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E que ilha desconhecida é essa que queres ir a 

procura, Se eu to pudesse dizer, então não seria 

desconhecida, A quem ouviste tu falar dela, 

perguntou o rei, agora mais sério, A ninguém, 

Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe, 

Simplesmente porque é impossível que não exista 

uma ilha desconhecida. 

(José Saramago) 



RESUMO 

 
A pesquisa realizada ao longo de dois anos tem como objetivo investigar a relação de pessoas 

com deficiência visual e imagens. Buscando uma relativização do sentido da visão (pessoas que 

enxergam, pessoas com baixa visão e pessoas cegas), assumo a invisibilidade (no caso da 

cegueira) como um terreno de investigação. No campo feito numa aula de artes visuais a 

invisibilidade, fosse por completo ou em certos momentos no caso da baixa visão, estava 

presente e as professoras inventavam recursos para que os alunos criassem suas obras. Diante 

disso, houve uma abertura para o bordado se tornar método de pesquisa e recurso de 

acessibilidade. O primeiro veio ao longo de toda a pesquisa, me auxiliando numa aproximação 

com outra percepção. Já o segundo está presente na oficina de bordado que desenvolvi e planejei 

acessibilizar fotografias deles. Tanto a oficina como a investigação, questionam o corpo como 

um todo e suas diferentes percepções. Afirmar a possibilidade de criação feita por um corpo 

inteiro mesmo sem o sentido da visão (ou parcialmente sem) nos leva a compreender o trabalho 

de campo como um espaço de criatividade onde o bordado pôde adentrar e costurar percepções 

e temporalidades. 

 
Palavras-chave: Fotografia, deficiência visual, bordado, acessibilidade estética. 



ABSTRACT 

 

 
The research carried out over two years aims to investigate the relationship between people 

with visual impairments and images. Searching a relativization of the sense of sight (people 

who see, low vision people and blind people), I assume invisibility (in the case of blindness) as 

a field of investigation. In the field made in a visual arts class, invisibility, whether completely 

or at certain times in the case of low vision, was happening and the teachers invented resources 

for the students to create their works. Therefore, there was an opening for embroidery to 

become a research method and an accessibility resource. The first came throughout the 

research, helping me to get closer to another perception. The second is already present in the 

embroidery workshop that I developed and planned to make their photographs available. Both 

the workshop and the investigation question the body as a whole and its different perceptions. 

Affirming the possibility of creation made by an entire body even without the sense of sight (or 

partially without) leads us to understand fieldwork as a space of creativity where embroidery 

could enter and sew perceptions and temporalities. 

 

Keywords: Photography, visual impairment, embroidery, aesthetic accessibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
A gente usava mais era encher o tempo. Nossa data 

maior era o quando. O quando mandava em nós. A 

gente era o que quisesse só usando esse advérbio. 

(Manoel de Barros) 
 

Figura 1 - Arquivo pessoal 

 

 
Agora já fazem muitos anos, não importa quantos...mas parece vindo de outros tempos 

até. Mas a semente brota aqui hoje. Como não importam quantos anos, escrevo apenas “há 

algum tempo atrás” Começamos assim então: há algum tempo atrás, quando morava em Rio 

das Ostras, estava sentada fazendo pulseiras na sala. A técnica chama macramê e aprendi 

assistindo vídeos na internet. Sendo uma cidade de praia, nas férias era comum que muitos 

familiares vindos de outras cidades ficassem na nossa casa por certo tempo. Era um desses 

períodos: choro de criança, barulho de ventilador, cheiro de cerveja, a temperatura mais quente 

do ano e churrasco. Para fazer essas pulseiras é preciso amarrar algumas linhas em um ponto 

fixo e fazer os pontos com as linhas esticadas. Tinha uma bolsa de linhas enceradas e nesse dia, 

tentando pegar alguma linha do fundo, outras tantas caíram para fora da bolsa. Muito 

concentrada na pulseira, deixei essas linhas rolando pelo chão. 



Um dos primeiros seres que acompanhei o crescimento desde seu nascimento foi minha 

prima, Larah. Conforme muitos outros familiares ela estava de férias nessa casa. Carregando a 

curiosidade dos seus 2, 3 anos, ela me observava silenciosamente fazendo os pontos. Mas como 

nenhuma curiosidade se basta na observação, ela começa a perguntar o que eram as linhas, 

miçangas e o que mais encontrasse na bolsa. Minhas respostas eram breves e sem paciência, 

então ela decidiu se virar sozinha. Pegava as linhas, puxava a ponta… pegava outro rolo de 

linha, tentava encontrar a ponta… De repente ela puxa uma dessas linhas para o alto e no 

instante após a queda do rolo se rastejando pelo chão seu rosto acende com olhos arregalados. 

Ela levanta rápido e começa a correr pela casa, rindo, deixando o rolo para trás. Corro atrás dela 

gritando, seguindo seu caminho marcado pela linha. 

Hoje essa menina é uma jovem adorável de 12 anos. Não corre mais com linhas, prefere 

os celulares (que não deixam de traçar suas linhas virtuais). Como o primeiro ser humano que 

pude acompanhar desde o terceiro dia nesse mundo, Larah acaba por representar os diferentes 

ciclos que me envolvi e/ou pude acompanhar ao longo dos anos. No tempo da história contada 

já flertava com a antropologia, porém era um início. Alguns anos antes, em outra cidade, 

conheci Dona Josefa, que está nomeada no capítulo três, porém sua presença se faz ao longo de 

todo o trabalho. Ela foi a primeira pessoa com deficiência visual que tive contato, quem instigou 

uma criança a observar outra forma de ver tudo que parecia tão óbvio na época para mim. Com 

minha mãe e irmã passamos muitas tardes em sua casa e logo depois de minha mãe cortar os 

cabelos de Rita (sua filha) e Dona Josefa, tomávamos café na mesa de madeira da sala. Nesses 

momentos na mesa, gostava de ver como Dona Josefa se alimentava: o garfo caçando a comida 

cuidadosamente, o tilintar no prato quando batia o garfo na louça, a ligeira falta de paciência da 

sua filha que procurava ajudar a mãe logo depois desse tilintar. Infelizmente ela faleceu antes 

dessa pesquisa se iniciar assumidamente, mas conversando com seus familiares, quando mostrei 

os primeiros rabiscos do projeto, eles se sentiram honrados com a proposta. Quando temia (e 

escrevia) o terceiro capítulo, visitamos Rita após mais de dez anos: a mesa foi posta, o café 

coado e seu carinho na voz continuava o mesmo. Assim, ainda que a pesquisa não tenha sido 

realizada diretamente com Dona Josefa, foi ela quem disparou minha atenção para esse recorte 

e arrematou toda a pesquisa, através de sua filha. 

Retornando para o tempo de Rio das Ostras, foi lá que os caminhos da antropologia 

estavam decididos. Desde os quatorze, com Laís (presente no capítulo três) fotografava com 

câmera analógica. No primeiro semestre comecei a bordar, no quarto conheci a pesquisa de Ana 

Mote que envolve fotografia e bordado. E foi nesse momento que os caminhos começaram a se 

entrelaçar, surgindo abruptamente um recorte. 



O bordado surgiu despretensiosamente, como um dos hobbies que decidia aprender, 

mergulhava e depois largava. Costumava bordar camisas de malha, folhas secas e pequenos 

panos que viraram quadros. Ironicamente o youtube foi meu mentor, mesmo que na infância 

minha mãe tivesse tentado nos ensinar (minha irmã e eu) ponto cruz1. Quando minha avó 

materna me viu bordar pela primeira vez ficou interessada perguntando qual ponto era, qual 

desenho eu faria... Vendo meus bordados de mulheres, frases e silhuetas ela fazia uma careta 

gentil balançando a cabeça, dizia “é cada coisa…”. Ela me contou que bem jovem bordava 

roupas “pra fora” e assim conseguia seu próprio dinheiro. Pensando na pergunta “Por que o 

bordado?” feita por uma amiga antropóloga, percebi que ela vai muito além de um artesanato 

que eu saberia fazer e poderia oferecer como restituição da pesquisa. Para minha avó, o bordado 

foi trabalho, o único que seu pai a permitia fazer. Muitos anos e algumas vidas depois, o bordado 

aparece nos meus dedos, como um trabalho de pesquisa. E assim como Vó Esmeralda encontrou 

alternativas às condições do seu tempo, busco encontrar brechas para bordar dentro da 

academia. 

Apesar da fotografia, bordado e deficiência visual participarem da minha vida de alguma 

forma, por que juntar esses três pilares? A questão pode ser entendida por minhas vivências 

dentro e fora da academia: usar imagens para tornar as pesquisas que fazia mais digeríveis para 

minha mãe, com o Encontro de Saberes, trazer ensinamentos de mestres tradicionais para sala 

de aula, produzir eventos sem financiamento...todas essas experiências se resumem a encontrar 

brechas onde parece não existir. A fotografia e cegueira nasceram de um interesse em investigar 

o invisível, e o bordado se coloca como uma ponte capaz de ligar a arte (supostamente) apenas 

visual com pessoas que não fazem uso desse sentido. Ao longo do percurso, percebo que a 

acessibilidade vai além de traduzir um aparato para outro sentido, mas surge do encontro e 

abertura com as pessoas com deficiência visual. 

