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Apresentação

O trabalho de pesquisa da Professora Joana Belarmino constituiu para mim, que fui seu orientador no Mestrado em Ciências Sociais da UFPB, a ocasião de presenciar o enfrentamento de múltiplos desafios que são comuns na área das Ciências Sociais. Nesse sentido a pesquisa de Joana se situa inquestionavelmente na encruzilhada da dupla qualidade de observador e objeto de pesquisa. O questionamento teórico que a autora faz sobre o papel do estigma (Goffman), é a meu ver um dos pontos altos de sua pesquisa, pelo diálogo que estabelece entre os pressupostos da generalização abstrata goffmaniana e as virtualidades empíricas da realidade histórica. Aí o desafio maior enfrentado a meu ver de maneira convincente por Joana, ao caminhar no campo minado das fronteiras nem sempre visíveis entre o questionamento teórico e a manifestação ideológica, entre a argumentação conceituai e a legitimação individual. Joana articulou consistentemente explicações teóricas e realidade
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O século XX, quando comparado com épocas anteriores revela-se como o período de maior ascensão dos indivíduos cegos, seja no âmbito da cultura, da educação e da sua inserção no mercado de trabalho, seja no tocante à expansão em todo o mundo de serviços especializados, ”instituições totais” (GOFFMAN, 1982) e associação de cegos.

Passos significativos foram dados no processo de interação dessa coletividade com outros grupos sociais. Ampliou-se sobremaneira o leque das funções profissionais que pouco a pouco puderam ser desempenhadas por esses indivíduos.

Esse será também o período em que as Ciências Humanas produzirão um maior número de estudos focalizando a problemática da cegueira. Sobretudo a partir dos anos 70 as universidades brasileiras, através de diversas dissertações e teses em nível de mestrado e doutorado privilegiarão essa temática, com análises nas áreas da Psicologia, Educação, Biblioteconomia e no campo e da Legislação1.

No campo específico da teoria sociológica merece destaque a contribuição do interacionismo simbólico, sobretudo, a partir dos estudos de Erwing Goffman, que abordam a problemática dos grupos estigmatizados (incluindo-se aí os portadores de cegueira), numa perspectiva sociológica que inscreve essa temática nos estudos sobre identidades sociais2.

^o segundo capítulo desse trabalho, faremos uma breve revisão dessa literatura específica.

2No terceiro capítulo desse trabalho, discutiremos as idéias de Goffman de forma mais aprofundada.
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No levantamento bibliográfico por nós realizado ficou demonstrada, no entanto, a inexistência de análises eminentemente sociológicas sobre o movimento associativista dos cegos brasileiros, importante campo de organização e de luta dessa coletividade, cujas origens datam das décadas do século3.

Desde os primórdios da Era Cristã, a literatura específica nos fornece relatos de organizações de cegos tuteladas por religiosos e voltadas à mendicância para a manutenção de asilos e ermitérios. Tais formas de agrupamento predominaram durante a Idade Média, com tendência a extinguirem-se na modernidade, quando o Estado assumiu progressivamente a assistência pública dos cegos.

Se comparadas com as antigas formas de agrupamento, as atuais associações de cegos revelam-se tipos de organizações inteiramente distintas daquelas. Em sua grande maioria, as novas associações nasceram da vontade e da ação dos próprios indivíduos cegos. Constituídas como instituições formais, com estatutos e outros documentos legais, essas associações não se voltam apenas a uma única atividade, mas, assumem múltiplas bandeiras.

Desse modo, ao lado de sua nova feição administrativa, essas associações inauguram um novo campo político-ideológico bem apropriado a uma análise sociológica que as aborde como legítimos movimentos sociais.

Conhecer a dinâmica dessa nova forma associativista dos cegos, verificando em que medida esse tipo de agrupamento constitui-se num instrumento privilegiado de luta pela cidadania desses indivíduos, colocou-se como a problemática central do nosso trabalho que analisou esse tipo de organização esse tipo de organização em João Pessoa, através da Sociedade dos Cegos da Paraíba (SOCEP), primeira associação no gênero

3As primeiras associações de cegos preocupadas com a profissionalização desses indivíduos aparecem no Rio de Janeiro nos anos 50.

criada no Estado, em 15 de novembro de 1973.

Conhecer a dinâmica desse movimento, atribuindo-lhe uma interpretação ainda que provisória e limitada, estabelecer um debate entre a teoria sociológica e a problemática da cegueira, identificar os elementos (práticas, modos de ser, pensar e agir), dos indivíduos cegos que melhor expressam sua luta pela cidadania plena, alinham-se entre os objetivos principais da pesquisa.

Temos tomado a SOCEP como um instrumento privilegiado, através do qual seus associados exercitam sua luta por direitos de cidadania. Isso implica uma compreensão da entidade como um grupo de interesses políticos, um movimento social por excelência. Implica pois, romper com uma clássica visão desse tipo de organização como um grupo no seio do qual o indivíduo está

”protegido da frustração, do conflito, da ansiedade e do desapontamento que poderiam resultar de ele tentar competir eganhar a aceitação da maioria mais válida” (TELFORD E SAWREY, 1978: 70).

Em nossa análise inicial da organização SOCEP verificamos que, na verdade, ela nunca teve essa feição de ”lugar protegido”, relegando seus associados à segregação e ao isolamento social, mas, em suas práticas e ações revelou-se, pouco a pouco, o espaço de organização desses indivíduos, elo de sua ligação entre o Estado e a sociedade civil pelo acesso a direitos de cidadania.

Somos no entanto, forçados a reconhecer na associação, uma característica marcante presente tanto na sua estrutura administrativa formal quanto no campo político-ideológico de sua atuação prática. Trata-se do que estamos chamando de ”uma ambigüidade original”, ou seja, ao lado do seu caráter político-instrumental que lhe propicia um configurado espaço de luta pela cidadania, a associação convive com uma realidade
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na qual muitas vezes é obrigada a adotar práticas e ações paternalistas, assistenciais e de reforço ao estigma, ao lado de outras práticas e ações que frontalmente o combatem. É assim que em seu estatuto e outros documentos, a SOCEP, ao mesmo tempo em que se autoconcebe como reivindicatória, também se define como entidade filantrópica e de assistência. Em suas lutas quotidianas, a Associação ora reforça o seu papel político de conscientização, ora assume posturas nitidamente voltadas à concessão de privilégios para os indivíduos cegos4.

São inúmeros os exemplos de situações que bem podem ilustrar esse fato. Pautas de encontros, seminários e outros documentos produzidos pela SOCEP possuem essa ambigüidade quando analisamos as reivindicações formuladas ao Estado e à sociedade civil.

Ao lado de reivindicações por igualdade de oportunidades, por exemplo: os cegos solicitam gratuidade nos transportes coletivos.

Não é intuito nosso, a elaboração de uma análise maniqueísta sobre tal fato. A nosso ver, essa realidade deveria ser apreciada à luz de fatores sócio-econômicos e culturais, que, no nosso entender, são determinantes nesse processo. Julgamos verdadeira a afirmativa de que

”... o modo como a sociedade equaciona os problemas criados pela presença de minorias deficiente e desfavorecidas reflete sua concepção fundamental da natureza e valor do homem e seus pressupostos básicos sobre as suas obrigações comunitárias para com o cidadão individual”(TELFORD E SAWREY, 1978:50).

Demarcados socialmente, classificados como ”minoria

4Uma histórica luta dos cegos paraibanos e de outros deficientes, culminou com a aprovação da Lei Orgânica Municipal (1993), que assegura, entre outras coisas, gratuidade nos transportes urbanos.
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discriminada”, os indivíduos cegos ao longo da história da sociedade brasileira e, particularmente, da sociedade paraibana, sempre foram alvo de programas e políticas assistenciais e paternalistas que visavam principalmente uma compensação da limitação física desses indivíduos. Oriundos das camadas mais pobres da população, os cegos paraibanos, em sua maioria, até os anos 40 somente conheciam a realidade da mendicância nas feiras e outros logradouros públicos das zonas rural e urbana. Achavam-se, portanto, inteiramente à margem de qualquer programa de atendimento.

Essa situação desfavorável penalizou profundamente a filantropa Adalgisa Duarte da Cunha que em 1947, com a ajuda de políticos locais e damas da sociedade, fundou a primeira escola especializada para a educação de cegos do Estado5.

Quando a SOCEP surgiu, em 1973, o atendimento aos cegos não encontrava, ainda, programas consistentes e sistemáticos por parte do Estado. Mesmo hoje, com o avanço tecnológico e a ampliação dos serviços especializados, não houve uma melhoria acentuada na qualidade de vida desses indivíduos, especialmente na zona rural, onde quase nenhum programa de atendimento foi ainda efetivado6.

Os cegos, como de resto grande parte das minorias sociais discriminadas, ainda não foram contemplados em muitas de suas necessidades básicas, e podem mesmo ser considerados como ”cidadãos de segunda categoria”.

Tal situação contextual pode e deve ser considerada como uma variável importante na apreciação dessa ambigüidade original que parece presidir tanto a estrutura formal da SOCEP como suas práticas e ações quotidianas. Os próprios líderes da

Trata-se do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, que até hoje vive de contribuições voluntárias da comunidade e de convênios e projetos.

8Em Campina Grande, funciona de modo muito precário o Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste e, em Patos, a Escola Irmã Benigna presta algum tipo de atendimento aos deficiente visuais.
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associação admitem que a entidade surgiu para suprir muitas das lacunas deixadas pelo Estado no tocante ao atendimento dos cegos.

Por outro lado, há aspectos culturais relevante que precisam ser considerados. Não podemos compreender os indivíduos cegos agrupados como vivendo em uma ”cultura à parte” e formulando seus próprios códigos de moral e de ética. As associações tão pouco podem ser vistas como ”espaços fechados”, mas como ”lugares” em que os cegos se encontram para pensar e organizar suas ações enquanto grupos. Ora, os sócios da SOCEP partilhando valores, crenças, modos de ser, pensar e agir social e culturalmente aceitos no seio da sociedade, acabam por confirmá-los dentro de sua associação. Essa ambigüidade da qual falamos evidencia, pois, as diversas maneiras a partir das quais os indivíduos cegos apreendem o mundo social, seja aceitando os ”estereótipos sociais” sobre a cegueira, seja negando-os simbolicamente em suas práticas e ações que reconhecidamente combatem o estigma e a discriminação.

O que aí parecem estar em confronto, são as ”visões de mundo” dos indivíduos cegos, caracterizando o que Bourdieu(1989:160) classifica como ”lutas simbólicas” levadas a efeito pelos agentes sociais tentando impor seus pontos de vista, suas ”visões de mundo”7.

A luta pelo acesso a direitos de cidadania levada a cabo pela SOCEP realiza-se, pois, dentro de uma dinâmica relacionai de posições de reforço e de combate a determinadas visões de mundo socialmente construídas e que são a base para o estigma e a discriminação. Essa luta expressa, ainda, um claro jogo manipulador de interesses imediatos e/ou duradouros, mas, eminentemente políticos.

Tais comportamentos não podem, pois, ser interpretados como meros sinais de submissão ou aceitação do estigma e da discriminação, mas, devem ser vistos como estratégias da ação

7No terceiro capítulo, discutimos essa perspectiva de Bourdieu.
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política desses indivíduos em sua luta pela cidadania plena.

Por outro lado, educação e trabalho devem ser vistos como fatores de vital importância para o processo de interação dos indivíduos cegos e para a própria feição atual de suas organizações associativas. Sabemos que a descoberta e a adoção do sistema braille (método de leitura e escrita dos cegos), em meados do século XIX, promoveu uma verdadeira revolução no processo de ensino-aprendizagem desses indivíduos. No entanto, uma crescente preocupação com a reabilitação e o aproveitamento da mão-de-obra dessa demanda aparece de modo evidente no período entre as duas guerras mundiais.

Nesse período, o Estado vê-se obrigado a ocupar-se com milhões de soldados mutilados e cegos. Conforme Rocha (1987:
185),

”criaram-se inúmeras instituições para o atendimento a estes soldados. Estes atendimentos acabaram sendo estendidos também aos civis. Por ocasião da II Guerra Mundial, o problema do recrutamento de operários abriu novo espaço à mãode-obra do deficiente. A sociedade civil viu-se na obrigação de utilizar a mão-de-obra de elementos até então marginalizados. No pós-guerra, foram criados programas de atendimento que possibilitariam aos mutilados de guerra e aos civis a exercerem atividades normais com a finalidade de compensar o déficit causado à previdência social. Com isso, a educação e a reabilitação voltaram-se também para os indivíduos portadores de deficiência.”

A nosso ver, educação e trabalho seriam fatores de grande relevância no processo de interação e de politização dos indivíduos cegos através de seus movimentos associativos. Poderíamos mesmo afirmar que o acesso desses indivíduos a
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programas de educação e profissionalização teria contribuído de forma importante para a diminuição da força de estigma que possui a condição da cegueira. Tal constatação seria mesmo largamente reconhecida pelos próprios indivíduos cegos e particularmente pela organização SOCEP, que em seu estatuto assume como metas principais, a educação e a profissionalização dos seus associados.

Temos, pois, que a condição da cegueira e conseqüentemente os indivíduos cegos sofreram, ao longo do tempo, apreciações distintas em função de transformações sócio-culturais, de par com elaborações teóricas que, por seu turno, nos servirão na análise do nosso estudo dessa problemática em João Pessoa. Nesse sentido, passamos a apresentar uma contextualização histórica do nosso objeto de estudo.
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CAPÍTULO 1

O PROBLEMA DA CEGUEIRA:

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

”Que os nossos esforços desafiem as

impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes

proezas da história foram conquistadas do que

parecia impossível.” (Charles Chaplin)
I

1.1 - Visões da Cegueira na Idade Antiga e Medieval: a Dupla Face do Estigma

Nosso esforço, no sentido da elaboração de uma análise mais acurada acerca da história da pessoa cega e das visões de mundo sobre a cegueira forjadas ao longo dos tempos pelas diversas culturas humanas, não nos levou muito longe, mas, antes evidenciou nossa quase que impossibilidade de efetuar um trabalho que viesse a acrescentar algo de novo às contribuições já existentes sobre a temática em questão.

É certo que, em todas as épocas, a cegueira sempre inquietou o espirito humano e contou com apreciações distintas por parte das diversas culturas. No entanto, um trabalho de resgate de tais apreciações terá contra suas pretensões, uma bibliografia bastante limitada e cheia de lacunas. Nos estudos acadêmicos e mesmo na literatura médica e revistas especializadas, trabalhos dos quais lançamos mão para a elaboração do nosso estudo, encontramos quase sempre os mesmos registros contextuais, com uma maior profusão de dados no período a partir da formação das primeiras cidades e aldeias, especialmente no mundo ocidental. No âmbito das culturas mais antigas, dados sobre as pessoas cegas são raros, pouco esclarecedores e desaparecem totalmente quando buscamos apreciar essa realidade em épocas mais remotas, e, do ponto de vista das culturas iletradas.

Esses trabalhos consultados coincidem todos em um ponto: por um longo período da história os indivíduos cegos, ao lado
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de outros deficientes, viveram um longo e duro processo de desvalorização e de completa exclusão social. A cegueira sempre foi tida como um estigma, uma marca diferencial que pressupunha desgraça, castigo e morte.

O relato de Martinez (ver bibliografia), é bem ilustrativo desse fato:

’Tara os que nasceram na Espanha depois de 1930, torna-se um problema muito difícil de imaginar e compreender em toda sua magnitude, a miserável e angustiosa situação em que viveram durante muitos séculos, em todo lugar, os cegos, sendo objetos de toda sorte de burlas e escárnio, marginalizados, abandonados e inclusive mortos, e também comidos, quando escasseavam os alimentos no povoado e na tribo” (tradução livre do espanhol).

Embora não forneça a época precisa dos acontecimentos, Sombra nos oferta relatos dessas práticas de abandono levadas a cabo em algumas culturas.

”Entre os povos primitivos e antigos era generalizada a prática da exposição, isto é, o abandono de filhos recém-nascidos, e mesmo de adultos deficientes. Os monstros e aleijados eram destruídos, e muitas crianças cegas devem ter tido o mesmo destino”(SOMBRA, 1983:
20).

Na Grécia, Esparta, sob a lei de Licurgo, e em Atenas, sob a lei de Solon, era comum a prática do abandono:

”... Em Esparta, os fracos eram jogados do alto do monte Taigetto, ou abandonados na mata. Em Atenas eram colocados em vasos de barro, e deixados nas margens dos caminhos. (...) Em Roma, era comum

encontrar no mercado, cestas apropriadas para colocar crianças defeituosas e monstros, a fim de jogá-los nas águas do Tibre” (SOMBRA 1983: 22).

A idéia da cegueira associada à morte também predominava no imaginário de algumas culturas. Dizia-se na linguagem dos rabinos:

”O homem cego é como o morto”.

”(..) O Talmude, livro das tradições judaicas, aconselha que, ao se encontrar uma pessoa cega, deve se pronunciar a mesma bênção que se profere na morte de um parente próximo” (apud SOMBRA, 1983; 21).

Todos esses relatos demonstram bem a condição de ”não pessoa” a que se achavam relegados os indivíduos cegos, tidos por muitos povos como seres malditos, aos quais se devia maltratar ou até eliminar, para cooperar com os deuses no castigo. Em algumas culturas orientais, a idéia da cegueira associada à maldição e ao castigo parece ter predominado por um longo tempo, conforme demonstra com impressionante riqueza de detalhes o filme de produção chinesa ”A Vida Sobre um Fio”. Ali se mostra entre outras facetas reveladoras do estigma contra a cegueira, como um jovem cego é brutalmente espancado por se haver enamorado de uma jovem do clã. O castigo no entanto, nunca é ministrado sem que antes seus executores ajoelhem-se diante da imagem de Buda para reverenciá-lo. O mesmo filme, em suas cenas finais, sugere também nesse clã, a prática abundantemente relatada pelos pesquisadores, da morte dos indivíduos cegos quando o jovem em questão é atirado a um precipício.

Parece ser também muito antiga a pressuposição que associa a cegueira a poderes sobrenaturais e até à santidade. Conforme
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observam Telford e Saurey (1978: 363), ”os cegos geralmente foram reverenciados como videntes, profetas ou adivinhos”. Embora esses estudiosos incluam tal prática no rol dos privilégios que, segundo eles, sempre foram concedidos aos cegos em relação a outros deficientes, não podemos deixar de reconhecer nesse tipo de apreciação, a nítida manifestação do estigma, ainda que por outro ângulo, mas, igualmente prejudicial a um desenvolvimento normal da personalidade do indivíduo cego.

