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IDENTIDADES DEFICIENTES OU DIFERENTES?...
Este artigo constitui uma parte de minha pesquisa de Dissertação em Educação
em andamento, na qual procuro fazer algumas problematizações referentes ao corpo e a
sexualidade das pessoas com deficiência nos dias atuais. Principalmente por perceber
que existem coisas em nossa sociedade que sempre foram consideradas tabus, como é o
caso da sexualidade e da deficiência. Fato este que se torna um agravante quando tais
temas estão articulados (tal como faço aqui), ou seja, falar do corpo e da sexualidade da
pessoa com deficiência. O simples fato de pensarmos que uma pessoa com deficiência
pode manter relações sexuais ou que mesmo que ela tenha um corpo bonito e desejável,
costuma ser algo incomodo, ou até mesmo abominável, para uma grande parcela da
sociedade.
As representações que são criadas com relação às pessoas com deficiência
insistem em demarcar a deficiência (a doença, a síndrome, a deformidade, a falta) e não
a pessoa em si. Sendo assim, atribuímos a elas representações que vão desde posicionálas como sendo pessoas assexuadas1 (i.e., passam a ser vistas como despoluídas de
sexualidade) ou até mesmo como sendo hipersexualizadas (por serem muitas vezes
posicionadas como pessoas perigosas para o convívio em sociedade). Pode-se dizer que
em tais representações aparece o medo e a desinformação da sociedade ao falar sobre tal
assunto. Para Pinel (1993), por exemplo,
um dos mitos mais comuns é pensar que as pessoas deficientes são
assexuadas. Esta idéia geralmente surge a partir de uma combinação
entre a limitada definição de sexualidade e a noção de que o deficiente
é neutro, não tem as mesmas necessidades, desejos e capacidades do
não-deficiente. [...] O mito oposto, o do deficiente como alguém
perigosamente hipersexuado, costuma aparecer explicitamente quando
se trata dos deficientes mentais. O medo de que a informação
provoque uma conduta promíscua por parte do deficiente não permite
que as pessoas percebam que a maioria das condutas inadequadas é,
na verdade, produto do isolamento, da segregação dos sexos e da
ignorância sobre a sexualidade (p. 310).

Como é possível perceber neste excerto, as pessoas com deficiência não são
1

Embora a própria noção de assexualidade se constitua em um tipo de sexualidade. Em muitos casos,
com relação às pessoas com deficiência não seria uma opção ser assexuado, mas sim, uma imposição.
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“nem anjos, nem demônios” 2. Essas representações, que se construíram ao longo dos
tempos em relação a elas, estão muito mais ligadas à falta de entendimento que temos
sobre o corpo e a sexualidade propriamente dita do que com as pessoas com deficiência.
Como salienta Weeks (1999), “embora se possa argumentar que as questões relativas
aos corpos e ao comportamento sexual têm estado, por muito tempo, no centro das
preocupações ocidentais, elas eram em geral, até o século XIX, preocupações da
religião e da filosofia” (p. 39). Isso poderia justificar o fato da sexualidade ser negada às
pessoas com deficiência (não que essa sexualidade não existisse, mas ela era negada,
escondida, “ocultada”), já que, para a doutrina religiosa praticada no século XIX, elas
eram consideradas como pessoas “possuídas pelo demônio”, sendo, em razão disso,
muitas vezes condenadas à morte. Inviabilizando-se assim, qualquer possibilidade de
exercício de sua sexualidade.
Mesmo que os tempos sejam outros, é possível notar o quanto à sociedade
contemporânea continua gerenciando os comportamentos tanto das pessoas ditas
normais, quanto das pessoas com deficiência, mesmo que elas não se dêem conta disso.
Este processo para as pessoas com deficiência, já se inicia no momento em que elas são
rotuladas como sendo deficiente (às vezes, desde o momento do nascimento, ou após
algum tipo de acidente), processo esse que opera na direção/sentido de levar os sujeitos
a assumirem diferentes lugares3 que tais representações criam para elas, qual seja, “a
identidade deficiente”. Uma vez que as identidades, sempre são produzidas, elas
marcam e interpelam os sujeitos que se assumem ou não como sendo deficientes. Tudo
isto com “o propósito” de manter uma “almejada” ordem social. Tal ordem, nas
palavras de Bauman (1998), “significa um meio regular e estável para os nossos atos;
um mundo em que as probabilidades dos acontecimentos não estejam distribuídas ao
acaso, mas arrumadas numa hierarquia estrita” (p. 15).
Esta busca por uma estabilidade como nos coloca o autor, também faz com que
exista aquilo que Pinto (1989) denomina de uma “pluridiscursividade do social” e
pressupõe “a existência de uma constante luta entre discursos na busca de interpelarem
novos sujeitos” (op. cit., p. 37), marcando e reafirmando suas diferentes identidades.
Estas identidades só passam a ser determinadas depois de um processo de produção das
2

