços, você convive com jovens, isso tudo te ajuda! (expressa satisfação) O ciclo muda se você 

fica fechado em casa. Então, eu não gosto de ficar sozinha, isolada, não gosto, não. [...] Não, 

eu não gosto de ficar sozinha, não. Gosto de conviver com outros, eu nasci pra socializar e não 

me fechar. Prefiro sempre estar me relacionando com alguém, conversando, batendo papo... 

Isso tudo ajuda. 

Nesses trechos, nota-se um movimento de E. com vistas a lidar com a dor e o mal-

estar que a deficiência suscita. Ela mesma revela esse lado doloroso da sua condição ao 

afirmar que há momentos difíceis, sim! Essa dor, e possivelmente uma revolta, aparecem mais 

à frente em seu discurso ao se referir à deficiência como “estar na merda”: “[...] Tipo hiena, 

está na merda e acha graça. Porque se não, vai ficar chorando e não vai resolver também”. 

Ou então ironiza a afronta do outro, dizendo: “Então, senta aqui e experimenta pra 

você ver o que é bom!” Nessas passagens, observa se que a deficiência, o estigma é gerador 

de sofrimento para E. – não só para ela, mas também para os outros participantes da pesquisa. 

Entretanto, percebe-se que, ao mesmo tempo em que esses dizeres deflagram isso, podem ser 

vistos como tentativas de se fazer algo com isso que lhe faz sofrer:  

A ambivalência entre revolta, frustração e aceitação da sua condição é trazida também, 

claramente, no discurso de W:
5
 

No início, nossa! Até aceitar. Aceitar, não, até hoje eu não aceito, mas até ACOSTUMAR com a 

vida de um cadeirante, é difícil, é doloroso. Porque no início eu queria fazer as coisas, mas, até 

                                                 
5
 Para não ficar repetitivo, devemos informar ao leitor que a ambivalência também aparece na fala de E., como 

se verá posteriormente 

 



44 

 
eu acordar: „Não, hoje, eu estou numa cadeira de rodas, eu não posso fazer isso‟, eu ficava 

muito nervoso com as pessoas, ou, às vezes, queria ir a algum lugar, ou fazer alguma coisa. 

Como eu não estava acostumado com aquele jeito que minha vida se transformou, aí, até me 

readaptar, foi bem duro, mas estou aí, já vai pra dez anos. Acostumar, não acostuma, não, mas 

vai vivendo, né? (aparentemente, cabisbaixo, olhando para as mãos, manuseando os dedos, 

demonstrando, possivelmente, desânimo, frustração). 

 Nesse sentido, W. também sustenta – assim como os outros participantes da pesquisa – 

a importância da autonomia, da atividade, do fazer, especificamente, no âmbito do trabalho, 

para que a identidade de “deficiente”, “incapaz”, dê lugar a uma outra. Desse modo, em 

contrapartida, o quão a não atividade, o não compromisso, a não ocupação, a não 

independência para realizar aquilo que almeja contribuem para a PcD construir um olhar 

inferiorizante sobre si, sem perspectivas: 

Nem tudo que a gente quer é na hora que a gente quer, é a hora que a gente pode, né? Você vai 

ter que esperar aquela pessoa poder te auxiliar, ali, naquele momento que ela pode, aí, é uma 

coisa que a gente acaba ficando nervoso, né? Não sei você, como cadeirante, mas eu... pra 

mim, me (sic) incomoda, NE, cara? Aí, você tem que ter calma para esperar aquele momento 

certo, e tem hora, tem coisa para gente, que não tem como ficar esperando 

E prossegue: 

 
É DIFÍCIL DEMAIS, NOSSA! Você roda na cidade aí, você vê como que é. É acesso que a 

gente não tem. É... você entra dentro (sic) de um ônibus, sempre nem todo mundo lhe trata bem. 

Você vai em (sic) uns lugares, você não se sente bem por falta de acesso, por falta de auxílio. E 

isso acaba gerando aquela... aquela falta de humanidade, de humanidade, de poder público pra 

mover, melhorar. É... (suspiro – lamentação) Falta muito... 

Ao dizer de uma experiência em que improvisaram uma rampa para que ele subisse no 

cartório eleitoral, revelou: 

[...] isso te mata, bicho! Te deixa de um... de uma forma que você se sente um lixo, velho! 

(expressão de lamentação) Dinheiro pra eles fazerem uma campanha aí, bilionária, eles têm. 

Por que que eles não têm um dinheiro pra... pra fazer uma rampa em um lugar de grande 

acesso? E é o poder público, né? [...] Ah, a gente mesmo se sente um lixo. Porque se você está 

ali, cara, você... você depende daquilo, e ao invés do poder público procurar um local que seja 

adequado pra você ter acesso... Aquele local, porque é o poder público, é um lugar que vão 

muitas pessoas deficientes, que vão pessoas... normais pra usar aquilo ali. Você quer entrar 

dentro duma loja pra comprar alguma coisa, não tem o acesso, cara. Então, você se sente ali... 
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você... sei lá, você se sente uma pessoa que... fora do normal, né? Porque, se, agora, se o lugar 

tem um acesso, né? Aí, não. Você vai se sentir bem. A gente como cadeirante quer se sentir 

bem, quer se sentir... é... não quer se sentir como um cadeirante, quer se sentir como uma 

pessoa normal, que... com... com fácil acesso, né? É difícil, não é fácil, não. 

Esses exemplos ilustram bem como que, para a PcD, as questões da autonomia, da 

mobilidade, do ir e vir, e da independência são fundamentais para não se colocar numa 

posição de inferioridade, para não se identificar com a categoria de “deficiente”, de “inferior”, 

“dependente”. Nessa ótica, pode-se aproximar as posições de W., E. e M., já que adotam uma 

postura politizada frente a deficiência, endossando a necessidade de medidas inclusivas.  

No caso de E., como se verá adiante, ela até se identifica como “militante” guerreira, 

“lutadora pelos seus direitos”. Identidade também construída, assumida e exibida por M. 

Assim sendo, pode-se conjeturar se essa posição militante, politizada, não é uma forma de 

lidar com a deficiência, colocando-se na normalidade, como afirma W. Se essa luta, 

reivindicação, não é uma saída, é muito válida, para lidar com a dor que a deficiência lhes 

causa. 

Acerca da importância do trabalho, de uma ocupação para W., pode-se dizer que ela já 

se apresenta na medida em que o entrevistado, ao se identificar, diz já a sua profissão: “W. 36 

anos, pedreiro. Era, né? (risos) [...] Ah, cara, fica muito difícil, né? Uma profissão que exige 

muito corpo. Hoje, minha única profissão é ficar olhando pra mulherada aí. (risos). Logo 

mais adiante, explicita essa relação da atividade, da ocupação, como forma de lidar com a 

deficiência: 

Ah, a vida modifica muito, NE, Victor? É uma... uma vida... uma vida, assim.. que você... Igual 

hoje: eu não tenho hora para nada, não tem hora pra... Pra mim, não tem sábado, não tem 

domingo, virou... Porque virou aquela rotina, NE, cara? Porque não tem compromisso com 

NADA. Então, você depende mesmo de sobreviver, de fazer feliz minha mãe, procurar o melhor 

pra ela, e... e viver, cara. Porque (estala a língua em sinal de lamentação) não é fácil, não... SEI 

LÁ! (estala a língua em sinal de lamentação). 

Destaca-se a frase “Então, você depende mesmo de sobreviver”, pois se pode 

conjeturar (ou levar a hipótese), com base no discurso de W. durante a entrevista, que ela 

ilustra um posicionamento seu de resignação e de tristeza frente à sua condição, além de uma 

falta, ou precariedade, de perspectiva de mudança. Mas tem-se que insistir na importância que 

W. dá à autonomia e à ocupação como preponderantes para a mudança de posição. 
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Aqui, cabe fazer uma digressão para apontar um fenômeno que pode auxiliar nesta 

investigação. Trata-se do riso, da risada, da gargalhada, que traz consigo algo de uma 

vergonha, um enrubescimento. Nas entrevistas de R. e W., a risada vem ligada a temas 

difíceis de lidar, tabus, íntimos, que não devem vir à tona – como, por exemplo: a questão de 

ser uma PcD; a revolta contra essa condição. A partir disso, pode-se pensar na possibilidade 

de a deficiência causar embaraço, provocando a risada do sujeito em questão. 

A relação da atividade, da ocupação, com a identidade do sujeito se revela também no 

discurso da estudante M. – PcD física congênita. A intelectualidade e a atividade acadêmica 

exercem relevante papel para a construção identitária da entrevistada, permitindo a 

possibilidade de uma identidade outra que não a da deficiente, incapaz, dependente. Neste 

sentido, desde o início da entrevista, e ao longo desta, salienta a problemática da 

(in)capacidade, relacionando-a com a paralisia cerebral e com os desempenhos educacional, 

intelectual e acadêmico, assim como aponta para a militância, para a politização, 

considerando-as possibilidades de saída para construção de uma identidade não fixada na 

incapacidade.  

Como se pode ver no fragmento a seguir, em sua primeira resposta, ela já faz o 

chamamento para o campo político, o que se repetirá em quase todo, senão em todo, seu 

discurso: 

Assim, considerar uma pessoa com deficiência, são os outros, assim, que me consideram, em 

virtude da lei! E o pessoal também tem um tradicionalismo que foca na antiguidade, né? 

Pessoa com limitação física é pessoa deficiente, é uma pessoa incapaz. Mas, na realidade, esse 

incapaz não existe, ele é uma cultura grega, né? Que o pessoal tem até hoje, infelizmente. E 

temos que lutar pra acabar com ela.  

 Além desse dizer politizado, nesse fragmento, ela afirma que quem a considera uma 

PcD são os outros devido à lei e à cultura. Como se verá ao longo de sua fala, esta posição, de 

que a sua condição não lhe faz questão, não se sustenta. Revela, desse modo, a dúvida quanto 

à sua capacidade e a caráter de ambivalência para com a deficiência que tem sido notado ao 

longo do percurso dessas entrevistas com as PcDs.  

 A associação que M. faz entre deficiência, mais especificamente a paralisia cerebral, 

um dos seus diagnósticos, e incapacidade fica colocada não só neste trecho como nas 

seguintes passagens: 
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O diagnóstico que os médicos deram foi paralisia cerebral. Aí, na época, tinha muito assim... 

Tinha aquela crença que a medicina sabia tudo, aquele objetivismo (expressão de deboche, 

ironia). Deram que era paralisia cerebral. Aí, minha família já pensou: „Não vai ter capacidade 

intelectual, não vai conseguir desenvolver nenhuma função‟. Então, no ensino, teria muita 

dificuldade de aprender, na escola vai ser muito lenta, o jeito vai ser deixar na APAE. Só que, 

com o passar dos tempos, não foi assim. Eu mesma vi que eu tinha capacidade, e eu mesma 

pedi pra minha família: „Eu quero ler!” A APAE não ensina e eu disse: „Eu quero aprender a 

ler! Eu sei que na outra escola ensina a ler. Eu quero ir pra outra. 

  Continua adiante articulando incapacidade e deficiência, por vezes paralisia cerebral: 

Mas igual, paralisia cerebral hoje deixa os outros meio com um pouco de dúvida. „Será que foi 

paralisia cerebral ou será que foi infantil?‟, porque se fosse cerebral mesmo teria deixado 

alguma sequela, deixou só física e aí até hoje na dúvida. Eles não deram resposta até hoje do 

que é o problema. Se é cerebral ou é infantil.   

 Primeiramente, nota-se que há um desmerecimento, por parte de M., do diagnóstico de 

paralisia cerebral, dizendo, ironicamente, que a medicina da época, objetivista, acreditava que 

sabia tudo. Vê-se, também, que este vínculo entre paralisia cerebral, com a qual M. foi 

diagnosticada, e incapacidade está presente no seu discurso e no de sua família. O 

compartilhamento dessa visão entre a família e ela própria fica evidenciado quando diz: “Eu 

mesma vi que tinha capacidade”. Logo, pode-se pensar que foi, a partir de um momento, de 

uma atividade, de um fazer intelectual que M. viu que tinha capacidade. Em suma, até este 

momento específico, a sua capacidade não era vista por si. Acreditava, assim, até então, na 

vinculação entre a sua deficiência e a incapacidade. Aí, vê-se a importância de uma atividade 

intelectual, para que M. e sua família a colocassem como capaz.  

Entretanto, tal fato não impede que M. esteja, ainda, às voltas com o problema da 

incapacidade. Dessa forma, o mal-estar que o vínculo entre seu diagnóstico e a incapacidade 

suscita em M. se verifica, já, na dúvida, que ela diz carregar se tem, ou não, tal diagnóstico. A 

dúvida, nesse caso, já deflagra um fazer questão, um afetar-se. O mal-estar também se 

presentifica na constante repetição na sua fala de que ela está na universidade, de que é capaz, 

de que tem boas notas etc.  

Será que eu vou ter... será que eu não vou ter capacidade? Eu tinha muita persistência. Eu 

falei, vou conseguir! Porque eu adorava ler. Mesmo sem saber ler, eu pegava no livro. Eu 
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tenho capacidade. sim! Aí, eu fui persistente assim... Não desanimavam não. Aí, também, esse 

julgamento, não me incomodou não.
6
 

 O incômodo causado por este julgamento, de que seria incapaz, é revelado nesta 

passagem: “Ah, quando eu saí da APAE, eu mesma não fiquei tão triste, não. Meus pais 

ficaram mais (grifo nosso), com o julgamento. Esse fragmento denuncia que, por mais que, 

M. diga que os pais tiveram uma tristeza maior, ela pontua, aí, um entristecimento devido a 

esse julgamento, afetando-se também com este. 

 A importância da intelectualidade para M. – ver-se como capaz – é tamanha e ilustrada 

pela seguinte situação: em determinado momento, ela relata que se considera uma pessoa 

capaz, muito capaz de realizar tudo o que quer, sim, e que nada a impede de ser feliz. Diante 

disso, foi-lhe pedido que exemplificasse essa afirmativa. Sua reposta foi: “Eu passei aqui na 

universidade sem apoio nenhum, eu mesma queria, eu mesma consegui passar no vestibular 

da UFSJ”. Perguntada se haveria mais alguma situação ilustrativa nesse sentido, ela 

respondeu: “Não, são, só, essas mesmo”.  

Da mesma forma, verifica-se o valor que a militância, que neste caso está associada à 

questão intelectual, tem para M. na construção de uma identidade que não a de deficiente – 

fixada na incapacidade: 

Porque antes (de eu entrar para esta escola regular) só deixava o deficiente lá, e deixava de 

lado. Agora, eles avaliam ele. Parece que deu uma mexida na cabeça deles que fizeram eles 

mudarem de atitude, e isso acabou ajudando a mim e os próximos que estão lá. Hoje mesmo 

tem três... acho que umas moças depois de mim que saíram de lá, foram pro ensino regular e já 

estão terminando o ensino médio. Acho que ajudou bastante a inclusão. Com essa conduta 

também foi legal, quando eu fui pro ensino médio, uma escola totalmente regular, não tinha 

acessibilidade nenhuma, mais uma dor de cabeça pra escola. [...] Com o passar dos tempos, 

construíram um rampa, um novo prédio lá na escola. Aí, a escola ficou mais acessível. O prédio 

que fizeram ajudou muito. Até nas eleições tá contribuindo pessoal que é cadeirante a se 

locomover lá. Porque antes era tudo carregado. A gente tem que se virar, tem que lutar pelos 

nossos direitos, porque se não lutar por ele, as minorias vão ficar prejudicadas. Tem mais? 

Adiante, revela o papel importante que a intelectualidade, a militância e a política tem 

para a construção da sua identidade: 

                                                 
6
 M. se refere aos julgamentos dos outros, inclusive dos professores da APAE, de que ela não seria capacitada 

intelectualmente. 
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Aquela pessoa que luta, aquela pessoa que tenta mudar o quadro não é considerada normal. 

Pra uns, ela é considerada doida.  [...] eu fui chamada de doida! [...] Até um pouquinho, 2014, 

2015, eu era considerada como doida. Agora, eles me chamam mais de persistente por eu lutar 

pelos meus direitos... Não tem esse problema mais. 

Continua M.: 

A sociedade, assim, que tem esse tradicionalismo grego, sempre julga o deficiente como 

„coitado‟. Eu sempre fui julgada como... Foi mais na infância. Hoje, não tenho esse problema, 

não! Na infância: „coitada...‟ Recebi algum julgamento assim, mas não prejudicou minha 

felicidade, não. Mas, na universidade, melhorou muito. A pessoa vem assim: „Ah, você estuda 

na universidade? Ah, que legal!‟ Aí, não julga mais como „coitadinha‟, como „incapaz‟. Agora, 

julga como ser humano igual a todo mundo mesmo. Um ser humano capaz. 

Acerca da relação da PcD com a deficiência, outro escutado, D., já a revela, de saída, 

em seu discurso: 

Me considero uma pessoa com deficiência, mas não tenho... como posso te falar... não tenho  

preconceito comigo mesmo, porque eu vivo minha vida de forma que sou normal como todo 

mundo, eu tento  fazer as coisas como  todo mundo, não me excluo, e nem me sinto frustrado 

por isso, pela minha deficiência. Até meus 15 anos, tive dificuldade com isso. Depois, não. Fui 

abrindo minha mente, fui estudando, lidando com pessoas. Aí, comecei a ver a vida de outra 

forma. A deficiência é só uma limitação que a gente tem, a gente tem que lidar com isso, sabe, 

para viver cada vez melhor. A partir do momento que você entende sua deficiência e sabe lidar 

com ela, é bem mais fácil você viver sua vida. (Assim) que você se conhece, é bem mais fácil 

lidar com família, com a vida do cotidiano, e não se preocupar com que os outros pensam, o 

que vão falar. „Será que fulano, será que cicrano vai gostar de mim?‟ Sou uma pessoa que não 

me preocupo muito com isso.  

É digno de nota, como D., já em suas primeiras frases, como relaciona deficiência com 

preconceito, justificando-se que não tem preconceito. Por que essa justificativa logo de saída? 

Diz algo de si, claro. Talvez, de uma dificuldade de lidar com sua condição? Talvez. Nessa 

ótica, revela, sim, que tivera revolta para com sua deficiência, aos 15 anos, mas que, depois, o 

entendimento e a aceitação da sua condição favoreceram, a fim de que pudesse lidar com a 

deficiência de forma mais positiva. Sobre este período até os 15 anos, diz: 

Foi difícil, porque o que pega foi o seguinte: a gente começa a estudar... ver pessoas, ver 

meninos jogar  bola, e não poder  jogar, ver os meninos sair para as festas, e não poder sair... 

entendeu? Estou com o pai, com mãe ali comigo. É lógico. Aí, te dá uma revolta, entendeu? 

Uma revolta de andar... de adolescente. Todo adolescente tem uma revolta. O que passava na 
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minha cabeça era pensar: “‟Por que que todo mundo anda e eu não ando? Por que isso acontece 

comigo? Por que é meu? Por que é meu? Por que veio para mim e não para o outro?‟ Eu 

pensava nisso, entendeu? Pensava nisso: por que eu sou assim? Mas isso passa, graças a Deus, 

passou, entendeu? Porque eu acho que você tem que viver sua vida não dependendo de amigos, 

tem que depender de você mesmo. Eu dependo de mim para viver, eu sei onde eu quero chegar, 

entendeu? Eu dito minha vida, não são as pessoas que ditam minha vida, entendeu? Eu quero 

chegar num nível da minha vida, é claro que sempre vou depender de alguém, igual quando eu... 

Hoje, eu dependo dos meus pais para muita coisa, um dia eu vou depender da minha esposa, 

entendeu? Então, não é nível de dependência, nível de... Eu era aquela pessoa debilitada, me 

tornei um outro tipo de pessoa, eu busco  isso, me tornar cada vez melhor, em todos os 

aspectos, entendeu? Em todos os aspectos! Ser aquela pessoa ambiciosa da melhor forma 

possível, tentar melhorar, fazer isso que é melhor, entendeu? Não me frustrar comigo mesmo. É 

isso. Acho assim: a partir do momento que você consegue enxergar a vida diferente, você vive 

bem melhor. A partir do momento que você começa a pensar assim: que você é assim e que 

pode fazer milhares de coisas diferentes, até mais do que quem anda normal, isto basta. É o 

negócio chamado força de vontade, iniciativa e força de vontade. Você pôr na cabeça e fazer, 

mesmo que todo mundo fale que não vai dar certo. Gente para falar que vai dar errado tem aos 

montes: „Faz isso não, bobo, vai dar errado, não dá, não!‟ Entendeu? 

Certamente, nota-se, nesses dizeres, a colocação de uma saída, uma virada da sua 

relação com a deficiência, que passa justamente pela aceitação de sua condição. Entretanto, 

não é porque essa virada ocorre que a antiga relação angustiante é destruída. É o que pode se 

esperar quando algo é objeto de revolta, ou seja, significativo, que marque de tal forma o 

sujeito e passa a fazer parte da sua subjetividade. Essa justificativa imediata de que não tem 

preconceitos consigo pode ser pensada como uma ilustração de que essa ambivalência 

possivelmente persiste ainda que haja a outra face que diz de uma possibilidade de saída.  

 Neste contexto da relação com a deficiência, D., assim como outros entrevistados, 

revela a importância do trabalho e da atividade para a mudança do olhar perante a sua 

condição – retirando-se da categorização de “deficiente”, “incapaz”, “debilitado”. Nesse 

sentido: 

[...] é forma de ver a vida, eu comecei a ver a vida de forma diferente. Aí, comecei a viver 

realmente, entendeu? Comecei a ver o que era realmente importante para mim. É isso. Eu acho 

que o trabalho enobrece a pessoa. O trabalho ajuda muito a pessoa porque é tão bom, uma 

coisa que você faz, seu conhecimento, as suas habilidades dá (sic) certo. A pessoa enxergar não 

a deficiência, mas enxergar o profissional atrás do deficiente. Hoje... No início, vou te falar, 
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entrei na usina para preencher uma vaga para que estavam precisando em 2011. Hoje, eu vejo 

de outra forma: eu vejo que quem esta lá é o profissional D. – que está lá, porque me fez um 

profissional. Hoje, eu domino o meu processo, eu estou lá, não como um deficiente, mas como 

um profissional da empresa. Sempre querendo melhorar, aprender e desenvolver. Se você 

lembrar que está aqui (no trabalho) por ser um deficiente, você sofre muito com isso, porque 

você não precisa de ser lembrado que é um deficiente (grifo nosso). Por isso, eu que acho que 

você precisa desenvolver mais o seu trabalho, para não ver a sua deficiência (grifo nosso). 

 Esse fragmento merece ter alguns pontos destacáveis. Primeiramente, o fato de o labor 

trazer outras qualidades do sujeito, retirando a deficiência do primeiro plano. Diante disso, 

situa o fenômeno, até então não abordado nas outras entrevistas, da adequação do cargo à 

deficiência, e não ao sujeito – o que acaba por inibir as possibilidades e potencialidades deste. 

A frase: “[...] você sofre muito com isso, porque você não precisa ser lembrado que é um 

deficiente”, assim como: “Por isso, eu que acho que você precisa desenvolver mais o seu 

trabalho, para não ver a sua deficiência” demonstram que, por mais que o sujeito tenha 

estabelecido uma relação outra para com a deficiência, positiva, o estigma, situado no seu 

corpo, é visto como algo inferior, negativo, pois a deficiência, nas palavras do próprio sujeito, 

não deve ser vista e nem lembrada.  

Além disso, esse desconforto trazido pela deficiência pode ser pensado como fruto de 

a deficiência acabar por ocultar ou desconsiderar as qualidades do sujeito. Esta redução do 

sujeito à deficiência se evidencia na problemática, já citada, de se adaptar o cargo à 

deficiência: “Se eu cheguei na (sic) empresa porque sou deficiente, então pouco importa se 

estudei ou não, porque estou aqui como deficiente, entendeu? Então, do que adiantou  eu ter 

estudado, porque eu ia estar lá de qualquer forma”. 

 Com relação à importância do trabalho para essa mudança de posicionamento, o 

discurso de D. revela que, da mesma maneira que o estudo, o trabalho e a atividade lhe 

proporcionaram ver suas possibilidades, aquilo que era capaz de fazer; possibilitaram também 

que ele enxergasse essa possibilidade em outras PcDs. Claro está que este olhar para as 

potencialidades do individuo é fruto, em grande parte, de D. estar inserido em um contexto 

industrial, produtivista, no qual o incentivar as potencialidades está intimamente ligado à 

questão da produtividade: 

Eu acho que infelizmente tem muito deficiente que tem potencial de desenvolver, estudar, mas 

eles acham que não têm, e que não quer. Isso me incomoda, a própria pessoa com deficiência 
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não ver essa qualidade nela, prefere estar recebendo aposentadoria do governo, prefere „n‟ 

coisas, dependendo do pai e da mãe. Eu acho assim, o potencial. Muitas pessoas acham que 

não têm potencial. Isso me incomoda! Não o fato de ela ser deficiente. Incomoda que vejo o 

potencial da pessoa, mas ela mesma não vê nela. Isso é o que eu penso. 