Assim, a pesquisa tem por objetivo investigar, por meio da abordagem etnográfica, a 

relação de deficientes visuais com a fotografia, e testar novos métodos de acessibilidade estética 

de imagens usando o bordado como meio de investigação. A questão principal que indagava 

desde o começo da pesquisa era: qual a relação de pessoas cegas com as imagens? A pergunta 

se desdobrava em outras: como se dá o acesso a essas imagens? Dentre os recursos existentes 

de acessibilidade de fotografias, seria possível criar uma nova a partir do bordado? A pesquisa 

teve como base a realização de trabalho de campo, entrevistas e o desenvolvimento de uma 

oficina de bordado, bem como um levantamento bibliográfico da Antropologia. 

 

1 Tipo de bordado feito com pequenos pontos cruzados, formando um X. Diferente do bordado livre, é preciso 

um molde calculado para fazê-lo. 



 

 

 

METODOLOGIA 

 

 
Quando conversava com colegas das ciências sociais sobre a pergunta principal, a 

relação de pessoas cegas e fotografia, muitos estranhavam esse recorte. Esse estranhamento foi 

importante para um auto questionamento da própria pesquisa, se haveria um campo fértil onde 

pudesse pesquisar. Me amparando na tese de Aretha Andrade sobre surdocegueira 

(ANDRADE, 2016), uso seu conceito de inexistência para abordar o início da pesquisa. Com 

Boaventura de Sousa Santos, ela argumenta que devido a falta de reconhecimento das 

especificidades da surdocegueira (incluindo falta de especialistas), eles acabam não 

vivenciando muitas experiências, isolados, vivenciam a inexistência. 

Como primeira aproximação ao campo, fiz um curso de extensão de arte-educação e 

deficiência visual oferecido por uma escola especializada e lá mesmo conversei com algumas 

professoras sobre minha pesquisa. Em uma das aulas de música, nos ensinaram a dança de uma 

música infantil onde todos faziam o movimento chamado pela professora de "amassar o barro". 

Os pés iam se alternando e pisando firme no chão. Até que, numa parte da música em que 

cantavam para chamar alguém para roda, a professora que chamarei de Marina, andou até mim 

e encaixou meu nome na música, cantando que a Potira entraria na roda. Assim que ela me 

guiou para roda, me disse para continuar o movimento dos pés e posicionou seu corpo atrás do 

meu. Com os joelhos encaixados atrás dos meus, ela dobrava alternadamente a perna esquerda 

e direita, fazendo com que eu dobrasse minhas pernas junto dela. Assim, ela ia me conduzindo 

primeiro no mesmo lugar, para em seguida começar a me impulsionar, com pequenos passos, 

para frente. Em volta, olhava as pessoas imitarem os movimentos que Marina me fazia realizar. 

A dança aconteceu na quarta feira, no meu segundo dia de curso. Apesar do primeiro 

dia já ter sido bem diferente do modelo de aulas que estou habituada, em nenhuma aula houve 

tamanha aproximação corporal. Quando vi Marina andando na minha direção, minha primeira 

reação foi a de recusar, mas com a velocidade que ela me puxou para o meio da roda não tive 

tempo. Enquanto dançávamos no meio da roda, minha vergonha inicial me fez desviar o olhar 

das pessoas que nos observavam e se fixar nos meus pés sendo conduzidos pelos dela. Nessa 

condução, que sentia tão invasiva inicialmente, comecei a perceber o quanto ficava belo meus 

pés descalços na frente se mexendo por causa dos pés maiores que vinham atrás. Quando senti 

tudo isso, a vergonha que me fez encarar o chão se transformou em risada olhando nossos pés 

dançarem juntos. 



O que vivenciei no curso de arte e mais expressivamente nessa dança, Bondía chamaria 

de experiência. Segundo ele, a experiência exige uma participação no espaço, uma 

disponibilidade com dedicação de tempo para que a “passagem da existência” (BONDÍA, 2002, 

p. 25) aconteça. Meus desconfortos no meio da roda amassando o barro com Marina, diante de 

tamanha aproximação corporal, me educaram lentamente para o primeiro encontro com o corpo 

que usava o tato de outro. 

Em um segundo momento, realizei a pesquisa de caráter etnográfico na escola já citada, 

no Rio de Janeiro, mais especificamente nas aulas de artes visuais com uma turma do ensino 

médio. No primeiro dia de aula, depois de explicar minha pesquisa, Suelen uma das minhas 

interlocutoras perguntou: “e como você vai fazer isso?”. Por leves segundos suei desejando uma 

resposta, mas assumi em voz alta que não sabia como faria “isso”, porém gostaria de aprender 

com eles. Com Heidegger, Bondía caracteriza o “sujeito da experiência” (BONDÍA, 2002, p. 

25) como alguém disposto a perder suas próprias certezas para se transformar. Na pergunta de 

Suelen e na minha falta de resposta pronta, a abertura estremecia todo meu corpo. Favreet-Saada 

defende uma abordagem semelhante a Bondía: 

 
Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu projeto de 

conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de conhecimento for onipresente, não 

acontece nada. Mas se acontece alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se 

perde em meio a uma aventura, então uma etnografia é possível. (FAVRET-SAADA, 

2005, p.160) 

 
Continuando com Favret-Saada, uma abordagem conversada na orientação foi ir a 

campo sem leituras muito aprofundadas sobre o tema da cegueira, pois o campo iria acionar os 

autores, não o contrário. Desde o curso arte e educação “eles exigiam de mim que eu 

experimentasse pessoalmente por minha própria conta – não por aquela da ciência” (FAVRET- 

SAADA, 2005, p. 157). O movimento de ir a campo de certo modo crua teoricamente, me 

possibilitou compreender como eles inventavam a si mesmos e como produziam artes visuais 

(WAGNER, 2017), evitando um cabo de guerra entre teoria e empiria. Além disso, desde o 

curso arte-educação, meu corpo estava em conflito com a proximidade presente ali. Pusseti 

escreve: “sensações são portanto muito mais do que modalidade de pensamento e produção de 

significado: eles constroem a natureza do corpo, a percepção do mundo e a vida emocional dos 

indivíduos” (PUSSETTI, 2016, p. 42). O desconforto sentido me inaugurou naquele mundo, 

demonstrando as potências do tato ― o sentido que mais investiguei ao longo dos capítulos. 

Defendendo a “imersão participante” (PUSSETI, 2016, p. 45), abordagem de 

Malinowski transformada por Jon Mitchell. Como Pussetti não desviei dos sentimentos 



provocados em mim e por mim em campo. Quando me despedia e Suelen perguntava “você vai 

voltar?” ou quando voltei a campo em março de 2020 e ela disse ter sentido saudade ― para 

além de qualquer teoria ― era a confirmação que a pesquisa estava satisfatória nos dados que 

anotava assim como para eles. 

Mesmo alterando aquele espaço social, procurei não fazer da minha presença um peso 

desconfortável para eles. Nas aulas prestava atenção na explicação do conceito e logo depois, 

na parte prática, ajudava cortando materiais ou ajudando algum aluno. Não usei caderno de 

campo dentro de sala, por desconforto deles e pelas minhas mãos estarem ocupadas. As palavras 

da experiência (BONDÍA, 2002) eram possíveis no ônibus, quando voltava para casa. Assim, a 

palavra e o campo não existiram no mesmo espaço. Somente quando afastada de todos aqueles 

outros estímulos, me dedicava ao papel e caneta. 

Mas na escola, quem encontrei? Pois bem, primeiro conheci as professoras da escola, 

Beatriz, Maria e Lívia. Beatriz tinha bochechas brancas que se destacavam no seu rosto e cabelo 

liso preto, nos cumprimentávamos com dois beijinhos no rosto. Maria era a professora que 

alguns alunos chamavam de mãe, era gentil até mesmo nas advertências para pedir silêncio 

enquanto explicava. Lívia era a professora que os alunos mais temiam, sua voz era fluída, alta 

e seu corpo se movia constantemente pela sala. Os alunos, foram seis: Suelen, Mateus, João, 

Léo, Antônio e Laís, os dois primeiros, pessoas cegas e os três últimos pessoas baixa visão. 

Suelen tinha os cabelos castanhos com mechas loiras, sempre usava batom e sentava na 

cadeira em frente a porta. Mateus se movimentava constantemente para os lados, para frente e 

surgia com assuntos abruptamente. João era o aluno modelo das professoras, gentil com os 

colegas e dedicado às atividades, era amigo de Léo. Os dois eram altos e destoavam no 

comportamento, Léo falava alto e seu cabelo era loiro. Antônio tinha a pele rosada e cabelo 

loiro, pelos seus sessenta anos era respeitado quase tanto quanto as professoras. Com exceção 

de Antônio, todos os alunos têm múltipla deficiência. Segundo as professoras, a múltipla 

deficiência é a combinação da deficiência visual com deficiência intelectual. Por conta disso, 

quando ensinavam era preciso repetir os conceitos e relembrar na semana seguinte, no ritmo de 

aprendizagem deles. Todas essas pessoas compunham uma turma heterogênea que se 

encontrava nas artes visuais que produziam. 

Depois de quatro meses de campo, a pandemia de COVID-19 chegou e precisamos sair 

de sala. Sendo uma escola, não existia previsão de retorno, mas independente das ausências, os 

prazos continuavam a correr. Todos os capítulos foram escritos longe do campo, no longo 

período de afastamento social em casa. Dialogando com Geertz, Cardoso de Oliveira categoriza 

a escrita como a terceira etapa do longo processo etnográfico. Em contraste com a audição e 



visão, essa etapa seria longe do campo, dialogando com os teóricos e nossa própria sociedade 

ao invés dos interlocutores (OLIVEIRA, 1996). Porém, levando em consideração a pandemia 

como um evento inédito para as recentes gerações, a distância do campo foi além do 

afastamento necessário em pesquisas tão imersas para se tornar impedimento. 