Utilizo-me da metáfora do anjo e do demônio para sinalizar que, ao serem representadas dessa maneira
(por algumas instâncias como a família, a escola, entre outras). As pessoas com deficiência estariam no
primeiro caso desprovidas das representações “pecaminosas” e “impuras” atribuídas à sexualidade,
diametralmente oposto ao segundo caso, em que seria exatamente o exercício dessas representações que
as distanciariam da “pureza angelical e pueril” atribuídas aos anjos.
3
Cada um na sua área de deficiência seja ela: física, mental, visual, múltipla, auditiva.

3
diferenças, que é sempre social e cultural. “A diferença, e, portanto, a identidade, não é
um produto da natureza: ela é produzida no interior de práticas de significação, em que
os significados são contestados, negociados, transformados” (Silva, 2001, p. 25).
A identidade da pessoa com deficiência passa a existir quando existe “fora
dela” outra identidade, qual seja, a identidade da pessoa não-deficiente. Esta é a
identidade que a pessoa com deficiência não têm/não é, e isso lhe dá condições de
existência e a distingue por aquilo que ela passa a não ser. Assim, assumir ser uma
pessoa com deficiência é também assumir não possuir a identidade da pessoa nãodeficiente, ou seja, não ter sua estética, seu corpo, sua sexualidade. Nas palavras de
Tuchermann (1999) “o corpo é também o limite que separa o sujeito ou o indivíduo do
mundo e do outro, lugar de onde se pode determinar a alteridade” (p.106).
Dessa maneira, essas diferenças são nomeadas/classificadas, passando a
circular através de determinadas representações que demarcam e instituem dadas
identidades. “Determinar e excluir o outro é fundamental para que se possa delimitar o
que é idêntico no sujeito em questão: o processo que estabelece identidade e o que
demarca uma fronteira entre o que é idêntico (mesmo) e o que é diferente (outro)” (id.
ibid.). Essa diferença reafirmaria a não-similitude existente entre as pessoas com
deficiência e as pessoas não-deficientes. A pessoa não-deficiente exerceria uma
determinada superioridade em relação às pessoas com deficiência, fazendo com que a
pessoa com deficiência passasse a assumir uma posição de estranho, do outro. Tal
operação, exige “portanto, a construção de um jogo de posições relativas. Para
estabelecer a identidade, é necessário tomar-se um parâmetro que permita caracterizar a
identidade e diferença” (id. ibid.). Assim, se ela é uma pessoa com deficiência, ela
inevitavelmente, não poderia assumir a identidade da pessoa não-deficiente, sendo que o
contrário também é verdadeiro.
Se todos são iguais perante as leis de nosso país, parece contraditório dividir a
sociedade em pessoas com deficiência de um lado e pessoas não-deficiente de outro.
Esta separação existente entre ser uma pessoa com deficiência e uma pessoa nãodeficiente causa muitas vezes “confusão” para ambos os lados. Nas palavras de
Woodward (2000) “a emergência dessas diferentes identidades é histórica; ela está
localizada em um ponto específico no tempo” (p. 11). Essas diferentes identidades,
sejam elas de gênero, raça, etnia, etc., não podem ser concebidas como sendo algo
pronto/definitivo, pelo contrário, elas fazem parte, como nos coloca a autora
(Woodward, op. cit.), de um processo que passa por constantes transformações,
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subjetivando os sujeitos em determinados momentos históricos. Em outras palavras,
assim como em toda a produção de identidade, passa a existir uma identidade relacional
entre as pessoas com deficiência e as pessoas não-deficientes, de modo que a deficiência
(caso dos que não nasceram deficientes, mas que se tornaram ao longo da vida) seja
exatamente essa busca pelo restabelecimento de “uma identidade perdida” em algum
lugar do passado. Ao fazerem isso elas também passam a se constituir com novas
identidades. Podemos pensar que mesmo para os que “nasceram” deficientes, a norma4
é buscar aproximá-las o mais possível dos parâmetros definidos para a normalidade, na
medida em que eles se constituíram como deficientes de um determinado tipo no
domínio da linguagem.