 Como a questão do incômodo é algo que persiste e perpassa os discursos dos sujeitos 

desta pesquisa, e é algo que é caro, pois acredita-se que esse desconforto revela algo da 

subjetividade, vale a pena conjeturar se esse incômodo se relaciona com ser uma pessoa 

debilitada – termo que ele já trouxe para explicar sua virada de posicionamento. Outra frase 

que chama atenção é quando diz de seu incômodo e logo se justifica, dizendo que não é pelo 

fato de serem deficientes. Ora, se repetiu a justificativa (de que não possui preconceito ou 

mal-estar em relação à deficiência e às PcDs) –  sem nenhuma pergunta lhe ter sido feita nesse 

sentido –, por que essa justificativa gratuita e repetida se não for relativa a algum pensamento 

que o incomoda e que não quer deixar transparecer?
7
 

 Outro entrevistado, H., também discursa sobre a importância da atividade, da 

realização, do trabalho e da intelectualidade para a PcD (ver p. 70, adiante). 

Sobre esta relação entre o fazer, a atividade, a independência e a construção de uma 

identidade outra, que não se ancore na deficiência, na impotência, é interessante analisar a 

entrevista, concedida pela estudante Y. – PcD física adquirida em decorrência de um câncer. 

Antes de abordá-la tendo em vista uma categoria de análise, cabe, primeiramente, dizer do 

notório e persistente mal-estar e da frustração presentes no discurso de Y. no que se refere à 

sua relação com a sua condição e, principalmente, com o outro. Situação ilustrada aqui: 

Sim, eu sei que sou deficiente e não estou preocupada em fazer parte, em participar, em me 

inserir muito, porque eu sei que o mundo não está interessado. Eu... Tem um tempo, oito, vai 

fazer dez anos, quase já, que tive o câncer, que fiquei com sequela. Fiquei em casa bastante 

sozinha.  [...] E investir com as pessoas e relacionar com as pessoas é uma das coisas que 

busco evitar. E, sim, é por causa da deficiência, porque as pessoas não têm paciência para 

deficiente.  Aí, minha mãe fala: „Não! Você tá se iludindo, que todo mundo precisa de amizade‟. 

E eu falei assim: „Olha, precisar, eu não preciso, não, mas enquanto der para se virar só com 

colega de turma...‟ [...]) Não gosto de ficar dando trabalho, não: „Faz uma coisa aqui, faz uma 

coisa ali‟. Então, eu acho que eu prefiro a minha companhia. Eu cheguei a conclusão que é 

melhor eu ficar com a minha companhia do que desgastar o meu tempo buscando em outras 

                                                 
7
 A repetição mencionada neste parágrafo não será repetida no tópico seguinte, a fim de oferecer fluidez à 

leitura. Quando for necessária sua repetição, será pedido ao leitor que retorne à presente nota de rodapé, 
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pessoas coisas que elas não vão poder me dar. Então, cheguei a conclusão que é melhor ficar 

sozinha. E, aí, todo mundo fala: „Nossa, você e drástica você e pessimista‟. Não, gente, eu não 

sou pessimista, eu sou realista, entendeu? 

 Nesse fragmento, nota-se que a questão do “dar trabalho”, de ser, ou não, um 

incômodo para o outro, é cara para Y., como se verá em outros momentos da entrevista. É 

nessa ótica, de não se sentir um fardo, que a importância do fazer por si mesmo, da 

autonomia, do ir e vir, se coloca. 

Ah quer saber? Eu não saio mais a não ser que eu tenha total independência –  igual quando eu 

tenho de ir em algum lugar, principalmente em (nome da cidade), eu só vou e volto e participo 

se eu tiver de carro, que aí eu posso ir e voltar a hora que quiser, entendeu? Tudo que eu faço, 

se eu tiver de carro, para mim é tranquilo porque eu vou e volto, faço o que tenho de fazer. [...] 

eu não saio mais se eu tiver de depender de ir a pé ou de ônibus para algum lugar, porque, se 

acontecer de eu não gostar ou quiser voltar, eu tenho esta liberdade. Eu só vou aos lugares se 

eu tiver total independência de ir e vir, seja de carro ou então de táxi, porque eu sei que não 

vou ser usada como justificativa para nada.
8
 

 Ainda que esse fragmento traga uma possibilidade de independência, do transcender a 

limitação, mais à frente, Y. revela que esse fazer, essa independência, e suas atividades, como 

escrever em um blog, não propiciam uma mudança de perspectiva sua frente à deficiência: 

Eu acho que, no quadro atual, nesses não tem... eu não preciso de... para falar a verdade, eu tô 

naquela fase que eu não preciso mais de um alento de uma coisa que me fala: „Nossa, pelo 

menos isso aqui‟, aquela coisa que compensa, entendeu? Eu já estou nessa fase que eu não 

preciso daquele alento mais não. 

 Contudo, ainda que Y. negue que haja esta mudança de posicionamento para com a 

sua condição, a própria tentativa de não dar trabalho, sendo independente, já diz de um querer 

se ligar a uma identidade pautada não no estigma, na deficiência. Ainda que Y. repita, 

incessantemente, ao longo do seu discurso, suas incapacidades, limitações e frustrações nesse 

sentido, fica a pergunta de saber o quão ela está ancorada na sua deficiência. Eis um dos 

exemplos em que Y. repete, trazendo sua deficiência, as impossibilidades a ela associada e o 

preconceito: 

Se eu tivesse um carro aqui e agora e você falar: „Vvamos pro centro no (sic) cinema?‟ 

„Vamos!‟ Porque, aí, eu entro no meu carro e estou lá, entendeu? Não vou atrapalhar ninguém. 

                                                 
8
 Isto de servir como desculpa se refere ao fato de que, para Y., os outros, para não lidarem com suas 

dificuldades de agir, com seus preconceitos, frente à deficiência, imputam a culpa, dessas faltas, dessas 

dificuldades, à própria PcD.  
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Agora, se pessoa fala: „Vamos pro cinema a pé‟, dependendo de pegar ônibus ou pegar táxi, 

essas coisas, já sabe que eu não vou. Então, eu procuro não atrapalhar... e, aí, tem uma coisa 

que (nome da amiga) fala: „Ah, você não sabe se você está atrapalhando porque fui eu que 

convidei e você não tem como saber o que eu estou pensando. Bom, eu não sei o que você tá 

pensando agora, mas, na hora que você chegar uns 20 a 30 minutos atrasadas no filme, ou seja, 

lá o que for, a primeira coisa que você vai pensar é: „Nossa, a Y. me atrasou!‟ Entendeu? Aí, eu 

já evito. 

 

5.2 As repetições e “nãos” peremptórios na fala 

 

Outro aspecto que se percebe nas entrevistas é a presença de afirmações imperativas, 

peremptórias, sobre si e sobre a deficiência, que se repetem ao longo do discurso. Tais 

repetições, que sempre retornam, soam como a tentativa de negar, esconder o contrário do que 

se está dizendo. Uma tentativa de convencer o outro e, em última instância, a si próprio. 

Todavia, pode revelar que esse contrário está presente e que faz questão; ao mesmo tempo, 

que tal repetição pode ser vista como uma tentativa de mudança, um desejo de posicionar-se 

de outro modo, um movimentar-se. 

 R., por vários momentos, diz que não se importa com o olhar do outro, com a opinião 

do outro. Que é sincera, que diz ao outro sem se preocupar e sem as inibições lhe afetarem. 

Enfim, quer mostrar-se supereficiente. Esta independência da censura e do olhar do outro é 

uma posição invejada pela maioria das pessoas, uma vez que estão situados num campo social 

– que lhes impõe as regras do jogo social, que pode lhes causar inibições em determinado 

contexto. Eis alguns fragmentos que ilustram esta tentativa de R. para mostrar esta 

supereficiência: 

E eu falo o que eu quero falar. Quando tenho que falar as coisas, eu falo. As pessoas, às vezes, 

é... me acham meio... meio grossa, meio „coisa‟, porque eu falo o que tenho que dizer. Eu 

quando não gosto de uma pessoa, eu viro a cara mesmo. Não faço a mínima questão de ser „a 

boazinha‟, de ser falsa todo dia, de: „Ah, que lindo!‟ (deboche, ironia). Eu não... eu não faço – e 

tem muita gente que é assim também, por que que (sic) eu ia ser diferente dos outros?. As 

pessoas me tratam diferente, mas eu não sou diferente. 

Na tentativa de mostrar-se desprendida das amarras sociais, R. diz:  
Quando as pessoas perguntam PRA LILI (a cuidadora de R.), eu fico caladinha no meu canto. 

Agora, quando a pessoa... às vezes, a Lili fala: „Fala R. como é que você chama‟, aí, eu falo. 
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Mas aí eu falo: „Mas ela perguntou pra você, não foi pra mim‟ (risos). Eu falo isso na CARA da 

pessoa (risos)... Eu falo na cara! 

Este apresentar-se “supereficiente”, como possuidora de qualidades, comportamentos 

valorizados pelos outros, também aparece neste ponto, no qual R. mostra-se como 

conquistadora daquilo que quer, que não se dá por vencida: “Eu sou uma pessoa normal com 

sonhos, objetivos. Pelo menos os que eu posso abranger, eu tento. Eu batalho até o fim  

quando eu quero alguma coisa. Não desisto no meio do caminho”. 

Esta tentativa de se mostrar frente ao outro como supereficiente, como aquela que diz 

o que tem a dizer a outrem sem ligar para as inibições – condição que, como já dito, é 

invejada pelas pessoas em geral –, pode ser pensada como uma espécie de transposição de 

uma deficiência situada no corpo do indivíduo, que o limita e o inferioriza frente ao outro, 

para justamente o oposto: a não deficiência, a não limitação, num campo em que a maioria 

das pessoas tem deficiências, limitações: o campo social. Assim, ao mesmo tempo em que a 

supereficiência deflagra seu avesso: a deficiência, ela é um tentativa de se fazer algo com isso 

que causa sofrimento ao sujeito, ela não nega o sofrimento, o declara, mas, 

concomitantemente, tenta lhe aplacar, mostrando o conflito ambivalente aí existente. 

Tal fenômeno pode ser pensado à luz daquilo que Goffman (1988) evidencia como 

tentativas de se escamotear a deficiência – colocar-se no campo da normalidade escondendo a 

deficiência. Nessa perspectiva, o se mostrar como desinibido socialmente é uma forma de 

velar a deficiência, mostrando, ainda que possa ser de forma superficial, que ela não 

desempenha um papel principal na vida do sujeito. É uma maneira de tirar a importância e a 

atenção da deficiência. 

No entanto, pode-se conjeturar, a partir do próprio discurso da entrevistada, que esta 

supereficiência, de fazer o que quer, esta independência frente ao olhar do outro, é apenas 

aparente. Pode-se pensar, neste caráter de semblante, de que ela leva, sim, em conta o olhar do 

outro, o dizer deste, e que este é capaz de inibi-la. Como se vê neste trecho: “Porque quando 

você depende dos outros, as pessoas é que têm que te dar abertura pra você mostrar que você 

é capaz de fazer alguma coisa, entendeu? Você não, não provar... você não tem que provar 

nada, mas as pessoas têm que te dar abertura”. 

A partir desse trecho, fica a pergunta: Diz ser supereficiente, senhora do seu querer, 

que, quando tem algo a dizer para o outro, não titubeia, contudo, coloca a necessidade de ter a 

abertura, condescendência do outro? Aí, pode se ver o caráter de semblante! Este caráter 
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ilusório de tal desprendimento frente à censura se justifica, primeiramente, pelo fato de que 

esta fala: “Faço o que quero... tô nem aí” sempre volta ao longo da entrevista. Se repete, é 

porque faz questão para o indivíduo. E esta repetição imperativa no discurso de R. soa como 

uma tentativa de convencer, ao interlocutor, seu desprendimento em relação aos limites 

sociais – impostos pelo olhar das pessoas – mas, em última instância é, pensa-se, um tentar 

convencer a si própria disso.   

Pode-se levantar a hipótese de que ela sabe que não é aquilo que deseja, mas, por meio 

da repetição de uma fala imperativa em que diz que é, ela tenta se convencer de que realmente 

é como diz. A repetição aí remete, então, ao incômodo, mas também a um conflito com isso 

que incomoda e a tentativa de aplacá-lo. 

Nesse mesmo trecho, vê-se esta mesma lógica da tentativa de convencimento próprio, 

por meio da repetição imperativa, nas negativas, nos “nãos” que se repetem 

imperativamente e, volta e meia, se presentificam no seu discurso. Novamente, a repetição 

peremptória revela que o seu contrário, aquilo que se quer negar, está presente e importa.  

Tal argumento se justifica na medida em que, neste trecho de R: “[...] Você não, não 

provar... você não tem que provar nada”, surge com um intuito de negar a frase precedente – 

que quer/tem se mostrar capaz para o outro. Porém, ao final, revela, como já visto, que o outro 

tem que dar abertura. A negação é negada ao final como se verifica em outro trecho: “[...] 

você quer provar pra alguém que você é normal e as pessoas não te deixam (provar)”.  

Tal trecho revela novamente a problemática da ambivalência: “não provar ou provar?” 

Coloca-se como supereficiente, mas as pessoas não deixam provar. É uma autossuficiência 

que não passa de um enunciado, pois é voltada para mostrar ao outro, dizer ao outro, tanto é 

que se repete bastante.  

Outro exemplo deste “não” peremptório que traz consigo, revelando, aquilo que se 

quer evitar, se situa neste recorte:  

As pessoas me olham com se eu fosse diferente, mas eu não sou diferente. Eu não sou diferente. 

Sou igual os outros, e é por isso que eu gosto de pôr as coisas lá no Facebook, pra mostrar pros 

outros que eu não sou diferente, que eu sou igual você, sou igualàa sua mãe, sou igual a seu 

pai... aiai (suspiro). 

Esse exemplo é ilustrativo, porque traz tanto a repetição imperativa (que visa a um 

autoconvencimento) na sua forma afirmativa quanto o sentido de uma negativa. Aí, pode-se 
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notar também que essa tentativa de autoconvencimento é uma forma de lidar com o 

sofrimento causado pelo estigma. 

Assim, pode-se conjeturar que R. visa a convencer ao outro e a si que não é diferente, 

deficiente. Ou ainda, que sua deficiência não importa. Não obstante, por momentos, quando 

ela diz da sua revolta frente à sua condição, sua não aceitação, do desconforto gerado pela 

deficiência, assim como das críticas feitas por ela própria, em relação ao seu corpo 

estigmatizado, revela outro posicionamento acerca da sua deficiência. Uma posição que traz 

certa hostilidade, que desvela um sofrimento gerado pela sua condição, e um olhar 

inferiorizante perante si por ser uma PcD. Dessa forma, vê-se que a afirmação imperativa traz 

em si algo de seu contrário. Não obstante, pode-se pensar que, além disso, tal imperativo pode 

colocar uma tentativa de encontrar uma saída para o sofrimento, uma mudança de postura.  

Esta relação entre convencer o outro e a si, trazida à tona pelo imperativo, seja 

afirmativo ou negativo, pode ser explicada pela dialética identitária – utilizada por Goffman 

(1988), Dubar (1997) e Ciampa (1989, 1994) – na qual o olhar do outro e o olhar do indivíduo 

sobre si se influenciam dialeticamente para a construção da identidade da pessoa. Essa 

identidade para o outro pode ser pensada, não necessariamente, pela figura física de outrem, 

mas que o próprio sujeito pode desempenhar essa função perante a si. Uma passagem de R. 

evidencia esta questão do provar ao outro, mas que, em última instância, é uma prova para si 

mesmo:  

E quando eu escrevo no Facebook e mostro para as pessoas que eu não sou... é... que eu sou 

além da cadeira de rodas, – você me entende? – e as pessoas se surpreendem com isto. Aí, eu 

me encontro e vejo que eu sou uma pessoa além de uma... de uma cadeira, assim. Que é por 

isso que o povo se surpreende. Eles acham que um cadeirante – uma pessoa, assim – não é uma 

pessoa que a razão seja (inaudível), certo? Sempre me põe na cabeça isso. 

A função do “não” peremptório de manter afastado algo que incomoda, mas que está 

presente no indivíduo, pode ser vista nesse momento. Aí, nota-se que há uma tentativa de 

negar, insistentemente, que andar seja o mais importante, mas tal importância está, sim, 

colocada pelo sujeito: 

 Ah! Que eu podia ser diferente. Que eu podia ser „andante‟, aonde que eu quisesse. Mas isto 

não é o mais importante de tudo, eu vejo que isto não é o mais importante. Que têm muitas 

pessoas que andam aí, que são normais, e que são consideradas canalhas, que não valem nada, 
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na minha concepção. As pessoas dão mais valor ao dinheiro, às coisas materiais, mas isto... 

isto, pra mim, não é o mais importante. 

A questão da supereficiência, autonomia e independência frente ao outro aparece neste  

trecho: 

Já viu uma pipa quando ela está no chão? Ela precisa de alguém pra pôr no ar, pra você voar, 

pra ter novos horizontes. Então, é assim! É assim porque quando... é... Pra mim ter 

oportunidade de fazer alguma coisa, dependo mais dos outros do que de mim, porque meu 

cérebro funciona normal, só meu corpo que não (silêncio). 

No caso de E., percebe-se que a repetição se dá no sentido de afirmar uma militância, 

de lutar pelos seus direitos, de mostrar-se atuante, de ser bem resolvida no sentido de aceitar-

se: 

Considero (ser uma PcD), mas sou bem resolvida. Vai fazer agora em julho 21 anos que eu 

fiquei deficiente. No início, é lógico, foi um período assim... de grande adaptação e não é muito 

fácil lidar muito bem com essas questões. Você ser freada, deixar de exercer todas as suas 

atividades que você exercia normalmente e aprender a lidar com a questão da espera, da busca 

do outro, da ajuda do outro para realizar mínimas coisas... Então, hoje, eu já posso dizer que já 

sou bem resolvida, porque esses anos todos, aí, de estrada, já ajuda. Ajuda a gente encarar de 

maneira melhor, mas (com veemência) a limitação existe, todas as limitações existem. 

Adiante, revela esse caráter militante, atuante: 

Tudo isso (as adaptações em seu local de trabalho) foi conquistado no grito, no grito! Porque eu 

gritei e gritei muito! Eu nunca me calei diante destas coisas. E nós, que ainda temos voz, 

podemos falar essas coisas. E quantos outros tantos „pobres coitados‟ (entre aspas) que não 

podem falar nada, né? A gente que tem um pouco mais de conhecimento, você grita. Dei uma ré 

e coloquei o carro ali (local que facilitaria o acesso, mas que não era específico para PcD) e 

falei: „Quero ver quem me tira!‟ (imperativa, firme) E ainda falei até uns bons palavrões lá. E 

mandei recado, liguei pra Prefeitura lá em cima e falei: „Tô ali, quero ver se alguém tira‟. A 

gente tem que sair conquistando as coisas assim, no grito. Só que eu não me calo diante destas 

situações, não. Eu sempre milito mesmo para poder exercer o meu direito. 

 Logo, E. retoma o discurso de ser bem resolvida, ressaltando um dos polos dessa 

ambivalência, que é a questão de o que se fazer com isso que está dado, que é a sua condição:  

É... Em sentido de aceitação. Sou bem resolvida é por esse lado. Eu não fico lamentando 

falando: „Ai meu Deus, eu sou uma pobre coitada‟. Sou nada! Entendeu? Eu encaro de frente! 

É o que eu tenho. Então, eu tenho que viver com o que eu tenho. Eu tenho que fazer aquilo que 

eu consigo. Não adianta eu querer exigir mais de mim. Sou bem resolvida nesse sentido. Tem 
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momentos mais difíceis? Tem. Duros? Tem. Mas eu tenho que encarar, porque se eu fizer disso 

uma lamúria, eu não vou conseguir fazer nada, vou ser de mal com a vida, revoltada... E eu não 

sou! Eu não sou conformada, porque eu acho que conformismo é uma palavra muito puxada, 

levando por esse lado, entendeu? É nesse sentido que eu sou bem resolvida, nesse aspecto de 

não ficar lamentando. Porque tem gente que para no tempo, né?, dizendo: „Ah, aconteceu isso 

comigo. Então, eu não vou fazer mais nada‟. Eu não penso assim, não. Consegui, vamos dizer 

assim, driblar essa situação, nesse sentido e achar graça da situação. Tipo hiena: está na 

merda e acha graça. Porque se não, vai ficar chorando e não vai resolver também. 

 Com relação ao outro polo, E. revela, como visto, a dor, a dificuldade, frente à 

deficiência. No entanto, o ser bem resolvida parece dizer de uma aceitação da sua situação, 

um reconhecimento de suas fraquezas e um “fazer o quê?” em relação a isso, em que o não 

mostrar o sofrimento parece ter sido a decisão tomada: 

Tipo hiena: está na merda (grifo nosso) e acha graça. Porque se não, vai ficar chorando e não 

vai resolver também. Mesmo que eu esteja em momentos que eu estou frágil, eu não mostro a 

minha fraqueza, eu tento não mostrar. Eu tento! Eu tento ser mais forte do que a minha 

fraqueza.    

Pode-se levantar a hipótese de que há, sim, aí, uma fraqueza, uma dor que lhe é 

significativa, tanto que não deve aparecer. Essa dor se revela também no fragmento a seguir: 

Ah, é? Privilégio? Então, senta aqui e experimenta pra você ver o que é bom! Tô nem aí! 

Provoco. Boto... Deixo a pessoa até sem graça. Nem ligo, descarto. Pra mim não vai me 

atingir. Tô nem aí pra ele. Ele é que vai ficar com a vergonha. Ridículo! Eu não vou querer 

ficar ridículo, deixo o outro ficar (demonstra hostilidade, enfática). 

 Esse dizer, assim como outros durante seu discurso, em que diz ignorar o olhar do 

outro, o dizer do outro, de que isso não a afeta autoriza a pensar na possibilidade de que E. 

também se mostra supereficiente no sentido de não se sentir inibida, não cerceada, diante do 

olhar do olhar do outro. Entretanto, sua veemência, até mesmo ira, indignação transpassada na 

forma como disse, corrobora o pensar que, fatalmente, este discurso, olhar do outro, está de 

certo modo incorporado em seu íntimo. Uma frase que propicia construir esse raciocínio é: 

“Eu não vou querer ficar ridículo, deixo o outro ficar”. Nesta, pode-se pensar que, de fato, 

ela “fica ridículo”, mas como lhe é aflitivo, ela joga para o outro. Este jogar para o outro uma 

ridicularização sentida por si vem ao encontro da teoria de que o sujeito atribui, em certo 

sentido, à identidade para o outro algo que diz de uma identidade para si. 
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O fato de ela dizer veementemente que não é de mal com a vida, revoltada, faz pensar 

na possibilidade de essa forma incisiva servir para retirar de questão questionamentos, 

revoltas e dores. Da mesma forma, o dizer que conformismo é uma palavra muito puxada 

oferece subsídios para se conjeturar que o ver-se dependente, passiva, é aflitivo para ela e que 

toda atividade, não aceitação e militância servem como que para se retirar-se da categorização 

de “deficiente”, excluído de uma suposta normalidade. Este dizer constante imperativo diz de 

uma tentativa, de um querer ocupar uma posição frente à deficiência que não seja a do 

“coitadinho, dependente”. 

Sobre essa questão da aceitação, do saber lidar com a deficiência, E. salienta, assim 

como W., a importância do tempo: 

A gente passa a lidar melhor, né? Familiariza, né? Você se acostuma. Você não passa a ficar... 

No início, você lamenta. „Se eu andasse... Se eu isso...‟ E aí, o mundo do „se‟ acaba, entendeu? 

Você larga esse „se‟ pra lá e tem que trabalhar com aquilo que você tem. Ah, não, tempo ajuda 

muito! Por isso que eu acho essa maturidade hoje, 21 anos que vai fazer, é lógico que hoje sou 

completamente diferente de como era no início. Isso ajuda demais! 

Ainda no que se refere à ambivalência para com a deficiência, ao fazer questão, à 

dificuldade de lidar, ao desassossego que sua condição e, mais do que isso, às possibilidades 

de saída, verifica-se, como já colocado na categoria de análise anterior, que, no caso de M., o 

que retorna insistentemente no seu discurso é o problema da sua capacidade, mais 

especificamente a intelectual.  

Desse modo, ao longo de sua fala, relata seus feitos, querendo mostrar sua capacidade 

no campo da intelectualidade. Assim diz que, apesar de toda expectativa, inclusive da sua 

família, de que não seria capaz intelectualmente, ela cursou a escola regular com sucesso, sem 

nenhuma reprovação. E ainda: “Eu passei aqui na universidade sem apoio nenhum, eu mesma 

queria, eu mesma consegui passar no vestibular da UFSJ, e estou aqui na universidade 

também sem nenhuma reprovação”.
9
  

Outro dizer que insiste na sua fala é de que ela, seja pelos seus feitos, pelas suas 

palavras, pela militância ou pela reivindicação de direitos, promove a mudança de 

pensamento nas pessoas, nas instituições, proporcionando melhorias no sentido da inclusão: 

“Você tem que colocar a justiça pra trabalhar em cima, tem que pensar no outro também que 

                                                 
9
 Sobre a importância da intelectualidade, de estar no ensino superior e concluí-lo, ver a fala de H. (p. 70, 

adiante) 
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tem problema, que vai sofrer bastante, que não vai conseguir fazer nada. Então, você tem que 

mexer é na lei. E ajuda muito, todo mundo”.   