Por conta desse impedimento, diferentemente do capítulo um, onde o campo de quatro 

meses parecia suficiente, no capítulo dois foi preciso aproveitar ao máximo o caderno de campo, 

resgatando os dados que já tinha. Sendo um capítulo que aborda a relação íntima das pessoas 

de lá com os materiais que usavam, o contraste com o período asséptico que vivíamos (e 

vivemos no tempo que escrevo) era gritante. Escrever sobre o toque em qualquer coisa agora 

remetia mais a contaminação do que a um aprofundamento dos materiais. Apesar dos contrastes, 

como uma memória de um mundo distante, escrevi sobre os dois pilares da relação deles com 

os materiais: o improviso e aprofundamento. Esses dois pilares foram baseados pensando 

principalmente no tato. 

Como escrevi há pouco, as leituras feitas antes do campo foram poucas. Apesar de 

angustiante num primeiro momento, a aproximação foi importante para desenvolver as 

primeiras reflexões sobre os conflitos entre baixa visão e cegueira. A partir dessa reflexão, o 

primeiro capítulo foi traçado pensando os conflitos visuais: as diferentes visualidades presentes 

no campo (incluindo videntes) e como aconteciam as diferenciações no corpo de cada sujeito. 

No capítulo três, assumi mais explicitamente a pandemia em curso e escrevi sobre o que 

poderia ter sido a continuidade da pesquisa caso o campo seguisse. E (um pouco menos 

pessimista) ,com todos aprendizados proximais2 desde o curso de arte e educação, como pude 

desenvolver a oficina de bordado que, usando o corpo, relaciona fotografia, movimento e linha. 

Aqui volto para a questão da minha amiga, entre o capítulo dois e três. Não é somente o bordado 

que é feito por linhas se quisesse seguir as trilhas de Ingold. E somado a trajetória da minha vó 

com bordados, se desenvolvem duas outras: no início, de modo prático, era a oficina que me 

sentia capaz de ensinar; mas posteriormente, as peculiaridades táteis, temporais do bordado 

viraram um meio de se pesquisar. Alguns poderiam argumentar que a segunda é somente uma 

justificativa da primeira, o que não acho ruim. Acredito que é preciso assumir nossas ingênuas 

propostas, sonhos e desenhos no início da pesquisa mas, estando atentos às muitas errâncias em 

campo, encontrar caminhos para nossas reflexões. 

Todo o trabalho é amarrado pelos ciclos que hoje sugiro ter início naquela criança 

correndo com linhas. Caminhar desde lá com o bordado até os diferentes lugares que a 

 

2 Algumas vezes, em campo ouvi as professoras falarem que o mundo do deficiente visual era um mundo proximal, 

enfatizando o tato. Aqui, a proximidade se dá tanto na minha presença em campo como numa proximidade tátil. 



antropologia me fez estar demonstram a decisão de uma pesquisa em processo, onde os ciclos 

das artes manuais foram assumidos, pensados e sonhados em conjunto. 



 

 

 

 

 

 

 
 

1. DEGRADÊ DE SENTIDOS 

 

 

Neste primeiro capítulo pretendo abordar diferentes visualidades em diferentes corpos. 

Como uma gradação de sentidos que ora se amparam nos olhos, ora nas mãos, irei defender que 

diferentes movimentos fluem por todas as três visualidades. As três visualidades que estarei 

tratando são: videntes3, baixa visão (BV) e cegueira. Não intento criar uma hierarquia visual, 

como uma escada até chegar na ausência do sentido da visão, mas me aprofundar em como 

essas diferentes visualidades percebem o mundo e como suas condições corporais os afetam. 

Em um segundo momento, escrevo sobre o único olho capaz de paralisar um instante: o 

olho da máquina fotográfica. Diferentemente de todas as outras visualidades e sem fazer parte 

de um corpo, desenho como este olho que já foi bastante comparado aos olhos humanos se 

baseia justamente na ausência e captura do movimento (presentes tanto nos corpos quanto no 

meio ambiente). Me segurando nessa principal característica, em contraste com a percepção, 

coloco o tempo como fator chave para compreender essa disparidade. 

Como um primeiro pedaço, este capítulo, ao focar na diferença e nela encontrar um 

movimento em comum, se atenta para os corpos que estavam em cena no campo que encontrei. 

Numa visão mais ampla, nesse momento foco em compreender que corpos são esses para 

posteriormente entender a questão colocada no princípio da pesquisa: como eles se relacionam 

com as imagens. 

 
1.1 MULTIPLICIDADES VISUAIS 

 

 

Como na fotografia, o enquadramento visual pode trazer, por vezes, um conforto aos 

olhos. No documentário Janelas da Alma de 2001, o cineasta Wim Wenders expressa sua 

relação com os óculos da seguinte forma: 

 

 

 

3 Categoria nativa para se referir a pessoas que enxergam. 



Quando eu tinha trinta anos tentei usar lentes de contato, mas mesmo quando eu usava, 

estava constantemente procurando pelos meus óculos porque apesar de enxergar bem 

sem os óculos, sentia falta do enquadramento. Sua visão é mais seletiva, você tem 

mais atenção ao que está vendo de fato. Se eu tiro os meus óculos sinto que enxergo 

demais. E não quero ver isso tudo, eu quero ver de forma mais contida. 

 

Pelo seu relato, é possível observar o conforto do enquadramento, do que é recortado e 

selecionado por algo alheio ao olho. Os óculos seriam a delimitação externa do que foi escolhido 

ver. Aqui poderíamos colocar em questão se quem escolhe o enquadramento é a pessoa ou os 

óculos. O pescoço, que gira para escolher um lugar a ser visto é submetido ao foco do que os 

óculos escolhem (INGOLD, 2015). Mesmo que tenha sido, ao menos a princípio, um olhar 

planejado, direcionado, ele só é possibilitado efetivamente pelos óculos. A cada instante, como 

recortes de um filme que trava, uma paisagem vai sendo construída, permeada pela lente que 

foi adequada a quem a utiliza. Numa breve explicação sobre como os pintores da arte clássica 

captam a paisagem, Merleau-Ponty aponta a perspectiva como chave para suas obras. Segundo 

ele: 

 
he strives to find a common denominator to all these perceptions by rendering each 

object not with the size, colours and aspect it presents when the painter fixes it in his 

gaze but rather with the conventional size and aspect that it would present in a gaze 

directed at a particular vanishing point on the horizon, a point in relation to which 

the landscape is then arranged along lines running from the painter to the 

horizon.4(MERLEAU- PONTY, 2004, p.50) 

 

Esse olhar direcionado vai de encontro a visão enquadrada citada por Wim Wenders. 

Em ambos os casos podemos ver um recorte do que é visto e captado pelos olhos, ilustrada pelas 

linhas por Ponty. Posteriormente, ele escreve “It is only by interrupting the normal process of 

seeing that the painter succeeds in mastering this series of visual impressions and extracting a 

single, unchanging, landscape from them5 “” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.53). Essa paisagem 

interrompida pelo olhar, novamente vai de encontro ao que vinha escrevendo anteriormente. 

Como um filme que trava, a visão é capturada em instantes, pequenos momentos que nos situam 

em um ambiente. Esse aspecto pode ser ilustrado no trânsito quando um motorista por vezes 

afirma que uma moto ou bicicleta tenha “surgido do nada” em um cruzamento. Supondo que a 

rua de onde o veículo “surgiu” tenha sido conferida anteriormente, no próximo instante o 

 

4 “Ele [o pintor] se esforça para encontrar um denominador comum (...) representando cada objeto não pelo seu 

tamanho, cores e aspecto. Ele representa quando o pintor corrige isso pelo seu olhar, mas raramente com o tamanho 

convencional e aspecto que iria apresentar para o olhar direcionado para um ponto de fuga no horizonte, um ponto 

de relação pelo qual a paisagem é então arranjada ao longo de linhas correndo do pintor até o horizonte”. (Tradução 

nossa) recomendo a tradução do trecho inteiro 
5 “É somente interrompendo o processo normal de enxergar que o pintor obtém sucesso em controlar uma série de 

impressões visuais e extrai uma única, imutável paisagem”. (Tradução nossa). 



cenário se modifica, não sendo possível haver uma confirmação precisa do que vemos. Nessa 

situação, nos deparamos com o movimento citado anteriormente. Ressalto que esse caso não 

faz referência a “região cega”, área em que a olhos não são capazes de enxergar por conta do 

ângulo formado pelos globos oculares na região frontal do crânio, na qual James Gibson 

descreve como sendo cerca de 180º (GIBSON, 1979), mas sobre o movimento constante, rápido 

e passageiro do mundo (INGOLD, 2015) a que estamos submetidos. 

Pensando nos olhos de alguém que faz uso dos óculos, a questão de quem escolhe o que 

será visto seria superficial se entendêssemos que é um processo em conjunto (INGOLD,2015). 

Iniciado pelo corpo, atravessado pelos olhos, enquadrado pelo contorno, focado pela lente e por 

fim, retornando ao corpo, interpretado. Segundo Ponty: “Meu corpo móvel conta com o mundo 

visível, faz parte dele, e por isso posso dirigi-lo no visível. Por outro lado, também é verdade 

que a visão depende do movimento. Só se vê o que se olha” (MERLEAU-PONTY, 1985, p.16). 