De fato, era principalmente aos cegos célebres que ao longo da história foram atribuídos poderes sobrenaturais. Exemplo mais famoso é o da legendária figura de Homero, poeta cego, a quem se atribui, na Grécia Antiga, os poemas épicos, A Ilíada e A Odisséia. Outros textos fazem referência a Tirésias, um adivinho cego na cidade de Tebas ”que lera nos segredos dos deuses e que possuía o dom de predizer o futuro”(apud DIDEROT, 1988: 240).

Na Coréia, a crença milenar no poder de adivinhação dos indivíduos cegos tornou essa prática muito comum por parte desses indivíduos naquele país, conforme relata Sangyeon (1994: 15):

”A adivinhação já era muito popular na era dos ’três reinos’ (aproximadamente o período que vai do ano 37 a.C. e há motivos para se supor que já naquela época houve adivinhos cegos. Não obstante, sua intervenção nessa arte somente está registrada documentalmente na era ”Koryeo” (918 a 1392), Kwangjong. O quarto rei da era Koryeo introduziu a realização de provas ao modo de exames as quais eram controladas pelos serviços civis para a prática da arte, e estabeleceu o taevokgam, uma instituição que se ocupava da observação astrológica e das cerimônias, rituais do Estado.  Ao  sistematizar-se  os princípios  da
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adivinhação, os cegos começaram a praticá-la” (livre tradução do espanhol).

No século XVI, ao formarem sua organização, chamada em língua coreana por ”Mangcheong”, os adivinhos cegos, segundo relata Sangyeon, parecem ter vivido o auge dessa prática como arte, entretanto, em fins do século XIX, ela começou a declinar em termos de importância. Mesmo assim, Sangyeon reconhece que ao lado da massagem, a adivinhação é ainda hoje uma das profissões mais populares entre os cegos coreanos8.

Vimos, pois, de modo sucinto, as formas de manifestação do estigma contra a cegueira nas culturas antigas, processadas era dois pólos principais: noção de cegueira como desgraça, maldição, ou como fonte de poderes sobrenaturais. Esse tipo de juízo geral a respeito dos cegos não é encontrado apenas no pensamento de senso comum dessas culturas. É, sobretudo, no discurso religioso que vamos encontrar, também, exemplos de sua disseminação. Na Bíblia, a cegueira aparece associada à idéia de pecado, conforme ilustra a seguinte passagem:

”E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?” (JOÃO, cap.9, vl/3: 1368).

A religião espírita justifica a ocorrência da cegueira a partir do princípio da reencarnação, associando-a à idéia de ”prova”, ”expiação”, ou até de uma ”missão” a ser cumprida na terra por alguma falta cometida em vidas passadas.

Sobreviver nessas culturas antigas que, em sua maior parte, eram inteiramente hostis à condição da cegueira pode ter sido

• Sangyeon apresenta dados estatísticos recentes, os quais estimam existir na Coréia 220 mil cegos. Destes, apenas quinze mil estão empregados em profissões como massagem, acupuntura e adivinhação.
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um verdadeiro desafio para muitos indivíduos cegos que não tivessem como destino a morte. Quanto ao seu modo de vida, Martinez classifica os cegos desses períodos em quatro grupos principais: os cegos afortunados, que custeavam suas próprias vidas (quase todos os cegos célebres das idades antiga e medieval achavam-se nesse grupo); os mendigos que se encontravam nos mercados, romarias, santuários e outros logradouros públicos; os cegos que ganhavam sua própria vida com alguma profissão (especialmente com a música) e finalmente, aqueles que eram mantidos em asilos e/ou ermitérios até o fim de suas vidas.

À classificação de Martinez desejaríamos incluir um quinto grupo, ou seja, o dos cegos escravos, pois é sabido que na antigüidade, algumas comunidades tinham o hábito de vender seus filhos cegos ou com outras deficiências para trabalhos pesados.

”Em Roma Antiga, muitas vezes os homens cegos eram vendidos para executar a aviltante tarefa de remadores das galés” (SOMBRA, 1983: 23).

Essa prática pode mesmo ter subsistido até períodos bastante posteriores se tomarmos em consideração o relato de Kulgemmas que, em sua obra ”Janelas Para os Cegos” fala sobre a vida desses indivíduos na França do século XVIII:

”Na maioria das vezes, o cego era vendido a uma fábrica na qual durante toda a vidapadejava carvão e dormia no chão, ou então amontoava pilhas de estéreo para os que negociavam nessa mercadoria.” (KULGEMMAS, 1965:23).

Nosso interesse volta-se, sobretudo, para o quarto grupo, ou seja: o daqueles indivíduos cegos que eram mantidos em

asilos, ermitérios, ou em

”comunidades leigas com o rigor da vida claustral” (SOMBRA, 1983: 23).

Na verdade, temos aí as primeiras iniciativas orientadas para o agrupamento desses indivíduos a partir da cegueira como condição comum. Esse processo de institucionalização da assistência aos cegos e outros necessitados tem início na era cristã, quando começam a imperar valores de amor ao próximo, piedade e caridade cristã. Veremos como, ao lado dessa preocupação nascente com a assistência aos cegos, surgirá um movimento oposto, no sentido da sua integração à sociedade.

Sombra (1983: 23), nos apresenta uma sucinta cronologia dessas primeiras iniciativas de agrupamento dos cegos.

”Nessa lenta evolução das instituições para prestar assistência às pessoas deficientes, surgiu o asilo fundado por S. Basílio (Cesaréia), Capadócia, em 369d.C. Era uma cidade em miniatura, com acomodações separadas para cada tipo de necessitado. No século V, São Lineu fundou a primeira irmandade de cegos, reunindo cegos pedintes das vizinhanças de seu ermitério. É interessante notar que esse asilo era constituído de pequenas habitações, ao invés de funcionar em prédio único”.

Notícias de internamentos de cegos tratam da probabilidade de criação de um ”lar para cegos” em Jerusalém, no século VII. ”A Mesquita de El Hagar, fundada no Cairo do século IX, dispunha de uma seção especial para cegos”. No Ocidente, no século IX, Guilherme, ”O Conquistador”, criou quatro hospitais para cegos, a fim de expiar o pecado de se ter casado com sua parente” (HUGONNIER e outros, 1991: 13).

No Século XIII foi criada, na França, a famosa ”Casa dos
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Trezentos” e que, segundo se afirma, serviria para abrigar trezentos cruzados vindos de batalhas no Oriente9.

Ora, essas primeiras práticas de agrupamento dos cegos não traziam em si, o interesse pela sua integração social. Muitas delas tratavam de organizar esses indivíduos em torno da mendicância, outras cuidavam apenas em dar proteção física, abrigo a esses indivíduos. Segundo comenta Hugonnier,

”trata-se de alojar, alimentar e aquecer os cegos, mas ninguém ainda teve a idéia de ensinar-lhes um ofício e reintegrá-los na vida social” (HUGONNIER e outros,
1991: 14).

1.2 O caminho das mãos: Primeiros passos para uma escrita tátil dos cegos

O período entre os séculos XVI e XVII marca a época das primeiras tentativas para a criação de métodos que permitissem aos cegos acesso à linguagem escrita. Castro (1976:13), nos fala dessas experiências de gravação de letras em madeira e da fabricação de diversos caracteres móveis em metal, bem como de iniciativas com uma espécie de código cifrado, constituído por séries de nós dados em cordas e por pontos de variada forma.

Segundo comenta,

No século XVIII, essas tentativas multiplicaram-se de tal modo, que seria longo referir todos os processos postos em prática para permitir aos cegos a leitura de alguns textos” CASTRO (1976:11).

9A ”Casa dos Trezentos” não se destinou, como se diz, a receber os cruzados acometidos de cegueira no Oriente, mas, alojou trezentos cegos da própria cidade de Paris. Hugonnier observa: ”O poeta Rutebeuf cantou: ”O Rei pôs num retiro mas não sei bem porque o fez trezentos cegos, lado a lado” (Apud HUGONNIER, 1991:15).
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A fundição de letras em metal, caracteres recortados em papel, alfinetes de diversos tamanhos pregados em almofadas são alguns dos exemplos de métodos empregados à época, ineficientes, é bem verdade, já que só permitiam a leitura de pequenos textos, enquanto que a escrita era ainda completamente vedada aos cegos. É sabido, também, que somente faziam uso desses métodos, os cegos afortunados10.

Por esses métodos, não se podia pensar em livros para os cegos. A primeira vez que se escreveu um livro inteiro em relevo, foi no último quarto do século XVTII e essa empreitada deveuse ao humanista francês Valentin Haüy, um ano depois de haver fundado, em Paris, a primeira escola para cegos que existiu em todo o mundo, em 1784.

Quarenta anos antes, Diderot, em sua célebre ”Carta sobre os Cegos para os que Vêem” havia postulado com extrema lucidez, teorias tidas à época como bastante ousadas e que, entre outras coisas, reivindicavam educação para os indivíduos cegos. A carta de Diderot provocou forte impacto nos círculos intelectuais e políticos da época. O documento é, na verdade, um tratado sobre moral, comportamento psicológico do indivíduo cego de nascença, tratando ainda do delicado problema da educação dos cegos e até das possibilidades de uma visão estética do mundo por parte desses indivíduos11.

É, pois, na França do século XVIII que se dará o primeiro passo para o longo processo que se seguirá a partir de então, ou seja, o processo de internamento dos indivíduos cegos em ”instituições totais” (GOFFMAN, 1982), inaugurando-se, assim, a fase da institucionalização da educação e da profissionalização desse segmento.

10Maria Teresa Von Paradies, mulher cega, pertencente à aristocracia francesa, foi instruída pelo método dos alfinetes, enquanto que Mademoiselle de Palignac fez uso de letras recortadas em papel.

UA íntegra da carta de Diderot pode ser encontrada na Coleção Os Pensadores, Sao Paulo, Nova Cultural, 1988.
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Na escola de Haüy, pelo menos até a terceira década do século XIX, os cegos serão instruídos através dos complicados métodos de leitura descritos anteriormente. O ano de 1829 inaugurará, porém, o que estamos chamando de ”a era moderna” da história das pessoas cegas que, finalmente, encontrarão no sistema braille, a ponte que as transportará da condição de marginais e excluídos social e culturalmente, ao progressivo e lento resgate de sua cidadania, do seu reconhecimento como sujeitos sociais.

De fato, o novo método de leitura e escrita operou uma verdadeira revolução na vida dos cegos, a qual encontra sua melhor apreciação na afirmativa seguinte:

”Quando, em 1829, Louis Braille publicou o seu ’processo para escrever palavras, música e canto gregoriano em relevo’, a que deu for ma definitiva alguns anos mais tarde, em 1837, e que hoje é conhecido pelo nome de Sistema Braille, mal se imaginava que se hav ia posto em movimento todo o mecanismo de uma revolução: profunda revolução, na verdade, porquanto abriu aos cegos, horizontes novos na ordem social, moral e espiritual, como os abriram a todos os homens as grandes revoluções políticas e religiosas de todos os tempos” (CASTRO, 1976: 1).

Um método de transmissão de mensagens sigilosas, de uso militar, criado pelo oficial do exército francês Charles Barbier, o qual consistia na combinação de doze pontos em relevo com valor fonético, influenciou o jovem cego de 15 anos, Louis Braille, membro da escola de Valentin Haüy, na invenção do seu sistema. O braille compõe-se de 63 sinais, formados pela combinação metódica de seis pontos, que na sua forma fundamental, se agrupam em duas filas verticais e justapostas de três pontos cada. Os caracteres braille, ao contrário do que
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ocorria no Código de Barbier não têm valor fonético, mas, simbolizam as letras do alfabeto convencional.

Se nos idos de 1400, a imprensa de Gutemberg impulsionou o mercado editorial no mundo inteiro, após a sua aceitação, em meados do século XIX, o sistema braille teve rápida e imediata penetração em quase todos os países. Hoje, conta-se por milhões os volumes transcritos em relevo e em todos os grandes e médios centros do mundo podem ser encontradas bibliotecas especializadas para cegos. Conforme Castro,

”O ensino dos cegos deixou pois, de ser mera curiosidade ou produto esporádico de vontades persistentes e de corações generosos, para se integrar, nos países mais civilizados, no plano geral da instrução pública” (CASTRO, 1976: 18).

O Projeto de Lei apresentado à Assembléia Nacional pelo deputado Cornélio Ferreira França, em 1835, constituiu-se na primeira preocupação oficial com a educação dos cegos no Brasil. A prerrogativa legal objetivou a criação do lugar de Professor de Primeiras Letras para o ensino de cegos, surdos e mudos, na capital do Império e nas capitais das províncias. Através do Decreto Imperial de número 11428, D. Pedro II fundaria, em setembro em 1854, a primeira escola brasileira especializada no ensino de cegos, o ”Imperial Instituto dos Meninos Cegos”, inaugurado em 17 de setembro daquele ano e que, com a República, passou a denominar-se Instituto Benjamin Constant, em honra do seu primeiro presidente republicano.

Somente em 1926, inaugura-se em Belo Horizonte (Minas Gerais), a segunda escola para cegos, o ”Instituto S. Rafael” e, um ano depois, São Paulo inaugura sua instituição de ensino, o ”Instituto Padre Chico”. No Brasil, como de resto, em todos os países da Europa e da América, os primórdios do século XX marcarão o apogeu da prática de internamente dos cegos em
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instituições totais. Desta feita, porém, não se trata de agrupar esses indivíduos em torno da mendicância. O humanismo e os valores universais de ”igualdade, fraternidade e liberdade”, disseminados pela Revolução Francesa, nortearão a maioria dessas iniciativas.

Temos mesmo visto a prática do ”internamente dos cegos” algo semelhante ao que ocorrera nos idos de 1660, quando se põe em curso, especialmente na Europa, um amplo projeto de disciplinamento dos indivíduos para a nova ”sociedade do trabalho”, que se anunciaria com a Revolução Industrial. Bressiani (1982), aponta como bastante significativo o fato de que entre os anos de 1664 e 1871, tenham sido construídas, por iniciativa de fabricantes de tecidos ingleses, nove casas de trabalho para a recolha de pobres, mulheres e crianças, as quais receberam os nomes de ”casas das indústrias”, constituindo-se mesmo nas instituições modelares que inspirariam as estruturações dos sistemas penitenciários e da moderna fábrica industrial.

Sobretudo no século XVIII, evidencia-se um interesse significativo pelos esquemas de docilidade e adestramento do corpo. Foucault nos mostra que essa época é marcada pela descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. Essa estratégia de controle dos corpos pela via do internamente é definida por ele como ”poder disciplinar”, que encontra seu modelo exemplar na disciplina hospitalar, ganhando maior complexidade quando do aparecimento das fábricas, ao final do século XVIII (FOUCAULT, 1985: 27-28).

De fato, o internamente dos cegos impunha à vida de boa parte desses indivíduos uma rígida disciplina, assim como trazia em si a premissa básica da sua reeducação, do seu treinamento profissional12.

A educação dos cegos cumprirá rigidamente os conteúdos previstos pelos ministérios públicos de educação. Há também uma preocupação em todas essas escolas, com a profissionalização e o aproveitamento da mão-de-obra desses indivíduos.

De par com as atividades educacionais e profissionalizantes, desenvolve-se nessas escolas, todo um saber sobre os indivíduos cegos, que visa sobretudo corrigir suas ”distorções” de comportamento e postura, visando assim sua reabilitação para o convívio social. É assim que os cegos submetem-se a programas intensivos de orientação e mobilidade13, atividades da vida diária, além de ensinamentos sobre higiene, cuidados pessoais e noções de etiqueta.

Veremos, no entanto, que o acesso dos indivíduos cegos à educação e a progressiva proliferação das instituições especializadas em todo o mundo, por si só não lhes asseguraram de pronto direitos de cidadania, nem subtraíram dos interstícios da sociedade, os juízos gerais acerca da pessoa cega ainda predominantes em muitos círculos sociais. O processo de sua integração à sociedade, dentro desse novo contexto viveu nessa primeira fase, especialmente no Brasil, dificuldades e claras manifestações do estigma contra a cegueira.

A emancipação política dos cegos que deverá assegurar-lhes o direito do voto não se dará sem luta e com algumas restrições. O decreto-lei de número 21076 de 24 de fevereiro de 1932, lhes assegurará esse direito, segundo comenta Rocha (1984:185):

A lei que rege as eleições de 1934, 1935 exigiu que os cegos assinassem em braille somente no ato da qualificação do título eleitoral. Para o procedimento da votação, o presidente da mesa assinava as folhas

12Temos visto que a história do internamente dos cegos se presta bem àquela análise proposta por Foucault, com respeito às instituições vigiadas, como inspiradoras da moderna tradição fabril, a partir de estratégias de disciplinamento dos corpos, trabalho este que mereceria ser realizado em outro momento.

18 Em ”orientação e mobilidade”, os cegos s3o ensinados a fazer uso correto da bengala para sua locomoção em logradouros públicos, escolas e outros serviços que freqüenta.
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eleitorais a rogo do eleitor cego que trazia de casa as chapas prontas. O decreto-lei 7586 de 28 de maio de
1956, em seu texto legal, diz que o eleitor cego teria que votar como os demais eleitores. Assim, o direito ao voto só foi concedido àqueles que escreviam pelo alfabeto comum14.

No âmbito dos direitos sociais, o ingresso dos indivíduos cegos nas escolas comuns tão pouco se deu sem luta e, em algumas ocasiões, constituiu-se também em oportunidade para a manifestação do estigma contra esses indivíduos. Conforme demonstra Sombra (1983: 25-26),

”... O ingresso de alunos cegos naescola comum não se fez sem luta e sem um toque de compaixão. Uma pessoa cega pretendeu entrar num ginásio de Curitiba suscitando o parecer 291, de 4 de novembro de 1932, no qual a Comissão de Ensino Secundário do Conselho Nacional de Educação escreveu: ”O professor Cesário de Andrade mostra que não é possível ministrar em conjunto, o ensino de classes de alunos cegos que se valem de sistemas especiais e ainda deficientes, e de alunos videntes que seguem métodos pedagógicos comuns.”

O referido parecer concluiu pela concessão da matrícula, pleiteada porque:

”seria realmente, profundamente doloroso que além do cárcere das trevas, privássemos o requerente desse bálsamo espiritual que o ajudará a quebrar o ceticismo tão próprio dessa grande desgraça que é a cegueira.”

