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A Antropologia
• “Anthropos” - Homem
• “Logia (Logus)”- Conhecimento
• Conhecer o homem, sob todas as
perspectivas.
• Engloba antropologia cultural, lingüística,
biológica, arqueologia, paleontologia, entre
outros
• Preocupamo-nos com o modo como a
identidade de um grupo é construída e como a
sociedade mais ampla influencia neste
processo.

A Antropologia
• Engana-se quem pensa que antropologia é o
estudo de sociedades indígenas
• Atualmente sabemos que qualquer grupo,
mesmo aqueles do qual o antropólogo faz
parte podem ser por nós estudados
• Antropólogos são desvendadores de lógicas

A Importância da diversidade
já é truísmo dizer que é preciso entender e
respeitar o fato de que, embora todos
tenham direito a igualdade de direitos, o que
nos une verdadeiramente é que enquanto
seres humanos, estamos fadados á
diferenciação.
A diversidade envolve todos os aspectos de
nossa vida.
Mas porque a diversidade é importante?

A Importância da diversidade
Em 1º lugar, por razões de cunho biológico.
a diversidade genética assegura maiores
possibilidades de sobrevivência

Em 2º lugar, pois é através da diversidade que
uma sociedade pode se enriquecer
culturalmente.
“o homem não se enxerga sozinho. Ele preciso do
‘outro’ como seu espelho e guia”
(Roberto da Mata)

Premissas básicas da
antropologia
•
•
•
•
•

A NECESSIDADE CLASSIFICAR
O ETNOCENTRISMO
O RELATIVISMO CULTURAL
O ESTRANHAMENTO
DIVERSIDADE x DESIGUALDADE; e
IGUALDADE x IDENTIFICAÇÃO

A NECESSIDADE
CLASSIFICAR
A cultura é uma lente de leitura de mundo,
podemos dizer que ela também é uma forma
de classificação
Nossa socialização nos leva a achar o nosso
modo de vida o melhor e o mais correto
– classificamos e ordenamos que algumas
pessoas são “normais”, enquanto que outras são
“desviantes”.
– Depois, vêm as subdivisões da divisão.

Etnocentrismo
• vem da junção entre duas palavras:
“ETNO”, que significa grupo e “centrismo”,
que significa colocar alguém ou algo como
centro de referência.
• A antropologia combate o etnocentrismo,
que nada mais é do que achar que a nossa
lógica é melhor que a lógica do outro.
• Etnocentrismo/falta de conhecimento:
preconceito, discriminação e estigma.

Relativismo cultural
• Significa colocar seu próprio ponto de vista
sob suspeita e procurar apreender o ponto
de vista do outro
• A tarefa relativizadora da antropologia é a
de denunciar as lentes como lentes,
lembrando que nenhuma delas é melhor ou
insubstituível.
• Significa também colocar em xeque a
suposição de que a nossa opinião ou
cultura sejam melhores do que a do outro

Estranhamento
• Estranhar significa questionar, ter que
reavaliar, observar e sobretudo, reconhecer e
aceitar a existência da diferença.
• Estranho para nós não significa esquisito e sim
desconhecido.
• Encontro e compreensão de outras formas de
leitura do mundo modifica o olhar sobre nós
mesmos

Diferença X Desigualdade
• Os conceitos de relativismo e estranhamento
recontextualizam o sentido da diferença.
• Não há desigualdade de culturas. Não há grupo
melhor ou pior.
• Desigualdade é hierarquizar a diferença e
condicionar direitos em função disto: “Fulano é
deficiente e não tem direito de freqüentar o
mesmo colégio que eu”.
• Desigualdade é uma forma perversa de lidar
com a diferença.

Igualdade X Identificação.
• Confundir igualdade com idêntico é tão
limitador quanto acreditar em superioridade
de um grupo.
– É discriminatório porque eu não estou
valorizando o outro pelo que ele é, mas pela sua
capacidade de se parecer comigo: “falar através
da voz, escutar através do ouvido...”

• Postular o idêntico é uma forma perversa de
lidar com a igualdade

Igualdade X Identificação.
• O mundo lá fora parece ser feito única e
exclusivamente para pessoas ditas “normais”.
• o mundo parece dizer aos portadores de
deficiência que estes devem se adaptar a ele, tomase a normalidade como parâmetro, excluindo
quem é diferente destes padrões

O grande desafio da antropologia.
• Respeitar a diferença, sem transformá-la em
desigualdade.
• Reivindicar a igualdade de respeito e direitos, sem
atrelá-los a identidade do mesmo.