É interessante pensar que tanto a visão como o tato, ainda que diferenciem pela aproximação 

(BAVCAR, 2003;VON DER WEID, 2015) precisam ser direcionados para que sua função seja 

cumprida. Gibson justifica esse movimento por causa do posicionamento dos olhos ser frontal 

ao invés de lateral, como cavalos ou coelhos (GIBSON, 1979). Não viso negar o movimento 

dos globos oculares, porém os olhos por si só não são capazes de ver (MERLEAU-PONTY, 

1960). Ainda que passe despercebido, o movimento do pescoço, cabeça e outros diversos 

músculos que não me cabe nomear participam do ato de enxergar. Gibson caracteriza o ato de 

enxergar como uma participação do “olho-na-cabeça-em-cima-do-corpo-repousando-na-terra” 

(GIBSON, 1979, p.205, tradução nossa) e logo após explica “a capacidade perceptiva dos 

organismos não se ampara numa parte discreta anatômica do corpo, mas em sistemas com 

funções encaixadas” (GIBSON, 1979, p.205, tradução nossa). Assim, imaginar uma visualidade 

somente com os olhos, seria como apagar a participação das outras partes, ou como Ponty 

escreve “projetos motores [que] são partes totais do mesmo Ser” (MERLEAU-PONTY, 1960, 

p.16). 

Ainda que afirme essa ideia da visão e do corpo, juntos, como parte “totais de um mesmo 

Ser”, descrevo uma história que interroga e aprofunda essa questão. Meu avô, Iberê, que 

recentemente fez uma cirurgia de catarata. Por ser um paciente diabético, com problemas 

cardíacos e de idade avançada ele foi classificado como “alto risco” pelos médicos, o que exigia 

uma equipe cirúrgica interdisciplinar. Assim como sua saúde, a cirurgia seria complicada, o que 

fez o oftalmologista optar por fazê-la em duas etapas. Na primeira etapa, somente um olho seria 

operado e após confirmar o sucesso da cirurgia, no tempo decorrente de um mês, o outro olho 



seria submetido a cirurgia. Aqui, foco nesse intervalo entre cirurgias quando somente um olho 

tinha sido operado. 

No dia seguinte, quando o curativo já poderia ser retirado, ele começou a questionar 

inúmeras tarefas cotidianas que faziam uso da visão. Ao ver sua garrafa de água, perguntou a 

esposa, Magaly, se ela havia comprado uma outra, porque agora sua cor mudara de azul para 

roxa. Diante da televisão, seu passatempo favorito, arregalava os olhos encantado com a cor 

intensa dos tons quentes (amarelo, laranja e vermelho). Comentava como aquele amarelo estava 

bonito e novamente questionava Magaly se sempre fora assim. Na primeira semana pós- 

cirúrgica sua curiosidade pelas cores despertara. Seu interesse em focar o olho operado em 

objetos tão cotidianos era constante. Depois de ver sua garrafa de água mudar de cor, brincava 

na cozinha tapando um dos olhos dizendo “tá azul!” e depois, tapando o outro olho dizia 

empolgado “agora tá roxa!”. A brincadeira continuava em um revezamento de olhos e cores: 

“tá azul!Tá roxa! Tá azul! Tá roxa!”. 

Através do relato, podemos encontrar uma situação peculiar onde dois olhos distintos 

habitavam o mesmo corpo. Como um olhar do passado (o olho ainda não operado) e um olhar 

do presente, seu sentido captava o mundo de duas maneiras distintas. Aqui, evoco Victor 

Turner, mais especificamente o livro Floresta de símbolos que caracteriza o período limiar 

como tendo “poucos ou nenhum dos atributos dos estados passado ou vindouro” (TURNER, 

2005, p.138). Os dois estados no mesmo corpo, juntos, eram “nem isso, nem aquilo e no entanto, 

ambos” (TURNER, 2005, p.144). Na sua brincadeira de tapar um dos olhos é possível perceber 

que somente quando um dos modos perceptivos era desconsiderado, o outro poderia existir. 

Ainda que não tenha lhe perguntado, poderíamos questionar então como era sua visão com os 

dois olhos abertos nessa transição. Em relação aos seus comentários das cores, qual cor 

resultaria de um amarelo tão intenso junto de um amarelo mais opaco? O mundo para ele, por 

um mês, se apresentou como uma paleta de tinta ao vivo, onde poderia misturar, obscurecer, se 

encantar. 

A condição de “Ser total” mencionada por Ponty era questionada e ao mesmo tempo 

comprovada. O primeiro aspecto era quando, variando os olhos, a paisagem a sua frente se 

modificava. Em relação ao segundo, não interpreto sua condição como duas pessoas no mesmo 

corpo. Os dois olhos, cada um em seu estado, pertenciam ao Iberê esse “Ser total”. E, este lugar 

o tornava uma fronteira que respirava. 

Curiosamente, no caso do meu avô, seu momento de liminaridade foi de um mês. Porém 

há pessoas que vivem uma vida constante assim, ainda que haja modificações. Em uma das 



primeiras vezes que estive na escola onde foi o campo principal da pesquisa, em uma conversa, 

ouvi um professor convidar um aluno para um evento que aconteceria de noite. Com a voz um 

pouco mais alta do que o volume que costuma usar ele reclamou perguntando se o professor 

tinha esquecido que ele não poderia sair de noite, pois não enxergava. Em um único dia, sua 

percepção variava consideravelmente podendo ser confundida durante o dia com alguém 

vidente (ele não faz uso da bengala) e durante a noite (caso saia) com uma pessoa cega. Seu 

estado aparentava destacar o “não” (TURNER, 2005) desses dois modos perceptivos. Sua visão 

transitava em um estágio ambíguo que confundia quem estava ao seu redor. Um aspecto que 

merece ser destacado é a resposta do ambiente (MERLEAU-PONTY, 2004) para ele, como há 

uma variação (e nesse caso até autorização) entre dia e noite. 

 

 

 
1.2 “DAÍ EU NÃO ENXERGO, NÉ?” 

 

 
Se mirarmos nas classificações médicas sobre a deficiência visual, no relatório da 

Organização Mundial da Saúde sobre visão podemos encontrar: 

Vision impairment occurs when an eye condition affects the visual system and one or 

more of its vision functions. A person who wears spectacles or contact lenses to 

compensate for their vision impairment, still has a vision impairment. 6(OMS, 2019, 

p.X). 

Somado a tal definição, em outro artigo intitulado “Condutas reabilitacionais em 

pacientes com baixa visão” tem-se a seguinte definição: 

Considera-o como sendo uma condição em que há um comprometimento do 

funcionamento visual mesmo após tratamento e correção dos erros refracionais 

comuns, com acuidade visual inferior a 20/60 ou campo visual inferior a dez graus do 

ponto de fixação, mas que utiliza ou é potencialmente capaz de utilizar a visão para o 

planejamento ou execução de uma tarefa. Existem outros parâmetros clínicos que 

podem estar afetados, tais como: percepção de cores, sensibilidade ao contraste, 

adaptação à luz e ao escuro, motilidade ocular, fusão e percepção visual. (LUCAS, 

2003, p.1). 

Não viso me aprofundar nas questões médicas para as próximas argumentações. Porém, 

como uma professora da escola me disse certa vez, é importante saber as classificações e 

condições médicas dos alunos antes deles entrarem em sala. Mas ali dentro, no processo de 

aprendizagem, eles seriam avaliados individualmente, considerando a subjetividade de cada 

um. Assim, o intuito aqui é compreender o discurso médico sobre a baixa visão, com seus 

 

6 A deficiência visual ocorre quando uma condição do olho afeta o sistema visual e uma ou mais de suas funções. 

Uma pessoa que use 



números e classificações e posteriormente adentrar no campo. As figuras a seguir ilustram as 

diferentes condições de visualidade representando catarata (figura 2), degeneração macular 

relacionada à idade (figura 3) e glaucoma, retinose pigmentar, casos de retina fotocoagulada e 

doenças neurológicas (figura 4). As ilustrações irão auxiliar argumentos futuros. 

 

 
Figura 2 – fonte: http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/baixa-visao-classificacao- 

quanto-ao-perfil-de-resposta-visual/ 
 

 
Figura 3 fonte: http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/baixa-visao-classificacao- 

quanto-ao-perfil-de-resposta-visual/ 

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/baixa-visao-classificacao-
http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/baixa-visao-classificacao-


 

 
 

Figura 4 fonte: http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/baixa-visao-classificacao-quanto- 

ao-perfil-de-resposta-visual/ 

 

 

 

Muitas vezes vi uma resistência dos alunos BV em usar o tato. Eles pareciam se esforçar 

ao máximo, movendo o corpo o mais próximo que conseguiam do que desejavam ver e quando 

não conseguiam se afastavam. Numa situação específica, onde tinham aula na cerâmica, Léo, 

que tem BV, disse que não conseguia alisar o barro, pois não conseguia enxergar. Diante disso, 

uma das professoras recomendou que ele usasse o tato, dizendo que se os alunos cegos 

conseguiam sem usar a visão ele também conseguiria. Em outros momentos, na sala de artes, 

vi o mesmo aluno reclamar de um desenho que estava claro demais ou da distância que uma 

figura estava dele. Sobre esse segundo momento, quando a professora segurava a figura para 

que ele visse ele falou alto “daí eu não enxergo, né!”. 

Esse estado de liminaridade fora um dos que mais me impressionou desde o início. Ao 

mesmo tempo em que a resistência parecia demonstrar um desejo em não querer ser confundido 

com uma pessoa cega. Certas tarefas (como amarrar o avental) eram facilmente feitas pelos 

alunos cegos, porém Léo sempre dizia que por serem duas cordas vermelhas para amarrar ele 

não conseguia as enxergar. Somado a isso, em um dos primeiros dias de campo, quando me 

aproximava sorrindo de longe de uma aluna BV que já me conhecia, seus olhos não 

demonstravam reconhecimento. Após chegar mais perto, a menos de um metro de distância 

dela, ela sorri e fala “ah, oi!”. 