CORPOS E SEXUALIDADES “DEFICIENTES”
Tentar compreender os discursos que as pessoas acionam para representar ou
como representação de seu corpo e de sua sexualidade não é uma tarefa fácil. Ela se
torna ainda mais difícil quando se trata de discutir os discursos e representações em
relação às pessoas com deficiência (em razão das representações que circulam,
freqüentemente negativas a este respeito). Isso porque elas são vistas como pessoas à
margem da sociedade, a partir da idéia/representação de que, aparentemente, são
despossuídas de beleza física e incapazes de “ter/exercer” uma sexualidade (ou, ainda,
que parecem ser invisíveis), ou de serem hiper-sexualizadas, se constituindo, assim, em
um perigo (moral) para a sociedade.
Esta ação discursiva ao mesmo tempo em que institui e produz representações
dessas sexualidades, também institui, através de suas relações de poder, a nomeação dos
corpos que terão “direito” de viver a sexualidade, os corpos que poderão, enfim, ser
desejados, cobiçados, apreciados, etc. Não podemos nos esquecer que existe, hoje, uma
maior valorização e mesmo um culto ao corpo “ideal/perfeito” - parece que ter um
corpo escultural e se manter jovem, tornou-se uma “compulsão” de proporções quase
incontroláveis. Como relata Sant’Anna,
[...] se hoje o corpo tende a ser compreendido nas artes e na ciência,
na mídia e no cotidiano de milhares de pessoas como sendo um espaço
de infinitas potencialidades, atuais e virtuais, não resta dúvida de que
descobri-lo adquire ares de uma grande e fascinante empresa. Mas se
4

Nas palavras de Ewald (1993), a norma pode ser entendida como “um princípio de comparação, de
comparabilidade, uma medida comum, que se institui na pura referência de um grupo a si próprio, a partir
do momento em que só se relaciona consigo mesmo, sem exterioridade sem verticalidade” (p.86).
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cada um é considerado o principal descobridor dessa riqueza
supostamente inesgotável, fica para cada um, igualmente, não apenas
a tarefa de superar os limites do próprio corpo mas, também, aquela de
inventá-los. E como em qualquer redescoberta do corpo, quando se
pretende superar limites também é necessário fabricá-los (p. 57).

Desde o final do século XX, com o avanço da medicina e as novas tecnologias
para se obter um corpo “perfeito” fizeram com que este corpo praticamente se
transformasse em uma “máquina”. “As possibilidades de transgredir categorias e
fronteiras sexuais, as articulações corpo-máquina a cada dia desestabilizam antigas
certezas” (LOURO, 1999, p. 10). Sendo assim, “todas estas transformações afetam, sem
dúvida, as formas de viver e de construir identidades de gênero e sexuais” (id. ibid.).
Atualmente, e nos últimos anos, os corpos e as sexualidades passaram por
transformações nunca antes pensadas. Muitos são, por exemplo, os adeptos das cirurgias
plásticas, da lipoaspiração, das academias de ginásticas, das fórmulas milagrosas para o
emagrecimento ou para adquirir músculos mais proeminentes, etc., com o propósito de
conseguir um dado padrão/norma “ideal de beleza”. E aqueles/as que não possuem este
corpo tão “ideal/perfeito”, explorado pelos meios de comunicação, como são
representados? Eles podem exercer a sua sexualidade e exibir os seus corpos? Será que
eles podem ser atraentes, desejados ou cobiçados mesmo não possuindo os corpos
esculpidos pelos padrões de beleza impostos? Existem novas possibilidades para estes
corpos?
É com a invenção da população5, no século XVIII, que as técnicas de poder,
que antes eram exercidas insistentemente sobre o corpo individual, começaram, então, a
se modificar. A partir daquele momento, elas passaram também a ser exercidas sobre a
população, ou seja, sobre aquilo que passa a ser entendido como sendo um “corpo
social”. Foucault (2003) esclarece que “os governos percebem que não têm que lidar
simplesmente com sujeitos, nem com um ‘povo’, porém com uma ‘população’, com
seus fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, esperança de vida,
fecundidade, estado de saúde [...]” (p. 28). Essa política assentada na vida, na
administração de suas variáveis (ou seja, uma biopolítica) passa a inter-relacionar a
estrutura de poder-saber e os elementos ligados à vida dessa população. O corpo
biológico começa então a fazer parte dos registros da política: a vida atravessa as
fronteiras no que se refere ao espaço do controle de saber e das operações do poder. E
nesse contexto, o conceito de biopoder começa a ser compreendido como uma oposição
5