O seguinte recorte revela a maneira como M. diz ter, mediante suas atitudes e seus 

exemplos, modificado a tristeza do pai e o pensar negativo frente à deficiência da filha:  

Mas, depois quando eu fui crescendo, foi mudando e deixou de ficar triste, e pensar negativo, e 

pensar mais positivo. E hoje ele fica superemocionado de eu estar na universidade. Aí, não tem 

problema mais. E... a sociedade também tem uns preconceitos nessa relação de deficiência e 

fica julgando. 

Da mesma maneira que nas demais entrevistas, conjetura-se que a afirmativa 

recorrente, aquela que sempre retorna, pode ser pensada como uma saída para se evitar a 

ambivalência, a contradição; enfim, evitar a emergência da antítese. Pode-se pensar que estes 

dizeres de “sou capaz”, “sou capacitada intelectualmente” e “exerço um papel importante para 

a mudança tanto do outro quanto do social” trazem em si o problema da ambivalência, 

trazendo sua questão com a  incapacidade, com a qual M. se viu às voltas ao longo da sua 

história como revela seu discurso. Essa recorrência desse dizer traz algo de um afirmar para si 

mesmo como capaz. Como já se viu, o seu desconforto para com o diagnóstico de paralisia 

cerebral e a associação que faz deste com a incapacidade intelectual oferecem subsídios para 

sustentar tal argumento de uma ambivalência.  

Outra observação que parece pertinente no que se refere a essas afirmações categóricas 

é trazida à baila quando M. diz de si e/ou da sua de deficiência:  

Eu me considero uma pessoa capaz... muito capaz de realizar tudo que eu quero, sim
10

. Nada 

me impede de ser feliz! [...] Ah, eu vivo assim mesmo, na dúvida
11

. Eu não incomodo de não ter 

descoberto a razão, eu tento mais é ser feliz e viver. (risos) [...] Ela não me impede de nada 

não, dá pra... Eu consigo me adequar bastante ao meio. É difícil a acessibilidade pra quem tem 

dificuldade de locomoção. É difícil? E! Aí, você, com um pouquinho de paciência pra colocar 

as coisas em ordem. [...] a deficiência lá com a minha família é bem tranquila. Eles não veem 

nada de impossibilidade, não. 

 A partir desses dizeres, é possível situá-los naquilo que se encontra também nas outras 

entrevistas, que é, justamente, o sujeito demonstrar-se como “supereficiente”, mostrando-se 

como feliz, completo, em júbilo consigo, como se a deficiência não fizesse questão. Claro que 

não se quer dizer que isso não possa ocorrer. Porém, nesta pesquisa, fica evidenciado, no 

                                                 
10

 Esta frase revela a relação entre a capacidade e a questão do querer. 
11

 Dúvida quanto ao seu diagnóstico de paralisia cerebral ou paralisia infantil. 
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discurso dos participantes, que a condição de PcD, estigmatizada, é alvo de questionamentos 

por parte do sujeito. No caso de M., como já exposto, a associação da incapacidade com a 

paralisia cerebral causa-lhe mal-estar. Entretanto, esse posicionamento frente à deficiência 

está bem resolvido, ainda que possa ser um semblante, pode ser também visto como uma 

tentativa de construção de outra identidade.  

As repetições no caso de D., além daquela justificativa de que não tem preconceito ou 

desconforto para com a deficiência, se referem às potencialidades das PcDs e, por 

conseguinte, à importância do modo de ver a vida, para que se realize uma virada de 

posicionamento para com a sua condição. 

Quanto à questão das potencialidades, esse dizer veio, repetidamente, quando se tratou 

da importância do trabalho no tópico anterior. Outra fala que traz a potencialidade é: “[...] 

mas você pode ser uma lição de vida igual a mim, tem toda capacidade de desenvolver igual 

eu [sic]”. Naquele momento, D. afirmou, também, um desconforto trazido pelo fato de 

algumas PcDs ficarem dependentes, estagnadas, ignorando suas possibilidades. Assim, 

levantou-se a hipótese de haver a possibilidade de esse mal-estar se relacionar com o que ele 

chama de pessoa debilitada.
12

  

Ser uma pessoa debilitada, no sentido de dependente, incapaz, é, para D., fonte de 

angústia, desprazer, revolta. Tal hipótese pode ser sustentada na medida em que D., ao falar 

de sua revolta, a associa com o não poder sair, não poder ir às festas. Essa falta de autonomia, 

dependência, geradora de revolta, se evidencia neste dizer: “[...] não poder sair... entendeu, 

tô com o pai, com a mãe, ali, comigo... é lógico. Aí, te dá uma revolta, entendeu, uma revolta 

de andar (independência, liberdade, autonomia). O afeto angustiante que a dependência lhe 

traz é evidenciado no momento quando, dizendo que sempre dependerá de alguém, seja pai ou 

futura esposa, D. acaba por afirmar em seguida que não se trata de uma dependência: “[...] é 

claro que sempre vou  depender de alguém, igual quando eu, hoje, eu dependo dos meus pais 

para muita coisa. Um dia eu vou depender da minha esposa, entendeu? Então, não é nível de 

dependência, nível  de...” 

A questão da potencialidade, da autonomia, aparece quando fala de uma mudança de 

percepção, um novo modo de encarar a realidade: 

                                                 
12

 Termo que D. usa para se caracterizar no momento quando não havia feito a virada em sua relação com a 

deficiência. 
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A partir do momento que você consegue enxergar a vida diferente, você vive bem melhor. A 

partir do momento que você começa a pensar assim,...  É isso, acho assim, a partir do momento 

que você consegue enxergar a vida diferente, você vive bem melhor. É forma de ver a vida, eu 

comecei a ver a vida de forma diferente. Aí, comecei a viver realmente, entendeu? Comecei a 

ver o que era realmente importante para mim. A vida é assim, vai da forma que você enxerga 

ela, se você vai viver bem, se você vai viver mal, se você vai ser rico, vai ser pobre, a vida é da 

forma que você enxerga ela. 

Com relação às repetições e frases peremptórias de Y., estas serão analisadas na seção 

seguinte, que se refere à maneira como a PcD pensa ser vista pelo outro. Tal opção se 

justifica, pois tal fenômeno de uma repetição imperativa ocorreu quando se dizia da sua 

relação com o outro (ver, adiante, p. 84 e segs.). 

 

5.3 O olhar do outro 

 

Acerca do olhar do outro para consigo, as entrevistas revelam alguns aspectos 

importantes: a infantilização; a concepção da PcD como pura, imaculada; a superproteção; e a 

duplicidade inferiorização-supervalorização. Ademais, as falas dos participantes exprimem 

uma relação entre tais aspectos e uma exclusão de uma suposta e pretensa normalidade.  

Todavia, quando esse outro não encara a PcD nestes termos, como deficiente, excluído, 

quando a deficiência deixa de ser o primeiro plano, no trato com o outro, há um júbilo por 

parte da PcD, que se vê como não sendo apenas o deficiente. Os fragmentos que se seguem 

revelam esses aspectos: 

Minha mãe me tratou – graças a Deus – como que uma pessoa normal. Não infantilizada. 

Porque muitas mães infantilizam a pessoa com deficiência, infantilizam a pessoa com 

deficiência, põem ela dentro dum... duma redoma. Às vezes, quando a minha mãe... Muitas 

vezes, minha mãe quer me proteger de muita coisa, entendeu? Mas... eu tento... da melhor 

forma possível não me... não me... influenciar (R.). 

Primeiramente, vê-se que o outro tratar R. como uma pessoa “normal”, ou seja, um 

igual, é satisfatório para R. Posto isso, a relação superproteção-infantilização também pode 

ser situada naquela fala de D., na qual, ao falar da sua revolta, traz à baila a falta de 

autonomia, do ir e vir, do andar, do querer. E o interessante, e daí que se pode levantar a 

hipótese da superproteção, é que, após citar essa dependência, este “não poder” – de sair, 

jogar – diz: “Estou com o pai, com mãe, ali, comigo... é lógico. Aí, te dá uma revolta, 
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entendeu, uma revolta de não andar”, como se a presença dos pais fosse um entrave para este 

ir e vir, para a realização daquilo que deseja, daquilo que se quer. 

Aspectos da visão imaculada sobre a PcD, da infantilização e inferiorização desta 

estão presentes no discursos de R. e D., por exemplo. Tal fato pode ser ilustrado quando o 

outro pergunta espantado para a PcD se ela bebe, vai à boate, namora, dirige ou até mesmo 

faz um caça-palavras. Nas palavras de D.: “Em 2012, lembro muito bem disso, no primeiro 

dia de aula, viraram pra mim e disseram: „Mas você não anda e está aqui?‟; „Você dirige? 

Mas como?‟; „Você faz isso?‟ As pessoas impressionam com você e chegam a falar: „Você é 

uma lição de vida!‟ 

Este dizer que a PcD é um exemplo pode ser pensada como algo de uma imagem 

supervalorizada. O outro polo dessa questão, a interiorização, também aparece quando M., por 

exemplo, revela que os outros, inclusive seus pais, pensavam que ela não seria capaz 

intelectualmente – o que diz também de uma infantilização.  

Da mesma maneira, é imprescindível pontuar que essas categorizações acabam por 

serem, por vezes, assimiladas pelas PcDs. Os repetidos questionamentos destas sobre 

incapacidade, dependência etc. revelam a possibilidade de essas caracterizações partirem 

também das próprias PcDs. 

Um ponto interessante trazido no discurso dos participantes é que, por mais que esse 

assombro do outro, que fica impressionado com aquilo que a PcD faz, traga um desconforto 

para a PcD, na medida em que a retira, ou não a inclui, em uma categoria de “normalidade, 

traz também consigo o outro lado da moeda. Isso mostra a capacidade daquela – ainda que 

essa capacidade seja alvo de estranhamento por parte do outro em um primeiro momento. 

Dessa maneira, traz satisfação para a PcD. O júbilo de R. quando escreve seus textos no 

Facebook, e estes são elogiados (pp. 56-57), ilustra esse fenômeno, da mesma forma que este 

fragmento dito por D.:  

Eu começava a rir (do espanto das pessoas), sabe por quê? Para mim, é a coisa mais comum do 

mundo. Não me senti frustrado, me senti feliz, porque, tudo que ele falava, era verdade. Eu não 

ando e faço. Tem gente que anda e que não faz a metade do que eu faço. Eu nunca fui de me 

revoltar com o que as pessoas falavam. Na vida, tudo é um aprendizado, é com erro que a gente 

aprende. Confiando em algumas pessoas, que a gente aprende, decepcionando também. 

Claro que é possível levantar a hipótese de que, por mais que D. tenha tal 

posicionamento, não se pode descartar a possibilidade de essa situação, concomitantemente, 
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lhe causar frustração, revolta, mal-estar. O próprio dizer de D. durante a entrevista e repetido 

– demasiadamente positivo, autossuficiente, bem resolvido – já nos instiga a pensar se essa 

pode ser uma estratégia utilizada para poder lidar com aquilo que lhe causa sofrimento – que 

está ali e se relaciona com a sua condição. Por exemplo, no trecho anterior, mostra-se 

repetidamente satisfeito, negando, até com um nunca, que o olhar do outro lhe causasse mal-

estar. Ora, uma afirmação e negação, tão peremptórias, já dizem de algo que não deve ser 

mostrado.  

Em seu discurso, D. parece querer passar uma imagem de supereficiente, não afetado 

pela deficiência. No entanto, no começo de sua entrevista, ele revela que não se preocupa 

muito (grifo nosso) com o que o outro vai dizer. Este muito revela que há uma preocupação, 

que o olhar do outro, em certo sentido, lhe causa desconforto. Portanto, como já se pensou 

anteriormente, o seu momento de virada não solapou, extinguiu, completamente, o mal-estar 

frente a sua condição. 

 A sua preocupação de não ser lembrado como deficiente, no trabalho, na escola, 

enfim, no meio social, assim como um mostrar-se a todo momento supereficiente, positivo, já 

diz desse desconforto e, dialeticamente, de um querer tamponar isso que o faz sofrer: 

Isso mesmo, eu gosto de arriscar, gosto de ver meu coração bater mais forte, eu não me 

preocupo muito com o que vai acontecer na frente, eu gosto de viver um dia de cada vez. 

Muitas vezes, as pessoas atropelam as coisas na vida, por isso que, muitas vezes, caem em 

depressão, caem em frustração. 

Não (tive atropelos), porque sou muito pé no chão, eu na minha vida, Victor, sou muito 

pé no chão, muito certo, não me frustro facilmente. Igual meu último relacionamento, fui 

levando, fui levando... O dia que eu cansei, finalmente, vi que esse trem não era para mim. 

Virei para a menina e disse: „Não vai dar mais, não. Nosso relacionamento não vai dar mais, 

não, por causa disso, daquilo.‟ Ela disse: „Vai!‟ – e não queria descer do carro. E eu, Victor, 

quando ponho um trem na cabeça, não tiro, não. Essa pessoa desceu do carro no dia 06 de 

janeiro e nunca mais vi ela. Cheguei em casa, não falei nada para ninguém, ela que ligou para 

minha mãe e falou tudo. Eu, Victor, sou muito fácil de gostar, mas de desgostar também é muito 

fácil, não sofro não (grifo nosso). 

Não (sofri)! Eu penso assim, vou sofrer com uma menina, termino. Comecei namorar 

outra em abril – terminei com uma em janeiro e abril já estava com outra. Eu, quando estou 

com uma pessoa, estou só com ela. Não sei trair, não gosto disso, gosto de confiar na pessoa. A 

partir do momento em que eu não posso mais confiar em você, acabou! Sou muito certo com 
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minhas coisas. Sou sistemático, isso pode até atrapalhar um pouco. Às vezes, atrapalha o 

cotidiano, a gente gosta das coisas muito certinhas. Mas cada um tem seu jeito, sua essência. 

Gosto muito de sociologia e filosofia. Leio bastante, não muito – para não ficar doido (risos) e 

tento levar a vida da melhor forma possível.  

Tento agradar todo mundo. Se faço alguma coisa que desagradou, falo: vamos sentar e 

conversar. Humildade é tudo, reconheço, peço desculpas... graças a Deus, tenho muita 

humildade. Sou uma pessoa muito difícil de lidar por ter essa personalidade muito forte, não 

sou muito maleável para certas coisas, mas tenho humildade – se errar, peço desculpas, 

reconheço meu erro. Não gosto e não guardo rancor de ninguém, isso só atrapalha a pessoa, 

não guardo mágoa, sigo vida pela frente. 

 Nesses trechos, vê-se o quanto que se mostrar bem resolvido, positivo, supereficiente, 

dono de seus desejos é importante para D. O quanto que se isso se repete passa a ideia de se 

tratar de uma espécie de autoafirmação, tanto é que, nesses trechos, ele passa quase que a 

imagem de ser imune ao sofrimento. No entanto, em um fragmento anterior, e no que virá a 

seguir, ele acaba por admiti-lo. 

Quanto mais você mostrar para as pessoas que você é uma boa pessoa, que busca amizade, que 

é uma pessoa tranquila, que não joga para os amigos suas frustrações, seus problemas, sua 

culpa, nos outros (grifo nosso), isso é muito bom. As pessoas me tratam bem. É o D. deficiente, 

mas é aquele que brinca, conversa, xinga, uma pessoa comum. Isso que faz meu coração bater, 

me faz vivo. 

Aqui, acaba por admitir suas frustrações, suas dores, sua culpa. Agora, revelador da 

ambivalência frente à deficiência é este último “mas”: “É o D. deficiente, mas é aquele que 

brinca,conversa, xinga, uma pessoa comum”. É como se fosse: eu sou deficiente, MAS faço 

aquilo que uma pessoa comum, “normal” faz.  

O júbilo decorrido do mostrar-se “normal”, comum, revela que o fato de se sentir 

situado em uma não normalidade é causa de seu mal-estar. Portanto, ele procura fazer uso de 

atributos, de se mostrar de tal maneira, que o possibilita se situar em uma categoria de suposta 

normalidade. É o que Goffman (1988) revela como um mascaramento do estigma.  

Posteriormente, a fala de D. ressalta aspectos que, segundo ele, propiciaram isto que 

ele  chama de mudança na forma de ver a vida: 

Pô, eu estou feliz demais! Tenho meu carro, tenho meus pais, tenho meu emprego, estudo 

inglês, fiz faculdade de administração, tenho uma namorada. Hoje, minha vida, está tipo assim: 

está o contrário de alguns anos atrás. Estou feliz demais, porque eu busquei isso. Eu busquei, 
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eu disse para mim mesmo: „Tenho que mudar, foi um choque de realidade, se eu não mudar 

minha vida, vou ficar nessa mesmice o resto da minha vida‟. Se você não acordar, vai ver o 

tempo passar na sua frente. Por isso, tem que acordar (demonstrando-se orgulhoso). 

   Nesse trecho, D. relata que está muito feliz, ao contrário de anos atrás. Ele elenca a 

importância do emprego, da autonomia (quando diz do carro) e dos estudos para essa nova 

perspectiva. Tratando especificamente desse último fator, é possível entendê-lo como 

intelectualidade – que propicia também à M. uma maneira de lidar com a sua condição. Ao 

dizer dessa felicidade atual e contrapô-la com a situação de alguns anos atrás, revela um 

sentimento de dor, sofrimento, manifestado poucas vezes na entrevista.  

Ademais, este alguns anos atrás autoriza a se pensar que este sofrimento, esta dor em 

relação à deficiência, que diz ter sido até os 15 anos, na verdade não se finda nesse limite, 

pois acredita-se que dez anos é um tempo um tanto quanto longo para ser descrito como 

alguns anos atrás –  entretanto, isso é uma possibilidade levantada, uma hipótese.   

Um fator interessante, que já foi colocado como significativo também, por exemplo, 

nas entrevistas de R. e W, para a construção da identidade, e que D. traz como fonte que pode 

possibilitar a saída de uma identidade focada na deficiência, na dependência, na heteronomia, 

na incapacidade, é a sexualidade, mais especificamente o exercício desta. Não obstante, tal 

análise será feita adiante quando o problema da sexualidade for abordado.  

Ainda com relação a como a PcD pensa que é vista pelo(s) outro(s), H. traz 

interessantes falas e vivências sobre isso 

Eu sou H., eu tenho 28 anos, sou formado em (nome do curso) há três anos atrás e eu queria 

contar a minha história de preconceito que eu sofri na minha graduação, que não foi fácil, né? 

Que meu primeiro dia de aula, eu me deparei com uma situação muito grave, uma professora 

de (nome da disciplina), ela apresentou a matéria dela. Essa professora virou pra mim e falou 

assim: „Aqui, você não vai pra frente, não‟. Falou isso na minha cara. Aí, eu virei pra ela e 

disse: „Professora, como que a senhora pode falar isso comigo se a senhora não me conhece? 

Nunca vi você, nunca conversei com você e como que você pode falar uma coisa dessas sem me 

conhecer direito?‟ Aí, rapaz, eu sai chorando de raiva. Não olhei pra trás, não respondi, não 

falei nada. Sabe por quê?! Porque eu ia ter mais duas matérias com essa professora. Imagina 

como que ela ia me marcar! 

Nesse trecho, pode-se ver que o preconceito, que o coloca como incapaz, e o exclui, é 

algo que traz sofrimento, mal-estar para H. Tal olhar preconceituoso da docente é discursado 

por H. em outros momentos quando, por exemplo, ele relata que, devido à sua deficiência – e, 
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por conseguinte, à impossibilidade de fazer a prova prática da disciplina –, a professora 

estipulou que ele deveria entregar um trabalho teórico no fim do semestre, mas determinou, 

no meio desse tempo, que fosse entregue, sim, de um dia para o outro. Esse fato levou H. a 

exclamar: “Esta professora é doida!” 

Ademais, frases da educadora como: se vira! e a nota mediana atribuída ao seu 

trabalho, justificada pela professora por razão do atraso (pouco) na entrega – apesar de ter 

sido elogiado e caracterizado pela mesma como “excelente” – foi interpretado por H. como 

atos preconceituosos.  

O mal-estar causado pelo olhar do outro fica evidente aqui: 

Ah, deficiente sofre, né? Têm algumas pessoas que acha que... Ouvi, pra trás, esses dias aí, que 

um cara falou que os deficientes, tanto físicos quanto mentais, qualquer problema nesse 

sentido, que merecia morrer. Que não tinha que ter chance nenhuma, sabe? E eu acho isso 

muito injusto! Todo mundo merece ser feliz, não é verdade? Independente do estado físico, 

estado emocional... Eu não concordo de jeito nenhum com esse pensamento! 

Acerca do choro e da revolta que essas situações provocaram em H., cabe aqui pensar 

se essa reação não desvela a ambivalência presente no sujeito. Pensando, nesse sentido, seu 

discurso revela um mal-estar frente ao que diz o outro, como se o revoltasse e respondesse: 

“Olha, sou uma pessoa com deficiência. Tenho limitações, mas não sou incapaz, assim, como 

você diz. Tenho potencialidades, e a sua caracterização me entristece e revolta”. 

No outro polo da ambivalência, tal manifestação afetiva pode denunciar também uma 

revolta, frustração, diante da sua condição de PcD, na qual o preconceito tem relevante 

participação. Esse argumento encontra validade quando H. diz: “Sou feliz, graças a Deus. 

Assim, têm momentos em que é difícil, mas a gente cria força pra passar sobre qualquer 

coisa, né? Não é fácil, não! Tristeza. A gente fica triste, fica pra baixo”. Quando perguntado 

se, nesses momentos de tristeza, se sentia diminuído, respondeu: “Com certeza! Porque era 

muito difícil, quero dizer... É muito difícil. Porque a gente não para por aí, tem futuro, tem 

presente... né? 

Apesar de se apresentar aí um conflito seu com a sua condição, nesses fragmentos 

também se verifica uma tentativa de mudança de posicionamento frente à deficiência, o que 

também se mostra no seguinte fragmento: “[...] que eu mostrei pra essa professora e pra 

muitas outras pessoas, na minha formatura, que mesmo com a deficiência eu passei por tudo. 

Com a cabeça erguida”. Essa importância deste olhar sobre si como guerreiro(a), “de cabeça 
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erguida”, lutador(a), para a mudança de identidade inferiorizada para uma focada nas 

potencialidades é exposta nas entrevistas das outras PcDs participantes. 

Voltando às frustrações associadas à sua deficiência, H. lamenta-se de que, quando sai 

para as festas, há sempre um acompanhante, limitando sua liberdade, seu querer, que o 

censura para que não beba. Deixa claros, assim, a relação deficiência-superproteção e o 

sofrimento trazido por esta: 

Pera aí, deixa eu respirar um pouco aqui, porque é difícil de falar (risos e visivelmente 

emocionado). Mas eu vou falar. Têm horas que eles (seus irmãos) me isolam. Assim... Por 

exemplo, durante a minha graduação, eu ia pras festas, levava sempre um deles. Sempre! 

Sempre! E eu passei essa maratona toda de graduação e mestrado. Eles não me chamam pra 

sair. E, às vezes, eu sou obrigado a chamar eles pra irem comigo. (obrigado a irem) Pela minha 

mãe, principalmente. Meu pai não liga, não, mas minha mãe é difícil. Minha mãe, ela é muito 

preocupada. Ela não deixa eu sair sozinho. Pra sair, tem essa condição. Mas com eles é 

diferente. [...] Meu pai, sempre, toda a minha vida, eu devo a ele. Mais do que a minha mãe, 

mais do que meus irmãos, mais do que meus amigos, mais que todo mundo! Porque o meu pai é 

o melhor pai do mundo, a meu ver. Porque o tanto de coisa que ele omitiu da minha mãe, sobre 

mim, em festa. Negócio de bebedeira, mulher... né? Meu pai que segurava. Porque minha mãe 

não deixava eu sair de casa. Ainda não deixa, mas eu sou maior de idade, eu sei o que eu estou 

fazendo. Então hoje, não tem como mais. Ah, era difícil. Eu chegava a chorar, ficar com raiva, 

mas mãe é mãe, pai é pai e não tem como ficar com raiva. No outro dia, você já esqueceu tudo 

já. Pelo menos comigo é assim. Eu esqueço e deixo pra lá, tem hora. Aguentar na hora é difícil, 

mas a gente acaba entendendo. 