14 Finalmente, o Código Civil Brasileiro deixa assegurado em seus artigos
49:54, que o eleitor cego manifeste seu voto em braille ou em tinta, no caso daqueles que possam fazer uso do alfabeto convencional.
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O mesmo aluno, desejando ingressar no ensino superior motivou o parecer número 5, 144 de 16 de abril de 1943, do Conselho Nacional de Educação, em que a Comissão de Legislação autorizou a inscrição do postulante no exame vestibular com base na inovação da eqüidade:

”Quanto ao mais, atendendo-se à situação normal do requerente, devido ao mal de que sofre, impõe-se a inovação da eqüidade, com seu humanitário efeito de abrandar o rigor da lei. ”

Ainda em Sombra, recolhemos outro exemplo de como a concessão de direitos sociais no âmbito da lei se fez não pelo reconhecimento da cidadania da pessoa cega, mas inspirada principalmente no sentimento de compaixão:

”No parecer número 50, de 1953, emitido no processo
1580, de 1952, a Comissão de Legislação do Conselho Nacional de Educação autorizou um aluno cego a inscrever-se no exame de habilitação para Geografia assinalando: ”Deixá-lo mergulhado, sem sombras de esperanças no ceticismo próprio dessa grande desgraça que é a cegueira, não seria humano. ”(SOMBRA, 1983:26)

1.3 Profissionalização: novo espaço de conquistas, novo cenário de discriminação.

São Paulo foi a primeira cidade brasileira a estudar a possibilidade de empregar cegos nas indústrias locais. Os primeiros passos nesse sentido foram dados em 1953, por ocasião da visita de Helen Keller ao Brasil15. Aproveitando a

15 Tornou-se famosa a saga da americana Helen Keller, surda, muda e privada da vista, que tendo sido educada por Anny Sulliwan, tornou-se mundialmente conhecida, tendo inclusive publicado diversos livros.
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solenidade e a importância da visita, entidades especializadas na educação de cegos formalizaram à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), um pedido para que o órgão promovesse estudos visando o treinamento e aproveitamento de cegos no mercado de trabalho como mão-de-obra ativa. Esses estudos foram feitos e criou-se o programa para ser executado pelo Serviço Nacional da Indústria (SENAI), através do seu Departamento Regional de São Paulo, que o localizou na Divisão de Seleção e Orientação Profissional. Vinte anos depois, o SENAI produzia um relatório de avaliação do programa, com uma análise sucinta acerca da receptividade por parte do empresariado paulista, com respeito ao novo agente que passara a atuar no reino da produção.

”Rejeição e estranheza”.

É com essas palavras que o relatório do SENAI define a atitude da maior parte dos donos de indústrias paulistas nas primeiras investidas feitas pela equipe do órgão, visando a contratação de trabalhadores cegos. Ignorantes quanto à problemática dos cegos e desconhecendo, também, suas potencialidades, as empresas consultadas quase que na sua totalidade ficaram indiferentes ao pedido. Segundo o relatório,

”das 29 empresas procuradas no período de 1 de junho a 31 de dezembro daquele ano (1953), apenas a Indústria Vilares S/A, Divisão de Elevadores, aceitou um trabalhador sem qualquer resíduo visual, encarando essa abertura como um ”ato de coragem”, um desafio a ser enfrentado”.

Ivo Bernardes, contratado em novembro de 1953, como operador de furadeira elétrica foi, assim, o primeiro dos treze trabalhadores cegos que a Vilares admitiu em seus quadros
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funcionais ao longo dos vinte anos seguintes, convencendo outras indústrias a abrirem suas portas para esse tipo de mãode-obra.

Vivenciando o dia-a-dia dos trabalhadores cegos dentro das empresas, seus dirigentes, na maioria dos casos, constatavam haver feito uma ”excelente aquisição”.

”Os trabalhadores deficientes visuais apresentam grande segurança para a empresa quando estão trabalhando, porque em razão da própria deficiência, precisam regularizar seus hábitos de mobilidade e comunicação com o meio ambiente. Essa regularidade de hábitos é o maior equipamento de segurança do deficiente visual, uma vez que se trata de uma defesa natural conseqüente da perda do sentido”.

O programa do SENAI de São Paulo, difundindo-se em seus departamentos regionais do Pará, Bahia e Minas, chegou à Paraíba em 1970, graças ao apoio da Técnica Maria Rufino de Lima. Segundo seu depoimento, a exemplo do que ocorria em São Paulo nos anos 50, os empresários paraibanos acolheram a iniciativa do SENAI com rejeição, estranheza e desconfiança. Em 21 de setembro de 1970, no entanto, a fábrica de fogões e refrigeração (SOCIC) era a primeira empresa a abrir suas portas para o treinamento de um trabalhador cego. Dois meses depois, admitia dois desses trabalhadores como empregados regulares.

Na fase do chamado treinamento que durava, em média, de uma a duas semanas e contava com um período posterior de visitas do técnico do SENAI, o trabalhador cego era introduzido na fábrica uma hora antes da mesma entrar em operação. Ali recebia orientações de locomoção e da atividade que iria desenvolver. O atestado de capacidade para o trabalho, ao final do treinamento, nunca era dado pelo técnico do SENAI. Segundo
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Maria Rufino, eram o chefe de sessão e o engenheiro de máquinas que expediam um relatório para o dono da empresa, afiançando a aptidão do portador de cegueira para o tipo de atividade em que fora treinado. O programa de treinamento, e a colocação do profissional do SENAI foi implantado simultaneamente em João Pessoa e Campina Grande, atingindo um pouco mais de dez anos, dezenas de indústrias dos diversos ramos da produção, e empregando em torno de setenta trabalhadores cegos.

João Pessoa, segundo lembra Maria Rufino, também foi palco para a quebra de um tabu: a aceitação de um trabalhador cego na Polinor, do grupo Matarazzo que, até então, nos outros estados onde o programa havia sido implementado, mantinha suas indústrias fechadas à mão-de-obra dos portadores de cegueira.

Ao final dos anos 70, acompanhando uma política nacional do setor de telecomunicações visando o aproveitamento da mãode-obra dos portadores de cegueira, a Telpa e a Embratel admitiam em seus quadros, seis trabalhadores cegos na função de Telefonista. A partir desse período, cresceu a oferta de emprego para os trabalhadores cegos também no serviço público e em outras autarquias.

Contrariamente, o início dos anos 80, marcará uma nova fase para os indivíduos cegos, ou seja, aquela em que as indústrias locais, em seu processo de modernização tecnológica começam a demitir trabalhadores. Nesse período, especialmente nas indústrias de sisal, são assinadas as primeiras rescisões de contratos de trabalhadores cegos, os quais eram substituídos por máquinas. Com a saída da técnica Maria Rufino, o programa do SENAI ainda duraria pouco mais de dois anos para, finalmente, extinguir-se na Paraíba.

Atualmente, os principais programas para a ocupação da mão-de-obra dos portadores de deficiência são planejados e desenvolvidos pela Fundação Centro Integrado de Apoio ao
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Portador de Deficiência (Funad), com apoio de instituições como Secretarias de Trabalho Estadual e Municipal, e do Sistema Nacional do Emprego (Sine). Um levantamento realizado pelo órgão no início de 1995, revelou que o grande empregador dos deficientes visuais tem sido o serviço público, enquanto que a iniciativa privada e, em especial as indústrias, dificilmente contratam esse tipo de mão-de-obra.

1,4  O associativismo dos cegos: novo espaço de agrupamento

Em algumas cidades do mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos, as primeiras décadas do século XX ainda conviverão com asilos e hospitais para cegos. O acesso à educação, porém, garantido com o advento e a adoção do sistema braille, já havia posto em marcha um processo de conscientização e politização desses indivíduos que a partir da experiência do internamente, em geral, partiam para um novo modelo de agrupamento que tomaria corpo em todo o mundo, ou seja, o modelo associativista.

Ao contrário dos asilos, hospitais e mesmo das escolas especializadas que sempre foram fruto da caridade e da filantropia de particulares ou de iniciativas governamentais, as novas associações nasciam da vontade e da ação dos indivíduos cegos que, saídos do internato, buscavam nessa nova forma organizativa, mecanismos para o encaminhamento de suas lutas por emprego, melhorias de vida e combate às discriminações contra a pessoa cega.

No Brasil, as primeiras associações de cegos surgem no Rio de Janeiro dos anos 50, congregando-se em torno de interesses eminentemente econômicos. Seus associados eram em geral, vendedores ambulantes, artesãos especializados no fabrico de vassouras, empalhamento de cadeiras, recondicionamento de
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escovões de enceradeiras, etc.

Ao final dos anos 60, ganhou corpo em todo o país, um movimento que tinha à frente, a Campanha Nacional de Educação Especial (Cenesp), o qual punha em debate o problema do internamente de cegos em instituições totais. Tal prática passou a ser vivamente questionada e tida mesmo como fator de segregação e de reforço à discriminação contra esses indivíduos. Em quase todas as escolas do país, a prática do internamente passou a sofrer inúmeras restrições: não se estenderia mais aos cegos maiores de 18 anos, nem àqueles cujas famílias tivessem domicílio nas proximidades da instituição.

Temos tomado esse fato como sendo de vital importância para o crescimento do número de associações de cegos criadas no Brasil, a partir da década seguinte.

A campanha do Cenesp teve profunda ressonância no Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha. Em 1973, rapazes e moças cegas egressos da escola, ora vivendo em pequenas repúblicas ou em suas próprias residências, criavam a Sociedade dos Cegos da Paraíba (SOCEP), preocupada basicamente com a educação, profissionalização e o intercâmbio com outros movimentos similares no país e no mundo.

Quando em 1981, a ONU inaugurou a Década Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, já se podia contar por centenas as associações de cegos existentes no país. Tal como ocorreu com outros movimentos sociais que viveram um período de grande efervescência e mobilização em torno das lutas populares, os anos 80 marcam o apogeu do movimento associativista dos cegos, com a realização de inúmeros congressos, encontros regionais e seminários, visando basicamente o fortalecimento desse movimento em nível nacional.

Em 1984, criou-se a Federação Brasileira de Entidades de Cegos (FEBEC), como representante máxima das associações
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em todo o país16.

Vemos pois, quão apropriado é o termo ”revolução”, com o qual Castro aprecia a profunda mudança verificada na vida das pessoas cegas a partir da invenção de Louis Braille. Decorridos já mais de cento e cinqüenta anos desse marco inicial, podemos vislumbrar o lento caminho que daí se seguiu, partilhado por milhões de cegos, que aos poucos foram reescrevendo sua história em alto relevo, tendo nas suas associações, mais um instrumento de organização e de luta pela cidadania plena.

ls Outras entidades nacionais representam grupos específicos, tais como a Associação Brasileira de Desportos para Cegos (ABDC), Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais (ABEDV), Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos (CBEC), entre outras, os líderes do movimento de cegos de há muito vêm discutindo a necessidade de unificação dessas entidades. Esse é, de fato, um dos assuntos mais polêmicos dentro do movimento, unido de um lado, os defensores da FEBEC como entidade de representação máxima (as associações dos Estados) e de outro, os líderes das entidades nacionais, congregados em torno da União Brasileira de Cegos (UBC).
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CAPÍTULO 2

A TEMÁTICA DA CEGUEIRA

NO ÂMBITO DA PESQUISA NACIONAL.

BREVE REVISÃO DE LITERATURA

”O esqueleto de nossa liberdade está pronto. Só lhe falta sua substância e sua vestimenta. Nós a

criaremos.”

Ernesto Che Guevara
A prática de internamente dos cegos em instituições totais, mobilizando uma série de estratégias para a integração desses indivíduos à sociedade, criou toda uma gama de saberes específicos sobre essa demanda, no âmbito da sua educação, habilitação para o trabalho, envolvendo programas disciplinares e sistemáticos para a sua reabilitação social.

A inclusão da disciplina ”Educação de Excepcionais” nos cursos de Pedagogia e Psicologia, especialmente a partir dos anos 60 e 70, criou a oportunidade para a formação de especialistas nesse campo, tanto no Brasil como em outros países, gerando a produção de uma série de pesquisas no âmbito de mestrados e doutorados focalizando a temática da cegueira.

Nesse capítulo, apresentamos um rápido panorama dessa produção realizada pelas universidades brasileiras a partir de um levantamento feito no IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Estamos cientes de que esse levantamento não representa a totalidade da produção brasileira na área, mas, sabemos ser uma amostragem significativa do estado atual da pesquisa, abrangendo o período entre os anos 70 e 90.

De fato veremos como, no Brasil, tais pesquisas tiveram maior impulso a partir dos anos 70, com um volume de trabalhos significativo durante a década de 80. Um fato relevante nos chamou a atenção nesse levantamento. A temática encontra uma produção razoável nas áreas da Psicologia e da Educação, com particular interesse por um público alvo de crianças e adolescentes. Inexistem, no entanto, pesquisas em importantes campos de estudos como o da Sociologia e o da História. Isso
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nos mostra que muitas lacunas precisam, ainda, ser preenchidas se quisermos operar com abordagens interdisciplinares para uma compreensão mais ampla dessa

temática.

2.1  As Pesquisas Psicológicas

Poderíamos situar os trabalhos psicológicos envolvendo a temática da cegueira por nós levantados, em três grandes grupos de interesse, a saber:

questões ligadas à identidade da criança cega com experiência em internato;

investigações sobre as repercussões da cegueira congênita nos processos cognitivos de crianças cegas;

investigações diversas abordando temáticas como comportamento, integração social do deficiente visual, além de trabalhos interdisciplinares unindo os campos da Psicologia e da educação.

Um trabalho preocupado com a questão da identidade em crianças cegas que passaram por ”instituições totais” é a pesquisa de Angela Maria Bouth que busca avaliar, em uma dissertação de mestrado, a questão com um público alvo de crianças e adolescentes com cegueira congênita (BOUTH:
1975)17.

Numa segunda área de interesses, ou seja, aquela que investiga o problema da cognição em crianças cegas congênitas, ressalta-se o instigante trabalho ”Psico-diagnóstico do Cego Congênito: aspectos cognitivos” (AMIRALIAN: 1986). A pesquisadora procura compreender o desempenho cognitivo dos cegos congênitos e os procedimentos para a sua avaliação intelectual. Os sujeitos envolvidos são crianças cegas na faixa

17   Os trabalhos pesquisados estarão todos listados no item referências bibliográficas.
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etária entre seis e sete meses a quinze anos. Ela ressalta que

”o psicólogo deve ser capaz de isolar os fatores intrapsíquicos determinados pela deficiência visual daqueles decorrentes da ausência de procedimentos de aprendizagem necessários à sua condição específica”:

E prossegue:

”É preciso, igualmente, examinar os fatores intrafamiliares e sócio-culturais que, alterados pela cegueira, influenciam a dinâmica do caso ”(AMIRALIAN: 1986).

A pesquisa conclui que há diferenças no processo cognitivo do cego em relação ao vidente e ressalta a necessidade de análise qualitativa na avaliação do seu desempenho intelectual.

A temática do processo cognitivo da pessoa cega é, ainda hoje, polêmica e tem gerado inúmeras controvérsias no campo da Psicologia. A temática seguiu interessando, sobremodo, Amiralian que em 1992, em sua Tese de doutorado, buscou compreender o cego através de um procedimento que ela chamou de ”desenho-estória”, privilegiando uma abordagem psicoanalítica da influência da cegueira na organização da personalidade.

Consideramos o estudo relevante na medida em que parte da constatação de que as pesquisas com pessoas cegas sempre evidenciaram tentativas de compreensão desses indivíduos a partir de estudos comparativos entre cegos e videntes, privilegiando a análise de determinadas funções - notadamente a cognição, conduzindo a uma ruptura na compreensão global das pessoas cegas. Nesse sentido o estudo se propôs a

”entendê-los,   analisando  globalmente  seu
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funcionamento mental e buscando como o compreensão do significado da cegueira nas angústias nodais do sujeito, nas escolhas individuais do objeto afetivo, na definição dos mecanismos de defesa e nos caminhos para a elaboração egôica, se refletem na dinâmica da organização de sua personalidade” (AMIRALIAN:
1992)

A técnica do ”desenho-estória” que a partir de uma adaptação permitiu que pessoas cegas pudessem se manifestar através do desenho, proporcionou à pesquisadora, obtenção de expressões gráficas e verbais para uma análise no referencial psicoanalítico. Essa iniciativa, segundo afirma a pesquisadora, abriu novas linhas de pesquisas sobre desenhos de cegos, sobre a significação da cegueira e sobre a influência da cegueira no desenvolvimento da personalidade.

Os trabalhos por nós situados numa terceira área de interesses, tratam de assuntos diversos e também inscrevemse naquela produção acadêmica da década de 80. Conforme já frisamos há, predominantemente, uma atenção para com o público infanto-juvenile, em alguns casos, visa-se a implantação de programas efetivos de atendimento.

Veja-se o caso da pesquisa que ressalta a importância da estimulação precoce para o deficiente visual, não apenas no que concerne à parte visual, mas, analisando-se também a parte física e intelectual desse indivíduo, conforme Leite Filho e Morizot (1987).

Com preocupação de realizar um treinamento de um manual de orientação e mobilidade para crianças e adolescentes cegos, o qual a pesquisa considera eficiente para produzir mudança de comportamento verbal e de ação desses indivíduos, aparece o trabalho ”Teste de Eficiência de um Manual Para o Treino de Orientação e Mobilidade dos Ce,gros”(BUENO,
1988).
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Desse universo de trabalhos, destacamos uma única pesquisa que tematiza a cegueira na idade adulta e, particularmente, o cego universitário. A pesquisa quer compreender como se dá a percepção do cego por parte dos estudantes universitários videntes que cursaram, ou não cursaram, a disciplina ”Educação de Excepcionais” no curso de Psicologia (SILVA, 1983).

A pesquisa concluiu que na população estudada houve uma tendência dos sujeitos cegos a avaliarem as pessoas cegas menos positivamente do que o fizeram os demais grupos sem, entretanto, que a diferença fosse significante. As pessoas cegas também foram percebidas de forma relativamente positiva pelos demais grupos, não se observando a diferença significativa entre cursandos e não cursandos da disciplina ”Educação de Excepcionais”.

2.2 Educação e Legislação

Nosso levantamento das pesquisas neste campo de estudos registra uma produção, basicamente, circunscrita aos anos 80-
90. Essa produção focalizou a temática da cegueira dentro de trabalhos mais gerais da educação especial envolvendo outros tipos de deficiência além de trabalhos que problematizaram a educação dos cegos numa perspectiva interdisciplinar, conjugando interesses da Psicologia, saúde e mesmo disciplinas da educação em geral.