Colocado por Rousseau
• “Quando se quer estudar os homens, é
preciso olhar para perto de si; mas para
estudar o homem, é preciso aprender a
dirigir para longe o olhar; para descobrir
as propriedades, é preciso primeiro
observar as diferenças” (Rousseau, Essai
sur l`origine das langues, cap VIII).

Rosseau: recusar as identificações
forçadas
• Para aceitar-se nos outros, é preciso primeiro,
recusar-se a si mesmo.
• Proposta de um novo humanismo, diferente da
antiga concepção que se baseava no amor próprio e
no universalismo, sem deter-se na procura e no
amor pelas particularidades, pelo outro, pelo
diferente.
• Universalidade do Homem, mas em culturas
específicas
• Única faculdade que permitiria fazer esta aliança
seria a COMPAIXÃO

A deficiência enquanto um jogo de
espelhos: Conviver.
• Mas como a antropologia pode entender a
lógica e o sentimento do outro?
– A mágica é simples: só entendemos o outro
quando convivemos intimamente com ele.
– É preciso romper o véu de invisibilidade
(vergonha, medo) que envolve portadores de
deficiência, aceitando e convivendo com a
diversidade em todas as suas formas.

A deficiência enquanto um jogo de
espelhos.
• A identidade enquanto processo relacional.
– A percepção de mundo de cada indivíduo é
singular e construída de acordo com vários
aspectos do real.
– A deficiência que o indivíduo porta, vai ser um
item importante para a construção da identidade.
– Como o grupo se vê e como ele é visto pelo
restante da sociedade.

Estigmatização ou O Olhar
Incapacitante.
• A identidade de um portador de deficiência é
construída contra o discurso da negação
imposto pela sociedade envolvente.
• Os portadores de deficiências são julgados
pela marca que possuem, pelo estigma.
• O estigma (atributo depreciativo)é fruto da
desinformação e do desconhecimento sobre
dada realidade.
• Os preconceitos também originam-se no
processo histórico-cultural.

Como e porque construímos os estereótipos
que vinculam deficiência e incapacidade?
• tomamos como parâmetro corporal o corpo dos
gregos, marcado por ideais estéticos de harmonia
entre as partes e o todo, bem como por sua
funcionalidade e proporção.
• desde Descartes, o paradigma da racionalidade
instituiu-se e o conhecimento racional era
identificado como o único correto.
• A deficiência instaura desordens nos planos físicos
e culturais

Como e porque construímos os estereótipos
que vinculam deficiência e incapacidade?
• no que tange a pessoas tanto com déficit
intelectual quanto com paralisia cerebral,
parte do estigma refere-se á dificuldade de
comunicação.
• Influência do que chamamos em antropologia
de “Medo do espelho” : “eu sou eu porque eu
não sou o outro”. Mas poderia ter sido: medo
do auto-reconhecimento. Medo do reflexo
enviesado

Tendência de se tomar o todo pela
parte
• Considera-se o corpo inteiro e, por
conseguinte, a pessoa em sua totalidade
como deficiente e não apenas a parte
lesada.
• Confunde-se diferença com desigualdade:
capacidade X incapacidade
• Usar terminologia adequada: portar uma
deficiência X ser a deficiência

Alteridade.
• É o encontro com o outro e consigo
mesmo.
• portadores de um tipo de deficiência tendem
a se agrupar em grupos de iguais.
• As pessoas ditas “normais” fazem o mesmo.
• Quando estes dois grupos se encontram, dáse a alteridade.

Alteridade.
• Quando há respeito á diversidade, o
encontro com o outro pode ser um rico
momento de partilha de visões de mundo:
entender e aceitar a lógica e o sentimento
do outro.

Barreiras X Desafios
• Derrubar barreiras e superar desafios
para uma convivência sadia entre
portadores ou não portadores de
deficiência é central.

Barreiras X Desafios
• Barreiras físicas x mobilidade/acessibilidade
• Barreiras Atitudinais X Inclusão Social (tb
adaptar as coisas ás pessoas).
• Uniformização/Normalização/Infantilização
x Aceitação da visão do portador de
deficiência.
– pessoas portadoras de deficiência alegam que
não se desenvolvem vínculos entre eles e os
fisioterapeutas e/ou outros profissionais da área
de saúde.