Acerca dessa superproteção, a falta de independência, de fazer aquilo que quer, que 

tem vontade e os efeitos de revolta para com a deficiência que ela propicia, H. continua: 

É difícil de engolir essas coisas, né? Por exemplo: eu quero ir a um lugar e ela não deixa. Isso 

é difícil de engoli, entendeu? Pra mim é! Chega a discutir, a brigar mesmo. Mas, no outro dia, 

esquece tudo, não sei o que acontece. Quando é pai e mãe é diferente. Agora, quando não dá, 

estoura mesmo. Não conversa mais, mas mãe é mãe e difícil mesmo. 

 Ao ser perguntado se essa superproteção, esse cerceamento da independência, da 

autonomia, da vontade, provoca um desconforto em ser “deficiente”, ou se é que há esse 

sentimento, ele aumenta, H. responde: 

Intensifica, né? Porque eu tenho irmãos „normais‟, às vezes, acontece de eles saírem, e direto e 

reto, minha mãe mandava meu pai me buscar nas festas. Aí, eu ligava pra ele e falava: „Pai, eu 

não quero ir embora agora‟. Aí, ele dizia: „Sua mãe tá aqui enchendo o saco pra te buscar, ela 
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está preocupada‟. Aí, muitas vezes, os amigos que estão comigo falam: „Não, deixa ele aí! 

Depois nós levamos ele pra casa. Tá tranquilo. Tá todo mundo aqui‟. Mas era difícil de ficar, 

porque minha mãe ligava, fazia ameaça: „Se você não vir agora, eu vou cortar alguma coisa 

que você gosta, não vou deixar você beber cerveja‟. Muitas vezes, isso aconteceu, de eu ir em 

(sic) festa com bebida liberada e minha mãe virá pra quem tá comigo, um amigo meu e diz: 

„Ele não está podendo beber cerveja, não‟. Aí, intensifica, né? O sentimento de ser deficiente. 

Eu sinto tristeza, sei lá. Dá uma vontade de morrer, sei lá. Ficar com raiva da pessoa. Da 

pessoa que... Sei lá! Da pessoa que... Ah... sei lá, não sei explicar. 

Da mesma forma, o mal-estar trazido pela sua condição se revela quando atribui a 

dificuldade de se relacionar no campo amoroso à deficiência (ver p. 98, adiante).  

Ainda com relação às situações de preconceito, com as quais começou seu discurso, e 

sobre o desconforto, a revolta, a raiva que elas produzem, H. não as situa apenas no nível 

interpessoal, mas, assim como os demais sujeitos desta pesquisa, as caracteriza como 

institucionais, sociais, no que se refere à falta de acessibilidade: 

Agora, outro preconceito que eu enfrentei foi na hora de fazer a entrevista de mestrado. Sabe 

onde que eu fiz a entrevista de mestrado? NUM ESTÁBULO! Lugar sujo, fedorento... Sabe por 

quê? Porque a cadeira de rodas não passava na porta do auditório da (nome da universidade 

federal). Faculdade renomada, importantíssima! E quando eu prestei vestibular, eu prestei 

vestibular lá também! Mas não passei. Se eu tivesse passado lá, eu ia sofrer raiva, porque a 

faculdade não tem acessibilidade nenhuma. Nenhuma! E também não se prontificaram a fazer. 

E eu, era pra ter começado o curso de veterinária em 2007. Só que a (nome da faculdade), que 

era a faculdade particular que eu havia passado, não possuía acessibilidade. Então, eu fiquei 

um ano parado pra eles adaptarem pra mim. É isso ai, foi isso ai. 

Apesar dessas situações geradoras de desconforto e revolta, H. enaltece, assim como 

os demais entrevistados, a importância da atividade, da realização da vontade, da 

independência para que ele se percebesse não como incapaz, colocando-se além da 

deficiência:  

(A professora) Tentou me prejudicar, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque eu fiz um 

artigo, eu publiquei ele (sic) em uma revista renomada online, e a revista não fez correção 

nenhuma no meu artigo. Aí, estava todo mundo... Mas eu batalhei. Eu fui guerreiro e consegui 

me formar! – Mesmo com esses empecilhos, mesmo com o preconceito das pessoas, né? Então... 
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H. prossegue ressaltando, além do aspecto da realização, outro fator que, segundo ele, 

lhe deu forças, suporte, para enfrentar essas adversidades: a família:
13

 “Ah, foi difícil! Foi 

coisa de louco, mesmo. Fiquei muito, muito chateado. Muito triste por ter que passar por 

isso. Mas o que me deu força foi a minha família. Se não fossem eles, eu realmente, não sei o 

que seria de mim”. 

Em relação ao pai, diz:  

Eu cresci por causa dele, eu cresci feliz. Não é que a minha mãe não ajudou, mas meu pai que 

me acompanha. Meu pai que sabe tudo que eu fiz de errado. Ele me... Não é omitir, não. 

Acobertar! É isso!!! Tem coisa que minha mãe nem imagina que eu fiz: esse negócio de 

bebedeira, de tombo... Cai de cadeira de rodas na valeta. Negócio de beber tequila, pinga. 

 Assim, H. traz um aspecto relevante: a importância, o quão significativo e valorizado 

que é, para a PcD, ser tratada como sujeito pelo outro, em pé de igualdade, e não com 

inferioridade, zelo excessivo, infantilização, pois propicia a sua autonomia e independência. 

Acerca da ambivalência, é fundamental notar que a família não está imune a ela, já 

que, apesar da importância do círculo familiar, H. revela que a superproteção de sua mãe e o 

fato de seus irmãos, por vezes, não o convidarem para uma festa, por exemplo, lhe 

provocavam desgosto, frustrações, lamentações (ver pp. 69-70, atrás).  

Posteriormente, revelou que realizar as atividades que os demais realizam – 

principalmente quando se trata de uma reunião social – é significativa fonte de prazer, de 

satisfação para ele, já que lhe permite se situar em uma categoria que não de exclusão ou de 

inferioridade. Nota-se, neste trecho a seguir, também, como, novamente, a identidade para o 

outro e a identidade para si podem se influenciar uma na outra: 

Quando estou bebendo, eu tenho a sensação de ser livre, de liberdade, de poder fazer o que eu 

quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero. A diferença ali era meio que 

mascarada. Eu me sentia como uma pessoa normal. Tanto é que a minha graduação foi igual à 

de todo mundo! Não teve diferença nenhuma! Meus amigos ficavam alegres... Assim, felizes por 

eu estar com eles, fazendo a mesma coisa que eles. 

 De acordo com Crochik (1995), esta inferiorização, o preconceito, pode ser explicada 

pelo fato de a deficiência deflagrar a debilidade do humano, encarnar a limitação, própria do 

homem. Esta, por sua vez, deve ser mantida escondida, não dita. Para corroborar esta ideia, de 

que a fragilidade não possa emergir, pode-se ter como exemplo a questão da morte – a 

                                                 
13

 A importância familiar para enfrentar os momentos de mal-estar, causados por aquilo que sua condição traz, 

também foi ressaltada na entrevista de E. (ver p. 42, atrás). 
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limitação humana por excelência – não ser dita, ser escondida, isolada – vide a superstição de 

bater na madeira, dentre outras. 

Assim sendo, é possível pensar que as atitudes de infantilização, superproteção, 

inferiorização e supervalorização das PcDs são respostas frente ao que a deficiência revela. 

São artifícios usados para se evitar o encontro com a impotência. Logo, exclui-se da 

normalidade, inferioriza-se a PcD, como forma desse outro se distinguir desta e de se colocar, 

por meio dessa oposição, como potente, forte, capaz, poderoso: “Eles são limitados, frágeis, 

dependentes. Nós, não! Somos potentes, capazes, independentes!” 

Até mesmo a superproteção – que pode ser racionalizada pelo outro como um cuidado 

natural devido à necessidade de auxílio que a PcD possui – pode ser pensada por meio desta 

hipótese: da necessidade que o outro tem de se autoafirmar a partir da oposição com o 

estigmatizado. Dessa forma, aquele que superprotege coloca a PcD em uma posição de 

dependente, alienado – no sentido de “eu sei o que é melhor pra ele”. Por conseguinte, o 

superprotetor se coloca como detentor de um saber acerca da PcD, afirmando, assim, sua 

potência. Mascara, desse modo, sua própria debilidade, suas limitações, e se situa em uma 

normalidade – ainda que seja um semblante.  

Uma dessas debilidades, próprias daquele que superprotege, que visa a ser velada, por 

esse cuidado demasiado, pode ser pensada como o mal-estar, a ferida, a frustração, no caso 

dos pais, de ter gerado um filho com deficiência. Esse impacto que a deficiência pode causar 

nos pais e, por conseguinte, na construção da identidade do filho é um problema interessante 

que pode servir de motor para pesquisas futuras. 

Em relação a esse outro que cuida, auxilia, R. relata que, diferentemente das outras 

pessoas que infantilizam a PcD, sua mãe a trata como que uma pessoa normal. Não 

infantilizada. Contudo, à frente, afirma que sua mãe, por vezes, adota uma postura 

superprotetora perante si. Diante disso, R. relata: “Mas... eu tento... da melhor forma possível 

não me... não me... influenciar”.  

Esse fragmento revela não só uma ambivalência para com sua mãe, mas, sobretudo, 

novamente vem à baila, a atitude ambivalente da própria PcD em relação a si e à sua 

condição. Tal posicionamento dúbio se revela pela maneira como constrói seu discurso, a 

presença do “mas” e principalmente do “tentar”, assim como a negativa recorrente, de que 

essa superproteção não a influencia. A presença das reticências, quando diz desta não 
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influência, também pode autorizar a pensar em uma crença que subjaz ao seu discurso e que 

deva ser mantida afastada. 

Outro aspecto que sustenta essa marginalização das PcD, e que está no outro polo da 

inferioridade, é a supervalorização da PcD. Nesse ponto, as atividades que esta realiza – e 

que, pelo olhar dos outros, não seria compatível com a sua condição – são supervalorizadas 

pelo outro. À primeira vista, pode parecer um ato de inclusão, mas, na verdade, é, também, 

uma forma de colocá-la fora do que se julga normal. Ainda que seja por meio do seu 

contrário, a supervalorização traz em seu cerne o problema de inferioridade. 

Algumas falas de R. trazem esses pontos aqui tratados: 

Ah, muitas pessoas, Victor, veem a pessoa com deficiência como um ser – eu não sei se você já 

sentiu isso, eu me sinto – como um ser diferente, à parte do mundo. Então, pra eles, tudo é 

novidade. Outro dia, eu estava no shopping – ali, naquilo que eles chamam de shopping. Eu 

estava fazendo palavras-cruzadas. Eu estava com as palavras-cruzadas no colo, fazendo, 

escrevendo, fazendo. De repente, um monte de gente para pra me olhar, tipo assim: olhando... o 

que eu estava fazendo (diz isto em um tom de voz baixo de maneira triste, encabulada). Falei 

(pensei): „GENTE!!...‟ (expressão de assombro). Esse povo pensa que só pelo fato de ser 

cadeirante, pronto!, sua vida acabou, você está ali ó, você está ali jogada. Não é assim! Não é! 

Não é assim! É... Você vive uma vida normal, só têm algumas coisas. Mas você pensa normal, 

você tem sonhos, você tem anseios, você tem vontades, você... sonha com as coisas, ué. É 

normal, gente! (expressão indignada). O povo, só pelo fato de estar escrevendo palavras-

cruzadas, o povo para, fica olhando, fazendo fila pra te ver! Olhar!?... Isto é absurdo! 

(indignada) (silêncio). 

O tom de voz e as expressões de indignação de R. durante esse relato oferecem 

subsídios para se pensar que este olhar do outro, que infantiliza, inferioriza e supervaloriza, 

causa mal-estar nela. A indignação nas palavras traz isso. Diante da pergunta do por que fica 

indignada com o olhar do outro, do por que achar esse olhar absurdo, ela responde: 

Porque sim, uai! (indignada). Porque é... é... Eu não me acho diferente em nada. Eu tenho meus 

defeitos e minhas qualid... Também, não sou um... um... DEUS! (exaltada) Quem não erra? 

Quem não tem defeito? Eu tenho muitos! Tenho muitos defeitos... tenho muitos e eu tenho que 

corrigi-los, mas... É o que todo mundo quer um dia. Isso é muito absurdo!! A pessoa não saber 

que um cadeirante escreve, que um cadeirante fala, que um cadeirante... ué, é coisa normal! 

Normal da vida isto. E a minha mãe, no caso, a minha mãe me tratou – graças a Deus – como 

que uma pessoa normal. Não infantilizada. Porque muitas mães infantilizam a pessoa com 
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deficiência, infantilizam a pessoa com deficiência, põem ela dentro dum... duma redoma. Às 

vezes, quando a minha mãe... Muitas vezes, minha mãe quer me proteger de muita coisa, 

entendeu? Mas... eu tento... da melhor forma possível, não me... não me... influenciar. Ela desde 

os meus... – Com quantos anos ela me pôs na escola? – Ela me pôs na escola quase com seis 

anos. Me pôs na escola REGULAR! Nunca me pôs em escola especial, nas APAES, porque... 

porque eu tinha, eu tenho capacidade e sei que sou capaz, e sou uma pessoal normal. Só tenho 

a limitação, mas sou uma pessoa normal como qualquer outra.  

Interessante notar, novamente, como esta questão da anormalidade é significativa para 

R. A própria indignação dela, exaltação, frente a essa infantilização, inferiorização e 

supervalorização, já diz disso. Pode-se pensar que a revolta, indignação, exacerbação em 

relação ao assunto trazem consigo algo que é próprio do indivíduo, mas que este não quer 

reconhecer como seu. Que esta revolta, contra o olhar do outro que a marginaliza, revela a 

possibilidade de R. possuir esse olhar para consigo.  

De fato, R. revela que possui um olhar inferiorizante, marginalizador para com 

outros tipos de deficiência, em especial a deficiência intelectual. Nesse sentido, salienta 

que a mãe a matriculou em escola regular, não na APAE. E o fez pela capacidade e 

normalidade de R. Outro fator que demonstra este olhar de R. para com as PcDs intelectuais é 

a negação repetida e o pedido de desculpas envergonhado dizendo que não queria parecer 

preconceituosa: 

Não! Não... não é uma questão pejorativa que eu estou falando. É que todo mundo que vê um 

cadeirante acha que estuda na APAE, mas não é um... um... (suspiro) um... (como que eu falo?) 

não é um... Não que as pessoas da APAE valem menos do que eu, não é isso! Não é... não é esse 

lado que eu quis mostrar, desculpa se pareceu. 

Essa negativa repetida, até com certa veemência às vezes e que aparece em diversos 

momentos no discurso de R., revela que aquilo que se pretende negar está, sim, presente no 

(in)divíduo. Tal negação seria uma forma de manter afastado, de rechaçar aquilo que se faz 

presente, mas que tem que ser escondido, de se convencer do contrário. 

Mas essa crença latente reaparece no momento quando, perguntada sobre se há 

deficiências piores que as outras, ela responde: “Pior? Ah sim, né? Sim. Eu não sei se no caso 

deles (pessoas com deficiência intelectual) eles se acham piores, porque eles, muitas vezes, 

não têm... não têm noção das coisas”. Assim, levando-se em conta que R. tem uma 

concepção que essas PcDs são inferiores, pode-se pensar se ela, quando compara sua 

deficiência à normalidade, não adota um olhar inferiorizante perante si. A revolta diante da 
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sua deficiência, o negar repetidamente que não é diferente, inferior, e o afirmar 

reiteradamente sua normalidade oferecem subsídios para se pensar que ela adota, por vezes, 

um olhar inferiorizante, marginalizador, em relação à própria deficiência. 

Nesta perspectiva de situar deficiências em uma hierarquia, de forma a imputar sobre 

elas um valor, como se uma condição fosse mais próxima da normalidade que outra, ou que 

uma fosse mais deflagradora da anormalidade, e por isso inferiorizada, é possível notar que 

também a fala de M., ainda que de forma velada, ilustra essa situação: “Eu, pra mim, não vejo 

tanto problema pra mim, não (de preconceito). Eu vejo problema no outro. Porque eu 

consigo me locomover com bengala, eu fico na minha cadeira porque eu tenho medo de cair 

por causa de cera. 

Nessa sua fala, na qual trata justamente do preconceito, diz que este não a afeta tanto, 

que o problema está no outro. Aqui, pode-se pensar na possibilidade de M. estar atribuindo ao 

outro um preconceito, um mal-estar, presente em si. Alguns ditos em falas posteriores vêm ao 

encontro desse argumento. Feitos esse parênteses, volta-se à problemática da hierarquização 

das condições das PcDs. Acerca disso, M. associa o menor grau de preconceito com relação a 

si ao fato de se locomover com bengalas. Ademais, justifica-se que fica na cadeira, e não de 

bengalas, pelo medo de cair, devido à cera – como se dissesse “Veja bem, eu ESTOU na 

cadeira, não sou cadeirante, ando de bengalas”. Nisso, é possível observar que M. sente-se 

mais próxima de uma, suposta e pretensa, normalidade ao andar de bengalas. Em 

contrapartida, pode-se supor que o estar na cadeira traz um sentimento de inferioridade, 

anormalidade.  

 A relação cadeira-(a)normalidade-preconceito-bengalas é uma lacuna que se abre para 

investigações futuras. Por exemplo: “A causa desta diferença de identidade trazida pela 

cadeira e pela bengala, qual seria? Teria a ver com o corpo e a sua movimentação?” Como já 

dito, são questões a serem investigadas em outro momento, já que uma pesquisa, nesse 

sentido, tem que ser preparada com vias de se investigar essa questão especificamente.  

 Ainda, no que se refere ao olhar inferiorizante da PcD em relação a outro tipo de 

deficiência, H., ao relatar um caso em que a atendente se recusou a lhe vender cerveja, pois 

ele é uma PcD, disse: “Ela olhou pra mim e disse que não venderia por eu ser deficiente. Aí, 

eu disse que eu era deficiente físico, não deficiente mental.  

Diante dessa afirmativa, ao ser perguntado se considera a deficiência intelectual como 

algo inferior, e se por conta disso teria ficado com raiva, ele disse: “É... Pera aí, deixa eu 
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pensar. É porque o deficiente mental, ele não tem.... Quero dizer, não é que ele é burro, mas é 

que... Não sabe o que é certo, o que é errado”.   

Voltando ao olhar do outro em relação à PcD, outra entrevistada, E., quando 

perguntada sobre esse fenômeno, revela, primeiramente, a complexidade da pergunta, já que é 

complicado saber o olhar do outro. Não obstante, afirma crer que as pessoas geralmente a 

veem como uma batalhadora, uma guerreira, que eu não demonstro que tenho fraquezas nem 

nada.  

Aqui, cabe realizar um parêntese teórico: ao atribuir ao outro esse olhar, o qual ela 

mesma se atribui, ou que deseja que lhe fosse atribuído – guerreira, militante, batalhadora, E. 

evidencia a íntima relação entre a identidade para si e a identidade para o outro. Nessa 

visão, sustenta a ideia, aqui proposta, de que, assim como o sujeito pode transferir o olhar do 

outro para sua identidade, para si, pode conjeturar que, quando o sujeito diz de um olhar do 

outro que lhe é atribuído, ele pode estar dizendo de uma identidade para o outro, que pode ser 

a que o sujeito gostaria de possuir. 

Ademais, E. revela um aspecto que não foi levantado por R. em relação ao olhar do 

outro. E. traz, assim, o fato de algumas pessoas nem ligarem para sua deficiência, ao contrário 

de  R., que, em seu discurso, não trouxe isso da indiferença, mas sim de ser sempre uma 

valorização, seja para o lado da inferioridade ou da superioridade. Apesar disso, E. desvela 

também este olhar de estranhamento, inferiorizante, frente à PcD: 

Mas já tem gente que eu vejo que assusta, às vezes, por exemplo, a pessoa não conhece e eu 

chego dirigindo, aí tudo bem. Aí, quando vê uma pessoa descendo do carro, tirando a cadeira 

pra eu poder descer do carro, a pessoa leva um susto! Fica admirada, pensa: „Como uma 

pessoa dessa faz isso?‟ E já tem gente que eu acho que olha, olha com aquela cara assim... 

„Coitada, né?‟ Agora, nem tanto porque agora já estou mais velha (risos), estou com 57, mas, 

mais no início, quando eu era bem mais nova, principalmente as pessoas de mais idade passam 

a mão no meu cabelo e falam... né? Isso deve acontecer com você também. Passa a mão no 

cabelo: „Coitado! Novo, né, e está desse jeito‟. É uma mistura muito grande, não dá pra avaliar 

muito bem, não. 

Por conseguinte, diz dos afetos, sentimentos e impactos envolvidos nesse olhar: 

Ah, no início é difícil! Você ficar pensando o que é que o outro está pensando. Agora, não. 

Agora, eu ignoro. Dependendo do tipo de ação, eu ignoro. Caso contrário, eu falo: „Não, aqui 

tá bom; aqui, tá tranquilo, eu resolvo‟. Pessoa assusta, né? „Quer ajuda?‟ Eu digo que está 

tudo bem ou finjo que não estou vendo. Faço isso. Porque é difícil você avaliar o que o outro 
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está pensando. Uns se assustam, outros se incomodam, outros não estão nem aí, ficam com dó. 

É uma mistura muito grande, não dá pra avaliar muito bem. Então, em determinadas situações, 

eu prefiro deixar pra lá e tocar pra frente o que eu tenho de fazer e não me incomodo, não. [...] 

Não! Não! Porque, se você for pensar na visão do outro, você não faz nada. Não me importo, 

não. Mesmo que eu sinta, que eu perceba, tento ignorar falando: „Isso não vai me atrapalhar! 

Não é por causa disso que eu vou deixar de fazer!‟ Não deixo influenciar, não! 

 Em relação aos sentimentos que esses encontros suscitam, E. inicia sua fala dizendo da 

dificuldade que este sentir causava no início, que ele realmente fazia questão e que atualmente 

não se importa com esses olhares. Todavia, novamente, essa frase recorrente, dita com 

veemência, de que não se importa, assim como, dizer que prefere deixar pra lá e tocar pra 

frente. [...] tento ignorar falando: „Isso não vai me atrapalhar! Não é por causa disso que eu 

vou deixar de fazer! Não deixo influenciar, não!‟ revela que o olhar do outro ainda faz 

questão para ele, trazendo, possivelmente, algum desconforto. Como já dito, anteriormente a 

afirmação: tento (grifo nosso) ignorar [...] já diz de algo que se presentifica nela e, como 

presença, ela tenta não dar importância, mas que, ainda sim, se coloca como mal-estar. 

 O desconforto em relação à deficiência e ao olhar do outro, assim como sua tentativa 

de deixar esse mal-estar afastado, vêm à luz neste fragmento: 

Você tentar sobressair alguma coisa e levar pra frente, senão você esmorece, esmorece, ué! 

Então, não deixo isso me abater não. Eu crio uma resistência. É a mesma coisa, quando você 

vai apresentar um trabalho, você não tenta mostrar que você não está nervoso? Pra te ajudar, 

não é? Se não você não consegue. Imagina você tremendo? Às vezes, começa os cinco 

primeiros minutos assim, mas, depois você consegue relaxar, então, parto desse princípio. Eu 

não vou demonstrar minha fraqueza, eu tento deixar empanar essa fragilidade pra sobrepor. 

  Para lidar com este olhar desconcertante do outro, lidar com os burburinhos, espanto 

no outro que o encontro com a PcD traz, que pode causar desconforto na própria PcD, pois 

revela sua própria “anormalidade”, E. adota a tática de prontamente falar àqueles com os 

quais vai trabalhar sobre a sua deficiência, seu acidente e suas necessidades, dentre outras 

coisas. Essa atitude, segundo a própria E., diminui, tanto quanto possível o enigma, a 

curiosidade que perpassa essa relação. Enigma, esse “como lidar?”, que, conforme Goffman 

(1988), é uma das causas do desconforto nesse contato tanto para a pessoa como quanto para 

a pessoa sem deficiência. 

 W. coloca uma questão bastante significativa, que pode servir de partida para futuras 

investigações, que é o fato de a deficiência, de o estigma, não ser a principal causa de mal-
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estar no que se refere ao olhar do outro, mas que há fatores anteriores à deficiência que podem 

ser até mais significativos para o sujeito, sendo o estigma apenas aquilo que vela o problema: 

Ah, cara, isso daí... é... é umas coisas que... que deixa a gente um pouco meio assim, meio... 

Tem hora que até chateado, né, cara? (tom de lamentação) Porque já, já teve pessoas de 

virarem para mim e falar: „Ah, você tá na cadeira de rodas, por que você é bandido?‟ Já 

vieram me perguntar isso. Aí, têm coisas que você releva e deixa para lá, porque é uma pessoa 

que, para mim, ela é fraca de espírito, que, nem tudo o que você vê é, né? Então, não quer dizer 

que eu fui baleado que eu era bandido, não... Às vezes, a pessoa tem que conhecer a história, 

né? Não é porque você tá na cadeira de rodas que você... Tem... tem vários motivos e... e eu 

acho assim que, também, uma pessoa que passa a ser cadeirante, dependendo da, da forma, do 

jeito que ela, que ela... acontece aquilo com ela... Então, cada um tem um, uma forma de ver e 

sentir né? E tem hora que as pessoas... tem pessoas que são muito ignorantes. E falta um pouco 

de... ah... de respeito mesmo, né? Sei lá. Tem hora que deixa a cabeça da gente até meio 

confusa... mas... 