Destacamos, inicialmente, um trabalho que nos serviu de referência (ver Cap. 1), o qual aborda o problema da educação e da integração profissional dos cegos, a partir da análise da legislação internacional, confrontando-a com os dispositivos legais da Constituição brasileira vigente na época (Sombra,
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1983)18.

A citada pesquisa levanta e sistematiza os dispositivos legais vigentes no direito positivo brasileiro que favorecem, dificultam ou impedem a educação geral, a formação especial ou a formação profissional metódica, de ofício ou ocupação; a reabilitação e a integração profissional de pessoas excepcionais (SOMBRA:
1983: 1).

”Educação de Excepcionais: Evolução Histórica e Desenvolvimento no Brasil”. Esse é outro trabalho que inclui a temática da educação de cegos numa abordagem analíticodescritiva dos serviços voltados à educação especial no país (LEMOS, 1983).

Reaparece nas pesquisas educacionais a preocupação psicológica para compreender os processos cognitivos básicos da criança cega no trabalho de Carazas e Guilhermo (1985) sob o título ”Aspectos Cognitivos do Deficiente Visual”.

Os deficientes visuais também são abordados em trabalhos de disciplinas específicas da educação em geral. A pesquisa de O. Campo (1987), explora a utilização dos museus como significativos espaços para a complementação do processo educacional desses indivíduos. Na área da educação sanitária, Wegner (1987) aprecia a utilização do rádio para a elaboração de um programa de prevenção da cegueira.

Outra pesquisa relevante na área da educação em geral (KAJJIHARA, 1991) elabora um programa de conscientização dos movimentos corporais como forma de expressão e de comunicação junto a um grupo de deficientes visuais. Do mesmo período, outra dissertação de mestrado investiga os efeitos de um programa de estimulação precoce experimental da

18 O trabalho em questão serve como importante referencial para futuras pesquisas que queiram abordar a temática a partir da Constituição de
1988, além das disposições da OIT (Organização Interacional do Trabalho) sancionadas pelo governo brasileiro (1991), bem como, leis específicas aprovadas a partir de então.
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aprendizagem dos jogos de orientação ”caça ao tesouro”, desenvolvidos mediante uma linha de base múltipla para alunos cegos (FARIAS, 1991).

Vemos como, tanto no campo da Psicologia como no campo da Educação, as pesquisas encontram apoio teórico nas formulações clássicas tradicionais sobre a problemática da cegueira. Em vista disso, um trabalho que buscou fugir de uma abordagem tradicional nos chamou particular atenção: tratase da pesquisa ”O Perceber e o Relacionar-se do Deficiente Visual’ (MASSINI, 1990).

Partindo do pressuposto de que os programas educativos para deficientes visuais são elaborados a partir dos referenciais das pessoas que enxergam, a pesquisa busca um caminho para a compreensão e o resgate no processo ensino-aprendizagem dos referenciais do próprio cego, no que toca ao seu ”perceber” e ao seu ”relacionar-se com o mundo”. A concepção fenomenológica dá suporte à pesquisa. Segundo Massini, Merleau Ponty ao tomar a percepção como o

”solo originário do conhecimento, percepção que se dá ao seu derredor, aponta o caminho para se saber do deficiente visual, do seu perceber, do seu conhecer”.

Orientada por esse princípio a autora realiza sua pesquisa com crianças deficientes visuais de três escolas públicas de São Paulo. O trabalho resulta num projeto visando a orientação do processo educacional de crianças cegas a ser aplicado em escolas públicas.

2.3  Outros Estudos

A produção sobre a temática da cegueira em outros campos do conhecimento é bastante sucinta. Uma pesquisa do início
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do século (SERRANO: 1900), realiza um estudo de aconselhamento genético em 68 casos de cegueira, no Instituto Paulista de Bio-Ciência.

Um estudo avaliativo de uma obra sobre um programa de reabilitação para deficientes visuais foi produzido na área de Serviço Social (RIBEIRO, 1975).

Do mestrado de Biblioteconomia da UFPB - Universidade Federal da Paraíba, surge o trabalho sobre a importância da Biblioterapia como uma terapêutica que visa despertar na criança cega o gosto pela leitura, bem como importante estratégia de facilitação do processo de integração social e de acesso à informação para esses indivíduos (PEREIRA, 1992).

Trataremos nossa temática no âmbito da pesquisa sociológica, com particular ênfase aos estudos interacionistas de Erving Goffinan tentando, sobretudo, introduzir o fenômeno associativo dos cegos nesse campo de estudos, numa perspectiva de compreendê-lo na sua qualidade política.
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CAPÍTULO 3

O PENSAMENTO

SOCIOLÓGICO E A

PROBLEMÁTICA DA CEGUEIRA

”Ensinei-lhes toda a minha arte e a finalidade de todas as minhas pesquisas: condensar e reunir num o que no homem é fragmento e enigma e terrível acaso.”

(Nietzsche)

i
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3.1    Matrizes das representações sobre os indivíduos cegos

Discutir a temática da cegueira à luz das teorias sociológicas que têm tomado os grupos estigmatizados como objeto de estudo é a tarefa central da qual nos ocuparemos agora e que nos leva, inicialmente, à uma análise acerca das representações de que foram alvo os indivíduos cegos ao longo da história das sociedades e culturas humanas.

Vimos no capítulo anterior que, em quase todas essas sociedades, o repertório de tais representações classificou esses indivíduos como ”seres malditos”, ”marginalizados”. Importanos indagar de que matrizes provieram tais representações. Seriam elas frutos do pensar subjetivo de cada indivíduo em sua experiência pessoal de interação com o ”outro”, ou manifestações objetivas de valores, crenças, modos de ser e agir instituídos e partilhados social e culturalmente?

Em nível do senso comum, observou-se e observa-se ainda hoje em determinados grupos sociais, uma espécie de ”naturalização” do estigma contra as pessoas cegas. A própria cegueira é explicada a partir de uma ”vontade divina” e, conseqüentemente, aqueles que portam essa condição são naturalmente ”diminuídos” ou elevados à categoria de ”seres superiores”19. Esse tipo de compreensão acaba por conceber o

19Os camponeses da região Nordeste costumam explicar a ocorrência de filhos deficientes com a máxima ”Deus quis assim”. Meus pais utilizavamse freqüentemente dela para justificar diante dos outros o nascimento dos seus filhos cegos.
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estigma como algo inerente à própria cegueira e, por assim dizer, inevitável.

O conjunto de tais representações constituem os estereótipos populares acerca das pessoas cegas. Tivemos oportunidade de apresentar os principais na Introdução desta obra. Telford e Saurey (1978: 370), rebateram tais pré-concepções de forma contundente:

”Nada existe de exclusivamente inerente na natureza da cegueira que exija de uma pessoa que seja dócil, indefesa ou dependente. Ela só se torna assim através dos mesmos processos básicos de aprendizagem das pessoas dotadas de visão que desenvolvam as mesmas características”.

O esforço desses autores (ver bibliografia) busca, na verdade, demonstrar que são as condições sócio-culturais, os fatores determinantes na formação da personalidade desses indivíduos e que tão pouco a condição de cegueira confere a seus portadores poderes sobrenaturais.

Ora, retomando nossa questão inicial podemos afirmar que as matrizes de onde provêm as representações sociais sobre os indivíduos cegos não podem ser outras, senão aquelas de onde advêm os esquemas de percepção e interpretação do mundo praticados pelos indivíduos e grupos sociais.

Isto posto, impõe-se uma segunda reflexão: representar o mundo pelos indivíduos é um fenômeno que obedece a que tipos de determinantes? As representações são intrínsecas à natureza subjetiva do homem, refletindo unicamente seu próprio pensar sobre a realidade, ou respondem a determinantes sociais e culturais?

Ao tratar o problema das representações, a ciência social em geral (a Antropologia, Sociologia e a História), oscilou entre dois pontos de vista aparentemente inconciliáveis e que
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culminaram em implicações metodológicas antagônicas entre si. Tratou-se, conforme Bourdieu(1990: 150),

”do objetivismo e subjetivismo, ou se preferirem, o fisicalismo e o psicologismo, que pode tomar diversas colorações: fenomenológica, semiológica, etc. De um lado, a ciênciapode tratar os fatos sociais como ”coisas”, segundo a velha máxima durkheimiana, e assim deixar de lado, tudo o que eles devem, ao fato de serem objetos de conhecimento, ou de desconhecimento na existência social. De outro lado, ela pode reduzir o mundo social às representações que dele se fazem os agentes, e então a tarefa da ciência social consistiria em produzir uma explicação das explicações... produzidas pelos sujeitos sociais.”

Durkheim, ao lado de Marx foi, conforme Bourdieu, quem melhor expressou a posição objetivista.

”Acreditamos fecunda essa idéia de que a vida social deve ser explicada não pela concepção dos que dela participam, mas pelas causas profundas que escapam à consciência” (apud BOURDIEU, 1990: 151).

Assim, enquanto que o objetivismo tem na realidade objetiva, a gênese das representações do senso comum, as quais devem ser descartadas na pesquisa científica, o subjetivismo caminha na direção oposta. Temos, na perspectiva de Alfred Shultz, a filiação fenomenológica a essa posição. Shultz preconiza que o campo de observação do pesquisador da vida social

’possui um sentido e uma estrutura de pertinência específicos para os seres humanos que nela vivem, agem
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e pensam. Mediante uma série de construções de senso comum, eles pré-selecionaram epré-interpretaram esse mundo que apreendem como a realidade de sua vida quotidiana. São esses objetos de pensamento que determinam seu comportamento, motivando-o.”(apud BOURDIEU, 1990: 152)

Shultz coloca, pois, um problema metodológico oposto àquele previsto pela via objetivista, na medida em que leva o pesquisador da realidade social a construir seus ”objetos de conhecimento” tendo como base o pensamento de senso comum dos seres humanos ”que vivem sua vida quotidiana em seu mundo social” (BOURDIEU, 1990: 152).

3.2    Objetivismo e Subjetivismo: necessidade de uma síntese complementar

Do ponto de vista do conhecimento científico, objetivismo e subjetivismo costumam ser vistos em total oposição. No primeiro caso, para construir seus objetos de pesquisa, o pesquisador terá que romper com as representações primeiras (ideologia em Marx, pré-noções , para Durkheim), na busca do ”fato social” puro, a exigir uma análise neutra da parte do pesquisador. No subjetivismo, por sua vez, o conhecimento científico ”construção das construções” (BOURDIEU, 1990:152), está em continuidade com as representações de senso comum que são mesmo a sua base.

A pesquisa científica tem buscado superar tal oposição, tentando operar com uma compreensão e uma conduta metodológica voltada à realização de uma síntese complementar dos dois modelos, aparentemente antagônicos. Uma realização importante nesse caminho aparece nos trabalhos de Bourdieu, e pode ser demonstrada pela compreensão que o autor tem
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acerca das representações e da própria realidade social.

Este autor, ao definir as características do seu trabalho, apresentou essa compreensão nos seguintes termos:

”... Por estruturalismo ouestruturalista, quero dizer que existem no próprio mundo social, e não apenas nos sistemas simbólicos (linguagem, mito, etc), estruturas objetivas, independentes da vontade e da consciência dos agentes, as quais são capazes de orientar ou coagir suas práticas ou representações. Por construtivismo, quero dizer que há, de um lado, uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e ação que são constitutivos do que chamo de habitus, e de outro, das estruturas sociais (em particular do que chamo de campos e grupos) e particularmente do que se costuma chamar de classes sociais” (BOURDIEU, 1990: 149).

Assim, o caminho apontado por Bourdieu para a pesquisa da realidade social instaura uma conduta marcada por um caráter de relação entre sujeito e objeto, idealidade e realidade. Nesse sentido, ele observa:

”Embora com o risco de parecer muito obscuro, poderia resumir numa frase, toda a análise que estou propondo hoje. De um lado, as estruturas objetivas que o sociólogo constrói no momento objetivista, descartando as representações subjetivistas dos agentes são fundamento das representações subjetivas e constituem as coações estruturais que pesam nas interações. Mas, de outro lado, essas representações também devem ser retidas, sobretudo se quisermos explicar as lutas quotidianas individuais ou coletivas, que visam transformar ou conservar essas estruturas” (BOURDIEU, 1990: 153).
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Bourdieu admite que para se superar a oposição entre estrutura e representação, há que se aplicar à realidade social, um modo de pensamento relacionai, que

”identifica o real, não a substância, mas a relações... A realidade social de que falam os objetivistas também é objeto de percepção, e a ciência social deve tomar como objeto não apenas essa realidade, mas também a percepção dessa realidade. As perspectivas, os pontos de vista em função da posição que ocupam no espaço social objetivo que os agentes têm sobre essa realidade (BOURDIEU, 1990: 156-7).

Seguindo a trilha proposta por Bourdieu, podemos agora reavaliar a questão formulada no início do capítulo, ou seja, aquela que indaga acerca das matrizes das representações sobre os indivíduos cegos. Tais representações, fruto dos esquemas de percepção do mundo dos agentes (constitutivos daquilo que Bourdieu chama de ”habitus’), têm sua gênese na sociedade, expressam as perspectivas, os pontos de vista que em função da posição que ocupam no espaço social objetivo, os indivíduos e grupos sociais têm sobre a realidade. Assim, os sistemas simbólicos das diversas culturas (religião, mitos, linguagem, etc), nascidos de situações objetivas próprias a cada sociedade e mais particularmente, de cada grupo social são também o fundamento das representações sobre os indivíduos cegos que na maioria dessas culturas tiveram demarcado seu ”lugar” no espaço social caracterizando-se assim, um claro distanciamento entre esses indivíduos e a parcela mais ampla da sociedade.

3.3  O Pensamento sociológico e os indivíduos cegos: o estigma na perspectiva interacionista de Goffman

A realidade social objeto de nosso estudo (os indivíduos cegos

em sua prática associativista) será agora apreciada do ponto de vista da ciência social, mais particularmente sob a perspectiva da corrente do interacionismo simbólico de Erwing Goffinan.

Não que o indivíduo cego tenha assumido um lugar central na obra de Goffman. Ele o inclui no rol de uma categoria mais ampla, aquela dos grupos estigmatizados, ”inabilitados para uma aceitação plena”, destacando-se aí os portadores de deficiências, homossexuais, prostitutas, viciados em drogas, etc. O estigma aparece como a categoria de análise a partir da qual, Goffman aborda o problema da identidade social desses indivíduos e grupos minoritários.

Os estudos de Goffman têm servido de base para muitas análises que se dedicam à temática da cegueira ou de outras deficiências. Há que se reconhecer, no entanto, os limites de uma teoria que no nosso entender, já por si só não dá conta de uma realidade dinâmica e com características próprias e específicas a cada grupo e a cada tipo de deficiência.

Em princípio, apreciemos a conceituação de estigma formulada por Goffman. O próprio pesquisador reconhece que a sociologia não fez muito esforço no sentido de ”descrever as pré-condições estruturais do estigma, ou mesmo para fornecer uma definição do próprio conceito” (GOFFMAN, 1982: 11) . Reconhecendo que

”a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias”

e que

”os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas” (GOFFMAN, 1982: 11-12),
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define o estigma como sendo inicialmente um atributo que algum indivíduo possui

”e que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria que pudesse ser incluído (...) Sendo assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o à uma pessoa estragada e diminuída” (GOFFMAN, 1982: 12)

O estigma pode ser assim caracterizado como uma

”discrepância entre a identidade virtual (conjunto de expectativas que fazemos com respeito a qualquer pessoa com quem temos contato e que nos leva a incluílo nessa ou naquela categoria), e a identidade social (aquela que o indivíduo prova realmente ter)” (GOFFMAN, 1982: 13)

Onde situam-se, pois, os indivíduos cegos dentro da abordagem interacionista? Goffman os coloca dentro daqueles grupos dos chamados ”desacreditados”, ou seja, aquelas pessoas cujo atributo diferencial é imediatamente visível nas situações de interação social.

Nossa linha de críticas à sua abordagem centra-se, especialmente, no fato de ele haver tomado o estigma e sua manipulação por parte dos grupos estigmatizados como uma categoria com a qual tenta abarcar toda a realidade desses grupos buscando explicar a partir daí, desde as menores frações de comportamento individual, até a cena quotidiana da interação social desses grupos. Com isso, o autor incorre em generalizações que obscurecem as singularidades e especificidades dessa realidade, ditadas por contextos sócioculturais distintos.

Exemplo flagrante dessas generalizações, acha-se no trecho

I

seguinte, conclusivo de sua pesquisa:

”Pode-se considerar estabelecido em primeiro lugar, que as pessoas que têm estigmas diferentes estão numa situação apreciavelmente bastante semelhante e respondem à ela de uma forma também bastante semelhante”. (GOFFMAN, 1982: 141)

As respostas sociais que atestam, ou não, a manipulação e aceitação do estigma: para essa perspectiva parecem convergir todas as descobertas feitas por Goffman na sua investigação sobre o processo de interação entre ”normais” e ”estigmatizados”. Sua concepção inviabiliza uma percepção do indivíduo estigmatizado como um ”sujeito de ação”, capaz de modificar condutas sociais discriminatórias ou mesmo de minimizar efeitos danosos advindos da representação da condição da cegueira como estigmatizante.

Goffman, ao contrário, sempre prevê duas condutas básicas para esse indivíduo: a do ”isolamento social”, ou da busca de uma interação que encontrará a ”compassividade” e a Tjenevolência” daqueles que compartilharem do seu ponto de vista. Nesse sentido, ele afirma:

”Sugeriu-se inicialmente que poderia haver uma discrepância entre a identidade virtual e a identidade real de um indivíduo. Quando conhecida ou manifesta, essa discrepância estraga a sua identidade social. Ela tem como efeito afastar o indivíduo da sociedade edesi mesmo, de tal modo que ele acaba por ser uma pessoa desacreditada frente ao mundo receptivo (...)Na maioria dos casos entretanto, ele descobrirá que há pessoas dispostas a adotar o seu ponto de vista no mundo, e a compartilhar o sentimento de que ele é humano e ”essencialmente” normal, apesar das aparências e a
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despeito de suas próprias dúvidas” (GOFFMAN, 1982:
28-29).