Barreiras X Desafios
• Uniformização/Normalização/Infantilização
x Aceitação da visão do portador de
deficiência.
– Fragmentação X resgatar o holístico.
– Ou seja, os profissionais muitas vezes se
esquecem que por trás do paciente, há uma
pessoa: Alguns aspectos do humano vão além
de se ter ou não uma deficiência
– só eu sei o que é bom, a minha relação será de
superioridade X usar de relativismo

Barreiras X Desafios
– direito á diferença, pelo direito de ser
incomum e de ser valorizada em sua
diferença.
– “Estou cansada de cair, e finamente percebi que o
pessoal da reabilitação quer que eu as use porque é
importante para eles que eu pareça o mais normal
possível. Eles parecem não sintonizar com o fato de
que sou totalmente desfuncional quando as uso. Sou
do jeito que sou e se as pessoas não gostam é
problema delas. De agora em diante pretendo correr
e volta da casa me arrastando, porque é o melhor
funciona para mim”

Barreiras X Desafios
– Respeitar as estruturas cognitivas ímpares
que existem em todo indivíduo ao estabelecer
tratamentos e metas.
– Os profissionais de saúde e a própria família
tendem a infantilizar o portador de
deficiência.
– Infantilizar pode reforçar o estereótipo de
incapacidade.

Barreiras X Desafios
• Barreiras Culturais: Corpo Perfeito e Razão X
Amar seu próprio corpo e Sensibildade.
– Alguns problemas imputados a portadores de
deficiência são na verdade, problemas da cultura mais
ampla na qual este se insere
– Super valorizamos a aparência física
– Nós é que criamos espaços de exclusão e colocamos
nossos bodes expiatórios dentro deles.
– Estar consciente dos próprios atributos e de
valorizá-los. Gostar de si mesmo pode gerar respeito
por parte dos outros. O profissional de reabilitação
deve fazer a sua parte.

Barreiras X Desafios
– Damos demasiada valorização ao intelecto
racional em detrimento da espiritualidade,
da sensibilidade, do afeto.
– Demasiada racionalidade mas sem
destinação humana: gaiola de ferro
– Se valorizássemos mais as especificidades de
cada forma de pensamento, ao invés de
supervalorizar a razão, teríamos uma
sociedade muito mais criativa e
diversificada. Ex: xamãs.

Barreiras X Desafios
• Barreira Conceituais: Incapacidade X
Valorização da Capacidade
– Quanto mais severa for á deficiência, mais ela será
confundida com incapacidade.
– O 1º passo no enfrentamento da deficiência é que o
próprio indivíduo se reconheça como portador de
deficiência.
– Os efeitos incapacitantes de uma deficiência devem
ser aceitos de modo parcial tanto pelos pds quanto
pelos profissionais que lidam com eles. Ex:
Passafaro.
– Não reificar a dicotomia “coitadinho” X “herói”

Encontrar um caminho que
resgate a condição de
diferente sem cair em
nenhum destes dois pólos
de discriminação, de modo
que pessoas portadoras de
deficiência possam ser
valorizadas enquanto
cidadãs, com todos os
direitos e responsabilidades
que lhes cabem.

A dificuldade de se lidar com o outro e com a
diferença que ele representa é na verdade a
contrapartida do medo de enveredar pelos
próprios caminhos e se auto-descobrir.
Perder e encontrar o “outro”, perder e
encontrar-se a si mesmo. Também faz parte
aceitar o outro e mudar a si mesmo, sendo
menos preconceituoso e mais tolerante frente
á diversidade. É possível igualmente
compartilhar diferenças. Tudo isso talvez ao
mesmo tempo. Este processo de descoberta
do outro e de si mesmo faz parte da vida de
todos nós, tenhamos ou não uma deficiência.

É difícil aprender a SER, leva
tempo. Nada nunca termina. A
vida enquanto ciclo se recria a
todo instante e também recria
seus atores.