 Continua: 

Se uma pessoa te vê daquela forma, aí, você vai começar a imaginar as coisas que outras 

pessoas veem. Da forma que, se um monte de pessoa te vê como bandido, não quer dizer que 

você... todo mundo vai te ver como um bandido. E para mim, eu não fico muito pensando no 

que as pessoas acham, não. Para mim, que se dane eles, eu vivo minha vida do jeito que eu 

posso, do jeito que eu quero. Então, tem que ir vivendo, não tem outro jeito. Acho que tem 

pessoas que... que olham... Nem tudo que a gente vê é, né, cara?  [...] Ah, você tem que matar 

um leão por dia cara, porque cada um dia é diferente do outro, né? E você tem que estar 

preparado para aquele dia. Então, tem vezes, que a gente não está preparado, mas você passa 

por... por aquele dia, por aquele momento para ver até onde você vai aguentar. Para ver o seu 

limite. E tem hora que, que, aquilo ali mesmo, embola bastante, que não tem como. Se não der, 

não deu; se der, vamos lá, vamos encarar. 

 Nesses fragmentos, nota-se que o que primeiramente vem na fala de W. e que se 

repete no seu discurso, imperativamente, mostrando que é algo que mexe consigo, que faz 

presença e que causa desconforto, é o termo bandido; não sou bandido. Em relação a essa 

identidade que lhe é atribuída, utiliza a estratégia de dizer que não se importa com a opinião 

do outro. Entretanto, ao dizer que começa a imaginar o que as pessoas veem e, ainda, que não 

fica pensando muito (grifo nosso) no que as pessoas acham, tudo isso, assim como a 

insistência em afirmar que não se importa, revela que a identidade que o outro lhe imputa o 

afeta de alguma forma, fazendo-lhe questão. 
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Este não se importar, juntamente com o discurso de que vive do jeito que lhe apetece, 

trazem de volta, pode-se, assim, conjeturar, a situação de que, a despeito da deficiência no 

corpo, mostra-se supereficiente no campo social, no que se refere a não estar submetido, 

inibido ou barrado pelo olhar do outro. Essa inibição – que é um dos ônus de se estar situado à 

cultura – pela qual as pessoas geralmente passam é fonte de sofrimento para elas, como se 

dissessem: “Aa minha deficiência está no corpo. Isto já basta! No campo das relações, no qual 

a maioria das pessoas tem deficiências, limitações, eu mostro, afirmo a minha eficiência. 

Nesta área, eu sou eficiente, e vocês que são deficientes. Agora, vocês que têm de me 

invejar!”  

Não obstante o caráter de semblante dessa supereficiência, este não ligar para o olhar 

do outro fica explicitado no trecho seguinte, no qual se trata do mal-estar que o olhar, o 

discurso do outro, lhe traz e da tentativa de lidar com isso de uma forma de não se afetar 

negativamente. Em contrapartida, esse dizer também traz  uma tentativa, uma possibilidade de 

se posicionar de forma positiva frente a esse olhar: 

Mas têm coisas que você tem que fingir que não ouve, cara; fingir que não ouve, fingir que não 

é com você. Eu costumo falar que ando de cabeça erguida, cara. Não tô nem aí. (expressão de 

desdém) Tô pronto para o que der e vier. Porque as pessoas acham que, acham que „ah 

coitado‟. Eu não me acho um coitado, não, cara! Eu tô aí e não tenho medo de encarar esta 

vida na cadeira de rodas, não. Tô pronto para a vida, mesmo. O que a vida trouxer para mim, 

enquanto eu tiver vivo, beleza, eu vou vivendo. Agora, no momento que não der mais pra mim, 

aí, vou fazer o quê? Vou ter que depender de alguém. E o pior de tudo é a gente depender dos 

outros, né? Ser independente é bom demais. Depender dos outros, você passa muita raiva, nem 

tudo é como a gente quer, né? Você tem que ter paciência. 

Ainda sobre o olhar do outro em relação a si, outra entrevistada, M., traz sempre, 

quando perguntada sobre isso, um olhar positivo, como se a deficiência não contribuísse para 

um olhar inferiorizante ou, ainda, que não fizesse diferença nesse âmbito: 

Ah... „Como eu acho que sou vista pelas pessoas?‟ – esta pergunta é muito boa! (risos). Uns me 

acham feliz, engraçada (risos)... Outros me acham doida (risos). Mas, assim, essa relação de 

preconceito, acho que está acabando. Eu vejo e falo... é a reação das pessoas. Eu, pra mim, não 

vejo tanto problema pra mim, não. Eu vejo problema no outro. Porque eu consigo me 

locomover com bengala, eu fico na minha cadeira porque eu tenho medo de cair por causa de 

cera. Vejo muito problema principalmente em universidade pública, infelizmente. Professor se 

sensibilizar com problema, não tem. Raríssimos ter.  
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Sobre ser “feliz” e “doida”, relata: 

Eu tenho muita garra e persistência, as pessoas me acham meio assim: feliz demais e muito 

doida. (gargalhada, riso envergonhado). Até um pouquinho, 2014, 2015, eu era considerada 

como doida. Agora, está tranquilo! Eles não me chamam de doida mais, não. Eles me chamam 

mais de persistente, por eu lutar pelos meus direitos... Não tem esse problema mais. 

 O riso envergonhado na sua fala é um elemento interessante para se atentar. A sua 

presença, logo no inicio do fragmento, no qual ela diz que esse olhar do outro é uma pergunta 

interessante, revela que essa identidade para o outro a afeta. Até então, quando se remetia à 

política, à questão do País, a risada não aparecera, pois, nesses casos, é possível que é como 

se ela se retirasse da cena.  

Entretanto, o riso envergonhado surge quando diz de si, expõe sua intimidade. Nessa 

medida, falar de si, principalmente de uma forma a demonstrar uma autossuficiência – feliz e 

engraçada; persistente; que luta – faz com que o sujeito se encabule.  Não obstante, percebe-

se, no final do seu discurso, que este muito doida, causador de uma risada envergonhada, é 

considerado negativamente por M., como se esse termo trouxesse consigo um preconceito 

vindo do outro. Desse modo, evidencia que o riso envergonhado denota também aquilo que 

causa desconforto, que é complicado de lidar. Isso fica claro quando diz que ser chamada de 

“doida” é, ou era, visto como um problema.  

A questão de M. se mostrar supereficiente, não mostrar suas fraquezas, fica evidente 

no momento quando responde à pergunta se mudaria algo em si ou no outro, dizendo que já 

tem tudo o que queria, não colocando qualquer frustração, angústia. Interessante também 

notar novamente a importância da luta, da política para si: 

Ahh, se eu pudesse! Eu queria mudar o olhar das pessoas para com as pessoas que têm algum 

tipo de deficiência. Esse mudar é a sensibilização humana, o ser humano querer aceitar o outro 

diferente. Porque na universidade, mesmo, eu percebo que este olhar de „diferente‟ deixa... 

Assim, eles não julgam moralmente como „deficiente‟, „incapaz‟ não, mas eles não 

sensibilizam... Ah, se eu fosse mudar, mudar em mim... Já tenho tudo que eu queria, graças a 

Deus. O que eu queria mesmo, persistência já é essencial pra mim. Já tenho persistência, já tá 

bom pra mim. Tendo persistência dá pra viver, ser feliz. Tranquilo. Me acho uma guerreira 

(expressão de orgulho). 

 Com relação a esta dificuldade de lidar, de dizer de si, de seus desconfortos – que a 

vergonha evidencia – outro fator é perceptível no discurso de M.: o não falar de seus mal-

estares e retirar-se da cena por meio da questão política, da militância. Nesse sentido, observa-
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se que, por vezes, quando fala de si, de suas frustrações, ou das de sua família, das situações 

de preconceito que vivenciara, M. rapidamente traz à baila a militância, a sociedade, 

problemas sociais e estruturais, da mesma forma que seus êxitos. É como se falasse: “Olha, eu 

não me sentia tanto mal, minha família, mais. Mas, vamos parar de falar de mal-estar porque 

eu provei para mim – e minha família – que sou capaz. E, ademais, o problema é político, 

logo, a frustração e o mal-estar se dissiparam”. Tal fato torna-se evidente no fragmento 

anterior, em que diz que não vê tanto preconceito, que é uma questão mais do outro. Nesse 

trecho, imediatamente, após fazer menção ao preconceito, como um não querer lidar, já traz a 

problema da política – como uma estratégia de não se haver com seu íntimo.  

Também, como ilustração deste mecanismo de utilizar a cena política, problematizar o 

meio social, a fim de não tocar, senão superficialmente, na subjetividade, outro trecho é 

interessante. Neste, no qual fala do constrangimento de ser carregada pelas escadas, diz: 

Então... aí, tá o problema da instituição, né?! Tem que ter acessibilidade e liberdade. Era 

totalmente restrito o direito do cidadão. E aí constrange bem, né?, ser carregada. Esta questão 

aí é bem complicada! É bem... (grifo nosso). Pra mim, assim, até que não constrange, não. Eu 

até não me importei no dia, não. Porque já estava ciente que eu ia procurar meus direitos. Mas 

aquela pessoa que tem medo de lutar pelo seu direito, que fica sofrendo sendo carregada por 

anos e anos, eu acho que constrange. Porque é vergonhoso, eu acho, a pessoa não gosta de ser 

tocada e ela é TOCADA, né? (enfática). A pessoa não gosta que encoste nela e vai ter que 

tocar! Acho que constrangimento pode ser isso! Ou então, ela percebe, pelos outros, que tem 

tantos direitos possíveis e eu não tenho direito a nada! – outro constrangimento. Talvez, o  

constrangimento é porque a pessoa não conheça a lei, não luta pelos seus direitos, tem medo. 

Aí, fica difícil! Mas pra mim, assim, foi luta, luta, luta, mas eu consegui. 

Para se investigar esse mecanismo, tem-se que atentar para certas observações: 

primeiramente, por mais que a pergunta fosse eminentemente subjetiva, íntima, visando a 

investigar o constrangimento que causa em M. Esta, apesar de fazer menção a esse mal-estar, 

já inicia sua resposta evocando os problemas de acessibilidade na instituição, colocando-se, 

assim, por detrás dessa questão institucional. A utilização do termo cidadão, no lugar de 

sujeito da frase, já denuncia este argumento. Entretanto, após essa contextualização, revela, 

sim, o constrangimento que ser carregado(a) causa, dizendo o quão difícil essa situação é, 

revelando que se afeta. Não obstante, novamente, aparentemente, recoloca o véu sobre sua 

intimidade, dizendo que, para si, o ser carregada até que não é tão constrangedor. Tal 

destaque é dado a essa expressão, pois ela revela justamente que, apesar de M. retirar a 
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intensidade desse afeto no seu dizer, ele se faz presente. Ademais, nessa ótica, diante da 

postura defensiva da escutada para revelar seus mal-estares, da dificuldade de dizer disso, 

pode supor que o até que não é tão constrangedor serve para eufemizar o constrangimento, o 

afeto envolvido, assim como o meio chateada, dito por R. em sua entrevista. 

Ainda no que se refere ao fragmento anterior, é possível perceber que M., apesar de se 

esquivar em certo sentido de dizer de si, acaba por evidenciar, novamente, o afeto envolvido 

na medida em que classifica a situação como vergonhosa. Traz, dessa maneira, um mal-estar 

que se presentifica. Esse argumento é confirmado por uma frase posterior de M. em que diz 

que se incomodava, não gostava de ser carregada. Da mesma forma, afirma, à frente, que:  

Deficiente é um termo muito pesado pra pessoa. É algo de incapaz. Deixa a pessoa, assim, meio 

magoada, se é uma pessoa que não tem conhecimento, fica magoada, acha que deficiente é 

aquele incapaz, que não faz nada. Agora, se a pessoa tem conhecimento, estuda, não se 

incomoda mais com o conceito, não.  

Apesar dessa função de véu, que a luta por direitos, a militância, a política possa 

exercer sobre a intimidade de M., não se deve deixar de considerar, e dizer mais uma vez, o 

lugar significativo que tal posicionamento tem no sentido de oferecer a M. uma saída da 

condição de deficiente, de incapaz:  

Talvez, o constrangimento é porque a pessoa não conheça a lei, não luta pelos seus direitos, 

tem medo. Aí, fica difícil! Mas, pra mim, assim, foi luta, luta, luta, mas, eu consegui. Ah, isto 

(lutar pelos direitos) é muito bom, né? Eu me sinto feliz (em se enveredar por esta militância), 

mudou a minha vida e a do próximo. 

Em relação ao olhar do outro que acaba de situar a PcD em um categoria inferior, a 

fala de M., que diz que o outro a colocava incapaz intelectualmente, desvela o caráter 

inferiorizante desse olhar. Este ser vista como incapaz pode ir ao encontro à problemática da 

infantilização, já descrita anteriormente, na entrevista de R. 

Um aspecto interessante, trazido à baila pelo discurso de M., que até então não havia 

aparecido nos dizeres dos demais escutados – senão de uma forma velada na fala de R. –, é a 

angústia, frustração, ambivalência, questionamentos suscitados pela deficiência, mas 

que partem dos pais da PcD. Diz M: “Quando os médicos fizeram os primeiros 

diagnósticos, meu pai ficou um pouco sentido, pensou: „Nó, não vai ter capacidade essa 

menina aqui. Coitada, a outra vai ter capacidade, e essa não vai ter‟”. 
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5.4 Os impactos da deficiência congênita ou adquirida sobre o modo de lidar com a 

condição de PcD 

 

Outra categoria de análise que aparece no discurso das PcDs e que é fundamental para 

se pensar a construção de sua subjetividade é a questão de a PcD ter, ou não, experienciado 

uma fase quando não possuía a deficiência, como ainda o impacto que as próprias PcD 

atribuem a essa diferença no processo de como lidar com a deficiência. Nesse sentido, 

conferem, geralmente, uma dificuldade maior de lidar com o estigma àquele que não era 

deficiente. Justificam, com o argumento de que esse, que experimentara a “normalidade”, 

recebe sua nova condição como um trauma, como uma perda. Justamente por se tratar disso, 

vivenciam um luto, uma revolta, com uma dificuldade maior do que quem não teve essa 

vivência sem deficiência. Assim, afirmam que, para a PcD congênito, a deficiência já é o 

“normal”, já está situada nela desde o nascimento, e por isso lidaria melhor. As palavras de R. 

ilustram esta ideia: 

Então, quando a gente não teve a fase „andante‟, né? Você perder a independência que você 

tinha, deve ser mais difícil do que você conviver com ela desde a infância, desde bebê. Então, 

eu acho que eu lido bem com isso. Tenho meus cinco minutos de revolta, de perguntas, de „Por 

quê?‟ – que eu acho que todo mundo se pergunta. 

 Outra escutada, E., em seu discurso, corrobora esta ideia – da diferença entre ter 

nascido com a deficiência, ou tê-la adquirido mais tarde, e o impacto de tal idiossincrasia na 

relação do sujeito com a sua condição: 

Porque, quando a pessoa já nasce... A minha situação, acho que é diferente um pouco mais, 

porque eu não nasci assim. Fiquei deficiente. Então, é um reaprendizado de tudo. Então, eu 

acho que a luta aí é maior. Quando você já nasce assim, você já enxerga o mundo daquela 

maneira, e quando não... Eu fiquei com 37 anos. Eu era uma pessoa que não subia um degrau 

de cada vez, eu subia dois, três. Eu era elétrica! Eu fui atleta! Eu pratiquei esporte toda a vida, 

joguei handball por sete anos, entendeu? Aí, depois, quando comecei a trabalhar, eu passei a 

caminhar, correr, nadar. 

 E continua: 

Porque, no início, você fica lamentando. Você tinha uma coisa e você perdeu, é o que eu te 

falei, eu não nasci assim. A situação é diferente. Então, se eu andasse, eu estaria em tal lugar, 

podia... mas que vai adiantar? Então, por que eu vou ficar lá no „se‟? „Ah, se eu pudesse, fazia 
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isso...‟ não! Cai minha real, não pode mais. Então, não faz! Espera alguém pra te ajudar a 

fazer. É, ué... Valeu!? (impaciente, aparentando desconforto com a entrevista). 

 Corroborando as opiniões de R. e E. de que aquele que adquiriu a deficiência encara 

de forma mais difícil a sua condição, o escutado W., que adquiriu a deficiência na idade 

adulta – assemelha-se com E., na medida em que diz que era uma pessoa muito ativa e a sua 

condição veio como um duro golpe:  

Pra quem já veio com alguma deficiência, aquilo ali, cara, você NUNCA teve aquele PRAZER, 

que eu já tive quando eu andava, porque quando aconteceu esta agressão comigo, eu tinha 26 

anos e tinha uma vida muito ativa: pedalava, andava de moto pra cima e pra baixo, trabalhava, 

e... andava muito a cavalo. Então, tinha uma vida muito ativa. Parou tudo, cara. Você tem que 

começar a engatinhar de novo e... No início, nossa! Até aceitar. Aceitar, não, até hoje eu não 

aceito, ma, até ACOSTUMAR com a vida de um cadeirante, é difícil, é doloroso. Porque, no 

início, eu queria fazer as coisas, mas até eu acordar: „Não, hoje, eu estou numa cadeira de 

rodas, eu não posso fazer isso‟, eu ficava muito nervoso com as pessoas, ou, às vezes, queria ir 

a algum lugar, ou fazer alguma coisa. Como eu não estava acostumado com aquele jeito que 

minha vida se transformou, até me readaptar, foi bem duro, mas estou aí, já vai pra dez anos. 

Acostumar, não acostuma, não, mas vai vivendo, né?
14

 

 Apesar de os participantes pensarem que a PcD congênita lida melhor com a sua 

condição, o relato das PcDs congênita demonstram que esse fato não diminui, ou muito 

menos impede, seu sofrimento; que naturalmente há/houve momentos de frustração, revolta, 

de não aceitação, de questionamentos. 

 Sobre o olhar do outro para consigo, Y., como já dito, traz em seu discurso uma 

frustração, insatisfação, hostilidade para com outrem. Ela justifica esse seu posicionamento, 

que pode ser caracterizado como um ensimesmamento, a partir das atitudes que as pessoas 

têm para consigo: 

A maioria das pessoas não entende o porquê eu ando de muleta e não de cadeira. Aliás, é o que 

eu mais ouço as pessoas falarem: „Por que você insiste na muleta, e não anda de cadeira?‟ E 

você tem que explicar que o médico me recomendou não ficar na cadeira, que a cirurgia que 

ele fez foi extensa, foi longa, a lesão na coluna. As pessoas não entendem a lesão que eu tive, a 

coisa que eu mais ouço é: „Por que você está de muleta, e não de cadeira?‟ E aí, até que você 

explica, que você não tem, ou sabe que você não tem, um pedaço da coluna, que os seus nervos 

são mexidos e que é muito ruim ficar sentado. As pessoas acham que é – a maioria das pessoas 

                                                 
14

 Ver nota de rodapé 1 (p. 10).  
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que eu tive contato, a impressão que elas passaram era que eu insisto na muleta porque eu não 

quero a cadeira, porque eu tenho preconceito com a cadeira, e não é! E, sinceramente, eu 

tentei a cadeira, eu tive que buscar ela lá em Belo Horizonte. E não deu nem um pouco certo, 

porque foi desastroso, e tanto, pra circulação. 

Acerca deste não prestar atenção do outro em relação a si própria, que a incomoda 

tanto, continua: 

Tem até professor que já perguntou: „Por que você não largou a muleta ainda, e não sei o 

quê?‟ E a maioria não acha que você teve um câncer, que você teve uma lesão. Quando eu 

venho pra cá, pra faculdade, todo mundo tá reparando você. Só que aí, você... na hora que você 

está conversando com uma pessoa, a primeira coisa que ela pergunta é quando que você vai 

largar a muleta. A primeira coisa que você pensa é: „Nossa gente, será que a pessoa ainda não 

percebeu não é bem assim‟, entendeu? É muito estranho, porque você tem a ideia de que as 

pessoas estão fazendo uma impressão de você e, aí, na hora que você conversa com elas, você 

vê que ela não te observou nem um terço do que você acha que foi observado. As pessoas, 

principalmente colega e professor, você acha que já te observou o suficiente para saber que 

você dificilmente vai andar só com... Sem nenhuma muleta... só com uma. E, aí, você conversa 

com eles e vê que eles não observaram nada que... é bem nítido como estou andando como é 

difícil a chance de eu largar as duas muletas é de 100% praticamente nula e às vezes eu fico 

imaginando que as pessoas reparam você e elas não reparam tanto quanto você tinha pensado. 

Nesses exemplos, nota-se que, nesta queixa de que não lhe prestam atenção, há, aí, 

algo de se sentir desprestigiada, encarando certas atitudes dos outros como desdenhosas para 

consigo, nos mais diferentes contextos: 

Não vou quase a lugar nenhum, eu vou da faculdade para casa 90% do tempo para mais. É 

difícil para você sair, porque as pessoas, mesmo quando elas saem para distração, elas não 

acompanham seu ritmo, entendeu? Por mais que as pessoas queiram, é involuntário. Muitas 

vezes, as pessoas, na hora que você vê, já estão quilômetros de distância de você, e você ficou 

para trás. Eu não tenho nem paciência e nem cabeça para ficar correndo atrás das pessoas, 

não! Aliás, eu até briguei com minha irmã, esses dias, por causa disso. Porque ela insiste que... 

Aliás, isso que falei que é uma coisa válida: as pessoas gostam de colocar a responsabilidade 

em você: „Ah, você não quer sair‟; „você não quer isso‟; „você não quer aquilo‟. Mas as 

pessoas não entendem. Não é que eu não quero sair, eu só não saio porque eu não.... eu sei que 

eu não vou me sentir bem entendeu? Não é eu querer fazer as coisas, você quer, você quer 

participar, você quer sair, você quer ter uma vida basicamente normal, mas você não faz, 

porque você não tem abertura pra isso, entendeu?   
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 É curioso o fato de que, num outro momento, Y. se queixa justamente do fato de seus 

colegas estarem acompanhando seu ritmo e não indo mais rápido: 

O morro da biblioteca, ele é bem ruim, então... então, outro dia as meninas queriam ir. Aí, eu 

falei: „Vocês podem ir que eu vou juntar minhas coisas e depois eu vou, porque vou na cantina 

primeiro‟. E, aí, a (nome). insistiu para gente ir junto. Na hora que a gente estava subindo, eu 

falei: „Tá vendo? Eu falei para vocês subirem na frente, para vocês não terem que me esperar e 

terem que ficar vendo caras e bocas de um e de outro, entendeu?‟ É a mesma coisa de sair com 

as pessoas, eu não saio com as pessoas porque eu sei que eu vou andar mais devagar e eu sei 

que vou atrasar as pessoas. Então, eu simplesmente não saio, já para evitar... já como se diz: 

prevenir para não remediar. 

 A frustração e a queixa para com a atitude do outro, e certa hostilidade para com este, 

são recorrentes na fala de Y, como no seguinte trecho: 

As pessoas te convidam. Aí, você sabe que elas estão convidando por educação e que elas não 

pensaram totalmente no assunto, entendeu? E você, simplesmente, não aceita, porque você sabe 

que, se você for, você vai perder seu tempo, vai se sentir incomodada com o desenrolar do 

assunto todo. Então, você simplesmente não vai. Porque é mais prático você não ir, senão vai 

sentir que está atrapalhando, você vai ficar chateada. Vai acontecer! Você vai insistir e não vai 

dar certo, entendeu? Você vai sair, você vai fazer, e aí não vai sair do jeito que deveria ter 

saído. E, provavelmente, você vai ser usado como desculpa. Aí, eu peguei e falei, eu não vou ser 

usada de desculpa por ninguém e nem vou investir meu tempo para resultados que não vão, não 

vão mudar, entendeu?   