Nosso ponto de vista é inteiramente discordante de tal afirmativa. No caso particular dos indivíduos cegos temos observado que o seu acesso à educação e ao trabalho, modificou fundamentalmente a sua conduta no processo de interação social. Os casos de ”isolamento” são cada vez mais difíceis de caracterizarem-se em indivíduos e situações concretas. A interação tão pouco se dá para que daí advenha benevolência e compassividade, mas, antes para que esse indivíduo possa ser reconhecido como sujeito social era luta por sua cidadania plena. Tem nos parecido que se de fato os indivíduos cegos viveram períodos de completa aceitação do estigma e de completo isolamento, conforme demonstramos na contextualização desse problema, a sua inserção no âmbito da educação e da cultura mais ampla propiciou-lhes uma aguda consciência do seu estigma e um movimento no sentido do seu combate.

A análise de Goffman também não permite uma apreciação das associações de cegos como grupos políticos por excelência, na medida em que o estigma e a sua manipulação por parte desses indivíduos segue sendo a única categoria explicativa para as práticas e ações desses grupos.

Ao tratar da questão da formação de grupos de estigmatizados Goffman prevê um rol muito limitado de ações que podem ser desempenhadas por esses grupos. A seu ver, uma tarefa específica dos representantes desses grupos é

”convencer o público a usar o rótulo social mais flexível à categoria em questão”

E mais adiante, diz que

”outra de suas tarefas usuais éade aparecer como

70

oradores perante diversas platéias de normais e estigmatizados, onde os representantes de grupos apresentam o caso em nome dos estigmatizados, e quando eles próprios são nativos dos grupos, fornecem um modelo vivido de uma realização plenamente normal. São heróis da adaptação, sujeitos a recompensas públicas, por provar que um indivíduo desse tipo pode ser uma boa pessoa” (GOFFMAN, 1982:
33-34).

Em suma, o esforço do indivíduo cego para ser percebido como ”normal”, conforme a previsão de Goffman, parece não encontrar maior confirmação na atualidade da prática desses indivíduos que têm, de fato, buscado lutar pelo reconhecimento da limitação física, sem que isso no entanto venha redundar em desigualdade de oportunidades20.

Embora reconheçamos que a condição da cegueira permite apreciações, práticas e ações estigmatizantes, especialmente nos contatos iniciais dos indivíduos cegos como outros grupos sociais, não queremos tomar o estigma e sua manipulação como sendo a única fonte de explicação para o processo de interação desses indivíduos. O movimento associativista dos cegos, como qualquer outra organização social, enquanto campo de observação da pesquisa sociológica deve ser visto como uma realidade dinâmica, mutável e que propicia múltiplas leituras.

3.4 Por uma compreensão política das Associações de Cegos: os grupos estigmatizados em luta pela cidadania.

A análise de Goffman não valoriza pois, a manipulação do

20 Goffman classifica como ”normificação”, o esforço do indivíduo estigmatizado em se apresentar como uma pessoa comum, ”ainda que não esconda necessariamente seu defeito” (GOFFMAN, 1982: 38).
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estigma como importante estratégia na organização e luta política dos grupos estigmatizados. Sua avaliação parece mesmo confinar essa luta numa inelutável situação cujas conseqüências serão o próprio reforço ao estigma.

”Os problemas associados com a militância são bem conhecidos: quando o objetivo político último é retirar o estigma do atributo diferencial, o indivíduo pode descobrir que seus esforços podem politizar toda sua vida, tornando-a ainda mais diferente da vida normal que lhe foi inicialmente negada” (GOFFMAN,
1982:125)

No nosso entender, o esforço dos indivíduos cegos, no sentido de minimizar a força de estigma que possui a condição da cegueira constitui-se numa importante estratégia política e evidencia uma prática comum a todos os agentes e grupos sociais, ou seja, aquela que Bourdieu classifica como ”luta simbólica” e que pode ser apreciada tanto na sua feição objetiva quanto em seus aspectos subjetivos.

”As lutas simbólicas, a propósito da percepção do mundo social, podem adquirir duas formas diferentes: do lado objetivo, pode-se agir através de ações de representação individuais ou coletivas, destinadas a mostrar e a fazer valer determinadas realidades. Penso por exemplo, nas manifestações que têm como objetivo tornar manifesto um grupo, seu número, sua força, sua coesão, fazê-lo existir visivelmente, e, ao nível individual, em todas as estratégias de apresentação de si tão bem analisadas por Goffman e destinadas a manipular a imagem de si, e sobretudo (isso Goffman esqueceu), de sua posição no espaço social. Do lado subjetivo, pode-se agir tentando mudar as categorias
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de percepção e apreciação do mundo social. As estruturas cognitivas e avaliatórias, as categorias de percepção, os sistemas de classificação, isto é, em essência, as palavras, os nomes que constróem a realidade social tanto quanto o exprimem. Constituem o alvo por excelência da luta política, luta pela imposição do princípio de visão e divisão legítima” (BOURDIEU, 1990: 61-62)

A partir de tal perspectiva, reforçamos nossa percepção da associação de cegos como um grupo político por excelência, bastante semelhante aos vários grupos políticos que permanentemente se constituem na sociedade dando corpo ao fenômeno da interação social.

Esse novo entendimento encontra significativo ponto de apoio na abordagem de Cohen, que observa que

”nas sociedades industriais, não menos que na sociedade primitiva, existe um amplo espectro de funções organizacionais que se manifestam em quase todos os níveis de organização política, e que se concretizam através de formas de atividades simbólicas nãoracionais, e não através de medidas planejadas. A análise da organização dos grupos de interesse demonstra isso com clareza. As sociedades são constituídas por uma grande quantidade de grupos de interesse, de vários tipos e tamanhos, que se confrontam, competem uns com os outros, se aliam, se misturam e se interpenetram, deforma a proteger ou a aumentar a parcela de poder que detêm”. (COHEN, 1978: 78)

Ora, por vezes, a pesquisa social ao apreciar a organização dos grupos estigmatizados tende a analisar essa forma de agrupamento tomando a condição de estigma como sendo o
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interesse único que mobiliza essas minorias, determinando e servindo de explicação para todas as suas práticas e ações enquanto grupo. De fato, a condição da cegueira aparece como o interesse imediatamente mais aparente e visível que determina as práticas de agrupamento desses indivíduos. No entanto, uma gama muito variada de interesses outros ditada pelas condições sócio-econômicas, pela cultura própria a cada sociedade, nos permitem perceber na sua praxis quotidiana, algo muito semelhante à ação daqueles grupos sociais que lutam por bens e serviços, pelo seu reconhecimento e pela conquista de uma melhor posição no espaço social.

Poderíamos assim afirmar que a exemplo de outros grupos sociais, os grupos estigmatizados realizam, na prática, sua ”luta simbólica” tentando impor o seu princípio de ”visão” e ”divisão” do mundo social.

No universo da coletividade cega paraibana temos tomado a SOCEP como um grupo de interesses políticos. É necessário no entanto, que trabalhemos melhor numa definição do conceito de grupo seguindo de perto a análise proposta por Cohen. O autor faz uma nítida distinção entre o que seja uma coletividade e um grupo”:

eVma coletividade sem organização não é um grupo. Uma coletividade somente é, e se torna um grupo quando adquire mecanismos de coordenação direta ou indireta de ação”. (COHEN, 1978: 87)

Cohen clarifica ainda mais sua definição quando afirma que

”a organização de um grupo consiste no desenvolvimento e manutenção de mecanismos ou padrões de atividades que são utilizados para resolver alguns problemas operacionais básicos: a diferenciação, a comunicação, as tomadas de decisão, a autoridade, a ideologia e a disciplina. Um grupo está formalmente

organizado quando essas funções estão dispostas de maneira burocrática, e seus objetivos são especificamente conhecidos”. (COHEN, 1978: 88)

Vemos a SOCEP como um grupo político formal, visto ter a entidade, em sua diretoria, o grupo coordenador de suas ações, além de possuir instrumentos onde estão fixados seus objetivos e metas específicas, ou seja, seu estatuto, seu regimento interno e calendários anuais de suas ações. A entidade é ainda reconhecida de utilidade pública em âmbito federal, estadual e municipal. Os mecanismos de comunicação e de apresentação do grupo realizam-se através de assembléias, reuniões específicas, encontros, seminários, publicações em jornais, etc. e membros da entidade participam de outros grupos formais organizados da sociedade civil21.

A pesquisa sociológica dos grupos estigmatizados deve, pois, buscar apreendê-los na sua verdadeira ação política evidenciada de forma objetiva, no campo administrativo formal de suas associações e, subjetivamente, nos seus modos de pensar, agir, perceber e interpretar o mundo, sua própria realidade expressando de modo claro sua luta sistemática pela conquista de direitos de cidadania.

No caso particular dos indivíduos cegos, vimos como durante muitos séculos, diversas sociedades os relegaram à condição de ”não-pessoas” e vislumbramos a lenta emergência desses indivíduos na sua luta para serem reconhecidos como sujeitos

21Cahen (COHEN, 1978:88), faz uma diferenciação entre grupos formais e informais. A seu ver, nas sociedades industriais liberais e avançadas, existem certas condições estruturais nas quais determinados grupos de interesse não podem organizar-se formalmente. Nesses casos, a organização poderia ter a oposição do Estado, de outros grupos de interesse dentro do Estado, ou ainda ser inteiramente incompatível com os princípios básicos da sociedade . Esses grupos informais são, aliás, o objeto central da pesquisa do autor.
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sociais, graças ao seu acesso à educação e ao trabalho como importantes fontes para a diminuição da força do estigma contra a cegueira, e como fatores relevantes no seu processo de conscientização e politização.

Educação e trabalho. Esse binômio parece mesmo ter permitido aos indivíduos cegos, habilitarem-se para uma participação efetiva no usufruto de direitos de cidadania. Assim, o modelo associativo posto em prática por esses indivíduos no Brasil, especialmente a partir da segunda metade do século XX, aparece como o instrumento privilegiado para a organização de sua luta, claramente voltada à melhoria de sua posição no espaço social, nitidamente destinada a tentar subtraí-los da condição de ”cidadãos subalternizados”, para usarmos a expressão de Manzini-Covre (1994).

A cidadania tem surgido com muita evidência na atualidade, não somente como uma categoria de análise nos trabalhos acadêmicos e científicos, mas, também nos discursos religiosos, políticos e econômicos. Com ampla disseminação nos meios de comunicação de massa tem servido como estratégia mobilizadora das ações dos movimentos sociais organizados, nas suas lutas quotidianas.

A cidadania, enquanto idéia, repousa no princípio da igualdade universal conferida a todos os indivíduos, independentemente de raça, credo religioso, condições sócioeconômicas, etc. Este princípio acha-se estabelecido na Organização das Nações Unidas (ONU) que sofre influência marcante das cartas de direitos dos Estados Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1789). A cidadania envolve, pois, os direitos dos indivíduos e o seu usufruto inclui também, obrigações por parte dos cidadãos.

Um autor que constitui referência indispensável para a abordagem histórica do desenvolvimento da cidadania é Alfred T. Marshall (1967). Para ele, a cidadania envolve três elementos básicos, compondo os direitos dos indivíduos: o elemento civil,

I

o elemento político e o elemento social. O autor define esses três elementos do seguinte modo:

”O elemento civil se compõe dos direitos necessários da liberdade individual: a liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e crença. O direito à liberdade de concluir contratos válidos, e o direito à justiça. (...) O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade”. (MARSHALL, 1967: 63-64)22

Nas sociedades antigas, esses três elementos da cidadania achavam-se fundidos num só. Isso porque nessas sociedades, as instituições estavam como que amalgamadas. As origens da cidadania remontam, na civilização ocidental, ao surgimento das primeiras cidades gregas, quando instituem-se as esferas do particular e do público e onde impera a idéia do homem livre, com direitos e obrigações23.

No período feudal, caracterizado pelo status de nascimento como marca distintiva de classe e medida da desigualdade social, inexistia, segundo Marshall, um código uniforme de direitos e deveres

”com os quais todos os homens, nobres e plebeus, livres e servos eram investidos em virtude de sua participação na sociedade” (MARSHAL, 1967: 64).

^Marshall diz que os direitos civis associam-se aos tribunais como suas instituições correspondentes. O Parlamento e os Conselhos de Governo são as instituições correspondentes aos direitos políticos, enquanto que os direitos sociais associam-se ao sistema educacional e aos serviços sociais.

^Note-se entretanto, que a cidadania da polis grega excluía as mulheres, os escravos, as crianças e, naturalmente, as pessoas deficientes.
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Assim, se no período feudal a cidadania assenta-se no status de nascimento, a história do seu desenvolvimento mostra como, pouco a pouco, esse princípio passa a vincular-se à idéia de propriedade.

Os estudiosos dessa temática vinculam o desenvolvimento da cidadania ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Marshall mostra, entretanto, que o desenvolvimento de uma cidadania nacional teve como um primeiro marco importante, o estabelecimento da Justiça Real Inglesa para definir e defender os direitos civis do indivíduo com base no direito consuetudinário do país, fato este datado do século XII.

Parece residir também aí, a gênese do processo de separação dos elementos civis, políticos e sociais da cidadania, na medida em que os poderes do Parlamento passaram a estar concentrados no Governo Nacional descartando-se, pouco a pouco, as funções judiciais que, até então, pertenciam à Cúria Regia. Os direitos sociais que à época concentravam-se na participação da comunidade, nas vilas, nas cidades e nas guildas foram, gradativamente, dissolvidos pela mudança econômica até que nada restou, senão, a ”Poor Law”24 (Lei dos Pobres) já à época da Revolução Industrial.

A racionalização gradativa por parte do Estado, dos direitos de cidadania provocou de fato, um divórcio tão nítido entre esses três elementos, ao ponto de Marshall atribuir o período de formação e vida de cada um deles a um século diferente, ou seja, os direitos civis como desenvolvendo-se no Século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX25.

24 ”Na Inglaterra, o Estado assumiu o dever de assistir aos pobres, decretando, em 1573, um imposto sobre as propriedades reais e, em 1601, com a conhecida Lei dos Pobres, sancionada pela rainha Elizabeth I” (SOMBRA, 1983:23)

^Marshall adverte no entanto, que esses períodos devem ser vistos com um certo entrelaçamento, especialmente tratando-se dos períodos de desenvolvimento dos direitos políticos e dos direitos sociais.
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Não sendo tarefa central do nosso estudo comentar de forma exaustiva a magistral obra de Marshall, mas antes buscar no seu trabalho aportes para a definição do conceito de cidadania fiquemos, por hora, com a síntese do seu pensamento sobre o conceito em si. A seu ver, a cidadania

”é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status.” (MARSHAL, 1967:
77)

Explicitando melhor sua compreensão sobre o conceito, ele adianta:

”Numa passagem que citei há pouco, Maine se referiu ás sociedades pré-feudais como unidas por um sentimento, e recrutadas por uma ficção. Ele se referia ao parentesco ou ao mito de uma descendência comum. A cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto de participação numa comunidade, baseado numa lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos” (MARSHAL, 1968: 84).

De fato, é a partir da luta quotidiana dos trabalhadores, dos movimentos sociais organizados, que podemos apreciar a construção da cidadania desses grupos ou, no dizer de MANZINI-COVRE (1994: 10),

”só existe cidadania se houver prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da pugna
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para fazer valer os direitos do cidadão. Nesse sentido, a prática da cidadania pode ser a estratégia por excelência para a construção de uma sociedade melhor.”

Manzini-Covre, provavelmente inspirada pela luta dos movimentos sociais organizados do Brasil (anos 80 a 90), tenta ampliar a sua própria compreensão de cidadania:

”Desse modo, penso que a cidadania é o próprio direito à vida, no sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa ser construído coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel dos homens no universo” (MANZINI-COVRE, 1994: 11)

Entretanto, não podemos apreciar o processo de desenvolvimento da cidadania somente do ponto de vista da sua dimensão político-participativa porque, embora tratandose de um processo eminentemente emancipatório, envolve uma nítida dimensão econômico-produtiva. Apesar da nossa análise privilegiar a dimensão político-participativa da luta pela cidadania dos indivíduos cegos, não podemos obscurecer o fato de que as condições sócio-econômicas de vida desse segmento social advindo, em grande parte, das camadas mais pobres da população são extremamente relevantes para o desenvolvimento de um processo de cidadania marcado, também, pelo estigma da pobreza e pelas conseqüências daí advindas.

Encontramos na concepção de Demo (1992: 17) uma conceituação genérica de cidadania, na qual, o autor tenta abarcar as duas dimensões na sua apreciação do desenvolvimento desse processo. É assim que ele define cidadania como
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”umprocesso histórico de conquista popular, através do qual a sociedade adquire progressivamente condições de tornar-se sujeito histórico consciente e organizado, com capacidade de conceber e organizar projeto próprio.”26

No campo da qualificação política, Demo considera como fatores relevantes e fundamentais no processo de desenvolvimento da cidadania, o fenômeno associativo envolvendo os sindicatos, associações em geral e partidos políticos, bem como instrumentações públicas de serviços da cidadania (desde os serviços públicos diretamente relacionados, sobretudo, com a educação básica, acesso à justiça, até a posse de documentos fundamentais para a pessoa ser reconhecida como sujeito social).

O autor evidencia, aliás, a estreita correlação existente entre cidadania e associativismo, entendendo este último como

”o processo pelo qual as pessoas descobrem e efetivam as condições básicas para um projeto próprio de desenvolvimento. Significa também o reconhecimento de que cidadania individual tem seu lugar, mas a competente é organizada coletivamente. No fundo, é impraticável a emancipação isolada, não só porque seria prepotência ou ingenuidade, mas sobretudo, porque faz parte da noção do social” (DEMO, 1992: 73)

Compreendendo a SOCEP como um instrumento privilegiado dentro da realidade paraibana, onde se configura a luta de seus associados cegos por sua cidadania importa-nos agora conhecer os mecanismos através dos quais essa luta se

^O autor também privilegia em suas pesquisas, a dimensão políticoparticipativa da cidadania, trabalhando basicamente com associações comunitárias e sindicatos.
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realiza, assim como penetrar no próprio imaginário dos indivíduos cegos ligados à associação, para aí apreciar suas visões de mundo sobre essa luta e sobre a própria associação, seu grau de importância como instrumento político de acesso a direitos de cidadania.

Tentaremos demonstrar que a luta desses indivíduos, antes de revelar uma mera possessão e aceitação do estigma é uma luta por bens e serviços, luta pelo reconhecimento desses indivíduos como sujeitos sociais a qual muitas vezes incorpora práticas e ações tidas como estigmatizantes, o que embora pareça paradoxal revela-se como uma estratégia para a melhoria da posição que esses indivíduos ocupam no espaço social.
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CAPÍTULO 4

A SOCEP: SUA ESTRUTURA SUA CARACTERIZAÇÃO ATUAL

”...a história do mundo vivo se resume na

elaboração de olhos cada vez mais perfeitos no seio de

um Cosmos, onde é possível ver cada vez mais.”