Invenção essa, tal como se tem enfatizado para outros distintos processos, e.g.; Philippe Áriès, para a
invenção da infância, Michel Foucault, para a história da loucura, entre outras.
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ao direito de morte, em outras palavras a operação, agora, é no sentido de fazer viver
mais.
Se este saber-poder sobre o “corpo social” fez com que tivéssemos uma
preocupação com o que acontecia dentro de nosso corpo físico (preocupação esta
individual/solitária/intima), tal que cada sujeito se preocupava com sua higiene, estética,
etc., sem que ninguém precisasse saber disso. Hoje, pelo contrário, esta preocupação se
exterioriza, parece que é necessário que cada um diga como está cuidando de seu corpo,
o que se configura, tal como refere Ortega (2002), na valorização do corpo pelo corpo,
naquilo que ele chama de bio-identidade. Se antes éramos discretos com relação aos
cuidados e performance de nossos corpos, isto parece não ser mais necessário, o
importante é exibirmos a todos nossa saúde, nosso corpo malhado, nossa beleza, etc. E
este corpo passa a ser ele mesmo (o que ele mostra, apresenta) a nossa própria
identidade, ou seja, a identidade do corpo que temos/que construímos/que carregamos.
Para Ortega (2002) “trata-se da formação de um sujeito que se autocontrola, autovigia e
autogoverna. Uma característica fundamental dessa atividade é a autoperitagem. O eu
que se perícia tem no corpo e no ato de se periciar a fonte básica de sua identidade” (p.
155).
Cada sociedade, conforme sua cultura imprime marcas ao corpo, isto é,
prescrevem/estipulam formas de “produzi-lo, modelá-lo”, inscrevê-lo. E é por meio
destas marcas deixadas sobre este corpo (substrato) biológico, corpo esse que não deixa
de ser a “base” sobre a qual a cultura age se inscreve e se afirma. Tal como argumenta
Tucherman (1999), “o corpo sustenta como matéria a produção dos processos de
identificação a partir das suas evidentes marcas visuais que expõe a identidade do
sujeito consigo próprio, com a sociedade e com o grupo do qual participa e pelo qual
quer ser acolhido e recolhido” (p. 106).
Se em outros momentos, tal como coloca Foucault (2003), os discursos que
circularam sobre a sexualidade passaram a ser uma das formas mais poderosas de
regulação social, servindo inclusive de suporte para as práticas disciplinares. Estes
discursos, enfatizaram que o corpo era um “dos locais envolvidos no estabelecimento
das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de fundamento para a identidade
– por exemplo, para a identidade sexual” (Woodward, 2000, p. 15).
Na atualidade, argumenta Ortega (2002) essa sexualidade de que nos fala
Foucault não ocuparia mais a mesma centralidade, se levarmos em conta as práticas