As situações onde as visualidades variavam, confundiam o entendimento de quem 

observava ou conversava com eles. Ainda que todos os alunos se aproximassem do papel ou 

pintura que estivessem trabalhando, alguns olhavam pela lateral, outros de frente e o mais velho 

deles, Antônio, aproximava e distanciava com um movimento quase eterno enquanto não 

http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/baixa-visao-classificacao-quanto-


terminasse sua obra. Com isso, os alunos BV constantemente pareciam afirmar a inexistência 

de um estado bem estruturado e fechado (TURNER, 2005). Muitas vezes sentia que começava 

a entender certas nuances de como enxergavam, porém essas suposições eram desestabilizadas 

(não destruídas) na semana seguinte diante de outra situação. Sobre essas variações de 

movimentações e aproximações é interessante retornar para as imagens 1, 2, e 3, com elas 

destaco o duplo dobrado estado de confusão que encontrei acompanhando meus interlocutores 

BV. A primeira confusão estava no estágio transitório (entre videntes e pessoas cegas) 

(TURNER, 2005) e o segunda, após assumir esse estado “entre”, entendi que dentro dele 

haviam inúmeras nuances que, olhando para cada caso, era difícil considerá-los um único grupo. 

Na sala de aula, os alunos BV faziam uma fronteira entre as professoras videntes e os 

outros dois alunos cegos congênitos. Interpretando agora minhas suposições iniciais, percebo 

que procurava encontrar coerência e certa constância nas pessoas BV. Supostamente, os 

videntes enxergavam as pessoas cegas não. Mas e quem se encontrava no meio? Como 

compreender o que parecia se modificar a cada novo desenho que era feito? Inúmeras vezes 

quando falava do meu campo para outras pessoas e comentava sobre as pessoas BV, ao ser 

questionada respondia que eles “não eram videntes e não eram pessoas cegas”. Novamente, 

poderíamos retornar para a liminaridade ser caracterizada pelo “não”, como defende Turner. 

Porém, agora percebo que essas impressões seriam superficiais para o que aprendi com eles. 

Penso que a abordagem de Turner sobre esse estágio se adeque até certo ponto em relação a 

baixa visão. Diferentemente, não pretendo abordar a BV como uma transição para cegueira 

(ainda que muitas pessoas BV gradativamente fiquem cegas), mas como um estado em si. No 

período em que passei com eles, a maior aproximação com a cegueira ao longo do tempo não 

foi sentida e focar em um possível futuro que alguns poderiam vir a ser seria como permanecer 

nas suposições iniciais. Assim, questiono o que pode existir na fronteira visual. Qual a 

influência desse estado ambíguo na vida de Léo, Antônio e João? 

Assim como os videntes, o movimento relacionado à percepção visual se fazia presente 

na baixa visão. Enquanto os videntes miravam o objeto que desejavam captar, as pessoas BV 

se inclinavam usando coluna, pescoço e cabeça para mirar no que desejavam enxergar. A 

aproximação muitas vezes era feita até cerca de 3 cm do que estavam olhando, e caso fosse uma 

figura grande, por conta da aproximação, a imagem seria recortada pedaço por pedaço para 

posteriormente formar uma imagem completa. Numa comparação do campo visual humanos e 

dos cavalos, Gibson escreve que a área vista pelo cavalo é maior devido ao posicionamento dos 

olhos na lateral da cabeça, enquanto os humanos (videntes), pelo posicionamento frontal, 



perderiam cerca de 180º (GIBSON, 1979). Ou seja, uma pessoa vidente, imóvel, perde a metade 

do que está acontecendo no mundo e somente através do movimento é capaz de apontar para o 

que deseja ver. Mas mesmo assim, quando escolhemos apontar para ver em certo momento, 

um outro pedaço sempre permanecerá invisível. 

Gloria Anzaldúa, no livro Bordelands/ La frontera, mais especificamente no capítulo 

“La conciencia de la mestiza” escreve sobre o lugar de fronteira ocupado por uma pessoa 

mestiça. Segundo ela, as pessoas mestiças teriam maior tolerância à ambiguidade, pois 

descobrem que não podem “manter conceitos ou ideias dentro de limites rígidos”. Voltando ao 

exemplo de Léo que não saía de noite poderíamos, por alguns momentos, considerar que de dia 

ele se aproximava mais de uma pessoa vidente enquanto de noite sua percepção se aproximava 

mais de uma pessoa cega. Essas duas categorizações separadas, novamente nos levam a 

contrastar com Ponty sobre o “Ser total”, pois em nenhum momento do dia Léo deixou de ser 

ele mesmo. Sobre as fronteiras, Anzaldúa escreve “é onde ocorre a possibilidade de unir tudo o 

que está separado. Essa união não se trata da mera junção de pedaços partidos ou separados” 

(ANZALDÚA, 2005, p. 3). Didaticamente, na última frase, poderíamos substituir “pedaços 

partidos” por “pessoas videntes” e “separados” por “pessoas cegas”. 

Surpreendentemente, James Gibson, um outro teórico que venho dialogando, esbarra 

com Anzaldúa quando escreve sobre as fronteiras visuais. No parágrafo onde faz uma 

diferenciação do campo visual com o mundo visual, ele escreve: 

O campo visual, eu sugiro, consiste em um patchwork de cores parecido com uma 

foto, enquanto o mundo visual consiste em superfícies familiares e objetos um atrás 

do outro. O campo visual tem fronteiras, aproximadamente em formato oval e se 

estende por cerca de 180º para os lados e 140º para cima e para baixo. As fronteiras 

não são afiadas, mas são facilmente notadas quando se deseja. O mundo visual, no 

entanto, não tem essas fronteiras, é ilimitado, como a superfície da esfera que se 

estende por todo caminho a minha volta. O campo visual é claro no centro e vago na 

periferia – isso é, menos definido na periferia - mas o mundo visual não tem esse 

centro definido e todos os lugares são claros. (...).O patchwork do campo visual 

deforma conforme me movimento e, em particular, transborda para fora do centro 

quando eu me movimento na direção dele, mas as superfícies fenomenais do mundo 

são sempre rígidas. (GIBSON, 1979, p. 206). (Tradução nossa). 

Para facilitar a argumentação que está por vir, me permito usar a imagem de um 

patchwork: 



 

 
 

Figura 5 – Fonte: https://www.casabelem.com.br/tecido-patchwork-home-colecao- 

casa-belem-ref-cb009 

 
Como se pode ver, um patchwork consiste em um único tecido (ou superfície) feito com 

tecidos diferente, não apenas de cores distintas, mas de estampas. Ainda que seja muito similar 

a uma colcha de retalhos, no patchwork há uma busca por formatos geométricos. Segundo a 

argumentação de Gibson, o campo visual seria similar a um “patchwork de cores” e abrangeria 

uma área de “180º para os lados e 140º para cima e para baixo”. Esse campo visual, ainda que 

não se aplique a pessoas BV, trago nesse momento para questionar a imagem ilustrativa do 

patchwork. Por habitarem a fronteira, tanto as questões videntes como as questões para pessoas 

cegas podem ser aplicadas (ANZALDÚA, 2005) Assim tomo a liberdade de questionar, como 

pessoas BV enxergariam esse patchwork? Em campo, percebi que as cores e distâncias são 

aspectos importantes para ver uma imagem. Essa área do campo visual não se aplicaria para 

certos casos de BV, onde o campo visual é mais focado no meio ou nas beiradas (ANDRADE, 

2016). Levantando novamente a questão, que fotografia seria essa no caso de pessoas BV? Com 

qual profundidade de campo, qual diafragma? As questões parecem se perder em si mesmas se 

considerarmos as muitas variantes que encontramos na BV. Indo de encontro novamente ao 

quadro de Cézanne descrito por Ponty anteriormente, um simples movimento de cabeça pode 

tornar uma imagem visível ou não, assim como uma cor alterada. 

No início do seu argumento, Merleau-Ponty escreve “o mundo visual consiste em 

superfícies familiares e objetos um atrás do outro”, esse “mundo” se assemelha ao mundo tátil, 

onde as texturas são reconhecidas, podendo ser agradáveis ou causar desconforto. Mais à frente 

aprofundarei melhor essa característica da percepção tátil mas, por ora, exemplifico com uma 

situação vivenciada em campo na aula de cerâmica: 

https://www.casabelem.com.br/tecido-patchwork-home-colecao-casa-belem-ref-cb009
https://www.casabelem.com.br/tecido-patchwork-home-colecao-casa-belem-ref-cb009


Quando já estava na hora do intervalo, Mateus lava as mãos e pergunta alto se a 

professora podia ver se mão dele tava grossa. Ela estava ocupada com outro aluno. 

Falo “deixa que eu vejo”. Ele se vira pra mim com as mãos esticadas, as palmas para 

cima. Toco suas mãos e falo que estão um pouco grossas, sim. Ele diz que é por causa 

do barro, ele deixa a mão assim” (diário de campo 18/09/2019). 