E continua: 

Esse é o problema, as pessoas, por mais que elas te chamem para alguma coisa, não significa 

que elas vão fazer. É igual o caso de ir para centro, depois ir ver o (sic) (nome do filme), 

semana passada, semana retrasada. Elas iam a pé à avenida, só que para chegar no (sic) 

cinema – o cinema era seis horas, a gente iria sair cinco. Do centro até aqui, por mais que eu 

andasse rápido, a gente iria chegar muito em cima da hora, se eu tivesse ido com elas a pé, 

entendeu? E aí, a gente fica falando com a pessoa para pegar ônibus e fica aquela coisa de não 

querer pegar ônibus, aquela confusão. E como a maioria da situação acontece isso, então eu 

evito. „Ah, vocês vão sair? Beleza, eu não vou, tenho coisa para fazer‟. Igual o dia que fui ao 

cinema fui sozinha, pelo menos assim, eu sei que não vou incomodar ninguém e nem vou servir 

de desculpa porque é aquele negócio: a pessoa convidou, só que as pessoas te convidam e 

depois usam você de desculpa para qualquer coisa ruim que aconteceu, entendeu? 
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 A partir dessas falas e da entrevista de Y., como um todo, é possível conjeturar se esta 

posição frente o outro, marcada pela frustração, pela demanda, na maioria das vezes, 

insatisfeita, e, por certa hostilidade, não é algo do seu eu, estando, ali, a deficiência somente 

como uma pele, na qual esse modus operandi atua. O seguinte fragmento oferece condições 

para sustentar essa hipótese: 

Quando eu estava no colégio, para mim (sic) fazer amizade sempre foi mais difícil, porque eu 

sempre fui uma pessoa quieta. Então, para conversar, para puxar assunto ou participar das 

coisas, era mais difícil. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, não muitos. Não um 

grupo muito grande. Mas as coisas sempre davam mais ou menos certo, porque, por mais que 

você seja uma pessoa quieta, se você vai no (sic) cinema, vai sair no final de semana, você vai 

numa festa e tudo. Mesmo você sendo uma pessoa mais quieta, você acaba participando, se 

agrupando. 

 Interessante que, apesar de dizer que esta dificuldade de se relacionar com os outros é 

um aspecto da sua personalidade, estando para além da sua condição, Y., na passagem 

anterior, ao dizer: “Mas, as coisas sempre davam mais ou menos certo [...]”, traz à baila a 

questão de a deficiência ser um entrave para a socialização, para o lazer. Como se deficiência 

e frustração estivessem associadas. Posto isso, pode-se levantar a hipótese de Y. possuir uma 

certa hostilidade para com a deficiência. Nesse sentido, pensar também se as críticas 

endereçadas ao outro, no que diz respeito ao trato deste com a deficiência, não significa, na 

verdade, uma repreensão voltada a si própria pelo fato de ela compartilhar desses 

pensamentos e atitudes frente à deficiência. 

Ela vê a deficiência realmente como entrave, obstáculo para as relações. Nessa 

perspectiva, associa a timidez com o fato de andar de muletas para descrever o quão ruim é 

sua relação com o outro. Quando vai dizer dessa dificuldade, e diz além de eu ter a 

deficiência, além de eu estar com a muleta, revela aí que atribui um valor e um impacto 

negativo da deficiência na sua vida e nas suas relações: 

E aí, o que piora minha situação é isso, porque, além de eu ter a deficiência, além de eu estar 

com a muleta e além de ter ficado muito, muito tempo, mas muito tempo, sozinha, eu sempre fui 

péssima nesse setor de conversar com as pessoas desde antes. A maioria das amizades que eu 

tinha foram amizades que eu demorei muito tempo para fazer, porque eu sou uma pessoa difícil, 

sempre fui, no começo eu era tímida e depois eu fiquei chata mesmo, entendeu? E eu sempre 

fui. Sou muito difícil de manter a amizade. E aí, acho que isso piorou 100% depois que eu fiquei 

com as muletas, porque, aí, eu tinha mais um, mais uma barreira. E... 
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Tal inferiorização da deficiência, uma visão da deficiência, calcada exclusivamente no 

estigma e na limitação, se verifica quando a própria Y. diz que as PcDs têm que investir o 

dobro do tempo nas pessoas que uma pessoa “normal” investiu. Esse gasto maior de 

investimento revela que, nesse discurso, Y. está associando a deficiência, estritamente, à 

limitação, ao estigma; argumento sustentado, também, ao realizar a distinção “PcD x normal.”  

Eu não vou generalizar, porque as pessoas não gostam que generalize, mas a maioria das 

pessoas que tem alguma deficiência, elas têm que investir o dobro de tempo nas pessoas para 

ter o resultado que uma pessoa normal investiu em metade daquele tempo então, eu não.  

Outra coisa que deflagra uma possível hostilidade, um mal-estar, um não saber lidar 

em relação à deficiência, por parte de Y., é o incomodo muito intenso com o não 

entendimento das pessoas acerca da sua condição, o não saber delas em relação à sua 

deficiência.  

Não se está aqui desconsiderando que as atitudes desse outro possam de fato 

incomodar a PcD, o que se propõe aqui é: incomodar-se demasiadamente com uma questão, a 

ponto de essa queixa ser extremamente recorrente e usar palavras como idiota e babaca para 

se referir àqueles que tomam as atitudes que a incomodam, pode revelar que, justamente, Y. 

se reconhece em si tais atos. E que, este dizer enraivecido, peremptório e repetitivo o é, 

justamente, para não reconhecê-los como seus. 

Eu já me incomodei muito, muito, muito mesmo com o que as pessoas pensavam, ou de ficar em 

casa e não sair, e não ter assim muitas amizade nem nada, não, mas, como já tem oito, vai fazer 

quase dez anos, que eu estou vivendo praticamente sozinha, então, eu já até me acostumei, já 

uma coisa que eu não, não pesa tanto quanto pesou. Já tinha um ponto que eu me incomodei 

bastante com as pessoas não entenderem, não saber lidar e tudo. 

Continua: 

Como uma pessoa muito descrente da humanidade, há bem tempo, eu não confio nas pessoas. 

Eu não acredito nas pessoas, principalmente, a maioria das pessoas que se inclui nesse 

negócio, que eu acho o cúmulo da babaquice das pessoas é falar que não tem preconceito e ser 

preconceituoso, falar que está tentando fazer a amizade com a pessoa e não está realmente 

tentando. Pequenas atitudes, sabe? São pequenas coisas que: „Ah, mas a pessoa não está 

acostumada, você tem que relevar‟. Você relava uma, você releva duas... na terceira... Ninguém 

faz a mesma coisa três vezes, porque ela não está acostumada, entendeu? A pessoa faz as 

coisas três vezes porque ela é idiota, não tem senso (demonstra hostilidade). 

Ainda, aqui: 
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Mas, se um dia eu, num futuro próximo, eu puder viver de tradução, é uma coisa que eu vou 

fazer, porque você viver de tradução de livro, você não precisa nem sair de casa, você fica, 

você faz o trabalho todo pela internet e você não tem que ter muita, muito contato... E como eu 

não tenho paciência para gente babaca, provavelmente não vai dar muito certo, se eu começar 

a investir tempo nas pessoas, querer fazer amizade e todo o resto, entendeu? E, aí, eu vou, igual 

eu falei, cheguei à conclusão que é melhor você evitar certas coisas do que você perder tempo e 

se magoar com aquilo. E investir com as pessoas e relacionar com as pessoas é uma das coisas 

que busco evitar. E, sim, é por causa da deficiência, porque as pessoas não têm paciência para 

deficiente.  

 Além dos xingamentos, da notável hostilidade para com o outro, que pode significar 

que este deflagra algo que está presente em Y., mas que ela não quer reconhecer como seu 

também, querendo manter isso à distancia, outra frase chama atenção na medida em que traz a 

possibilidade de uma hostilidade de Y. frente à sua condição, que é justamente quando revela 

que se mantém afastada por causa da deficiência. E depois, justifica, dizendo que as pessoas 

não têm paciência para deficiente. Ora, ela já trouxe, em outro trecho, que considera, por si 

própria, a deficiência, o uso das muletas, como entrave para as relações. Então, não é absurdo, 

e muito menos sem razão, pensar na hipótese de a deficiência estar para Y., como algo à 

margem de uma pretensa normalidade, como quando ela diferencia as PcDs dos “normais”. 

 A relação ambivalente com a deficiência e o mal-estar que o estigma causa na própria 

PcD são evidenciados nessa passagem, na qual Y. relata que a tentativa de professores e 

colegas de colocar outra mesa para ela, a fim de proporcioná-la conforto, não foi vista por ela 

com bons olhos, já que realçaria o estigma, a diferenciação: 

O professor e o pessoal queriam arrumar uma cadeira mais confortável para eu sentar e eu 

falei: „Gente, não precisa, primeiro para arrumar uma cadeira deste tamanho que ia ficar 

atravancando os dois caminhos, a pessoa já chama a atenção, já e destacada, e vocês iam 

separar, mais ainda, colocando uma cadeira imensa e não tão confortável?’ (grifo nosso). 

Sua relação com o outro, de acordo com a própria Y., é decepcionante, pois ela sempre 

recebe menos do que espera desse outro. Isso pode ser entendido a partir do fato de que Y. 

foi, como ela afirma, vítima de vários erros médicos: 

 

Foi o câncer. Eu comecei com um aneurisma no osso e o médico falou que era uma 

mancha de nascença, mandou para a fisioterapia. O fisioterapeuta disse que não tinha como 

ser uma mancha de nascença só porque dava para sentir apalpando no sacro. [...] Aí, eu fui 
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fazer exame, fiz biópsia, fiz biopsia errada. Fiz tomografia, e o senhor que fez o laudo da 

tomografia disse: „Olha, se prepara porque o que você tem não é fácil, não. É algo bem difícil. 

Eu nem sei o que é!‟ – ele falou só para me preparar que era coisa pesada. 

Fui pra cirurgia e eles operaram de qualquer jeito, porque vazou muito, muito sangue. 

Eu tive quase hemorragia e parada cardíaca. [...] ele tirou quase tudo (do tumor), mas ficou 

uma tirinha de nada assim, um filetizinho, assim. Aí, na radioterapia, fevereiro, marco, abril, 

maio, triplicou de tamanho, malignou. O médico virou pra mim e falou: „Ah, você vai para casa 

esperar morrer porque este troço aí não tem jeito, não!‟ 

Em um segundo momento, Y. conta que, ao procurar outro médico, este lhe conta da 

evolução do seu caso: de ter sido algo relativamente simples, que, devido a procedimentos 

incorretos, se tornou algo grave. Y. conta também que esse novo médico retirou-lhe o tumor 

em uma cirurgia meticulosa. 

 Todavia, revela que, ainda que bem-sucedida, após essa cirurgia, os enfermeiros a 

pegaram de qualquer jeito, o que acarretou uma fibrose na perna. Y. relata que, acerca dos 

erros no procedimento anterior, o segundo médico lhe revela: “Olha, se você tivesse 

aparecido na minha porta em dezembro com o aneurisminha que você estava, eu tinha 

raspado ele na hora para você e você estava em casa, normal. 

Ademais, o que, segundo Y., mais afetou-lhe negativamente em todo esse processo, o 

que mais pegou deixando-a irritada, puta, foi ela saber que seu tumor não poderia receber 

radioterapia, ter informado isso ao primeiro médico, o qual ignorou a informação: 

A frase que eu mais escutei é: „Você quer saber mais que os médicos!‟ E eu estava certa. Isso 

foi o que mais pegou para mim na época. Eu passei essa transição toda anestesiada, sabe? Eu 

nem prestei muita atenção a isso tudo, porque estava tão puta, mas tão puta, mas muito puta, 

porque eu sabia o que eu tinha, falei o que eu tinha, eu tinha certeza do que eu tinha, mas 

ninguém acreditou, entendeu? 

Com relação a isso, relata: 

Aí, essa transição do normal para o deficiente foi muito anestesiada, eu estava muito puta 

porque eu tinha certeza do que eu tinha e ninguém me ouvia. Então, eu nem... percebi muito 

não, acho que bateu um. Eu ficava só deitada, deitada, deitada, deitada. Então, foi um período 

difícil. Eu estava muito revoltada, porque ninguém me ouviu. Então, eu fiquei colocando a 

culpa na minha mãe, falei: „A culpa é sua, você não me ouviu, eu falei o que eu tinha, não 

falei?‟ Eu acho que ela ouviu tudo, tudo, tudo... Claro que eu fiquei cheia de sequelas porque 

ninguém me ouviu, entendeu? (eleva o tom de voz, demonstra indignação).   
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5.5 A sexualidade 

 

Com relação a esse olhar marginalizador, infantilizador, inferiorizante do outro para 

consigo, R. traz à baila a questão da sexualidade. Esta, na qual se situa, como se verá nas 

palavras da própria escutada, muito do seu desejo, do seu querer. Mas que, também, como 

para qualquer pessoa, é geradora de embaraço, insegurança, dúvidas, ressentimentos, 

gozações por parte dos outros etc. Aqui, adota-se a noção ampla de sexualidade, no que diz 

respeito ao relacionar-se com o outro, e não só a genitalidade – como também utiliza Maia 

(2010). A importância desta categoria se dá porque é uma forma de relacionar-se com o outro 

que é significativa, valorizada nas mais diversas culturas e pelos próprios sujeitos. O encontro 

com o outro. O amor como importante para o modo como a pessoa se vê. 

Neste sentido do querer, em que a sexualidade faz questão, R. revela que sonha em ter 

uma família e uma casa boa. O sexual se coloca em jogo, também, ao revelar a sua leitura de 

livros picantes, assim como seu interesse pelos meninos. Não só o texto, mas o tom de voz, os 

suspiros e risadas recorrentes trazem à tona o desejo, a curiosidade, a inibição, frustração que 

a sexualidade suscita. Enfim, tudo aquilo que o sexual provoca no ser humano. O que pode 

ser visto neste trecho: 

Só relacionamentos íntimos (risos), que não é muito fácil. (silêncio)... Ah, o que você quer 

saber? (sorriso envergonhado). É difícil pra mim lidar com isso. Tem sido muito difi.... 

(gargalhada). Tem sido muito difícil lidar com isso. Eu não gostaria de falar isto com você, não! 

(risada, gargalhada). Porque é difícil, eu não te conheç... (gargalhada)... Aiai (suspiro). 

 Adiante, continua: 
Não. Nunca tive (experiências no campo da sexualidade) (voz baixa, parecendo frustração). 

Nunca tive e... (suspiro). Nunca tive, mas a gente imagina. Como seria, eu não sei, não sei, não 

sei, não sei. Quando começar a viver isto, venho pra cá e te conto (risos). A gente não pode 

especificar uma coisa que a gente nunca tev... (risos de embaraço). Aiai (suspiro) Se eu tiver 

coragem um dia, eu te conto. 

  Os afetos expostos nesses relatos revelam a importância da sexualidade para o 

indivíduo e, como se verá adiante, para a construção da sua identidade. Vindo ao encontro da 

noção de identidade em Dubar (1997) aqui trabalhada, nota-se que o olhar do outro influencia 

no seu lidar com a sexualidade e, por conseguinte, no seu processo identitário. 
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Em relação ao aspecto social, que influencia na identidade, vê-se o estabelecimento 

dos padrões de beleza e a importância que a estética tem para R. Tal estética, a valorização da 

imagem de seu corpo, para a escutada, é influenciada pelo estigma, trazido pela deficiência, e 

que marca o corpo. Nessa ótica, percebem-se o destaque e o modo repetido que ela fala da sua 

mão, salientando a deficiência que se presentifica nesta, mostrando todo afeto que a imagem 

do seu corpo lhe traz. Aqui, cabe fazer um parêntese: aquilo que causa estranheza estar ligado 

à estética, ao corpo, já é evidenciado por Freud (1919/2006) em seu texto O “estranho”. 

Corroborando isso, R. diz: 

Os parâmetros de beleza que a gente impõe pra si mesmo é difícil... tudo (suspiro). As 

limitações que a sociedade impõe, é difícil. Isso, pra mim (risos), é complicado. Mas tem que 

ser natural. [...] Ah, você não ter a mão é... (como é que é?)
15

. As pernas bonitas. Sua mão ser 

bonita, sua mão não ser toda assim, toda TORTA! Você ter um monte de problemas nos ossos, 

entendeu? Mas você tem que saber o seu valor de outra maneira, e eu tento valorizar o que eu 

tenho, não o que não tenho. Mas, muitas vezes, eu não consigo (suspiro). 

Ainda que se esteja analisando diversas categorias de análise – como sexualidade, 

superproteção, supervalorização, inferiorização –, nesse fragmento, observa-se aquilo que 

acaba por perpassar todo o discurso da PcD: a ambivalência ser e não ser, a dicotomia da 

(não)aceitação da deficiência, o situar-se entre o olhar inferiorizante para consigo e a 

possibilidade de uma saída positiva a partir da sua condição (como, por exemplo, tentar 

valorizar o que tem ainda que encontre dificuldades nessa tentativa).  

Entretanto, R. evidencia, a partir do seu relato, que, com relação à sexualidade, o olhar 

dos outros também é perpassado pela infantilização, pela exclusão, pela visão do caráter 

imaculado da PcD. Ademais, todo afeto que esse olhar causa no sujeito com deficiência:  

Porque as pessoas quando... quando um rap... Sei que no começo, foi assim, quando eu estava 

na infância: um menininho descobria que eu gostava dele, ele: „Tchum‟ (sic) – parava de falar 

comigo... na mesma hora. A turma me ajudava muito a copiar as matérias do quadro. E 

QUANDO ALGUÉM DESCOBRIA QUE EU ESTAVA GOSTANDO DE ALGUÉM, MEU 

FILHO! Aí, os meninos: „Tchum‟ – paravam de me ajudar. Pra piorar ainda minha cara, 

parava de falar comigo. Então, isso fragiliza muito. 

 Primeiramente, é interessante verificar o quanto o outro estranha o acesso da PcD na 

vida sexual, o espanto que causa descobrir que R. demonstra interesse sexual por outrem. E 

                                                 
15

 A entrevistada possui uma deficiência nas mãos. 
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junto a isso, o afastamento daquele ao qual o desejo de R. se endereçaria. Diante disso, é 

possível conjeturar uma exclusão da deficiência, e daquele que a possui, do campo da 

sexualidade.  

O que pode ser explicado pelo fato de a sexualidade ser um tabu e sendo a PcD vista 

de forma infantilizadora e imaculada, o social, o outro, a retiraria desse assunto. Ou, ainda, tal 

exclusão se daria pelo fato de não quererem que a debilidade humana, deflagrada pela 

deficiência, e o impasse que ela promove frente o outro, entrasse em jogo na sexualidade, uma 

vez que esse campo é aquele que mais destitui o homem de suas máscaras, é o campo no qual 

o indivíduo já se vê às voltas com um risco, um desamparo, uma incerteza.  

 Um fenômeno que se circunscreve nessa exclusão da PcD da sexualidade é a chacota, 

do outro, frente à possibilidade de a PcD – no caso, R. –  se colocar desejante sexualmente.  

„Isso (ter um relacionamento) é impossível, isso nunca vai acontecer! Imagina se uma pessoa na 

sua condição vai ter como realizar isso. Ah, não coitada, fica sonhando, fica delirando!‟ (voz 

de deboche); Fica „não sei o que‟! (voz de deboche); Fica pondo coisas que você não... „Ah, 

você nunca vai ter um namorado! Ah, você fica delirando! Você é uma pessoa carente que acha 

que todo mundo está te dando bola‟.    

 Isso de dizer que é carente, que “acha que todo mundo está te dando bola”, desvela a 

infantilização, pois a carência remete a uma necessidade de carinho, cuidado – típica da 

infância. Essa frase coloca um tom de imaturidade na PcD, atribuído pelo outro, na medida 

em que, além de ser carente, não saber discernir um interesse sexual de qualquer outro – como 

se o “normal” “maduro” não tivesse dúvidas nesse campo. Os efeitos e afetos desses escárnios 

são notórios ao R. dizer:   

A porta dos relacionamentos íntimos, a gente fecha ela (sic) e não abre ela mais. Aí, você pega 

a chave, tranca a porta e larga, e larga a questão pra lá. Ai (interjeição de sofrimento) pela 

escola, por tudo. Por isso mesmo, você pega a tal chave que eu estou te falando e tranca aquilo, 

não fala sobre o assunto. 

 Nesse trecho, vem-se o sofrimento causado, a situação da negação repetida, imperativa 

no sentido de: “Não quero saber disso, tranco essa porta”, mostrando que a questão continua 

ali, causando pressão, mas que tem de ser evitada. Até que ponto, pode-se pensar, também, 

que a PcD, ao dizer que não quer saber desse assunto, pode acabar por se excluir, realmente, 

da temática. Acabar, assim, por acreditar na identidade que o outro lhe atribui. E mais: será 

que a visão do seu corpo estigmatizado não propicia o fato de a própria PcD se excluir da 
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sexualidade, como quem dissesse: “Isso de sexualidade – onde o corpo está em voga 

plenamente, devido ao meu corpo defeituoso, não é pra mim”.  

 Acerca da sexualidade, outro escutado, W. – PcD adquirido –, logo no início, já traz 

essa problemática ao elogiar duas moças que vira no caminho. Quando perguntado como é 

isso da sexualidade para ele, diz: 

Ah, é difícil, né, cara. Mas, é difícil você arrumar alguém que aceita, né? Uma mulher que 

esteja disposta, mesmo. Tem que gostar muito, né, velho? Ahhh cara (tom de lamentação), 

difícil, né, cara? É aquele negócio: às vezes, a mulher pode estar até a fim de ter um 

relacionamento com você, mas ela se sente meio constrangida – você já reparou isso. já; não, 

já? Ela... É raro uma mulher que aceita um cadeirante e quer mostrar pra todo mundo que está 

namorando, que está ficando, que vai casar com um cadeirante. Isso é... instinto, né? 

E...   

Ah,eu acho que (a dificuldade) é de aproximar, mesmo, cara. De a pessoa aceitar. (silêncio). É 

muito difícil uma... E muda também a vida de uma mulher, né, cara? Com um cadeirante, a 

vida dela... a gente vive preso na cadeira, a gente é limitado, né? Então, tem que ser uma 

mulher, uma mulher bem cabeça, né? Bem inteirada, pra estar convivendo com a gente. 

 Em relação a esse tema W. afirma que, após se tornar PcD, não teve experiências 

sexuais. Justifica isso com a falta de sensibilidade e com o olhar preconceituoso das mulheres 

(ou seu?) em relação à deficiência. Nota-se que ele não possui um relacionamento e que o que 

tivera acabou. Fim, que ele justifica devido à frustração e preconceito da ex-companheira em 

relação à sua condição. 

Juntamente com o problema do preconceito, W. atribui o seu não investimento no 

campo da sexualidade à sua deficiência, à impotência que seu acidente causara, uma vez que 

ficou paralisado da cintura pra baixo. Dessa forma, articula essa sua frustração com a 

problemática, já abordada nesta pesquisa, sobre o duro golpe sofrido por aquele que não tinha 

deficiência e que depois a adquiriu: 

[...] então, você perde este tipo de prazer da vida (andar a cavalo) ou de dançar um forró que 

seja. Pegar uma morena e sair dançando um forró, puxar uma morena e dar um sarro num 

canto (risos). Então, cara, aí, você para de fazer isso tudo. A vida muda completamente. 

Acabou aqueles sarros no escurinho, né? O sarro é gostoso demais, né, cara? (risos). Acaba, 

né, cara? Você não tem aquele, não tem aquele contato físico com uma mulher, muda muito, 

né? Como você sente o corpo, igual eu no meu caso, eu, eu, eu não, não, não tenho orgasmo 

mais, né, cara? Eu, do peito pra baixo, não tenho sensibilidade do corpo. Então... e também, 
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acabou a... Você vai descobrir outra vida, né? E, e muda tudo, porque, você passa, você passa 

a olhar as coisas de uma forma assim... Começa a pensar: „Será que eu vou conseguir ainda 

dar prazer para uma mulher?‟ Porque muda. Antes, não! Antes, você puxava uma morena pra 

um canto aí e dava um trato. Agora, é perigoso... só se... se pegar e ir pra um motel, né? E 

mesmo assim, se chegar no motel e não ter um acesso para você, você ficou chupando dedo 

(risos). 

Em seu relato, pode-se pensar que W. se mantém, se fixa em um pensamento que 

pessoas na sua condição são impossíveis de dar prazer a uma mulher. Situa-se, assim, numa 

categoria de inferioridade, de impotência, no sentido de não poder. Esta inferiorização de si 

mesmo pode ser novamente vista aqui: 

Você namorar com uma mulher que anda, é muito difícil ela aceitar, cara, aceitar aquele, 

aquela forma... porque... fica aquele constrangimento, né, cara? De chegar um ponto que você 

não vai satisfazer ela de... Vamos supor, uma coisa simples: ela tem o movimento das pernas e 

você puxar ela pra dançar. Se você levar ela pra um baile pra dançar, então, às vezes, ela é 

uma pessoa que goste de dançar... Aí, como que você vai, vai ter uma namorada para servir de 

marmita pros outros , não dá, né? Aí, vai ficar outro alguém, dentro de um clube ou de alguma, 

de alguma festa, você lá com uma namorada. E, ao invés de você estar dançando com ela, 

outras pessoas que vão dançar com, com o contato de dois, né? De duas pessoas. Agora, 

sozinho já é diferente. Porque essas coisas faz, faz (sic) muita falta. Você ter contato (físico) 

com as pessoas é bom demais. 