7
ascéticas6 contemporâneas. Isso aconteceria em razão daquilo que poderíamos chamar
de biossociabilidade, que, de uma forma ampla, “visa descrever e analisar as novas
formas de sociabilidade surgidas da interação do capital com as biotecnologias e a
medicina” (ORTEGA, 2002, p. 153). Nas práticas de ascese inseridas na
biossociabilidade, o corpo e a comida passam a assumir o lugar de destaque que antes
era atribuído à sexualidade, como as novas fontes de ansiedades e patologias. O que
configuraria a biossociabilidade como sendo uma maneira de sociabilidade não-política
organizada por corporações de “interesses privados, não mais reunidos segundo critérios
de agrupamento tradicional como raça, classe (...), como acontecia na biopolítica
clássica, mas segundo critérios de saúde, performances corporais, doenças específicas,
longevidade, etc” (id. ibid. p. 153-154). Isso, que para Sibila (2002), representaria “uma
possibilidade inusitada: o corpo humano, em sua antiga configuração biológica, estaria
se tornando ‘obsoleto’. Intimidados pelas pressões de um meio ambiente amalgamado
com o artifício, os corpos contemporâneos não conseguem fugir às tiranias (e das
delícias) do upgrade” (p. 13).
Nas concepções contemporâneas, os discursos que circulam relacionados ao
risco (de vida, de doenças) seriam os elementos basilares da biossociabilidade. Tal que,
“o indivíduo se constitui como autônomo e responsável através da interiorização do
discurso do risco. O corpo e o self são modelados pelo olhar censurante do outro que
leva à introjeção da retórica do risco” (ORTEGA, 2002, p. 156). O que induziria os
sujeitos a se preocuparem mais com seus hábitos diários com relação aos cuidados com
o corpo, e aí se encontram a alimentação e os exercícios físicos como um dos elementos
preponderantes desse cuidado com o risco. Cuidados estes que começam a ser mais
controlados pelos sujeitos, para que seus níveis de colesterol ou glicose não ultrapassem
os padrões recomendados, evitando, assim, doenças cardíacas, pressão alta, derrames,
entre outros. Essas são práticas que são, muitas vezes, associadas a exercícios físicos
mais freqüentes para que o corpo se mantenha sempre em forma e com uma aparência
saudável. E se tudo isso não surtir o efeito desejado, existe a possibilidade de se recorrer
às mais novas e avançadas técnicas médicas (caso das biotecnologias) com o propósito
de se atingir tal “façanha”. Cabe, aqui, trazer as colocações de Ortega (2002), apoiadas
em David Morris, quando ele coloca que:

6

Nas práticas ascéticas greco-romanas e cristãs “o corpo era submetido, a uma dietética que tinha por
objetivo a sua superação e sua transcendência como prova de habilitação para a vida pública, de
intimidade com a divindade ou da derrota da nossa condição mortal” (ORTEGA, 2002, p. 167).
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[...] a ideologia da saúde e do corpo perfeito nos levam [sic]
a contemplar as doenças que retorcem a figura humana como
sinônimo de fracasso pessoal. ‘É uma religião secular’, diz David
Morris, ‘da qual os deficientes e os desfigurados estão, evidentemente,
rigorosamente excluídos a não ser que estejam dispostos a representar
o papel ossificado designado para eles nos dramas baseados na
realidade como modelos corajosos de ‘ajustamento pessoal, esforço e
realização’ (p. 158).

Se, como coloca Morris, os grupos marginalizados/excluídos - e entre eles
estão as pessoas com deficiência, que precisam, nessa nova ordem social, serem
saudáveis, joviais, produtivos, autoconfiantes para serem aceitos - fica fácil, então,
“compreender o surgimento nos últimos anos de grupos de idosos, portadores de
deficiências, grupos de self care e movimentos de auto-ajuda, vistos como desafios e
resistência à medicalização (...)” (ORTEGA, 2002, p. 160). Na ótica desses grupos, não
existiria mais um conceito de doença a ser tratada, mas sim, uma deficiência no sentido
de um déficit que deveria ser compensado socialmente. Sendo assim, para Ortega
(2002):
[...] os grupos e bio-identidades sociais construídos na
biossociabilidade por meio de práticas de bio-ascese se distinguem
precisamente por deficiências a serem compensadas (deficiência da
mulher frente ao homem, do negro frente ao branco, do gay frente ao
heterossexual, do deficiente físico frente ao indivíduo fisicamente
normal, dos velhos frente aos jovens, etc.) (p. 160).