 

 
 

Assim, seguindo os materiais (INGOLD, 2015) usados nas aulas em que estive com 

Mateus, que amava as aulas de cerâmica, noto que as “superfícies familiares” (assim como as 

formas) eram percebidas pelos alunos cegos congênitos no tato. Continuando a dialogar com 

Gibson, mais adiante ele escreve que o campo visual “é claro no centro e vago na periferia”, 

porém se considerarmos uma pessoa BV com “perda de visão central e depois lateral” 

(ANDRADE, 2016), o campo visual é justamente o oposto. Posteriormente, em contraste a esse 

campo, ele escreve que o “mundo visual não tem esse centro definido e todos os lugares são 

claros”. Até a palavra “definido”, sua análise poderia se confirmar na BV, porém, logo em 

seguida, onde “todos os lugares são claros” diverge. Se nos fixarmos no movimento e em como 

“o patchwork do campo visual deforma conforme me movimento” iríamos a um encontro 

assertivo com a BV, pois como já escrevi, muitas vezes meus interlocutores se aproximavam, 

viravam, desviravam para olhar algo. Porém, em seguida, “mas as superfícies fenomenais do 

mundo são sempre rígidas” (GIBSON, 1979, p. 206) destoa da multiplicidade existente na BV. 

Assim, a BV estaria entre mundo visual e o campo visual, que são colocados em 

contraste por Gibson. Sobre o segundo, e as “the boundaries are not sharp, but they are easily 

observed when attend to”7 (GIBSON, 1979, p. 206) lembraríamos da fala de Léo, “daí eu não 

vejo, né!”. Ainda que ele use a palavra “boundary” (fronteira) no sentido de muro, como algo 

que limita, aqui estou seguindo o conceito de “fronteira” de Anzaldúa, onde mais adiante, 

(ironicamente depois de romper a fronteira) para caracterizar o mundo visual escreve “has no 

boundaries; it is unbounded, like the surface of a sphere extending all the way around me”8 

(GIBSON, 1979, p.206) ”. O “não” de Turner, tanto para o mundo vidente como para o mundo 

das pessoas cegas consideraria que as pessoas BV não estariam em nenhum desses mundos. 

Enquanto os contrastes do mundo visual com o campo visual de Gibson, os fazem participar de 

ambos (ANZALDÚA, 2005). Buscar encontrar uma coerência aqui vai contra o que venho 

traçando sobre o lugar da BV, pois é através da aproximação e distanciamento de certas análises 

que é possível criar uma ambiguidade, sendo ela própria o argumento. 

 

 

7 “As fronteiras que não são afiadas, mas são facilmente notadas quando se deseja” (tradução nossa). 
8 “Ilimitado, como a superfície da esfera que se estende por todo caminho a minha volta” (tradução nossa). 



Ainda que seja desafiador deslumbrar as visualidades das pessoas BV, em campo tive o 

privilégio de acompanhar alunos na aula de artes onde presenciei seus processos artísticos e 

como construíam obras visuais. No início, com minha estética apegada à visualidade, sentia 

desconforto ao ver algumas das obras9, porém, em um exercício posterior de abertura constante, 

encontrei a beleza no e para além do visual. A pintura de João, em específico, foi o ponto partida 

desse processo. Em certo dia, depois de uma conversa sobre o conceito de contraste, as 

professoras propuseram que, usando o stencil, eles aplicassem o conceito no papel. Para essa 

aula cada aluno fazia uso de um caderno grande (cerca de 40cm) que tinha a espiral na 

horizontal, na parte de cima. João usou o caderno aberto, e carimbou em duas folhas. Depois de 

terminar, quando foi questionado sobre o que ele teria feito, ele respondeu que de um lado era 

a floresta e do outro era essa floresta queimada. Ao ouvir, olhei seu caderno novamente e 

percebi que ele havia usado uma malha10 circular e de um lado carimbou diversas vezes com 

tinta verde e do outro usou a tinta preta. Quando ele criou essa obra, vivenciávamos um aumento 

de 83% nas queimadas da floresta amazônica segundo o Jornal El País e sendo incentivado 

constantemente pelas professoras a pensar no “motivo” antes de começar a fazer, era claro como 

ele se atentou a isso. 

 
1.3 CEGUEIRA 

 

 

No mesmo dia da aula citada acima, pude acompanhar Mateus, que tem cegueira 

congênita pintar uma folha junto da professora Maria: 

Ela coloca seu caderno grande de cerca de 40 cm e tapa metade de uma folha, já 

pintada com giz, com uma folha de jornal falando para ele pintar de azul naquele lado. 

Ela fica ao seu lado, pega sua mão com o pincel e pinta o papel. Seu movimento é 

sempre pra cima e pra baixo, do topo até a base. Às vezes o movimento é interrompido 

e ele move a mão na direção da tampinha com tinta. Maria diz que precisa sair e pede 

que eu fique com Mateus. ( )Retorno com o pincel limpo e seco. Coloco em sua mão 

e tiro o jornal que cobria a metade. Ele recomeça os movimentos pra cima e pra baixo, 

desde o topo até a base. Quando sente a mudança no movimento do pincel, na forma 

que desliza, ele vai até a tampa com tinta. Passa o pincel várias vezes dentro da tampa. 

Às vezes, quando ia pegar a tinta dava pequenas batidas na tampa e isso fazia com que 

ela soltasse. Ele me fala “ih! Acho que precisa colocar mais tinta!”. Coloco mais tinta 

e continuamos (diário de campo 18/08/19) 

Ainda recordo nitidamente dessa situação e nos movimentos que Mateus fazia. Seu 

caderno estava sendo usado na horizontal e havia um jornal aberto embaixo, para não sujar a 

 

9 Discorro mais profundamente a respeito disso no capítulo 3, onde descrevo a oficina de bordado. 
10 A malha era feita com um pequeno retângulo de madeira e barbante atravessados horizontal e verticalmente. 

Depois de passar a tinta, era usado como carimbo. 



mesa caso o pincel fosse para fora do caderno. O movimento descrito “é sempre pra cima e pra 

baixo, do topo até a base” era feito no seu ritmo, deslizando o pincel cheio de tinta no papel. 

Como sua pintura não se amparava no sentido da visão, sua mão esquerda se colocava sobre a 

pintura numa posição similar ao braile, tocando os lugares que já estavam pintados e sua mão 

direita, segurando o pincel, percorria todo o papel. Neste momento, não abordarei a questão de 

uma pessoa cega produzir uma obra visual, mas o movimento em si. O vai e vem que acontecia 

ali, ainda que fosse para cima e para baixo, remetia ao movimento feito pela bengala de um lado 

para o outro mostrado (muito orgulhosamente) por Suelen certa vez. 

No artigo “À flor da pele: qualidades perceptivas táteis na cegueira”, Olívia von der 

Weid escreve sobre o aprendizado corporal e perceptivo de pessoas com cegueira adquirida na 

reabilitação. Enquanto no artigo sua abordagem do tato tenha sido a partir do acontecimento de 

se tornar uma pessoa cega, aqui minha aproximação com esse sentido ocorre a partir do 

aprendizado das artes visuais. Nosso encontro acontece pelo tato, juntamente aos materiais, em 

processo (de aflorar e de como usá-lo na arte), por como esse modo perceptivo, em constante 

aprendizado (como todos os sentidos), se coloca. Segundo ela: 

Observar tatilmente um objeto é observar a partir do movimento, da interação e 

contato. Sua forma se revela em contínua transformação, perdurando ou se 

modificando a partir dos entrelaçamentos em que se envolve, dos giros que se faz com 

as mãos, do ângulo, da direção, da pressão dos dedos. (VON DER WEID, 2020, no 

prelo, p. 13). 

 
 

Se pensarmos na situação citada anteriormente, onde Mateus pintava a folha, o modo 

como identificava os lugares já pintados era com a mão esquerda posicionada sobre a tinta 

molhada. A mão direita, ao contrário, deslizava com o pincel percorrendo o papel. Assim, 

fazendo uso de ambas, ele percebia a imagem que ia criando em “contínua transformação”. 

Logo depois de terminar, diferente dos alunos BV, as pontas de seus dedos ficavam da cor da 

tinta que acabara de utilizar, como uma marca do contato que acabava de ter. Além da marca, é 

importante destacar a interrupção do movimento que era feito quando a tinta do pincel estava 

no fim. Como um dançarino em um palco suportando uma lesão por certo tempo e caindo 

abruptamente. No processo de aspereza, ao perder a fluidez no deslizar do pincel no papel, 

parava a mão direita voltando para a tinta que consertava esse movimento irregular11. 

Um outro detalhe interessante a ser abordado era o posicionamento das mãos de Mateus. 

Enquanto a mão esquerda ficava no papel, tateando o local onde pintar, a mão direita se 

 
11 Com essa comparação não viso focar na cegueira como uma lesão, mas sim no movimento não harmonioso. 



movimentava. Retornando para o movimento de pescoço que venho escrevendo, sua mão 

esquerda mirava o que precisava ser pintado, possibilitando a criação. Bavcar, filósofo e 

fotógrafo cego, sobre a percepção tátil escreve: “Para um cego, é todo o corpo que de algum 

modo se torna órgão da vista, pois qualquer parte do corpo pode olhar de perto um objeto que 

lhe seja exterior” (BAVCAR, 2003, p. 7). Assim, para Mateus, na situação descrita, o “olhar 

aproximado” (BAVCAR, 2003) era de ambas as mãos, que trabalhavam juntas alterando uma 

superfície. Essa característica confirma a “constante transformação” defendida por von der 

Weid. 

Bavcar aborda outra característica do tato em seu artigo “o corpo, espelho partido da 

história”. Segundo ele, o tato é uma percepção tridimensional no mundo, um “terceiro olho” 

que os videntes não possuem. Ao abordar essa percepção como uma potência exclusiva dos que 

“aceitam a cegueira como única possibilidade”, podemos encontrar uma abrangência da textura, 

volume e temperatura que o mundo vidente não alcança quando amparado somente nos olhos. 

Com isso em mente, trago uma conversa vivenciada com Suelen: 

-Cortou o cabelo, Suelen? 