 Aí, observa-se o ponto de satisfazer uma mulher e, por conseguinte, a impossibilidade 

dessa satisfação por parte do paraplégico, que é trazida recorrentemente. Curioso que, durante 

a entrevista, diante dessa impossibilidade de satisfação, ele não diz, não constrói qualquer 

possibilidade de saída da posição em que se colocou. Seu olhar desvalorizado de si no campo 

sexual se reflete no seu dizer ao afirmar a superioridade daquele que anda sobre si. E que a 

própria companheira de um paraplégico o deixaria e se interessaria por aquele que anda, 

dança, o dito “normal”. Uma frase sua deflagra essa argumentação. Nesse sentido, quando 

perguntado se as garotas ficam com ele, responde em tom jocoso: “Só se a gente atropelar 

elas”.
16

 Nesses dizeres, revela-se algo que foi teorizado anteriormente sobre a exclusão da 

deficiência do campo da sexualidade, noção que aparentemente se encontra em W.  

                                                 
16

 W. se locomove por meio de cadeira de rodas motorizada. 
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Convém, aqui, repetir aquilo que foi construído naquele momento: parece que a 

própria PcD, vendo seu corpo marcado pela deficiência, se exclui desse campo sexual, no qual 

o corpo exerce uma influência importante – ainda que esta seja ilusória. 

 Interessante notar que E. não toca na questão da sexualidade, de esta se colocar um 

problema para a PcD. Ao contrário, parece que não faz questão para ela, assim como faz para 

R.  

 Com relação à sexualidade e sua influência sobre a construção da identidade para si 

da PcD, o discurso de D. traz a importância da vivência daquilo que é sexual, que diz de 

relacionamento, para uma relação consigo e com a deficiência não fixada na incapacidade, dor 

e frustração. Entretanto, revela que, por conta da deficiência, ficou inseguro no que se refere à 

sexualidade, com vários questionamentos acerca desta. 

Eu sempre fui meio pra frente, sabe? (risos) Na minha situação, nunca fui acanhado. Levei 

muito „não‟ na vida. Sempre fui um „galinhão‟ [sic]. Virava pras meninas e falava: „Quero ficar 

com você‟. Beijar na boca... A questão da sexualidade veio para minha vida cedo, tinha 18 

anos. Achei que ia ser uma coisa do outro mundo, porque eu tinha medo, entendeu? Medo da 

situação: „Será que vou conseguir fica com essa pessoa? Será que vai acontecer de forma 

certa? Será? Será? Será? Onde será? Quando será? Como será?‟ E foi uma coisa tão 

inesperada. Simplesmente, aconteceu, não busquei, foi questão de momento, puramente de 

momento. Me senti normal, feliz. Foi de boa, foi na casa dela, sem esperar, não combinamos 

nada, aconteceu. Aí, tirei essa paranoia da cabeça de não fazer sexo com menina. 

Ao ser perguntado se essa paranoia era pelo fato de ser PcD, D. diz: “Sim, por causa 

da deficiência. Tirei isso da cabeça e fui vivendo  a vida. Tive novos relacionamentos. Sempre 

gostei de namorar, nunca gostei de ficar sozinho”. 

Nesse fragmento, pode-se perceber que D., inicialmente, se descreve como “pra 

frente”; “galinhão” (sic)]. Ao dizer isso, em meio a risos, revela certo prazer em si 

caracterizar dessa forma. “Pra frente” e “galinhão” trazem consigo algo de um 

desprendimento com relação às inibições sociais, aspecto recorrente na fala de D. Este que 

nos autoriza pensar, novamente, na questão de se apresentar como “supereficiente” e, por 

conseguinte, no por que desta apresentação. Acerca dessa razão, é possível pensar na 

possibilidade de D. não ser tão supereficiente como diz. Que por trás desse dizer há 

frustrações, mal-estares, insegurança, possivelmente. Argumento, que pode ser sustentado 
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quando D. diz que a deficiência foi a razão de certa dúvida, insegurança, paranoia em relação 

à sexualidade. 

Uma frase que nesse trecho nos chama atenção é: “Na minha situação, nunca fui 

acanhado. levei muito „não‟ na vida. Sempre fui um „galinhão‟”. Aqui, presentifica-se, ainda 

que não esteja explícita, uma conjunção adversativa, um “porém” – após dizer na minha 

situação (porém). Colocada desse modo, a frase propicia levantar a hipótese de que, para D., 

a sua deficiência seria uma barreira para o exercício da sexualidade, como se ser PcD 

estivesse vinculado ao acanhamento sexual, a uma dificuldade de expressar seu querer frente 

àquele(a) que o atrai.  

No âmbito da sexualidade, H. retoma o que foi dito por W., R. e, ainda que de modo 

menos evidente, por D., que é justamente frustrações, mal-estares e dúvidas nesse campo. 

Nesse sentido, quando lhe é perguntado sobre a sexualidade, H. afirma:  

Ah, eu não sei explicar assim... Não sei explicar. É difícil... Por exemplo: eu fico puto quando 

meus amigos estão numa rodinha conversando de sexo, eu chego, e o assunto muda. Eu fico 

puto! Eu fiquei chateado, porque eu também tenho o direito de conversar sobre isso também. 

Todo mundo pode falar o que quer, e aí? Como se a pessoa com deficiência não soubesse falar 

disso.  

Ilustra com o seguinte exemplo: 

Eu estava entre amigos e justamente eles estavam falando negócio de gosto... Tem gente que 

gosta de ver bunda, né? (risos) Eu estava percebendo o que eles estavam conversando, mas eu 

estava de fora, foi na faculdade. Eu estava de fora e estou escutando o pessoal falando lá. 

Quando eu cheguei perto, eles mudaram de assunto. Aí, eu disse: “O que vocês estavam 

conversando aí, sobre peito, bunda, que eu tava escutando e vim conversar também? Eles 

falaram: „Ah, acho que você nunca deve ter feito sexo, visto uma mulher ao vivo‟. Foi uma vez 

só que aconteceu isso. Aí, eu falei que eu também gostava de conversar sobre essas coisas. Aí, 

eles voltaram o assunto e nunca mais aconteceu isso. Sei lá, acho que eles pensam que a gente 

não tem direito a isso. 

Nesse trecho, nota-se aquilo que já foi levantado aqui, de uma certa exclusão da 

deficiência do campo da sexualidade. Argumento, o qual fica explícito naquilo que H. diz. 

Nessa perspectiva, sentido prossegue associando a essa exclusão a infantilização, a 

purificação da PcD, como já analisado no discurso de R. Assim, H. relata: 

Tipo... Igual, de vez em quando eu paro no barzinho ali com meu pai e fico tomando cerveja. E 

muita gente fala: „Nossa! Ele tá bebendo cerveja!‟ Igual uma festa que eu fui com (nome do 
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irmão) aqui na (nome do lugar). Ele tava me dando chope. Aí, a menina chegou, pegou o copo 

na mão dele e disse que eu não podia beber! Aí, meu irmão virou pra ela e perguntou por que. 

Aí, ela disse, que eu era deficiente e que deficiente não pode beber. Tomou o copo na minha 

frente, virou goela abaixo (cabisbaixo, tom de lamentação e indignação). 

O preconceito e a exclusão da PcD da sexualidade são expostos também por H. ao 

dizer de um diálogo que teve com uma moça em uma festa: 

Tinha umas mulheres bonitas dançando lá em cima. Aí, eu pedi pra um desses conhecidos me 

apresentar elas. Aí, ele pegou no braço de uma e disse pra ela: „Esse aqui é meu amigo H. 

Conheci ele agora, mas ele é meu amigo‟.. Aí, a mulher ignorou. E ele insistiu: „Vai lá! Dá um 

beijo nele! Cumprimenta ele só‟. Ela virou e disse: „Não, não converso com deficiente‟. Na 

hora deu vontade de virar pra ela e dizer: „VAI TOMAR NO SEU C...!‟ 

 Interessante que, logo imediatamente, como que relacionando com essa sua tentativa 

frustrada de conquista, lembrou de uma amiga obesa sua – pessoa sem deficiência – que tem 

facilidades para se relacionar. Diante disso, exclamou um palavrão de inveja pela tal 

facilidade em contrapartida à sua dificuldade:  

Hoje, ela tá gorda, mas ela arruma qualquer homem! Desgraçada, filha da... Lembrei disso, 

porque ela cumprimenta, é bonita, né? Mas mulher pra deficiente é assim... Não é fácil de 

encontrar uma que se dá bem, que gosta de você como você é. Pra deficiente, é mais difícil. 

Pelo menos pra mim é! Muito mesmo! Encontrar alguém que entenda, que não tenha 

preconceito, que sei lá... 

  Esse trecho permite pensar que o próprio H., a partir das suas vivências, acaba por 

excluir também, em certo sentido, a deficiência do campo da sexualidade. Nessa ótica, a sua 

comparação invejosa com sua amiga gorda soa como se fosse: “Até ela que tem o estigma de 

gorda consegue se relacionar, eu, sendo PcD, não consigo”. Sua frase: “Pra deficiente é mais 

difícil” também ajuda a sustentar essa hipótese. 

Sobre a relação sexual, especificamente falando, H. revela que ocorreu apenas uma 

vez. A respeito de seu sentimento diante desse acontecimento, ele diz que foi gratificante. 

Apesar desse caráter prazeroso, H. traz algo que diferencia do discurso D., para quem o 

exercício da sexualidade teve, segundo ele, importância para a construção de uma identidade 

não fixada na incapacidade, na deficiência. Nesse sentido, H., ao ser perguntado se o exercício 

da sexualidade lhe dá, assim como a bebida, o sentimento de pertencer a uma normalidade, 

diz: “Não, diferente. Ah! Eu não sei explicar assim. Não sei explicar. É difícil”.  
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O fato de o exercício da sexualidade não lhe proporcionar tal inclusão, e de ele não 

saber explicar, dizendo que é difícil, já desvela o caráter significativo e extremamente afetivo 

da sexualidade. Claro que tem que se considerar o contexto em que esta foi vivida para se 

entender esse posicionamento. Nessa visão, H., dizer que teve uma única experiência do ato 

sexual e, que o máximo de tempo que tivera um relacionamento foi uma semana, pode sim 

influenciar nessa forma de encarar a sexualidade. 

 É possível pensar em alguns fatores que podem explicar essa diferença de 

posicionamento frente à sexualidade. Primeiramente, a questão de ter ou não nascido com a 

deficiência e o impacto que isso pode ter no exercício da sexualidade. Da dificuldade ou 

facilidade que a (não)deficiência coloca no encontro com o outro. Do mesmo modo, o fato de 

a PcD ter já tido, ou não, experiência(s) sexual(is), assim como a forma, o período e o quão 

longínqua(s), ou não, ela(s) foi(ram), e ainda se estas ocorreram quando da deficiência, ou 

não. Outro fator que merece ser pensado é o fato de E. ter sido casada há anos e de seu 

cônjuge ter lhe dado apoio até o fim da vida, como a escutada relata.  

Esses questionamentos acerca da sexualidade suscitam diversos questionamentos. É 

um assunto fundamental para construção identitária, pois, ao longo da vida do sujeito, esse 

campo lhe coloca dúvidas, frustrações, realizações. E, mesmo quando a identidade do sujeito 

aparenta um não exercício da sexualidade – como nos casos de religiosos –, a sexualidade faz-

se ali presente ainda que de outra maneira. O sexual sempre coloca questão. Diante dessa 

importância, não é possível realizar, na presente pesquisa, uma investigação pormenorizada 

que a relevância do tema pede. Sendo assim, é necessário que essas perguntas sejam 

investigadas mais detidamente em uma pesquisa ulterior.   

Mesmo que, na análise das entrevistas, foram explicitadas algumas categorias 

articulando-as com a identidade da PcD, cabe, agora, realizar uma síntese desses 

resultados, o que leva a uma compreensão maior do leitor sobre o conhecimento a ser 

construído aqui.  

Para tal, ainda que a identidade, em última instância, só pode ser dita pela fala de um 

sujeito, em sua singularidade, a cada um, na qual se coloca suas idiossincrasias, seu modo de 

significação, na qual a ambivalência geralmente se faz presente, foi possível estabelecer, a 

partir das análises das entrevistas, dois grandes grupos de identidades que as PcDs atribuíam a 

si.  O primeiro é uma identidade ancorada na deficiência. Neste, o discurso é, insistente e 

recorrentemente, marcado pela não possibilidade, pela limitação e pela inferiorização de si. 
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Em suma, neste primeiro grupo, o da deficiência, o estigma é o pilar em que se sustenta sua 

identidade. 

O outro grupo é marcado pela identidade não fixada na limitação, na deficiência e na 

não possibilidade. Nessa categoria, por mais que a deficiência não seja desconsiderada, há a 

marca de uma saída, de possibilidade, de um “o que posso fazer diante disto?” O sujeito para-

além da deficiência!  

Por fins de convenção e de facilidade no manejo dos argumentos, decidiu-se chamar a 

primeira de identidade “deficiência”, e a segunda de identidade “para-além”.
17

 Colocadas, 

dessa forma, de duas grandes categorias, no que se refere à identidade das PcDs, é preciso 

aqui deixá-las em suspenso, retornando a elas posteriormente. Tal suspensão e retorno 

posterior se justificam, pois será sempre em relação a essas duas grandes identidades que as 

categorias de análise encontradas nas entrevistas vão ser articuladas.  

Da mesma maneira que foram formuladas duas grandes categorias identitárias 

presentes nas PcDs, as análises das entrevistas possibilitaram se pensarem duas outras grandes 

categorias de fatores que podem estar relacionados com a forma com que a PcD constrói sua 

identidade. A saber:  

A – autonomia; independência; atividade (realização) 

B – não autonomia; dependência; não atividade (não realização)
18

 

As falas dos entrevistados evidenciaram a existência de uma relação entre os fatores 

situados em A e a produção de uma identidade mais-além. Isso leva a pensar que situações 

em que a autonomia, a independência, a atividade e a realização, estejam presentes propicia a 

construção de identidade que transcenda a deficiência, o estigma. Traz, assim, algo de uma 

possibilidade.  

A partir da delimitação destes fatores (A): autonomia, independência e atividade, e dos 

impactos destes no que se refere à possibilidade de realizar aquilo que se quer, por parte da 

PcD, e pelos efeitos causados na construção da identidade desta, pode-se dizer que eles 

trazem à baila a questão da potência, da capacidade.   

A contrapartida também se mostra coerente no dizer dos entrevistados. A existência da 

não autonomia, dependência e não atividade – situadas no item B – se relaciona a uma não 

                                                 
17

 A escolha do termo “para-além” é justificada pelo fato de que o sujeito, quando situado nessa identidade, é 

pensado no sentido de possibilidade, de transcendência da limitação, sem, é claro, desconsiderar sua deficiência 

trazida consigo no corpo.   
18

 Realização daquilo que se quer, que se deseja fazer. 
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realização daquilo que se almeja ou, no mínimo, a uma dificuldade desta, contribuindo, desse 

modo, para uma identidade deficiência, sustentada no estigma, na limitação. Pode-se 

conjeturar, assim, que tais fatores trazem consigo algo de incapacidade, impotência, um não 

poder.
19

 

Ao dizer da (in)capacidade e da (im)potência, refere-se no sentido realmente de 

potência, poder, “eu (não) posso” –  na qual a questão do desejo, do querer da PcD, está em 

voga A inter-relação entre a (in)capacidade, (im)potência
20

 – que não pode ser pensada 

desvinculada do querer da PcD, e a forma como esta constrói sua identidade – se fixada na 

deficiência, se transcende a deficiência, colocando possibilidades de saída – é verificada nas 

entrevistas.  

Nesse sentido, ao dizer de seus feitos e suas realizações, identificavam-se de uma 

maneira, na qual a deficiência e a exclusão perdem força, deixando de ser o foco principal, 

passando este a ser o que o sujeito pode realizar. A saída. Da mesma forma, o fato de não 

realizarem algo, ou dependerem do outro, devido à deficiência, traz frustrações. Vendo-se, 

desse modo, como inferior e “deficiente.” 

O fato de o sujeito se perceber, ou não, como um “deficiente”, a partir daquilo que ele 

realiza ou não, a partir de uma situação de (in)dependência, de (não)autonomia (ou 

heteronomia), de (im)potência, pode ser explicado, como já dito, baseando-se na noção de 

identidade trabalhada por Dubar (1997). Este revela que o olhar do outro, a identidade que o 

outro atribui ao sujeito, influencia na identidade que esse último atribui a si próprio.  

Com base nisso, é possível que o sujeito se coloca na posição de um observador diante 

de si assumindo o papel de um outro. Nessa outra posição, o sujeito se vê e, por conseguinte, 

atribui a si uma identidade, que, por ser fruto de uma observação de si, como um terceiro, 

pode ser caracterizada como uma identidade para o outro. Assim, como já foi proposto aqui, 

                                                 
19

 Feito esse quadro e estabelecidas essas articulações entre esses fatores e a construção dessas identidades, cabe 

atentar o leitor para o fato de que não se pretende aqui atribuir a essas relações um caráter estanque, mecanicista, 

sem furos, como se, para todo sujeito, por exemplo, os fatores do grupo A levassem à construção da identidade 

para-além e os do outro grupo levassem à identidade deficiência. Não se trata disso! Está-se lidando com sujeitos 

que constroem suas identidades na relação com o outro a partir de uma significação singular (grifo nosso) de 

suas vivências. O que foi construído é uma inter-relação geral, uma articulação genérica, didática, construída a 

partir do que foi dito pelos entrevistados. Nesse sentido, muitas vezes, como foi verificado, não há na PcD, 

independente da vivência, somente a “identidade-deficiência” ou apenas a “para-além”. As duas convivem lado a 

lado. Quando o (in)divíduo diz de uma, a outra entra em questão. O que ocorre é uma ou outra tomar a dianteira 

dependendo da vivência e de sua significação.    
20

 Impotência, a qual, segundo se supõe, perpassa os fatores de autonomia, independência e realização (ver itens 

A e B, já assinalados). 
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não é necessário que esse outro seja outra pessoa, podendo o próprio sujeito assumir esse 

papel. Desse modo, pode ser explicado, teoricamente, o motivo que a realização, ou não, de 

uma atividade, de uma ação, determinado comportamento, faz com que a PcD atribua a si essa 

ou aquela identidade. 

Algumas pesquisas oferecem subsídios para sustentar a construção aqui realizada: de 

que os itens A e B (ver pp. 100-101, atrás) influenciam na construção de uma “identidade 

para-além” e para a construção de uma “identidade-deficiência”, respectivamente.   

Maia (2010) sustenta que a forma como o sujeito lida com a sua deficiência, com sua 

condição, está intimamente ligada ao desenvolvimento da autonomia, inclusão e 

independência deste; e que, havendo tal desenvolvimento, a tendência é que lide de uma 

forma positiva, distanciando-se da visão de si como limitado, incapaz, deficiente, 

considerando a si como alguém capaz, que pode. Outras pesquisas listadas no presente 

trabalho também corroboram para que se sustente esse argumento, como, por exemplo: Santos 

e Castro (2013), Coelho e Gama (2014), Moreira et al. (2015) e Lima et al. (2013). 

Sobre essa importância da autonomia, da independência e da realização, para a 

construção de uma identidade que não esteja fixada no estigma, uma identidade que considere 

o sujeito para-além da sua deficiência – como observado nas entrevistas –, dizem Martins e 

Barsaglini (2011, p. 112):  

Assim, para alguém reconhecer-se como uma pessoa com deficiência, levam-se, em 

consideração, conceitos que se reportam à capacidade para o desempenho dos „papéis sociais‟, 

e, no conforto moral, conforme os respectivos papéis e compromissos sociais são cumpridos e 

honrados. (...) as pessoas podem buscar um abrandamento da sua diferença, não na tentativa de 

equacionar a falta de uma parte ou função do corpo, mas pelo comportamento capaz. 

E continua: 

No momento em que rompe as próprias limitações na realização de tarefas cotidianas, a pessoa 

com deficiência institui, para si, um sistema de compensação moral, revelado no esforço para 

suprir a desigualdade física, resgatando sua dignidade e facilitando sua inclusão nas relações 

sociais (idem, p. 113). 

Martins e Barsaglini (2011), nesse sentido, dizem, em outro momento, de duas 

situações que contribuem para a PcD não se identificar como “deficiente, limitado, incapaz”. 

Estas que, por sua vez, puderam ser observadas também nas entrevistas, a saber: a 

importância da atividade laboral e de realizar atividades que situem a PcD em um papel social 
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valorizado, como, por exemplo, a maternidade. A entrevista de E., como visto, explicita a 

relevância desse papel maternal (ver p. 42). 

Sá (1992) também oferece subsídios para se pensar a importância da independência, 

da autonomia, para a construção de uma identidade outra, não fixada na deficiência, no 

estigma, na visão de si como deficiente, incapaz, trazendo ainda a função da inclusão nesse 

processo na medida em que diz que é a partir das políticas de reabilitação – que se pode 

chamar hoje de inclusivas – que promovam a autonomia e a independência, é que a PcD pode 

assumir essa outra posição não ancorada na deficiência.     

Contudo, a relação entre os fatores do item B e uma identidade-deficiência (ver pp. 

100-101, atrás) é afirmada em pesquisas. Maia (2010), por exemplo, oferece condições para 

se pensar esta hipótese, uma vez que relaciona situações de não autonomia, de dependência 

com dificuldades da PcD em lidar com sua condição, levando ao stress e à depressão.  

Articulado a isso, Sade e Chacon (citados por Maia, 2010) afirmam que, quanto mais 

dependente, menor a autoestima da PcD e menos independente das suas vontades e desejos 

ele se torna. Isso possibilita, segundo esses autores, que a PcD fique, assim, acoplada, fixada, 

na deficiência. Interessante ser trazida à baila, por Sade e Chacon (citados por Maia, 2010), a 

questão do querer, do desejo, da PcD. E a consideração desse fator quando se trata de se 

pensar o vínculo existente entre dependência, falta de autonomia e uma identidade ancorada 

no estigma, na limitação – como apontado também no presente trabalho. Daí, a necessidade 

colocada por Maia (2010) de não superproteger as PcD, não incentivar práticas que sustentam 

a dependência, mas sim as que  propiciem a independência e a autonomia 

Outra categoria de análise encontrada e que se relaciona com a questão da 

(in)capacidade, influenciando na identidade da PcD, é a sexualidade. Nessa ótica, um dos 

resultados a que se chegou a partir da análise das entrevistas é que a deficiência, o estigma, 

situado no corpo, interfere na maneira como a PcD lida com a sexualidade e constrói sua 

identidade – como os oferecem elementos para pensar os trabalhos de Amaral (1994) e Maia 

(2010).   

Mais especificamente – indo ao encontro do que trazem as pesquisas de Maia (2010) e 

Loureiro, Faro e Chaves (1997) –, as entrevistas trouxeram que a percepção, por parte da PcD, 

do seu corpo estigmatizado, acaba gerando dúvidas de sua própria capacidade no campo da 

sexualidade – ou mesmo certeza da sua incapacidade nesse aspecto. E que tal situação tem 
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impacto sobre a identidade da PcD no sentido de ficar fixada na deficiência, no estigma, 

considerando a si como deficiente, incapaz.  

No outro polo dessa problemática, as entrevistas, convergindo para outro ponto da 

argumentação, trazida por Maia (2010), também apontaram que o fato de o sujeito 

experienciar situações, no âmbito da sexualidade, em que prova, para si, antes de tudo, sua 

capacidade nesse campo, de se relacionar, de amar e ser amado, contribui para que a PcD 

construa uma identidade para-além da deficiência, focada na possibilidade, na sua 

potencialidade.  

Ccom relação à influência do exercício da sexualidade no modo como a PcD lida com 

sua deficiência e consigo mesmo, no sentido do que ela diz de si, Paulinelli e Tamayo (1986), 

trabalhando com PcD visual, evidenciam que o exercício da sexualidade propicia que o 

sujeito tenha uma concepção de si não como “deficiente, limitado, incapaz”, mas sim 

destacada do estigma, e para-além da deficiência. Em suma, a inclusão da PcD no campo da 

sexualidade faz com que ela considere a si própria como capaz, importando as suas 

potencialidades.
21

  

Contudo, com relação à importância, como apontam essas pesquisas, do exercício da 

sexualidade para a construção de uma identidade não pautada na limitação, no sentir-se 

deficiente, para uma produção de uma identidade focada nas possibilidades, estas análises 

revelaram algo interessante. O entrevistado H. evidencia que o não exercício da sexualidade 

contribui para a construção de uma “identidade-deficiência” e que este não exercício, ou 

insucesso, nesse campo, atribuído, por ele, ao preconceito do outro para com a PcD, lhe causa 

sofrimento, frustração e sentimento de inferioridade. Até aí, corroboram as pesquisas citadas. 

Não obstante, e é aí que se tem a novidade, revela que o exercício da sexualidade, entendida 

de modo amplo, não contribui para que ele não se veja como “deficiente”. Pode-se notar, aí, 

algo de uma ambivalência para com a sua condição.  

Além da sexualidade, encontram-se outras categorias de análise que podem ser 

articuladas com a problemática da (não)autonomia, da (não)independência e, da 

(não)realização. Em suma, essas categorias se referem ao olhar do outro para com a PcD ou, 

mais especificamente, ao olhar que as PcDs acham que são atribuídas a elas pelo outro. É 

                                                 
21

 Apesar de Paulinelli e Tamayo (1986) trabalharem com PcD visual, o interesse em dizer da pesquisa destes é 

justamente trazer e sustentar a influência do exercício da sexualidade para identidade da PcD, como ela se vê, o 

que ela diz de si.   