Foram, em alguma medida, esses processos sucessivos que se operaram na
sociedade contemporânea que possibilitaram às pessoas com deficiência saírem do
“mundo da invisibilidade” no qual se encontravam até bem pouco tempo atrás. Elas
tornaram-se visíveis, hoje, de modo que se torna possível vislumbrar as mais variadas
formas de apresentação de seus corpos (não como um exibicionismo barato, como
aconteciam com os bobos da corte). Hoje, essa visibilidade, certamente, está associada
às novas possibilidades que a biomedicina, a biotecnologia, a microeletrônica, a
engenharia genética, entre outros, operaram em benefício da saúde da população em
geral, mas que favoreceram (e muito) as pessoas com deficiência. Para Tuchermann
(1999), “no século XX, a anunciada hibridização natureza-tecnologia surge como uma
conquista e não mais como o pecado cultural da aproximação e mistura daquilo que
tem diferente natureza” (p. 154). Se antes ficávamos constrangidos ou horrorizados com
essa possibilidade, no século XX, “vimos à sedução nos novos corpos que surgiam
como realização da promessa tecnológica. Cada vez mais a ciência promoveu a
interação das máquinas à natureza ou, se quisermos, do metal (ou do silício) à carne”
(op. cit.).
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Nos dias atuais, as pessoas com deficiência têm a seu dispor: próteses de
braços e mãos com chips que favorecem a elas uma maior mobilidade; pernas de titânio
que, são mais resistentes e leves, o que faz com que elas consigam uma melhor
adaptação à prótese (estas próteses são muito utilizadas pelos atletas paraolímpicos);
cadeiras de rodas adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência (seja ela para o
uso diário, para participar de competições como jogar basquete, participar de corrida,
para dançar, etc.); aparelhos auditivos tão pequenos que são quase imperceptíveis;
implantes cocleares; transplantes de córneas; entre tantas outras possibilidades que
facilitaram (e muito) a vida daqueles que têm condições financeiras e querem se utilizar
desses artifícios tecnológicos a seu favor.
Não pretendo, aqui, fazer nenhuma apologia ao uso de qualquer “coisa” que
seja, mas atentar para o fato de que o avanço alcançado pelas várias áreas envolvidas,
direta ou indiretamente, com o corpo - querendo ou não - promoveram uma melhor
inserção social das pessoas com deficiência. A partir dessas considerações, é possível
perceber o quanto essas práticas ascéticas contemporâneas fizeram com que as pessoas
com deficiências se assujeitassem a esse disciplinamento corporal, principalmente se
levarmos em conta que a “ascese implica em um processo de subjetivação. Ela constitui
um deslocamento de um tipo de subjetividade para outro tipo, a ser atingido mediante a
prática ascética. O asceta oscila entre uma identidade a ser recusada e outra a ser
alcançada” (ORTEGA, 2002, p. 141).
As pessoas com deficiência talvez não queiram mais carregar sua deficiência,
mas sim, um corpo saudável, bonito, esteticamente atraente, tal como as novas
tecnologias têm prometido. Isso, talvez, para que todos vejam que agora elas têm um
corpo e que podem e têm a opção de escolher exercer ou não a sua sexualidade e não
mais a marca de uma deficiência incapacitante. Se antes, tal como nos coloca
Tuchermann (1999), elas eram os monstros, os freaks que causavam medo, horror, etc.,
hoje, elas se submetem às mais variadas práticas proporcionadas pelas técnicas
biomédicas e, assim, tanto podem se submeter quanto “desafiar sua cultura, integrar-se
nela, transcendê-la” (id. ibid., p.140) na busca de “seu corpo” ideal/desejado.
O que procurei apresentar neste texto foi apenas um dos olhares (neste caso o
meu, como pesquisadora) sobre as representações, identidade e discursos, referentes ao
corpo e à sexualidade das pessoas com deficiência. Apresentando como as práticas de
bio-ascese discutidas por Ortega (2002), juntamente com o avanço das bio-tecnologias,
podem operar outras visibilidades para os corpos das pessoas com deficiência.
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