(Teilhard de Chardin)
A história da Sociedade dos Cegos da Paraíba - SOCEP, xJLreconstruída a partir da apreciação de seus documentos administrativos, bem como de artigos jornalísticos que retratam momentos importantes de sua ação quotidiana apresenta um desenvolvimento da associação marcado por três linhas distintas de atuação, cada uma das quais pode ser circunscrita a uma década específica da existência da associação.

Embora não possamos tratar tal circunscrição com rigorosidade numérica, em termos de anos, nem perder de vista a perspectiva de um nítido entrelaçamento entre essas três linhas de atuação (especialmente a partir dos anos 80) fomos levados a aferir certo grau de importância a uma tendência presente nos documentos analisados, a qual nos faz tomar o período inicial da SOCÉP (década de 70), como marcadamente orientado para uma política de assistência e de proteção aos cegos.

1 Os anos 80 parecem marcar uma nova etapa no

desenvolvimento da SOCEP. É o período em que a entidade caminhará para uma inserção mais efetiva no movimento nacional dos portadores de deficiência e, em âmbito estadual assumirá um nítido papel reivindicatório e politizador de seus associados. A década de 90 encontrará uma associação melhor estruturada administrativa e burocraticamente. Este será o período em que a entidade combinará práticas reivindicatórias e ações nitidamente voltadas à capacitação profissional dos seus associados e sua conseqüente integração ao mercado de trabalho.

Discorreremos sobre cada época com a devida ilustração
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documental sem, no entanto, obscurecermos o fato de que as políticas de ação da SOCEP no processo de luta pela cidadania dos indivíduos cegos, em geral, combinaram o modelo assistencialista com ações voltadas à sua emancipação social.

4,1    ”Um Lar Para os Cegos Maiores”: A SOCEP sob o signo da Assistência

A SOCEP somente assumiu legalmente sua rubrica atual em 1975. Embora os registros históricos datem sua fundação em 15 de novembro de 1973, a primeira associação de cegos surgida naquele ano denominava-se ”Lar dos Cegos Maiores” e sua criação, idealizada por quatro cegos recém-saídos do Instituto Adalgisa Cunha, contou com o apoio da filantropa Evelina Maroja Limeira.

A entidade não nasceu como SOCEP e a sua rubrica original de certo modo sintetizava um modelo de organização nitidamente voltada ao assistencialismo que marcaria o desempenho da entidade durante toda a década de 70.

Uma situação concreta específica orientou esse pequeno grupo de indivíduos cegos rumo ao associativismo. Em 1972, cumprindo uma orientação nacional que vinha sendo seguida pela maior parte das escolas residenciais para cegos no Brasil, o Instituto dos Cegos Adalgisa Cunha passou a dispensar seus internos cegos com mais de 18 anos27.

27Minhas reminiscências desse período trazem à tona situações algumas delas curiosas, na tentativa de dar soluçOes a alguns casos em que- era necessário arranjar-se moradia imediata. Aconteceram alguns casamentos de pessoas cegas com idade avançada. Criou-se também uma república para moças cegas devidamente integradas ao mercado de trabalho. Outros foram recebidos por parentes na zona urbana de João Pessoa e houve casos de cegos que retornaram às suas localidades de origem, no interior do Estado.
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Desenraizados de uma longa experiência de vida em escola residencial na qual estavam plenamente assistidos nas suas necessidades básicas, esses indivíduos pensaram seu modelo original de associação na perspectiva de reapropriação do ”lugar” original que haviam perdido.

Assim nasceu o ”Lar dos Cegos Maiores” como uma entidade de ”amparo e proteção” aos cegos, conforme está dito na sua ata de fundação, datada de 17 de setembro de 1973. No entanto, no mesmo ano, conforme nos revelou em entrevista um dos fundadores da SOCEP, outro grupo também planejava a criação de uma associação recreativa e cultural. Diz o entrevistado:

”Ainda em 73, dona Evelina Maroja aceitou transferir toda a documentação do Lar dos Cegos Maiores para a SOCEP, fundindo duas entidades numa só. Ela percebeu que o nosso grupo era mais organizado. Agora havia um problema: toda essa documentação achava-se nas mãos de Manuel Paulino28. Houve muita confusão até que ele concordasse em fundir as duas entidades”.

De fato são de 1975 os registros legais que confirmam a transformação do ”Lar dos Cegos Maiores” em Sociedade dos Cegos da Paraíba. Esse trâmite se deu em 9 de julho daquele ano, em uma assembléia geral extraordinária convocada para esse fim e para a escolha dos novos dirigentes da entidade.

Assim, ao incorporar toda a documentação do ”Lar dos Cegos Maiores” a SOCEP também assumiria sua linha de ação nitidamente protecionista e assistencial, durante essa primeira década. Signos claros dessa época aparecem em ofícios e outros documentos expedidos pela associação. Bastante ilustrativo é o texto seguinte do ofício dirigido à Fiat Lux, era fevereiro de
1974:

^Manuel Paulino era o líder do grupo de cegos que organizou o ”Lar dos Cegos Maiores”
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limos Srs. Diretores da Fiat Lux: Já que não temos a alegria de ver o brilho colorido dos fósforos da Fiat Lux desejaríamos sentir o calor humano de seus diretores, nos ajudando a construir o ”Lar dos Cegos Maiores” da Paraíba, onde o cego maior, desamparado e em situação difícil terá abrigo e poderá desenvolver suas atividades em trabalhos manuais (...).”

É sobretudo em seu estatuto original que a SOCEP estabelece as linhas de sua política de assistência. Diz o documento em seu artigo Io:

”A Sociedade dos Cegos da Paraíba (SOCEP), fundada em 15 de novembro de 1973, em João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, onde tem sede e foro, é uma associação civil de caráter privado, filantrópica, sem fins lucrativos e de duração indeterminada”.

E mais adiante em seu artigo 3o:

”São fins e objetivos da instituição: Desenvolver entre seus associados cegos maiores de 18 anos, a quem se destina, a instituição: a) Educação intelectual e técnica, religiosa e moral e cívica; b) Promovê-lo socialmente, através de trabalho sistemático e produtivo; c) Prestarlhes e às suas famílias quando desamparadas, conveniente assistência econômica e financeira possibilitando sobremodo as garantias de previdência, cumprindo os dispositivos legais”29

O artigo 4o também merece atenção, na medida em que

29 Veremos como pouco a pouco as reformas estatutárias da SOCEP caminharão no sentido de minimizaçâo de uma política somente de assistência.
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parece refletir o desejo de recomposição semelhante ao da escola residencial:

de um espaço

”Para atingir mais rápido e facilmente suas metas e objetivos a SOCEP manterá- a) Fábrica de vassouras; b) Agência de trabalho e emprego; c) Centro de recreação e sua biblioteca, discoteca e jogos”30.

Nos seus primórdios, em que se diferencia a SOCEP dos antigos agrupamentos de cegos dedicados à mendicância? Se o passo inicial dos associados foi o de tentar a criação de um lugar semelhante ao internato (”Lar dos Cegos Maiores”), a prática quotidiana desses indivíduos remeteu-os a uma experiência nova na construção do seu modelo de associação.

Conforme nos relata um dos entrevistados

”nossa experiência nos mostrou que só a filantropia não levaria a nada. A gente notava que aqueles indivíduos que recebiam ajuda financeira da SOCEP, com o tempo voltavam com as mesmas necessidades. A gente deduziu que aquela política estava errada. A gente estava dando o peixe e não estava lhes ensinando a pescar.”

De fato, essa era a primeira resposta social do grupo que, fora dos muros de uma escola residencial, organizava e dava vida à sua luta para que esses indivíduos pudessem ser percebidos como sujeitos de ação e de construção de sua história.

4.2 Por uma Associação Reivindicatôria

Conforme já frisamos em outros momentos desse trabalho

30 A entidade manteve no período 1973/75, uma pequena oficina de vassouras no Instituto dos Cegos Adalgisa Cunha. Os outros serviços nunca foram implantados, visto que a entidade não chegou ainda a construir sua sede própria.
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(vide Introdução), tem sido uma característica marcante nas práticas da SOCEP, a adoção de ações que ora combatem ora reforçam o estigma. A década de 80, porém, inaugurou uma nova etapa na vida da associação, evidenciada por uma atuação marcante junto ao movimento nacional de portadores de deficiência, o que lhe permitiu afirmar-se, na Paraíba, com um papel nitidamente reivindicativo e politizador dos seus associados. Em 1979, a entidade enviou pela primeira vez, representantes à Assembléia Nacional do Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, com sede no Rio de Janeiro.

Nesse período, além dos seus fóruns específicos de (assembléias, encontros, seminários), a entidade também tornou pública essa nova feição reivindicativa, através das páginas dos jornais locais. O jornal O Norte, em sua edição de
23 de abril de 1982 noticiou a realização do I Encontro da Pessoa Deficiente, organizado pela SOCEP e pela Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes - FCD, o qual reuniu centenas de portadores de deficiência da Paraíba. Do evento originaramse três documentos. O primeiro, a SOCEP encaminhou à Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado reivindicando oportunidade de trabalho para as pessoas cegas nas repartições públicas; um outro, dirigido ao Conselho Deliberativo do Instituto dos Cegos, reivindicou a participação de pessoas cegas ligadas à escola, nas eleições para a escolha de seus dirigentes; um terceiro documento, encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, solicitava que ficasse a cargo da SOCEP, a designação da comissão responsável pela transcrição do voto braille dos eleitores cegos 81.

31 Posteriormente, em uma reunião com membros da SOCEP e os dirigentes do TRE, acordou-se que os eleitores cegos, naquelas eleições de 1982, tanto poderiam votar em braille como em tinta, instituindo-se que o voto em tinta poderia ser assinalado por uma pessoa da estrita confiança do eleitor cego. Ao solicitarem as duas modalidades de votação, os cegos buscavam assegurar o maior número possível de votos válidos desse segmento. Isto porque muitos eleitores cegos não dominam o método braille.
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Os jornais locais também noticiaram a realização da Assembléia Nacional do Conselho Brasileiro para o Bem-estar dos cegos na Paraíba, em março de 1983 e tendo a SOCEP à frente de sua organização. Este seria um feito histórico para a entidade, já que pela primeira vez em mais de vinte anos, a citada assembléia deixaria sua sede no Rio de Janeiro, para instalar-se numa cidade da região Nordeste, mais particularmente em João Pessoa.

Em 1984, a SOCEP convocou seus associados para uma primeira reforma dos seus estatutos. Esse fato pode ser visto como demonstrativo de uma preocupação da entidade em reforçar o seu papel reivindicativo e de organização de sua luta pela emancipação social das pessoas cegas no Estado.

Na verdade, as modificações não foram muito profundas, entretanto, um fato nos chamou a atenção confirmando nossa percepção da SOCEP como uma entidade que buscava orientar suas ações para a reivindicação e a politização dos seus associados. Nessa reforma, a alínea ”c” do artigo Terceiro foi totalmente suprimida. Justo aquela que assegurava abrigo, proteção e assistência financeira aos indivíduos cegos desamparados (Ver 4.2).

Outra reforma estatutária seria promovida em 1989. O artigo Terceiro, agora, ganharia uma redação totalmente nova que definiu o novo perfil da entidade. Diz o citado artigo:

”A SOCEP tem por finalidade a união dos cegos, sua promoção e integração social através da educação, da profissionalização e da defesa de seus direitos e interesses”.

Outras estratégias para o alcance dessas metas também foram propostas, conforme o estabelecido no artigo 4o do documento:

”Para a consecução de suas finalidades a associação
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se propõe a: a) Criar um setor profissionalizante com núcleo de produção e atendimento a atividades ocupacionais; b) Criar um departamento de lazer, esporte e educação: c) Implantar salas para o ensino de Io grau e atividades complementares; d) Promovê-lo (sic) socialmente, através do trabalho sistemático e produtivo; e) Participar, sempre que possível, dos congressos regionais, nacionais ou internacionais de deficientes visuais, especialmente daqueles que objetivam o desenvolvimento e a promoção dos deficientes visuais.”

Já não se tratava, pois, do amparo ou da assistência pura e simples. Os anos 80 teriam uma associação preocupada com uma luta quotidiana na defesa dos direitos civis e sociais dos indivíduos cegos. O ”lugar” de proteção inicialmente pensado pelo grupo fundador do associativismo na Paraíba, o qual nunca chegou a materializar-se, ou seja, uma reapropriação do internato agora tornava-se lugar de organização de indivíduos cegos, num claro espaço de luta pela conquista de sua cidadania plena.

Conforme já foi evidenciado no capítulo 3, só existe cidadania através da prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da defesa incisiva dos direitos dos cidadãos. Nos anos 80 a SOCEP ampliou, sobremaneira, os espaços de organização da sua luta. Assim fez-se representar no movimento regional e nacional. No Estado, através de seus dirigentes colocou-se como porta-voz dos indivíduos cegos frente às instituições governamentais e outros organismos da sociedade civil na defesa dos seus direitos e interesses.

4.3 Por Uma Política de Capacitação

Os primeiros anos da década de 90, quando confrontados
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com os períodos anteriores mostraram uma entidade melhor estruturada do ponto de vista administrativo. A partir daí a associação passou a contar com um quadro funcional permanente (os funcionários são pagos pelo Estado ou Município), o que lhe permite agilidade nas realizações do seu dia-a-dia, assim como uma maior organização dos seus arquivos e de toda a sua documentação.

O seu papel reivindicativo parece estar consolidado. No entanto, conforme o que ficou estabelecido na reforma estatuária de 1989, sua linha básica de atuação se centrará em iniciativas voltadas à capacitação profissional dos indivíduos cegos e em projetos complementares na área da educação.

Intensificaram-se as ações junto às instituições governamentais tendo em vista a consecução de tais objetivos. Ilustram nossa descrição, artigos jornalísticos que narraram alguns desses importantes momentos da SOCEP.

Sob o título ”Ampliação das Atividades Educacionais para
1990”, a SOCEP formulou um projeto junto à Organização Nacional dos Cegos Espanhóis - ONCE e no mesmo ano formulou projetos junto à Secretaria de Educação do Estado e Fundação Educar tendo ministrado cursos de Educação Musical e de Arte Culinária para pessoas cegas.

Já incorporou-se à rotina administrativa da SOCEP, um calendário anual de cursos profissionalizantes e educativos. A formulação de projetos e convênios aparece como a ferramenta indispensável na captação de recursos financeiros para a realização de tais iniciativas. Ao lado de um papel reivindicativo, a SOCEP persegue, pouco a pouco, o caminho já seguido por outras associações de cegos do país que especializam-se também, como prestadoras de serviços. Essa tem sido mesmo uma nova tendência presente no associativismo brasileiro, já que muitas associações têm optado por funcionar também como cooperativas de produção, aptas a prestar serviços não apenas aos indivíduos cegos como também à comunidade em geral.
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O campo de atuação da SOCEP continua alargando-se, na medida em que a entidade tem assento nos conselhos consultivos da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad), do Instituto dos Cegos da Paraíba e desde 1993 ocupa uma cadeira no Conselho Estadual de Saúde.

4.4  Os Associados da SOCEP: Uma Tentativa de Perfil

A quem a SOCEP representa? Uma tentativa de resposta à essa questão, especialmente no que toca ao aspecto quantitativo será sempre parcial e muito mais estimativa. Não se tem notícia de que haja sido realizado no Brasil, nos últimos vinte anos, um censo sobre a população portadora de algum tipo de deficiência. Trabalha-se, pois, a partir das estatísticas da Organização Mundial da Saúde.

No Brasil, esses dados estimam que pelo menos dez por cento da população porta algum tipo de deficiência. O índice de portadores de cegueira não chega a perfazer um por cento dessa população geral de portadores de deficiências. Segundo dados de instituições oficiais, na Paraíba, calcula-se que pelo menos mil pessoas portadoras de cegueira, em números grosseiros, estejam cadastradas em algum serviço de atendimento: escola especializada, centros de atendimento e/ou associações.

Diríamos que a SOCEP não representa sequer 10% dessa demanda, já que conta atualmente com 45 associados. É verdade que na época de sua fundação e pelo menos, até meados dos anos 80 a entidade contava com um quadro social com mais de 80 associados. Em 1985, uma disputa interna provocou um primeiro processo de fragmentação do movimento associativista local, surgindo então a Associação Paraibana de Cegos - APACE. A nova entidade sofreu em 1992 um novo processo de fragmentação. Associados descontentes romperam com a APACE para criarem a Associação Santaritense de Deficientes
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1 i

Visuais ASANDEV preocupada basicamente com o esporte.

Nesse item queremos indicar quem são os associados da SOCEP, que posição ocupam eles no espaço social, ou seja, a que classe pertencem. As tabelas a seguir esboçam esse perfil dos associados da SOCEP, a partir dos critérios seguintes: sexo, faixa etária, grau de escolaridade, experiência em escola residencial, emprego e faixa de renda.32

Tabela 1

Sexo

Faixa Etária

20 a 29 anos

30 a 45 «nos

Acima de 45

Total

Masculino

4

5

8

18

Feminino

10

9

8

27

Tabela 2

Sexo

Grau de Escolaridade

Curso Superior

Segundo Grau

Primeiro Grau

Prim. Grau Incompleto

Analfabeto

Masculino

7

5

1

4

2

Feminino

6

6

4

11

0

Tabela 3

Sexo

Experiência em Intemato

Nível de Emprego

Sim

Não

Empreg.

Desempreg.

Aposent.

Masculino

12

6

9

5

4

Feminino

17

10

11

8

8

32 Observamos que dos sócios empregados, somente um atua no serviço privado e um outro é profissional liberal, o restante ocupa funções no serviço público. A faixa de renda média oscila entre dois e três salários mínimos. A direção da entidade nos informou também que somente dois associados aposentaram-se por tempo de serviço, os outros conquistaram suas aposentadorias pelo expediente legal da chamada ”invalidez”.
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CAPÍTULO 5

A ASSOCIAÇÃO NO IMAGINÁRIO

E NO COTIDIANO DOS

INDIVÍDUOS CEGOS

”Talvez olhando mais além, possamos ver melhor

aqueles que estão mais perto de nós e descobrir

finalmente que o que temos de melhor somos nós

mesmos.” (Herbert de Sousa)
Passaremos a apreciar a associação enquanto instrumento onde se configura, ou não, a luta pela cidadania dos indivíduos cegos, agora sob a perspectiva dos pontos de vista, das representações que dela fazem os agentes, a partir dos seus modos de pensar e perceber essa realidade específica; suas visões de mundo que expressam, sobretudo, a prática de suas relações associativas no seio da SOCEP.