-Cortei, tava muito grande. 

Falo que tá bonito e ela agradece e pergunta “posso ver o seu?”. Falo que sim e ela 

começa a passar a mão na minha cabeça (...) falo que ele é cacheado e dá pra sentir o 

cachinho. Coloco a mão dela nos cachinhos da frente. Ela sorri, tira a mão e fala “dá 

pra sentir”. (diário de campo, 05/11/19). 

 

 
Nesse breve diálogo, podemos confirmar essa percepção tridimensional do mundo. 

Tocando meu cabelo, ela pôde sentir como era cacheado e qual a forma desse cabelo. Vale 

destacar que enquanto passava a mão no meu cabelo, por sua estrutura maleável, ele se 

modificava, como um processo de ser alterado. Assim como os dedos de Mateus manchados de 

tinta, revelando que ele acabara de pintar, meu cabelo saiu diferente, marcando a interação que 

tivemos. 

Com Suelen podemos compreender o que Bavcar escreveu sobre o contato: “Para 

mim, a única possibilidade de me assegurar da existência é um corpo-a-corpo permanente 

do objeto da percepção com o sujeito que percebe” (BAVCAR, 2003, p. 12). Enquanto 

estávamos distantes, nos comunicando por som, meu cabelo existia na confiança que ela 

depositava no que ouvia. Sua pergunta, como um pedido de autorização, “posso ver?” 

demonstrava uma saída do distanciamento para adentrar no “corpo-a-corpo” e ao tocar, ela 

confirma a existência desse “cachinho” dizendo “dá pra sentir”. 



Essas interações de contato desde o início foram percebidas pelos estranhamentos 

iniciais. Nos corredores da Instituição, por exemplo, ao ver Suelen sentada ia até ela e tocava 

sua mão para cumprimentá-la. Na segunda semana em campo, depois de perceber que por 

vezes tocaria a mão de Suelen ou Mateus, comecei a me preocupar com o tamanho das 

unhas, ou se minha voz estaria clara o suficiente. Essas afetações (FAVREET-SAADA, 

2005) vindas de um contato tão próximo nunca antes experimentado, me atentavam a essa 

outra forma de percepção. 

Certo dia, em uma aula, ensinava Léo a bordar. Na semana anterior eles haviam 

aprendido como carimbar com tinta uma figura no tecido, Léo escolheu um coração 

vermelho no tecido branco. Na semana seguinte, a professora Beatriz sugeriu que usássemos 

uma linha vermelha para tornar o coração acessível ao tato (em aula era comum as 

professoras improvisarem formas de tornar as obras dos alunos BV acessíveis para alunos 

cegos). O ponto que decidi ensinar para ele era o ponto alinhavo, o primeiro ponto que 

costumo ensinar para quem nunca bordou. Sendo a linha e o coração da mesma cor (ver 

figura 6), sem contraste, ele não poderia enxergar onde furar o tecido com a agulha para 

fazer o próximo ponto, pois não era possível visualizar onde estaria o último. No diário de 

campo, descrevendo esse fazer, escrevi: 

“É aqui que coloco?”. Sugiro ele tocar para sentir onde foi o último ponto. Pego seu 

dedo e traço o contorno do coração com ele e paro o dedo onde a linha termina. Ele 

fala “aqui!”. Respondo “isso!” e ele enfia a agulha. (diário de campo, 05/11/2019) 
 

 
Figura 6 - Arquivo pessoal 

 

Como já foi escrito, os alunos BV resistiam a usar o tato. Mas nesse caso, se usasse os 

olhos, não seria possível bordar. Então, colocando minha mão na sua, buscamos essa outra 

percepção e assim, depois de aprender, sozinho ele bordou vários corações ao longo do dia. 

Pensando no bordado, no tecido e nos “fluxos e forças” (INGOLD, 2015) que eles evocam, o 



contato é essencial. Logo depois de escolher um desenho, tecido, passar a linha na agulha e 

começar, com todos esses elementos (agulha, tecido, linha, mão) (INGOLD, 2015) o bordado é 

feito. Em outro momento abordarei com mais profundidade o bordado, por ora o ponto a ser 

considerado é o contato de quem borda com o material. Para bordar era necessário segurar o 

tecido com uma mão e com a outra a agulha. Similar a Mateus pintando, para bordar o coração 

era preciso estar próximo, em “curto alcance” (VON DER WEID, 2020), no prelo. 

Nas três situações destacadas, a percepção tátil mostrou certas características que vale 

ressaltar: transformação, olhar aproximado, olhar tridimensional e interação com o que toca. 

Tanto Mateus pintando a folha, “pra cima e pra baixo, desde o topo até a base” como o 

“cachinho” sentido por Suelen dialogam com a percepção tátil “que não toma distância”, “atenta 

aos detalhes que se apreende com o corpo inteiro” (VON DER WEID, 2020, no prelo). Como 

no bordado feito ponto a ponto, o tato “parte por parte” (VON DER WEID, 2020, no prelo) 

criava o que o corpo do artista desejasse, que no caso de Mateus foi um coração. 

 
1.4 FOTOGRAFIA 

 

 

Como já foi colocado, a percepção tátil é feita pedaço por pedaço que, juntos, formam 

uma imagem. Imaginando uma situação onde uma pessoa cega que toca uma imagem tátil é 

interrompida, essa imagem estará fragmentada, perdida como um caco de vidro de uma garrafa. 

A interrupção nos leva ao único olho capaz de interromper um fluxo perceptivo e parar o tempo: 

a câmera fotográfica. Apesar de já terem sido feitas muitas comparações, análises e analogias 

do olho humano com a câmera, aqui trato desse olho como um olho solitário e impossível. 

Barthes chama essa característica de “particular absoluto” (BARTHES, 1984, p. 13). 

Reconheço que o funcionamento básico de uma câmera, com diafragma, obturador e velocidade 

possam ter sua inspiração no olho vidente, porém o recorte que ela faz, tornando um momento 

estático, é impossível de ser concebido pelos olhos. A respeito disso, Gibson escreve: 

Um ponto de observação em repouso é somente o caso limitado do ponto de 

observação em movimento, no caso nulo. Observação implica movimento, isso é, 

locomoção com referenciais ao ambiente rígido, porque todos os observadores são 

animais e todos os animais são móveis. (GIBSON, 1979, p.72) (Tradução nossa). 

 

 
 

Ao ler “Observação implica movimento” retornamos para o movimento de pescoço que 

vinha escrevendo no início. Quando desejamos ver algo, precisamos direcionar os olhos para o 

objeto (GIBSON, 1979), ou seja, o ato de ver só se concretiza com o movimento. Poderia ser 



questionado se uma pessoa imóvel, encarando uma planta no seu campo visual, não seria capaz 

de recortar uma cena. Porém aqui entraria o espaço no qual estamos inseridos. Apesar de sutil, 

uma simples modificação na luz altera a imagem que vemos. E, ainda que não percebamos isso 

em um minuto, o mundo está em constante movimento (INGOLD, 2015), sendo modificado 

por um vento que balança o cabelo, ou uma nuvem que cobriu o sol. Aqui Barthes argumenta 

que “a fotografia sempre traz consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade 

amorosa e fúnebre, no âmago do mundo em movimento” (BARTHES, 1984, p.15). É 

importante ressaltar que o “referente” se trata do que a fotografia “representa”, podendo ser 

desde um cachimbo (o exemplo usado por ele) a uma pessoa. Um fato curioso citado por Barthes 

são os apoios de cabeça que eram usados em fotografias do século XIX: 

Inventou-se então um aparelho, um apoio para a cabeça, espécie de prótese, invisível 

para a objetiva, que sustentava e mantinha o corpo em sua passagem para a 

imobilidade: esse apoio para a cabeça era o soco da estátua que eu ia tornar-me, o 

espartilho de minha essência imaginária (BARTHES, 1984, p. 26). 

 

 
Esse apoio revela o quanto a imobilidade é uma característica necessária na fotografia 

desde o século XIX. Pensar nesse apoio demonstra como, desde o início da fotografia, o desejo 

por paralisar um instante estava presente. Se considerarmos as fotografias do século XIX, sem 

os apoios as pessoas retratadas estariam borradas e/ou desfocadas, como numa fotografia de 

longa exposição, revelando o longo tempo em que passaram naquela pose. Assim, o tempo 

passa a ser uma chave de compreensão dessas fotografias, quando as câmeras precisavam de 

um longo período de imobilidade para uma cena imaginária ser criada. 

Com o avanço das tecnologias a imobilidade não é mais necessária, porém, uma nova 

característica do olho mecânico acontece. Com as velocidades das câmeras chegando a números 

assustadores, agora a imagem capturada é um instante tão milimetricamente recortado que o 

olho humano não seria capaz de alcançar. Caso essa análise se apresente como algo 

ironicamente difícil de ser visto, sugiro que relembrem fotografias de gotas de água tocando 

uma poça (figura 7) ou de um balão cheio de água prestes a explodir (figura 8). Indo mais além, 

um exemplo máximo desse aspecto é demonstrado em esportes de grandes competições onde 

uma câmera de vídeo é usada, muitas vezes, como árbitro para decidir um vencedor. Somado a 

isso, novamente encontramos Barthes, “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorre uma 

vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá se repetir existencialmente” 

(BARTHES, 1984, p.13). 



Assim, a questão da velocidade junto ao tempo (aqui incluí as mudanças da tecnologia 

das câmeras) comprovam a impossibilidade de uma aproximação desmedida com o olho 

vidente. Enquanto nas fotografias do século XIX o instante imaginado era mantido junto a 

objetos como o apoio de cabeça já citado, agora, com as novas câmeras, o instante é conseguido 

graças à hipervelocidade do obturador. 