Prova disto é que as lindas
imagens que nos
acompanharam durante esta
apresentação foram feitas por
pessoas com autismo.
São elas:

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-AAgatha Christie, escritora (dislexia)
Albert Einstein, cientista (dislexia)
Alexander Graham Bell, inventor - telefone (dislexia)
Alexander Pope, escritor (malformações congênitas)
Andrea Bocelli , cantor (cegueira)
Ana Rita de Paula, psicologa (mal congênito progressivo)
Anette Funicello, atriz (esclerose múltipla)
Anisis, faraó da IV Dinastia (cegueira)
Antonio de Cabezón, músico (cegueira)
Antonio Feliciano de Castilho , literato (cegueira)
Antonio Francisco Lisboa, (Aleijadinho) escultor
Ápio Cláudio, cônsul romano (cegueira)
Arthur Clark, (poliomielite)
Auguste Renoir, pintor (artrite reumatóide)
Auguste Rodin, escultor (dislexia)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-BBen Johnson, esportista (dislexia)
Bertha Galeron de Calonne (cegueira e defic. auditiva)
Bispo Hincmar, religioso (cegueira)
Bob Dole, (deficiencia no braço direito)
Boris Casoy, jornalista (poliomielite)
Bruce Jenner, (deficiência de aprendizado)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-CCaio Júlio César imperador romano (tumor cerebral)
Célia Leão , deputada estadual (paraplegia)
Cesar Torres Coronel (cegueira e deficiencia auditiva)
Charles Darwin, cientista (dislexia)
Charlton Heston, ator de cinema (mal de Alzheimer)
Chris Burke, ator americano (síndrome de Down)
Christopher Reeve, artista de cinema (tetraplegia)
Christy Brown, escritor e artista plástico (paralisia cerebral)
Cláudio imperador romano (deficiências múltiplas)
Constantino IX, imperador bizantino (artrite reumatóide)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-DDan Inouye, político americano (amputação)
Demócrito, filósofo (cegueira)
Dennis Byrd, astro do futebol americano (paraplegia)
Dídimo, diretor Escola de Alexandria (cegueira)
Donald Sutherland, ator de cinema (poliomielite)
Dorina Nowill, presidente de fundação (cegueira)
Dorothea Lange, (cegueira)
Dwight Mackintosh, (deficiência mental)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-EEnrico Dandolo, doge de Veneza (cegueira)
Ernesto Nazareth, compositor (deficiência auditiva)
Eugenio Malossi, (cegueira e deficiência auditiva)
Eveno, advinho grego (cegueira)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-FFineu, rei da Tracia (cegueira)
Francisco Goya, pintor (deficiência auditiva)
Frank Williams, ex-piloto (paraplegia)
Franklin D. Roosevelt, estadista (poliomielite)
Frida Kahlo, pintora (poliomielite)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-GGalba, imperador romano (artrite reumatóide)
Galileu Galilei, cientista (cegueira)
General Belisário, general bizantino (cegueira)
Goetz Von Berlichingen, herói medieval (braço amputado)
Greg Louganis, (dislexia)
Gretchen Josephson, (deficiência mental)
Gustave Flaubert, (dislexia)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-HHans Christian Andersen, escritor (dislexia)
Harriet Tubman, (lesão traumática cerebral)
Harry Belafonte, artista de cinema (dislexia)
Heather Whitestone, miss EUA (deficiência autitiva)
Hegesistrato, advinho grego (amputação)
Helen Keller, escritora (cegueira e deficiência auditiva)
Henri Toulouse Lautrec, pintor (problema congênito)
Henry Fawcett, economista e político (cegueira)
Henry Holden, (poliomielite)
Homero , poeta épico grego (cegueira)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-IIda Lupino, artista de cinema (polio)
Ikhnaton, faraó egípcio (epilepsia)
Itzhak Perlman, violinista (poliomielite)
Isaac, patriarca hebreu (cegueira)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-JJackie Stewart, ex piloto de corridas (dislexia)
Jacques Nicholas Thierry, cientista (cegueira)
Jacó, patriarca hebreu (lesão traumática)
Jim Abbott, (amputação de mão)
João do Pulo, atleta (amputação)
João Paulo II, papa (mal de Parkinson)
Joaquin Rodrigo, compositor espanhol (cegueira)