105 

 

fundamental colocar a questão desse outro modo, uma vez que assim fica explícita a 

importância da significação desse olhar para a PcD. 

Nas entrevistas, percebe-se que as PcDs consideram que o outro as vê e lhes atribuem 

uma identidade, uma categorização, a partir de dois pontos de vista. O primeiro, mais 

comentado e frequente, é composto por fatores que trazem consigo a questão da incapacidade, 

impotência – que acabam por excluir, ou não incluir, a PcD de uma “normalidade” –,  

trazendo, por conseguinte, desconforto, mal-estar, até mesmo sofrimento para a PcD. A saber: 

a PcD como pura, imaculada, infantilização, superproteção e inferiorização-

supervalorização. 

A outra forma que, segundo os entrevistados, são vistos pelos outros é, nas próprias 

palavras daqueles, como uma pessoa normal, são tratados em pé de igualdade. Dessa maneira, 

dizem que são consideradas e tratadas pelo outro como qualquer um, que tem desejos, 

vontades, sendo capaz de realizar atividades, em diversos campos, se incluir nestes, de forma 

autônoma e independente, ainda que, por ventura, possam necessitar de algum auxilio para 

isso. Nessa relação com o outro, na qual este não considera e nem trata a PcD como resumida 

à deficiência, incapaz, os entrevistados ainda trazem que não se sentem excluídos, 

inferiorizados, dependentes, impotentes e superprotegidos. Isso propicia, como se viu nas 

entrevistas, a construção de uma “identidade para-além” 

Acerca das categorizações destacadas no penúltimo parágrafo – a PcD como pura, 

imaculada, infantil, necessitada de superproteção e inferiorizada-supervalorizada –  

percebe-se que, na medida em que apareciam, nos seus próprios discursos, causavam 

desconforto, mal-estar, até mesmo sofrimento nos entrevistados.  

Amaral (1994) realiza um movimento interessante de articulação das categorias 

mencionadas no último parágrafo. A autora diz que a presença da deficiência, da marca no 

corpo, do estigma, acaba por macular um ideal de corpo perfeito. Assim, a PcD acaba sendo 

caracterizada como inferior perante uma suposta “normalidade”. Diante dessa queda, desda 

idealização, por parte dos pais
22

, diz Amaral (1994, p. 78) que eles acabam cultivando outra: a 

de que o filho permaneça criança, ou bebê, “ficando sempre aos seus cuidados e na 

dependência deles – o que, em função da dinâmica de cada um dos pais, e da família como 

                                                 
22

 Sá (1992) também traz o impacto e a frustração que a vinda de uma criança com deficiência, a perda de uma 

idealização, provoca nos pais e na família. Ademais, coloca também como causa desse impacto a mudança da 

rotina familiar provocada por esse acontecimento.  
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núcleo relacional, poderá ser extremamente „sedutor‟”. No que se refere à superproteção, 

Maia (2010), como já visto, a caracteriza como sendo uma das práticas que não devem ser 

sustentadas para com a PcD. Justifica que superproteger acaba por não propiciar a autonomia, 

no sentido da não realização daquilo que quer, trazendo sofrimento e um olhar desvalorizador 

sobre si.  

Sobre o fenômeno de supervalorização da PcD, Carvalho-Freitas et al. (2009) 

argumentam que este é resultado de uma compensação diante da dificuldade de lidar com a 

PcD
23

. Isso, por conseguinte, evidenciam as autoras, acaba mantendo, em um nível 

superficial, a relação PcD-outro – como também coloca Goffman (1988).  

Aqui, cabe abrir um parêntese para mostrar algo novo trazido por este trabalho que 

não foi verificado nas pesquisas citadas, a saber: o fato de outro – possuidor de um olhar 

inferiorizante, infantilizador e superprotetor para com a PcD – ficar surpreso, espantado, na 

medida em que esta se mostra capaz de realizar atividades, ter atitudes, que esse outro julgava 

que ela não fosse. Geralmente, tal estupefação causa desconforto na PcD. Não obstante, e 

crêd-se que nisso está algo novo trazido pela presente pesquisa, essa surpresa traz consigo a 

potência, a capacidade da PcD, propiciando a ela construir uma identidade que não se finda, 

na sua condição, que vai além da deficiência. É como se esse espanto, que vem sobre forma 

de indagações: “Você faz isto?” e “Você faz aquilo?”, fosse significado, para a PcD, de forma 

afirmativa: “É... eu posso isto!” 

Isso pode ser explicado pela identidade virtual real, trabalhada por Goffman (1988), já 

que, como no caso, é atribuída ao individuo uma identidade, a partir dos atributos que ele 

prova possuir. Ainda, de acordo com o mesmo autor, essa nova identidade, atribuída por 

outrem, pode impactar a construção da própria identidade por parte do individuo.
24

 

Outra maneira de a categorização inferiorizante, por parte do outro, propiciar a 

construção de uma identidade outra, não ancorada na deficiência, focada nas possibilidades, é, 

segundo Dubar (1997), a partir de uma não resignação, não aceitação, por parte do indivíduo, 

daquela identidade que lhe é atribuída.
25

  

                                                 
23

 Segundo Ferreira (1974, p. 304), compensar é: “reparar (um mal) com um bem correspondente; indenizar”. De 

acordo com essa definição, pode-se conjeturar que o mal que corresponde (grifo nosso), que solicita a (crase) 

supervalorização das PcDs é a inferiorização, a categorização destas como excluídas da “normalidade”. A 

própria superficialidade e a dificuldade de lidar com a PcD – trazidas por Carvalho Freitas et al. (2009) – 

revelam algo dessa exclusão, desse estranhamento frente a deficiência. 
24

 Sobre isso, ver nota de rodapé 20 (p. 101). 
25

 Idem. 
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Fechado o parêntese, volta-se às pesquisas que se articulam com os resultados 

encontrados. Maia (2010), também no mesmo trabalho mencionado anteriormente, traz a 

importância, de, no contato com a PcD, o outro estimular situações de autonomia e 

independência,  visando à melhoria da autoestima da PcD e propiciando que ela se veja como 

não limitada, incapaz, mas como potente, não se resumindo à limitação, se veja como alguém 

de possibilidades. 

Pacheco e Ciampa (2006) colocam também o fato de uma relação com o outro, na qual 

a autonomia e a independência da PcD se fazem presente, propiciar a construção de uma 

identidade não arraigada na deficiência, na limitação. Esses autores, inclusive, exemplificam 

trazendo a importância que o namoro, que se supõe ser uma relação em que a PcD não se 

sente excluída, inferiorizada, incapaz, teve para S., uma PcD física, relevância no sentido de 

uma construção de uma identidade emancipada e não fixada na deficiência. A necessidade do 

tratamento igualitário, para que a PcD construa uma identidade não arraigada na deficiência, 

mas sim se veja como potente, capaz, é trazida, por exemplo, também, por Serrano e 

Brunstein (2011).  

Indo ao encontro desses argumentos, Simões et al. (2010) também falam do 

significado que uma relação baseada no favorecimento da autonomia e da independência tem 

para que a PcD não fique fixada na sua deficiência, não se veja de uma forma inferior, 

impotente.  

As pesquisas mencionadas anteriormente, que relacionam o exercício da sexualidade 

com a construção de uma identidade pautada na possibilidade, em um para-além da 

deficiência (ver pp. 100-101, atrás) – corroboram, também, para o argumento aqui trabalhado. 

Explica-se: quando outrem se relaciona no campo da sexualidade com a PcD, geralmente o 

faz  porque assim o quis, porque a PcD lhe interessou, sendo vista e tratada sem exclusão ou 

discriminação. O ver-se capaz, a possibilidade de realização de algo no campo sexual, e a 

questão de ser amado, de interessar sexualmente a alguém, entram em jogo, contribuindo para 

a construção de uma “identidade para-além”.    

Nas articulações entre fatores, categorizações e construções identitárias, propostas 

aqui, outra conclusão a que se chegou a partir das análises das entrevistas, foi a existência de 

uma ambivalência da PcD no que se refere à sua identidade – fenômeno já evidenciado por 

Goffman (1988). Nesse sentido, viu-se que, dependendo da sua vivência ou, mais ainda, da 

significação que dá a esta, a PcD pode atribuir a si uma identidade-deficiência ou uma 
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identidade para-além. Ademais, ao dizer de si, seja situando-se nessa ou naquela identidade, a 

PcD, frequentemente, traz, também, demonstrando a ambivalência, a identidade oposta.  

Tal ambivalência é perceptível quando, por exemplo, dizendo-se um deficiente, 

incapaz, o (in)divíduo coloca, em contrapartida, possibilidades de saída dessa identidade-

deficiência. Também, percebe-se esse fenômeno a partir dos dizeres peremptórios e 

repetitivos da PcD ao dizer sobre si. Essa fala recorrente, insistente e imperativa, geralmente, 

se tratava de o entrevistado afirmar sua identidade como “para-além”, dizendo-se potente 

capaz. Situa-se, assim, em uma, já mencionada, suposta normalidade: Eu sou uma pessoa 

normal, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal! Nesse intuito, percebe-se que 

as falas dos entrevistados traziam, também, uma tentativa de se mostrarem supereficientes e 

desprendidos das amarras sociais, como se o olhar do outro e as normas do jogo social não 

inibissem, não barrassem, o (in)divíduo para fazer o que quer: Eu não ligo, faço o quero, 

estou nem aí!  

 Não obstante, ainda que se considere que esse dizer de si revela o caráter ambíguo da 

identidade da PcD, uma tentativa de encobrir o sofrimento, escamotear uma hostilidade para 

com sua condição, viu-se, ainda, que esse fato contém em si um querer e um estabelecimento 

de uma possibilidade de saída – como mostram Pacheco e Ciampa (2006) – da identidade 

focada na deficiência, na incapacidade. Adler, como evidenciam Leal e Antunes (2015), já 

afirma esta relação entre o sentir-se inferior e as tentativas de compensação, visando à 

autoafirmação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A importância, o destaque dado. pela presente pesquisa, à identidade ambivalente da 

PcD – que quando se diz potente, bem resolvida, desvela uma impotência, um desconforto 

para com sua deficiência, ao mesmo tempo que, ao se dizer “deficiente”, incapaz, já coloca aí 

uma possibilidade de saída –  é uma contribuição significativa que foi trazida por este estudo.  

Nessa perspectiva, as pesquisas, elencadas aqui, geralmente, estabelecem uma relação 

causal entre situações e identidade, como se determinadas situações provocassem essa ou 

aquela identidade. O que se indaga sobre trabalhos é que não se atentam da mesma forma que 

aqui para o fato de que: ao dizer, se situar, em uma “identidade-deficiencia”, a “identidade 

para-além” entra em causa, e ao se dizer possuindo uma “identidade para-além”, da mesma 

maneira, a questão da deficiência, da incapacidade, impotência, acaba por entrar, também, em 

causa. Essa relação pode ser pensada como dois lados de uma mesma moeda. Revela, assim, o 
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caráter dialético situado na própria identidade para si do (in)divíduo: “Eu sou e também não 

sou”. Ou: “Não sou, mas sou”.  

Em relação à utilização da escuta das repetições, dos imperativos, de se considerar o 

tom de voz, gestos, enfim, do dito e do não dito, para se analisarem as entrevistas, crê-se ser, 

juntamente com a questão da ambivalência, e a responsabilização da PcD, implicação dela 

naquilo que diz,
26

 a grande contribuição desta pesquisa.  

Um resultado, não pontuado até então, se refere à inferiorização, infantilização e 

exclusão, que a própria PcD tem relativas a outros tipos de deficiência. Verificou-se que, 

geralmente, os entrevistados adotam uma escala de valores, na qual outras deficiências são 

vistas como piores, mais graves, do que a física. Sobretudo, notou-se esse fenômeno, 

principalmente, na relação com a deficiência intelectual. Eram caracterizadas as pessoas com 

esse tipo de deficiência como infantis, ingênuas, incapazes, sendo dignas de comiseração. 

Aqui, também, percebeu-se a presença da ambivalência identitária da PcD, já que mostra, que, 

apesar de se reconhecer como PcD, esta procura, por meio dessa valoração das deficiências, 

colocar-se como “menos deficiente” e, por conseguinte, mais próximo da almejada 

“normalidade”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Acerca disso, ver p. 114, adiante. 
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6 Considerações finais 

 

A partir dadas análises das entrevistas, e da articulação construída, é necessário que se 

volte aos objetivos propostos nesta pesquisa, a fim de verificar se foram atingidos, ou não. Ei-

los. Primeiramente, foi proposto como objetivo geral: Compreender como se caracteriza a 

identidade para si das pessoas com deficiência física na sociedade atual.  

Conseguiu-se, sim, alcançá-lo. Estabeleceu-se, a partir das análises das entrevistas e 

do material teórico, uma articulação entre fatores de autonomia, independência, realização e 

construção de uma identidade não fixada na deficiência para além desta. Argumentou-se que 

uma das razões disso é o fato de tais fatores trazerem algo da capacidade, da potência da PcD. 

Em contrapartida, verificou-se que condições de não autonomia, dependência, que 

acabam por colocar a PcD como incapaz, geralmente, fazem com que esta se ancore em uma 

identidade fixada na deficiência, na limitação.  

Fundamental ressaltar dois pontos já evidenciados ao longo deste trabalho. O primeiro 

se refere ao fato de que os fatores mencionados nos dois últimos parágrafos fazem presença, 

também, no contato da PcD com o outro. No olhar, no trato deste com aquela.  

O segundo aspecto para o qual se volta a chamar a atenção do leitor é que a relação 

entre fatores que causam a (não)autonomia, a (in)dependência – fatores que trazem consigo a 

(in)capacidade da PcD, não necessariamente levarão, por parte desta, à construção de uma ou 

outra identidade para si. Como pondera Dubar (1997), a relação entre identidade para si e 

identidade para o outro não é mecanicista. 

Desse modo, nota-se que o indivíduo transita entre a identidade-deficiência e a 

identidade para-além de acordo com a significação que faz das suas vivências. Assim, uma 

situação que pode gerar um sentimento de exclusão e incapacidade da PcD pode contribuir, 

também, para a construção, por parte desta, de uma “identidade para-além”. Da mesma forma, 

uma situação, seja do ponto de vista arquitetônico ou atitudinal, que promova autonomia, 

independência, tratamento igualitário – que demonstre a potência da PcD, não 

necessariamente, se o indivíduo estiver fixado na “identidade-deficiência” –, fará com que 

este deixe de se ancorar nesta. Dai, o problema de se pensar essa relação, essa articulação 

proposta, de maneira puramente mecanicista, fechada e sem furos.    

Com relação aos objetivos específicos, o primeiro se refere a: 
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- Compreender como as pessoas com deficiência física, na contemporaneidade, são 

vistas pelos outros, na perspectiva da própria pessoa com deficiência física.  

Também, tal objetivo foi possível. Nesse sentido, verificou-se que a PcD considera 

que o outro a vê a partir de duas perspectivas: como inferior (ou sua contrapartida, 

supervalorizada), infantilizada (pura, imaculada) e dependente. Tais olhares colocam a PcD 

como incapaz, impotente. A outra perspectiva se refere ao olhar que não trata a PcD a partir 

da deficiência, que não resume o sujeito a esta, tratando-o como um igual, com autonomia, 

sem infantilização, inferiorização ou superproteção. Nas palavras das PcDs, nessa perspectiva, 

elas são tratadas como normais.  

Diante disto, as entrevistas demonstraram que essas duas formas de olhar a PcD têm 

efeitos sobre a construção, por parte desta, da identidade para si.  

Acerca do outro objetivo específico – Verificar se e como possíveis questões 

relacionadas ao preconceito e às estratégias de compensação compõem a identidade para si 

das pessoas com deficiência física, consegui-se, também, construir um saber sobre essa 

questão.  

Nesta retomada dos objetivos, deve-se ter em conta que esses tópicos, dos quais está-

se agora tratando, não podem ser analisados de maneira estanque, separada, sem 

tensionamento. Ao contrario, é necessário tensionar, articular esses objetivos, a fim de se 

construir um saber acerca do problema investigado nesta pesquisa. 

Sendo assim, em se tratando das situações de preconceito, elas têm que ser articuladas 

com o objetivo anterior – referente ao olhar do outro para com a PcD, uma vez que o 

preconceito ocorre na relação indivíduo-outro. Desse modo, viu-se, a partir das análises das 

entrevistas, que o preconceito está no cerne da questão da infantilização, da inferiorização e 

da exclusão da PcD, o que, usualmente, contribui para que esta construa uma identidade-

deficiência.  

Do outro lado dessa questão, como um efeito do preconceito e das práticas 

excludentes, estão as estratégias de compensação. Por estas, entendem-se práticas 

compensatórias que visam, teoricamente, à inclusão das PcDs. As entrevistas evidenciaram 

que, de maneira geral, tais práticas são encaradas de forma positiva pelas PcDs – que se 

sentem incluídas. E, assim, possibilitam a construção de uma identidade para-além da 

deficiência, não fixada nesta. 
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 Entretanto, acerca ainda dessas práticas compensatórias e a relação destas na 

construção da identidade para si da PcD, observou-se que elas podem ser pensadas e 

interpretadas como favorecimentos, benefícios, facilitalismos, por parte da PcD. Quando isso 

acontece, as PcDs, frequentemente, ficam desgostosas, revelam um mal-estar, um sofrimento 

diante desse fato, o que pode propiciar a fixação da identidade da PcD à deficiência, ao 

estigma. 

Contudo, dentro deste objetivo, há uma lacuna não preenchida, a saber: se as práticas 

inclusivas no aspecto arquitetônico, como rampas, bengalas, barras e cadeiras de rodas, entre 

outras, podem causar desconforto nas PcDs e mal-estar por evidenciarem a diferença delas. A 

entrevista de M. traz algo nesse sentido, que pode oferecer subsídios para se pensar sobre isso, 

na medida em que deixa claro, e espontaneamente, não ser cadeirante, utilizando, na verdade, 

bengalas. Ademais, salienta que usa a cadeira somente por necessidade e, em determinados 

contextos (ver p. 75). Esta análise, naquele momento do texto, os levou a conjeturar haver um 

juízo de valor entre se mostrar usuária de bengalas e cadeirante. Dessa forma, pensou-se que 

essa hierarquia de valores fosse motivada por questões subjetivas suas, por uma possível 

dificuldade de lidar com a deficiência.  

 Feita esta retomada dos objetivos, continua-se, agora, realizando as considerações 

finais deste trabalho. 

A partir das análises das entrevistas, pôde-se chegar a algumas construções. 

Primeiramente, quando se pretende investigar a problemática da identidade, tem que se ter em 

questão que, para se pensar esse processo, é preciso considerar o sujeito como um ser social, 

como de fato é considerado pelos autores da identidade aqui trabalhados – Dubar (1997), 

Goffman (1988) e Ciampa (1989, 1994). Este ser social que se relaciona com o outro, com o 

meio, mediado pela cultura, pela linguagem, como aponta Lane (1989ab). O atravessamento 

do sujeito pela cultura, pela linguagem, faz com que não se possa pensar a construção 

identitária fora de uma relação dialética eu-outro, eu-meio, é o que remete às construções 

teóricas desses autores da identidade já citados, especialmente Dubar (1997), escolhido aqui 

como o pilar teórico para esta investigação. 

Apesar de não poder ser pensada fora do âmbito social, na inter-relação do (in)divíduo 

com este e com o outro, sustenta-se, aqui, o argumento de que a identidade é, por excelência, 

singular, na medida em que a significação, em última instância, é realizada por um sujeito 
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singular, ainda que o(s) discurso(s) do(s) outro(s) participe(m) desse processo. A forma como 

cada um apropria-se de algo, se é que apropria, é única, em última instância.  

As análises das entrevistas possibilitam sustentar a argumentação. A partir destas, foi 

possível verificar semelhanças e diferenças, aproximações e afastamentos entre elas. 

Dentre as semelhanças, aquilo que de comum há entre as entrevistas, se encontra: 

evidenciou-se uma relação perceptível nos discursos entre a autonomia, a independência, a 

questão da realização e o situar-se em uma identidade para-além da deficiência. Contudo, 

além disso, como o estigma está no corpo, faz parte do corpo, ele, querendo ou não, uma hora 

ou outra, vai aparecer no pensamento da PcD, trazendo questionamentos, frustrações, mal-

estares, seja pelas situações de preconceito, pelas dificuldades que a deficiência trará consigo 

ou por qualquer outro motivo. Ou seja, o trabalho, a intelectualidade, os relacionamentos e a 

função social servem, ou melhor, têm a possibilidade de produzir outra posição frente à 

deficiência. Mas essa posição não é imutável. A posição antes assumida pode muito bem vir 

se as circunstâncias proporcionarem isso. 

Do outro lado da moeda, viu-se que situações de dependência, cerceamento da 

liberdade, não realização, superproteção e infantilização acabam por fazer com que o sujeito 

se veja sob o prisma da limitação, da deficiência, da não possibilidade. Daí, em todas as 

entrevistas, nota-se, que as barreiras arquitetônicas, as situações em que o outro marginaliza a 

PcD e as situações de preconceito são geradoras de mal-estar nas PcDs. 

Claro está que, por mais que existam posições frente à deficiência que sejam vistas 

como comuns às PcDs entrevistadas, compartilhadas entre estas, como descrito no parágrafo 

anterior, o modo como cada uma vivencia e significa o ocorrido é singular, próprio. Por 

exemplo, a significação do trabalho para E. é uma, para W., como se observa, é outra apesar 

de ambas representarem uma tentativa de descolamento do estigma. E por que essa 

especificidade? Porque é de significação, de apropriação, de que se trata. E ela é do sujeito! 

Depende de como foram/são suas vivências, com os outros, o lugar onde esse outro é 

colocado pelo sujeito. Um exemplo disso é o fato de que, por vezes, em todas as entrevistas, o 

discurso do outro é contraposto pela PcD, que assume uma posição diferente da deste. 

Logicamente, essa posição diferente da deste outro traz, consigo, também algo dessa posição 

a ser negada. Isso porque esse outro traz um olhar pautado na deficiência. Por razões já 

explicadas aqui, esse olhar ainda persiste, de modos e níveis variados, em cada PcD. É aquilo 

que Goffman (1988) chama de ambivalência. 
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Outro fator que se acredita, e que se analisaram as entrevistas considerando-o, é 

a responsabilização da pessoa frente ao ocorrido. Implicá-la como corresponsável do 

acontecido. Nesse sentido, vê-se que, principalmente Y., joga a responsabilidade das 

frustrações para o outro. “Mas e você?” – É a pergunta a ser colocada nesses momentos. Ora, 

a PcD está na cena; logo, é responsável. Nesse sentido, é importante pensar até que ponto o 

dizer do outro desenfreadamente não é uma forma de dizer de si ainda que indiretamente. 

Esse fenômeno pode ser explicado, por meio de Dubar (1997), pela influência que a 

identidade para si e a identidade para o outro exercem entre si. Assim, é possível pensar que, 

da mesma forma que o sujeito pode incorporar a identidade para o outro, pode também jogar, 

atribuir a este outros aspectos que são idiossincráticos a si próprio,  

Alguns limites desta pesquisa foram o fato, primeiro, da demanda que veio do 

pesquisador, e não da PcD. Nisso, já pode haver certa limitação no que é dito pelo sujeito. 

Afinal, não veio dele a demanda de dizer. 

Outro limite é o número de entrevistas que foi parco – e não dá pra abranger os 

fenômenos com a minuciosidade desejada ainda que as entrevistas tenham tido uma duração, 

em termos de minutos, bem extensa, dando para investigar, de forma satisfatória, as questões. 

 Outro fator de inibição de discurso é o entrevistado saber que estava em um contexto 

de pesquisa, com a interferência da gravação e possível publicação dos resultados. Apesar de 

ser-lhes dita a questão do respeito ao sigilo. 

A estruturação das entrevistas também foi um problema, pois sempre vinha algo 

sigificativo que tornava cada encontro único, quando cada pergunta trazia outras que, ainda 

que pertinentes, não estavam no roteiro. Logo, o respeito a esse tipo de ferramenta, é 

impossível quando se trata de investigar temas tão íntimos e afetivos. Esses limites, assim 

como as lacunas, as questões aqui levantadas, podem servir para uma investigação vindoura, a 

fim de se construir um saber sobre a subjetividade da PcD.  
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Apêndice 1 

 

 

Roteiro de entrevista 

 

- Você se considera pessoa com deficiência? (Se sim, qual a sua deficiência?) 

- Desde quando você tem a deficiência? 

- Qual sua relação com a deficiência? 

- Como é o olhar de outras pessoas em relação a você? (O que acha disto?) 

- E o seu olhar para com sua deficiência? E para com as demais?  

- Você já passou por uma situação difícil por conta da deficiência, algum preconceito? 

- E facilidades? O que acha disto?  

- Se pudesse mudar qualquer coisa em você ou nas pessoas, mudaria algo? O quê? 

  