Não podemos, no entanto, perder de vista o fato de que nossa análise, longe de expressar essa realidade em si, especialmente no que toca aos seus aspectos subjetivos é, antes de tudo, uma interpretação parcial e limitada, uma reflexão pessoal sobre práticas, ações e visões de mundo próprias ao segmento aqui abordado.

Vimos como a associação SOCEP envolve agentes que portam uma condição comum: a cegueira, estando por assim dizer, incluídos no rol dos chamados grupos estigmatizados. Nossa análise desloca-se, pois, de uma discussão que privilegie a questão do estigma para apreender na prática dos agentes e, sobretudo, nas suas representações sobre essa prática, a dimensão política do grupo, sua luta simbólica pela imposição do princípio legítimo de ”visão” e de ”divisão” do mundo social.

5.1 - A Natureza das Representações Sobre a SOCEP

Uma indagação que orientou os primeiros passos da nossa pesquisa empírica preocupou-se com os interesses que levaram os indivíduos cegos a buscarem a associação. Em que pese as

99
diferenças discursivas observamos uma relativa homogeneidade na maior parte das respostas à essa questão. De algum modo é como se o grupo partilhasse de um discurso comum para nomear interesses comuns, como: ”desejo de entrosamento”, ”união”, ”integração no movimento”. Vimos como o critério ”experiência em internato” não funcionou como indicador de uma tendência significativa claramente manifestada por parte dos agentes com vivência em escola residencial, para ”reapropriarem o lugar original que haviam perdido” (vide 4.1). Ao contrário, o desejo de ”agrupar-se”, ”fazer novos amigos”, manifestou-se igualmente naqueles entrevistados que não passaram pelo convívio da escola residencial.

Temos tomado a educação e o trabalho como as bases fundamentais para o processo de integração dos indivíduos cegos e como importantes fontes que propiciam a diminuição da força de estigma que possui a cegueira. Sabemos também ser a cegueira um importante princípio de divisão, de clara demarcação social, manifestada simbolicamente na linguagem dos indivíduos cegos, ”nós cegos”, ”os videntes” (pessoas que enxergam). Assim, a experiência comum da cegueira aliada a um conseqüente projeto educacional e de reabilitação leva-nos a perceber todo esse processo atuando como uma ”disposição durável’ , como fator de influência que repercute na prática associativa desses indivíduos, influindo profundamente na formação do ”habitus do grupo” (Bourdieu, 1989: 150) 3S.

33. O habitus pode ser entendido como um conjunto de disposições duráveis (agir, pensar, perceber e sentir) de uma maneira determinada. ”Éo princípio gerador das práticas e representações. O habitus expressase por uma aptidão dos agentes para orientarem-se espontaneamente dentro do espaço social e agir de forma mais ou menos adaptada aos acontecimentos e situações. As disposições que definem o habitus são impostasaos indivíduos por um processo pedagógico e a ação pedagógica mais precoce é aquela que advém do grupo familiar (habitus primários). Adquirido dentro da família é por isso mesmo, o mais decisivo uma vez que passa a condicionar todo o aprendizado posterior na escol, nas relações de trabalho, etc” (apud Brioschi, 1989: 15).
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Esse solo discursivo comum, revelador do habitus do grupo nomeia motivações relativamente homogêneas que levaram esses indivíduos à prática associativa conforme nos revelam alguns depoimentos:

”eu queria me engajar no movimento”,

diz-nos uma estudante universitária desempregada sem experiência de internato. Uma funcionária pública, com grau universitário:

”quando eu entrei na associação o meu objetivo era contribuir, me engajar na luta pelos nossos direitos, apoiar a nossa integração.”

A fala do aposentado, analfabeto, sem experiência de internato, de algum modo também reconfirma esses interesses comuns:

”o que fez eu procurar o SOCEP? É que é bom nós nos encontrarmos. Não é bom a gente se reunir, cada qual contar seus problemas? É bom isso!”

De algum modo, esses discursos remetem-se também à linguagem institucional da SOCEP disseminada em seus estatutos e outros documentos legais que têm como uma das metas da entidade ”a luta pela integração social dos deficientes visuais”.

O ”habitus do grupo” tem mesmo influência profunda no próprio ”pensar” a associação, seja no seu aspecto administrativo e legal, seja na sua prática quotidiana. Conforme tabelas I e II (Vide 4.4), uma boa parcela dos associados passou pela experiência da escola residencial. Mesmo aqueles que não tiveram essa vivência, receberam algum atendimento em
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serviços especializados ou na própria associação. É, pois, a partir da experiência de um processo educacional comum que o grupo estrutura seu imaginário acerca da associação, suas expectativas sobre o seu ”papel social” e sobre o seu devir.

Parece ser, pois, no modelo das instituições prestadoras de serviço que o conjunto dos associados depreende suas visões sobre a associação. Vimos como a própria estrutura físicoadministrativa da associação foi, por muito tempo, pensada nos moldes de uma escola residencial onde se previam serviços como: oficina de vassouras, biblioteca, sala de jogos, discoteca, entre outros (vide IV. 1). As metas básicas da entidade dão ênfase, ainda hoje, a iniciativas educacionais e profissionalizantes. Uma análise que pudesse confrontar os documentos legais da SOCEP com os do Instituto dos Cegos Âdalgisa Cunha (escola de onde adveio a maior parte dos associados), por certo, ilustraria essa nossa análise com maior riqueza de detalhes.

A apreciação dessa questão a partir do discurso dos agentes, revela duas visões distintas acerca da associação, no que se refere a sua prática enquanto representante do grupo frente à sociedade. Há o ”pensar” e o ”perceber” a associação como uma entidade de assistência, muito próxima daquelas instituições de prestação de serviço e o ”pensar” e o ”perceber” a associação como uma entidade reivindicatória e de conscientização.

Para ilustrar a visão de associação assistencial temos o seguinte depoimento da sócia desempregada, primeiro grau incompleto, com bastante tempo de participação na entidade:

”eu fiz um monte de pedidos, mas, nada recebi da SOCEP. A SOCEP deveria dar mais assistência aos sócios que mais precisam.”

O aposentado, analfabeto, expressa-se nesses termos sobre como deveria ser a prática da SOCEP:
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”no meu ponto de ver, era, digamos assim: tem um sócio efetivo, ele tá doente, ele ganha uma ninharia, daquela ninharia que ele ganha, ele tem que tirar o remédio, aquele remédio é indispensável, então a SOCEP tinha que se sentir na obrigação de ajudar, fosse com quanto fosse, no dinheiro daquele remédio.”

Percebemos elementos dessa visão assistencial de associação, também na fala da funcionária pública com grau universitário:

”a primeira preocupação deveria ser com profissionalização, depois da mão-de-obra preparada, a SOCEP deveria procurar o mercado de trabalho (...) eu sou contra essa briga contra o paternalismo. No fim, agente não tem coisa nenhuma, nem com paternalismo, nem sem paternalismo. Eu acho que há necessidade de uma certa assistência aos deficientes visuais.”

Uma visão de associação reivindicatória não aparece apenas no discurso daqueles agentes com um maior grau de escolaridade. O sócio aposentado, analfabeto, nos relata:

”o presidente deve procurar trazer os sócios de volta e exigir deles as obrigações que eles têm. Se somos sócios, a gente tem que contribuir pra poder a gente ter mais força e crescer mais ainda. Nós, como cegos, temos que exigir os nossos direitos quando haver um movimento, agente tem que ser convocado”.

O discurso de um dos dirigentes coloca-se nesses termos:

”eu acho que tudo passa pela conscientização. Para a maioria dos nossos sócios, falta uma maior
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conscientização com relação às questões básicas do cego”.

Esse modo de representar a associação como uma entidade reivindicatória pode ter ganhado maior amplitude e visibilidade no seio da associação a partir da década de oitenta, quando alguns líderes do movimento de cegos participavam também de outras organizações, a exemplo do movimento estudantil e do próprio movimento nacional de portadores de deficiência onde havia facções mais politizadas. Por diversas ocasiões (encontros, assembléias, reuniões de diretoria), caracterizaram-se como verdadeiros espaços de confrontos entre esses dois modos de pensar acerca da associação.

Diríamos que, na atualidade, a SOCEP tenta conciliar os vários interesses envolvidos nessas representações sobre o seu quotidiano. Em sua última reforma estatutária (1989), ao nomear-se legalmente como uma ”entidade reivindicatória” reforçou, sobremodo, esse seu aspecto de grupo político de luta pelos direitos das pessoas cegas.

As representações dos agentes sobre sua associação também podem ser apreciadas sob o ponto de vista da posição que eles ocupam no campo de atuação da entidade sendo, pois, indispensável que caracterizemos o espaço social de interação do grupo, seja no tocante às propriedades comuns dos agentes, seja no âmbito da posição social que lhes é comumente atribuída pela sociedade mais ampla.

5.2  O Espaço Social de Atuação do Grupo SOCEP

É no campo das relações sociais e, mais especificamente, no seio do processo de interação e da prática quotidiana da SOCEP que podemos caracterizar o espaço social de atuação dos indivíduos cegos filiados à entidade.   Do ponto de vista da
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sociedade mais ampla e, levando-se em conta a parcela de ”capital social” que o grupo possui, esses indivíduos podem ser situados no chamado pólo dos ”dominados” M na medida em que a grande maioria dos associados pertence às camadas mais pobres da população. A faixa de renda dos sócios empregados (20, no todo) oscila entre um e cinco salários mínimos. Há apenas dois profissionais com boa faixa de renda. Doze pessoas dependem de aposentadorias da Previdência Social, enquanto que treze sócios acham-se, atualmente, desempregados. Além disso, os sócios possuem em comum a condição da cegueira, fator de clara demarcação social que os diferencia dos indivíduos ditos normais gerando atribuições que comumente os colocam em posição desvantajosa frente à sociedade mais ampla. Sendo assim, o grupo inscreve-se no espaço de atuação dos chamados grupos minoritários, ”estigmatizados” e/ou ”desviantes”, mas, é sobretudo para o campo onde se processa a interação entre os agentes no seio da associação que desejamos voltar nossa atenção para aí evidenciar os elementos que aproximam os agentes na prática quotidiana da SOCEP e aqueles que demonstram posições distintas que eles ocupam no espaço social, em função da parcela de ”capital social que detêm”.

Há duas propriedades que são comuns a todos e que, imediatamente os aproximam. Tratamos, basicamente, da condição da cegueira que aparece como uma motivação inicial

34 A propósito dessas noções, Bourdieu estabelece que um campo se particulariza como um espaço onde se manifestam relações de poder o que implica afirmar que ele se estrutura a partir da distribuição desigual de um ”quantum social” que determina a posição que um agente específico ocupa em seu seio. Esse quantum é denominado por Bourdieu de ”capital social”. Ele estabelece ainda que ”a estrutura do campo pode ser apreendida tomando-se como referência dois pólos opostos: o dos ”dominantes” e o dos ”dominados”. Os agentes que ocupam o primeiro polo são, justamente, aqueles que possuem o máximo de ”capital social”, em contrapartida, aqueles que se situam no polo dos ”dominados” se definem pela ausência ou quase raridade do capital social específico que determina o espaço em questão” (apud Ortiz, 1983: 20).
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para a prática associativa dos agentes. Outra propriedade que eles tem em comum, conforme salientamos anteriormente é o fato de pertencerem na sua grande maioria às camadas mais pobres da população. É, sobretudo, no tocante ao ”capital cultural” (Bourdieu, 1990: 155) que se delineiam distintas posições no campo de atuação do grupo 35.

As tabelas 1 e 2 (vide 4.4) nos apresentam um quadro da distribuição deste capital entre os associados. Vimos que treze pessoas alcançaram grau universitário. Onze cursaram até o Segundo Grau e quinze não chegaram a completar a primeira fase do Primeiro Grau, havendo registro de dois sócios analfabetos.

Temos destacado a importância da Educação no processo de conscientização e de politização dos indivíduos cegos. No seio da SOCEP, o ”capital cultural” funciona como símbolo de poder e prestígio e demarca posições distintas claramente manifestadas no discurso dos agentes. É interessante notar que tanto na diretoria da entidade como no seu Conselho Fiscal há uma predominância de agentes com alto grau de escolaridade, tendência que pode ser observada em quase todas as gestões da entidade.

Assim, o ”ter” e o ”não ter” um maior grau de escolaridade demarca posições distintas reconhecidas simbolicamente no discurso dos agentes. Nesse sentido um analfabeto declara:

”ali na SOCEP eles só dão vez à quem tem estudo”.

O funcionário público com grau universitário exalta sua posição vantajosa em relação aos outros:

”eu me preocupo com o coletivo, agora, muitos

companheiros não podem pensar como eu, porque dependem das melhorias mais elementares”.

A fala de um dirigente nos apresenta claros indícios desta disputa:

”muitas vezes, os cursos que a SOCEP promove são criticados, especialmente por aqueles sócios que não estudaram, que não quiseram aprender o braille.”

Se nos voltarmos, porém, à esfera de interação da SOCEP com outros grupos de interesses específicos, relativamente comuns, ou seja, outras associações de portadores de deficiência com as quais a entidade tem se aliado na sua prática reivindicatória veremos que, também, no espaço de atuação conjunta desses grupos, verifica-se uma disputa simbólica em razão da posição que cada grupo ocupa face ao ”capital social” que detém.

Alguns indícios dessa disputa puderam ser percebidos por nós no discurso dos agentes. A propósito das dificuldades enfrentadas pelo movimento dos cegos, uma entrevistada relata:

”nós, naquela época do Congresso de Recife, demos as mãos aos deficientes físicos. Eles subiram e nós descemos. Foi isso que aconteceu, pelo menos aqui na Paraíba”36.

Outro entrevistado nos relata:

”os deputados federais, os senadores, quando forem

85 Quando falamos em ”capital cultural” dos indivíduos cegos, referimonos, basicamente, à sua trajetória educacional e aos títulos que cada um conseguiu alcançar nesse campo.

36 A associada refere-se ao I Congresso Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência, realizado em Recife (1981) e congregando representantes de todos os tipos de deficiência que se juntaram para formar a ”Coalizão Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência”.
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apresentar um projeto-de-lei, eles tem que saber como vão apresentar esse projeto no Congresso, porque muitos projetos só beneficiam o deficiente físico. Eu acho que isso tá errado. Eu acho que que os benefícios tem que vir para os portadores de deficiência em geral”.

É sabido que na Paraíba as entidades de portadores de deficiência física têm acumulado uma maior parcela de ”capital econômico”. Convênios firmados com empresas como a Telecomunicações da Paraíba -TELPA permitem que essas entidades operem postos de serviços telefônicos empregando um bom número de seus associados e conseguindo meios econômicos de se auto-sustentarem.

O movimento desse segmento também ganha maior visibilidade junto ao campo da política, já que os deficientes físicos, em relação aos deficientes visuais, são em maior número. Esse fenômeno pode ser verificado especialmente nos períodos eleitorais visto que no seio do movimento de deficientes constituem o maior número de eleitores.

Apreciemos, agora, os elementos que evidenciam a dimensão política da SOCEP e que podem confirmar, ou não, a sua qualidade de instrumento de luta pela cidadania dos indivíduos cegos.

5.3 A Dimensão Política do Grupo SOCEP: sua luta pela cidadania

Vimos com Cohen (vide 4.3) que as sociedades são constituídas por diversos grupos de interesse, de variados tipos e tamanhos que, ora se confrontam, competem uns com os outros, ora aliam-se para aumentar a parcela de poder que possuem. De fato, a questão do poder dos grupos estigmatizados não pôde ser ainda convenientemente apreciada no âmbito da

análise sociológica e, mais precisamente, dentro da abordagem interacionista de Goffman.

Acompanhando a trajetória histórica da SOCEP podemos apreciar essa dimensão política do grupo, assim como nítidas manifestações da ”luta simbólica” que se realiza tanto internamente como externamente, naquele espaço de ”confrontos”, ”disputas” e, sobretudo, de ”alianças” com outros grupos de interesses relativamente comuns, ou seja, as outras entidades de portadores de deficiência.

De fato, a história inicial da SOCEP (década de 70) apresenta-nos uma associação extremamente fechada em torno de si mesma, preocupada muito mais em atender a interesses imediatos dos seus associados, dando corpo a um projeto eminentemente assistencial. A década de oitenta será significativamente mais rica no tocante à interação do grupo com outras associações de deficientes a exemplo da Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, Associação de Surdos de João Pessoa, entre outras. Esse foi, também, o período de maior disputa política no seio da associação, onde confrontavam-se visões que problematizavam uma prática associativa fundada na reivindicação ou uma prática associativa baseada na assistência.

O conjunto dos sócios por nós entrevistados fala desse período como tendo sido a ”melhor fase da SOCEF’. Do ponto de vista da sociedade mais ampla, a luta da SOCEP também alcançou maior visibilidade neste período, conforme atestam as notícias jornalísticas que relatam fatos importantes da época (vide 4.2). Na atualidade a SOCEP dá prosseguimento a uma prática que tem na aliança com outras associações de deficientes uma estratégia central para as suas ações reivindicativas pelo acesso a bens e serviços para essa coletividade em geral. No campo específico de sua atuação, tenta harmonizar os interesses e as necessidades dos seus associados. Um dos dirigentes da entidade, traça-nos um rápido panorama desse processo:
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”a SOCEP tem participado de diversos Conselhos junto com outras entidades de portadores de deficiência. No campo da reivindicação, esse ano (1995), encaminhamos um documento conjunto ao governo Antônio Mariz com todas as nossas reivindicações. Na parte que toca unicamente a nós, temos promovido alguns cursos, principalmente de capacitação. Agora, o que agente acha é que falta uma continuidade nesse trabalho, as coisas são feitas deforma meio esporádicas, falta um maior planejamento das ações”.

Entretanto, para melhor caracterizarmos a dimensão política do grupo SOCEP centremos nossa atenção na preocupação que a entidade dispensa ao problema do estigma e do preconceito contra os indivíduos cegos. Essa preocupação aparece tanto no discurso dos agentes quanto na prática quotidiana da entidade. O esforço para retirar o estigma da condição da cegueira é nomeado, simbolicamente, na linguagem dos agentes através da palavra ”conscientização”. Diz-nos um entrevistado:

”eu acho que tudo passa pela conscientização. O cego não pode querer que a sociedade o respeite e o veja como uma pessoa capaz, se ele próprio não fizer por onde”.