Johannes Kepler, cientista (deficiência visual)
John F. Kennedy, estadista (lesão na coluna)
John Metcalf, (cegueira)
John Milton, poeta inglês (cegueira)
John Wesley Powell, (cegueira)
Jorge Luis Borges, poeta (cegueira)
José Feliciano, (cegueira) - K Katherine Hepburn, atriz de cinema (mal de Parkinson)
Katia, cantora (cegueira)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-LLabda, mãe do rei Cipselo (malformação congênita)
Lars Grael, iatista (amputação de perna)
Laura Bridgman, (cegueira e deficiência auditiva)
Leonard C. Dowdy, (cegueira e deficiência auditiva)
Leonardo DaVinci, inventor (dislexia)
Leonhard Euler, cientista (cegueira)
Licurgo, Rei da Tracia (cego)
Lord Byron, (pé defeituoso)
Loretta Claiborne, atleta (deficiência mental)
Lou Ferrigno, ator (deficiência auditiva)
Louis Braille, (cegueira)
Lucille Ball, atriz de cinema (artrite reumatóide)
Ludwig Van Beethoven, compositor (deficiência auditiva)
Luiz de Camões, escritor (deficiência visual)
Luis III, Rei da Provença e da Itália (cegueira)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-MMargaux Hemmingway, atriz de cinema (dislexia)
Marie Therese Von Paradis, pianista (cegueira)
Marla Runyan, (cegueira)
Marlee Matlin, (deficiência auditiva)
Mel Ferrer, (poliomielite)
Mel Tillis, (gagueira)
Mia Farrow, atriz de cinema (poliomielite)
Mike Utley, (tetraplegia)
Mohammed Ali, pugilista (mal de Parkinson)
Moisés, Patriarca Hebreu (gagueira)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-NNelson Ned, cantor (nanismo)
Nelson Rockefeller, (dislexia)
Nicholas Sauderson, (cegueira)
Noé, Patriarca Hebreu (albinismo)
-OOlga Ivanovna Skorojodova, (cegueira e defic. auditiva)
Othon, Imperador (defeito nas pernas)
Oliver Reed, ator inglês (dislexia)
-PPatricia Neal, (hemiplegia)
Peter Falk, artista de cinema (cegueira parcial)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-RRagnhild Kaata, (cegueira e deficiência auditiva)
Ray Charles, cantor (cegueira)
Renata Tebaldi, cantora lírica (poliomielite)
Richard Pryor, ator de cinema (esclerose múltipla)
Robert J. Smithdas, (cegueira e deficiência auditiva)
Robin Williams, ator (dislexia)
Ronald Reagan, estadista (mal de Alzheimer)
Ronnie Milsap, (cegueira)
Rosangela Berman Bieler, presidente IIDI (paraplegia)
Roma, porteiro de templo egípcio (poliomielite)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-SSammy Davis Jr., artista (deficiência visual)
Sandy Duncan, (deficiência visual)
Santo Egídio, (lesão física)
Santo Herveu, (cegueira)
São Paulo Apóstolo, (deficiência visual)
Sarah Bernhardt, (amputação de perna)
Septímio Severo, (deficiência física)
Siptah, faraó egípcio (poliomielite)
Stephen Hawking, físico (esclerose amiotrófica)
Stevie Wonder, cantor (cegueira)
Sundiata, rei Mali (deficiência física)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-TTeddy Pendergrass, compositor (tetraplegia)
Thomas A. Edison, inventor (dislexia e deficiência auditiva)
Thomas Blacklock, poeta (cegueira)
Terence Parkin, nadador (deficiência auditiva)
Tiresias, sábio grego(cegueira)
Tirteu, professor ateniense (deficiência física)
Tobias, personagem bíblico (cegueira)
Tom Cruise, artista de cinema (dislexia)
Tom Wiggins, pianista (cegueira e deficiência mental)
Tony Meléndez, músico (malformações)
Tutankhamon, faraó egípcio (síndrome de Klippel-Feil)

Gostaria também de apresentar
uma pequena lista de pessoas
com deficiência:
-VValise Amadescu, (cegueira e deficiência auditiva)
Vincent Van Gogh, pintor (dislexia)
Vitélio, imperador romano (deficiência física)
-WWalt Disney, empresário e desenhista (dislexia)
Walter Scott, escritor (poliomielite)
Whoopy Goldberg, atriz de cinema (dislexia)
Wilma Mankiller, (distrofia muscular)
Wilma Rudolph, (síndrome post polio)
William Hickling Prescott, historiador (cegueira)
Winston Churchill, estadista (dislexia)
Woodrow Wilson, estadista (dislexia)

Este material em breve estará
disponível em:

www.mirelaberger.com.br
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