Vemos como esse discurso esboça uma vontade de modificar modos de pensar e agir internos do grupo e da própria estrutura social que os discrimina. Vislumbra-se especialmente aí, a dimensão política do grupo que, conforme já vimos (vide 4.3) ao lançar mão dessas estratégias pretende mostrar e fazer valer sua realidade específica, fazê-la existir e ter visibilidade no seio da sociedade mais ampla.

De fato, a conscientização passou a ser uma meta central da SOCEP, de acordo com deliberação do II Encontro Estadual
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de Cegos realizado em outubro de 1993. Em julho de 1995 a entidade formalizou um convênio com a Secretaria de Educação do Estado para a execução de um projeto de conscientização. Diz o texto em sua Justificativa:

”o dia a dia desse segmento demonstra claramente, quer seja nos fatos mais corriqueiros, quer seja nas suas lutas de maior envergadura, que a sociedade ainda lhes nega o direito ao exercício de sua cidadania plena assegurado pela Constituição a todos os indivíduos (...) conscientização pressupõe, pois, ao nosso ver reeducação, revisão de conceitos, atitudes e comportamentos (grifos meus) metas essas que esperamos alcançar a partir de viabilização de programas dessa natureza”.

Ora, o que o grupo tenta não é, senão, reportando-nos à Bourdieu, mudar as categorias de percepção e apreciação do mundo social, as estruturas cognitivas e avaliatórias, as categorias de percepção, os sistemas de classificação, isto é, em essência, as palavras que constróem essa realidade social. Dizendo de outro modo, com suas campanhas de conscientização o grupo pretende a melhoria da sua posição no espaço de interação dos vários grupos sociais37.

O interacionismo simbólico, quando deu atenção a esse fenômeno, o fez unicamente para evidenciar o estigma como uma realidade inelutável contra a qual, a militância política dos grupos estigmatizados somente os conduziria a uma politização de toda a sua vida

”tornando-a ainda mais diferente da vida normal que lhe foi inicialmente negada” (GOFFMANN, 1982:125).

87 O projeto de conscientização da SOCEP a ser executado em 1996, pretende envolver vários movimentos organizados da sociedade, não se restringindo unicamente aos indivíduos cegos, mas, à problemática dos portadores de deficiência em geral.
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Caracterizada a dimensão política do grupo, retomemos a hipótese central proposta em nosso trabalho, ou seja, aquela que investiga se a SOCEP é ou não um instrumento onde se configura a luta pela cidadania dos indivíduos cegos. Teoricamente, trabalhamos com uma compreensão de cidadania que a define como um processo ”emancipatório”,

”um projeto histórico de conquista popular, através do qual a sociedade adquire progressivamente condições de tornar-se sujeito histórico consciente, com capacidade de conceber e organizar projeto próprio” (DEMO: 1992:
17).

Vimos que o fenômeno associativista atua como um fator fundamental num projeto social de cidadania. Nesse sentido, a prática da reivindicação, da apropriação de espaços, aparece como estratégia central dos grupos organizados, na conquista dos seus direitos de cidadania.

Na sua qualidade de associação reivindicatória a SOCEP é, sem sombra de dúvidas, um importante instrumento de luta pelos direitos das pessoas cegas, atuando mesmo como portavoz desses indivíduos, como mediadora dos seus interesses frente aos Estado, às instituições de serviços e aos segmentos organizados da sociedade civil. Vimos como nessa prática reivindicatória a entidade privilegia a composição e a aliança com outros grupos de interesse. Há que se reconhecer, entretanto, que o grupo não possui um projeto orgânico de luta pela cidadania envolvendo ações planejadas e alianças com outros segmentos da sociedade mais ampla, em prol da luta pela melhoria das condições de vida para todos. O que prevalece é a organização unicamente em torno das questões específicas. Um entrevistado expressa essa realidade quando afirma:

”nós, da SOCEP, não sei se por resistência ou por
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acomodação, não temos participado das lutas de outros movimentos populares. Esse é um campo ainda a se trabalhado. A gente perde muito com isso porque há reivindicações que são comuns a todas as pessoas”.

Esse fato não torna a entidade muito diferente de outros movimentos que se envolvem nas suas lutas específicas as quais se concretizam muitas vezes a partir de ações não planejadas e espontâneas. Na verdade, a própria luta pela cidadania, ao ser apreciada na prática quotidiana das instituições, deve ser compreendida como um projeto dinâmico e mutável, em permanente construção e dependente das condições sócioeconômicas dos agentes e das suas próprias percepções e representações que tem influência determinante no ”fazer cotidiano” dessa luta.

Assim, a luta pela cidadania levada a cabo pela SOCEP, ao mesmo tempo em que exterioriza esquemas de percepção e apreciação próprios do habitus do grupo, que influenciam a prática quotidiana da associação é, também, resultante de uma realidade social objetiva que, igualmente, direciona o agir do grupo.

Trata-se, pois, de um projeto de luta corporativista que nem por isso perde o seu aspecto político de conscientização e de emancipação social.

Essa luta não envolve, pois, um projeto de transformação das estruturas sociais vigentes, nem questiona o status quo dominante. A SOCEP colocando-se como mediadora dos indivíduos cegos frente ao Estado, realiza uma luta pelo acesso a bens e serviços, o que a torna bastante semelhante a outros grupos sociais. Mesmo sua luta para transformar velhos esquemas de percepção e classificação dos indivíduos cegos é, ainda, bastante tímida, ”uma luta primária” conforme nos diz um associado. Reside nesse aspecto, porém, a sua dimensão política mais importante a qual evidencia um projeto ainda
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bastante genérico de emancipação social dessa minoria que ainda engrossa os bolsões dos chamados ”cidadãos subalternizados ”.

A luta da SOCEP deve ser percebida pela pesquisa social, não de forma isolada, mas, como uma parcela da própria luta levada a cabo pelos diversos segmentos sociais, dando corpo ao projeto de desenvolvimento da cidadania, próprio da sociedade como um todo. Assim, o próprio êxito da luta da SOCEP depende, sobretudo, das políticas sociais de que são alvo os indivíduos cegos, assim como da legislação que disciplina o desempenho e a aplicação dessas políticas. Em que medida essa legislação dificulta ou facilita o acesso a bens e serviços para esses indivíduos? Até que ponto as políticas públicas de atendimento às pessoas cegas reforçam a sua condição de sujeitos sociais ou de ”cidadãos subalternizados”? Essas questões, de fato, requerem um novo trabalho que possa apreciar, de per si, cada um desses fatores que envolvem a luta da SOCEP, suas demandas para o reconhecimento e a visibilidade do grupo por parte da sociedade mais ampla.
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CONCLUSÕES

”Caminhos não há

mas os pés na grama

os inventarão.”

Ferreira Gullar
Á4

Na pesquisa científica o termo de um trabalho apresentase, muitas vezes, como um espaço para a formulação do novas questões, para a reavaliação do problema de investigação sob uma perspectiva nova a qual deve, entretanto, guardar o seu caráter de complementaridade em relação ao trabalho como um todo. Nossa pesquisa buscou retomar a temática da cegueira, deslocando a análise do foco psicológico e educacional, áreas onde comumente ela tem sido abordada pelas Ciências Humanas, para apreciá-la do ponto de vista da Sociologia, especialmente para aí compreender o fenômeno a.ssociativista dos cegos no seu aspecto político e de luta pela cidadania.

Inicialmente, demonstramos a especificidade desse fenômeno datado no Brasil a partir dos anos 50, sendo mesmo conseqüência da educação e da profissionalização dos indivíduos cegos, processo que somente pôde ser materializado a partir da Terceira década do século XIX com o advento do método Braille. I )e fato, o acesso à leitura e à escrita permitiu a esse segmento palmilhar o caminho da construção de uma história real, palpável, propiciando-lhes a emergência de um processo de conscientização e integração social. O acesso à informação OHcrita foi, na verdade, a chave que permitiu aos cegos partilharem de um código comum a todos os grupos sociais, ou Hoja, o código das trocas culturais que dá substância e solidifica o terreno próprio à interação social.

Essas novas associações, nascidas em geral, da vontade e da ação dos próprios indivíduos cegos, nem sempre foram percebidas como importantes instrumentos políticos da luta pela
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melhoria da sua posição no espaço social. Ao tratar a temática da interação dos grupos estigmatizados, a pesquisa sociológica e, mais particularmente, a corrente do interacionismo simbólico centrou suas análises na questão do estigma e da identidade social desses indivíduos. Nós seguimos um caminho mais ou menos inverso, na medida em que estabelecemos a semelhança desses grupos com quaisquer outros grupos de interesses políticos de que se compõe o tecido das relações sociais. Assim, para estabelecermos a dimensão política das associações de cegos, buscamos apoio não em teorias que, convencionalmente, explicam a interação dos grupos estigmatizados e/ou ”desvíantes”, mas, naquela área da Sociologia que tenta dar conta da interação social dos indivíduos e grupos em geral.

De fato, a ação política desses grupos não é muito diversa da dos outros grupos sociais. Como qualquer movimento social de minorias (negros, índios, homossexuais, etc...) eles têm na manipulação do estigma de seu atributo diferencial, uma importante estratégia política, seja de melhoria da sua posição no espaço social, seja no sentido de se apresentar enquanto grupo, tornar-se visível perante a maioria mais ampla da sociedade ou perante outros grupos e instituições dos quais, depende mais diretamente a consecução dos seus interesses.

Em linguagem de senso comum, diríamos que todos aqueles grupos ou indivíduos que se acham no polo ”dominado”, muitas vezes, ’fazem o jogo” dos ”dominantes”, seja para barganharem poder, seja para tornarem-se visíveis perante estes. É assim que, nas manifestações de comunicação e apresentação de si, manipulam claramente o estigma de seu atributo diferencial em atos e práticas que podem ser percebidos com abundância de detalhes por uma pesquisa empírica que queira abordá-los. Eles devem, entretanto, ser percebidos e interpretados não apenas como meras confirmações da aceitação do estigma, mas, também e, sobretudo, como estratégia política desses grupos.

Trabalhamos empiricamente com a Sociedade dos Cegos
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da Paraíba - SOCEP que inaugurou a prática associativista no Estado, para apreciar o seu caráter de instrumento onde se configura a luta dos indivíduos cegos por direitos de cidadania.

Vimos como o conceito de ”habitus” tornou-se central nessa fase da análise. De fato, a cegueira como condição comum, aliada a processos mais ou menos semelhantes de educação e reabilitação, atua como uma disposição durável de fundamental importância na formação do ”habitus” do grupo. O aprofundamento dessa questão, exige mesmo um passo reflexivo inicial, ou seja, suscita a necessidade de uma pesquisa que possa dar conta das formas de estruturação dos ”habitus” primários dos indivíduos cegos Çhabitus”familiar), assim como a própria formação do ”habitus” do grupo que pode ser depreendida através da análise das instituições de atendimento educacional a essa demanda. Nossa análise não privilegiou o eixo da família por adotar como fulcro de investigação a prática associativa do grupo.

Entretanto, estabelecemos íntima ligação entre essa prática associativa e o habitus do grupo, pois, é certo que os esquemas de apreciação e percepção do mundo social praticados por esses indivíduos, estruturados a partir de experiências anteriores, seja no seio da família, seja na escola residencial, atuam como ”estruturas estruturantes” tanto do imaginário dos indivíduos cegos sobre a associação como da sua prática efetiva na entidade.

Argumentamos na introdução desse trabalho que a prática da SOCEP caracteriza-se por uma ”ambigüidade original”, combinando ações que ora combatem ora reforçam o estigma. Essa prática expressa visões de mundo que se acham em permanente confronto e que percebem a associação ora como ”lugar” de assistência, ora como ”espaço” para a reivindicação. No fazer cotidiano da entidade nem sempre essas duas visões se excluem. Ao contrário, a SOCEP tem esboçado nos últimos anos uma espécie de prática fundada no ”consenso”, onde tenta
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harmonizar os diversos interesses envolvidos nesses modos de pensar dos seus associados.

A década de oitenta expressou esse confronto com maior riqueza de detalhes, chegando-se ao máximo da sua radicalidade em 1985, quando iniciou-se um processo de fragmentação da entidade que culminou com a criação da Associação Paraibana de Cegos - APACE. Esse período histórico do movimento de portadores de deficiência de um modo geral mereceria mesmo um estudo a parte dada a riqueza dos dados nele contidos, os quais poderiam evidenciar, também, o sensível crescimento desse movimento, a exemplo de muitos outros movimentos sociais que emergiram no cenário nacional da época.

A luta política dos grupos estigmatizados quando apreciada do ponto de vista da interação desses grupos entre si e da interação com outros grupos de interesse é, de fato, um terreno fértil para pesquisas que queiram apreciar a luta simbólica desses grupos. Nesse espaço de atuação (e isso pôde ser comprovado ainda que em pequena escala em nosso trabalho), os grupos estão em permanente processo de ”confrontos”, ”disputas” e ”alianças”, dando corpo a essa luta pela imposição do princípio legítimo de visão e divisão do mundo social. Essa parece mesmo ser a prática privilegiada dos grupos estigmatizados na atualidade. A visão da associação como lugar de ”isolamento social” quase não passa hoje de uma metáfora científica. Uma investigação sobre a trajetória histórica das associações de pessoas portadoras de deficiência comprovará, sem dúvida, que elas deixaram, pouco a.pouco, seu lugar específico de atuação para ampliarem seu espaço e aumentarem sua parcela de poder aliando-se com outros grupos de interesses comuns. Provavelmente num futuro, possamos falar de alianças com outros segmentos, abolindo-se assim as fronteiras que ainda separam esses grupos da luta comum dos chamados movimentos populares organizados.
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Verificamos ainda em nossa análise que a luta levada a cabo pelos direitos de cidadania das pessoas cegas, por parte da SOCEP, além de incorporar essa aliança com outros grupos de interesses comuns realiza-se, também, num espaço de estreita aproximação com os poderes constituídos, mais precisamente, com instituições de serviços. A SOCEP, atuando como mediadora dos indivíduos cegos frente ao Estado realiza, basicamente, uma luta pelo acesso a bens e serviços. Há, porém, uma luta situada ainda no terreno da linguagem, a qual visa modificar estruturas subjetivas, ou seja, velhos esquemas de apreciação dos indivíduos cegos como seres ”naturalmente inferiores”. Essa luta é, objetivamente, nomeada pelo grupo como ”processo de conscientização”, através do qual o grupo espera reverter comportamentos e práticas sociais discriminatórias.

Concordamos com Queiroz (1983:120-129 ) quando afirma que

”(...) a generalização contida nas conclusões de uma pesquisa não é nem definitiva, nem universal, é apenas um passo adiante na aquisição de conhecimentos que devem sempre e constantemente ser submetidos ao princípio crítico de uma verificação cada vez mais ampla”.

Nossa pesquisa, ao se desviar das teorias que habitualmente têm dado conta da interpretação do tipo de fenômeno aqui abordado, ao tentar buscar um caminho que nos permitisse conhecer o grupo de cegos naquilo em que ele mais se assemelha a outros grupos sociais é, por excelência, um trabalho que se abre ao debate crítico e a possíveis revisões de idéias que se não são novas, intentam evidenciar e rediscutir a prática associativa dos cegos, especialmente, naquele aspecto que, no nosso entender, tem sido negligenciado pela pesquisa
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sociológica, ou seja, na sua qualidade de prática política de luta por seus direitos de cidadania. Vista de eu privar do conhecimento com quase todos os integrantes da entidade, alguns temiam que eu viesse a divulgar o conteúdo dos seus discursos.

Outro fato deu-se em, pelo menos uma ocasião, quando a minha formação cultural funcionou como um entrave. Um entrevistado mostrou-se resistente em fornecer-me entrevista alegando, claramente, ”não ter cultura” para responder aos meus questionamentos. Ele quis, então, assistir à outra entrevista de um companheiro (com a anuência desse último) e, logo após, espontaneamente, concordou em falar da sua própria experiência. Os dois associados em questão são analfabetos.

O tratamento dos dados foi uma tarefa bastante estafante e árdua. Eu tinha me utilizado da técnica de gravação dos relatos, com as entrevistas concluídas, passei à fase de transcrição dos seus conteúdos para o braille. De posse dos textos escritos, realizei uma leitura linear de cada relato a fim de penetrar os discursos na sua globalidade. Senti-me como que ”perdida” no meio daqueles depoimentos. Queria resguardar o máximo possível no seio da análise, a ”unidade” dos discursos. Percebi, posteriormente, graças ao providencial auxílio do meu Professor-orientador que eu deveria refletir sobre esses dados empíricos a partir de uma retomada das reflexões teóricas e da própria análise documental.

Seguindo a trilha desse encaminhamento a análise prosseguiu com êxito. Da própria teoria que me servira de base, extraí as categorias de análise dos discursos dos agentes, configurando o espaço social de sua atuação, caracterizando a dimensão política do grupo SOCEP e os elementos de sua luta por direitos de cidadania.

A interpretação dos dados funcionou, de fato, como um ”voltar dos meus próprios passos” sobre essa realidade. Assim,
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no trabalho reflexivo, aliei aos dados empíricos o meu próprio conhecimento da prática da SOCEP. Essa minha ”interferência subjetiva”, da qual tive dificuldades de lançar mão, pelo menos, no início do trabalho, embora tivesse sido encorajada a fazer uso da mesma por parte do meu Professor-orientador, só veio enriquecer os resultados da pesquisa.

Ao incorporar nessa pesquisa o imaginário dos indivíduos cegos sobre sua experiência associativa, quis evidenciar uma visão dos grupos estigmatizados dentro da sociologia como ”sujeitos de ação”, que expressam em suas narrativas a realidade social e coletiva por eles incorporada. A opção por essa conduta metodológica e pela teoria que lhe deu suporte implica, pois, numa clara ”intencionalidade”: a de refazer no seio da análise sociológica, ”elos” que possam ligar a prática desses grupos estigmatizados e/ou ”desviantes” à realidade social mais ampla da qual esses grupos não se acham ”apartados” mas que, seja por um artifício científico, seja por um preconceito acadêmico, têm sido vistos como grupos ”à parte” como minorias cuja dimensão política nem sempre é devidamente apreciada no âmbito dessa Ciência Social.
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