 

 
Figura 7 – fonte: https://br.freepik.com/fotos-premium/gotas-de-agua-gotas-de-agua- 

azul-espirra-gota-de-agua-close-up-macro-de-gota-de-agua- 

azul_6678172.htm#page=1&query=gota%20de%20agua&position=25 
 

 

 

 
Figura 8 – Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/72339137735134277/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_un 

auth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&from_amp_pin_page=true 
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https://br.pinterest.com/pin/72339137735134277/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&from_amp_pin_page=true


 
 
 

 

Um último aspecto curioso, seria a questão da distância do que é capturado, o quanto 

um mecanismo visual exige o afastamento. Susan Sontag escreve: 

Com efeito, usar uma câmera não é um modo muito bom de aproximar-se sexualmente 

de alguém. Entre o fotógrafo e seu tema, tem de haver distância. A câmera não estupra, 

nem mesmo possui, embora possa atrever-se, intrometer-se, atravessar, distorcer, 

explorar e, no extremo da metáfora, assassinar — todas essas atividades que, 

diferentemente do sexo propriamente dito, podem ser levadas a efeito à distância e 

com certa indiferença. (SONTAG, 2004 p.13). 

Até o momento enfatizei as diferenças entre a máquina fotográfica e o olho humano, 

porém agora me atento a uma semelhança óbvia: a distância exigida por um mecanismo visual. 

Um enquadramento, um recorte, encontra com o que venho escrevendo sobre direcionamento 

do pescoço, instante fragmentado e parte que se perde da visão. Sontag salienta as diferentes 

possibilidades de uma câmera “atrever-se, intrometer-se, atravessar, distorcer, 

explorar...assassinar”12, mas ainda assim, tudo isso só é realizável com certa distância. A câmera 

não desliza pelo corpo de uma modelo, por mais perto que o fotógrafo chegue. Se a lente toca 

o “tema” na fotografia é capturada uma imagem preta como se, ao ultrapassar o limite do visual, 

a máquina insatisfeita puxasse a câmara escura para lente. 

Contribuindo ainda mais para uma visualidade distante, lembrando das tecnologias das 

câmeras em constante mudança, o zoom revela a capacidade de captar distâncias, que aumentam 

cada vez mais. Esse curioso mecanismo nos faz retornar aos instantes velozes impossíveis de 

serem captados pelos olhos mas que, simultaneamente, mantém como tema o que está longe, 

não havendo a “indiferença” escrita por Sontag. Esse último aspecto reforça a distância e 

demonstra um desejo de captura o que não está no campo visual. 

Retornando para a analogia entre visão e tato, se considerarmos a fotografia, mesmo 

impressa, a sua materialidade tátil é quase inexistente. Ainda que o papel fotográfico tenha uma 

textura e tamanho diferente de uma folha ofício, o tema da fotografia não é sentido com as mãos 

como o “cachinho” sentido por Suelen. Poderíamos compreender que a fotografia, para uma 

pessoa cega, seria como dizer que meu cabelo era cacheado, a distância, sem poder ser tocado. 

Neste capítulo, seguindo os olhos como uma “coisa” (INGOLD, 2015) procurei 

evidenciar as múltiplas características (presentes no meu campo) que ele pode ter. Como uma 

 

12 Suponho que a palavra “assassinar” seja um trocadilho com a palavra “shoot” do inglês referente ao “clicar” ou 

“disparar” da câmera. 



porta para entrar numa casa, com tapete, maçaneta e cumprimentos, esse primeiro enfoque é 

um começo, mostrando o corpo. A partir desses corpos, com as muitas possibilidades que 

podem surgir de análises, interpretações e abordagens, escolhi, nesse primeiro momento, 

costurá-los pelo movimento em comum. E, como uma ruptura desse movimento, viria o olho 

mecânico da câmera capaz de congelar e capturar o distante. 

Aproximar duas coisas aparentemente distintas (tato e visual) ainda que revele 

contrastes de ambos os lados, nos permite uma aproximação da diferença e através dela é 

possível desenvolver encontros (não somente teóricos) que afetam ambos os lados. Pensando 

com o campo, o que tem se mostrado e é refletido na escrita é uma ampliação de sentidos (aqui 

incluo os sentidos da máquina fotográfica) e possibilidade de transitar em outras áreas, como 

os alunos deficientes visuais produzindo obras visuais. 



2. A AGÊNCIA DOS TOQUES 
 

 

 

 

Figura 9 - Arquivo pessoal 

 

 

 

Ao longo do capítulo 1 procurei evidenciar e interpretar quais corpos encontrei quando 

comecei o trabalho de campo no Instituto e a variabilidade de seus modos perceptivos. Ainda 

pensando na analogia da casa, depois dos cumprimentos, iniciam-se as interações com os outros 

corpos. Depois de limpar os pés no tapete, abrir a porta e abraçar começam as conversas na sala. 

Assim, neste capítulo, abordarei a questão que enlaça toda a pesquisa, o bordado e como ele 

surge no campo. 

 
2.1 NAS LINHAS DO INVISÍVEL 

 

 

Adoraria escrever que o cheiro do lugar era aprazível, porém, estava longe disso. Como 

num teatro antigo, o cheiro era de construção antiga e cortinas mofadas. Assim que cruzava 

uma das entradas, a do jardim, esse cheiro opaco invadia as narinas. No jardim, o ar era fresco 



e sombreado pelas árvores, mas era dentro da construção que encontrava meus interlocutores. 

Acompanhando os odores velhos: o ranger do chão a cada passo e os deslizes. Com o tempo, a 

pele da madeira se acostumara ao rastejar de bengalas. Diante dessa carícia o som era fluído, ao 

contrário do ranger. 

Certo dia, subindo a escada de madeira, onde o pé afunda um pouco a cada pisada, 

procurava pelo teatro. Toco o braço de uma mulher cega que descia e pergunto como chegaria 

até lá. Ela me disse que era só eu terminar de subir as escadas e virar a esquerda, no corredor 

de pedras. Cheguei lá em cima e, ainda no último degrau, olhei um corredor do lado esquerdo. 

Segui por ele e me perdi. Retornei para a escada e segui no corredor em frente a ela onde, 

caminhando, entendi que o “corredor de pedras” tinha esse nome por causa do chão rígido, sem 

o ranger do primeiro andar. Diferente da madeira, o concreto impulsionava o corpo para frente, 

como um tênis de corrida muito rígido. Somado a isso, sendo nos fundos da construção, o sol 

não chegava até lá, tornando-o mais frio. Sigo pelo longo corredor com muitas salas e vejo a 

porta do teatro do lado esquerdo. Sendo um corredor largo, “virar” ganhava um novo sentido. 

Independentemente de onde percorresse o corredor (mais próximo à parede direita ou esquerda) 

o teatro estaria do lado esquerdo, sendo necessário interromper o movimento e virar o corpo até 

a sala. 

Numa outra situação vivenciada em campo, sentada no corredor vi um homem se 

aproximar da porta fechada à minha frente e passar a mão pela placa em braile com o nome do 

professor que estaria naquela sala. Depois de tocar, ele caminha até a porta à esquerda e repete 

o movimento: uma mão segura a bengala enquanto a outra passa os dedos pela placa. 

Visivelmente insatisfeito (afinal, corpos expressam muito bem insatisfação) retorna para a sala 

de antes percorrendo os dedos novamente pela placa. Escuto ele resmungar alguma coisa e 

depois do “bom dia” pergunto se está tudo bem. Ele responde que está procurando a aula de 

“escrita à tinta”13 que estaria começando naquele horário. Pergunto qual o nome da professora 

que dá essa aula. Ele responde e logo depois pergunta “Você é DV?”. Por breves instantes me 

perguntei o que seria “DV”, rapidamente respondo “não”, afinal como poderia ser algo que não 

sei o que significa? Como um lapso iluminado me lembrei de “deficientes visuais” e uma parte 

fica aliviada por ter respondido corretamente. Digo que ele estava na sala certa, porém 

(levantando os pés em meia ponta) vi que a luz estava apagada, indicando que estaria vazia. Ele 

fica chateado por não ter sido avisado, reclama um pouco e se despede. 

 
 

13 Em campo era usada para falar da escrita em letra cursiva, com caneta, diferenciando do Sistema Braille. 



Nas duas histórias encontramos interações de corpos que acionavam diferentes 

percepções e por conta disso, certos estranhamentos foram gerados. Na primeira, a jovem me 

orientou enfatizando a textura do chão, pois apesar de calçadas era possível sentir essas 

diferenças claramente depois que foram destacadas por ela. Na segunda, ainda que sua pergunta 

não revelasse minha condição de vidente, ele percebeu. Poderia supor que ouviu a maneira 

como me movimentava ou a ausência de som da bengala, mas seriam especulações. Nesse caso 

quero enfatizar justamente seu questionamento, em tons de afirmação, se eu seria uma 

deficiente visual. Um entendimento que aconteceu no silêncio, nas diferenças perceptivas e de 

movimento corporal que eram colocadas entre nós. 

O recorte feito inicialmente: “como pessoas cegas se relacionam com fotografias?” (o 

que posteriormente se transformou em “como deficientes visuais se relacionam com 

fotografias?”) foi acionado (inicialmente) principalmente pela curiosidade. Mas em campo, 

diante das situações citadas percebia a curiosidade encontrar a diferença. Diante disso, 

habitando as dessemelhanças em um primeiro momento, comecei a questionar o que se colocava 

com uma fotografia impressa em mãos. 

No caso da cegueira, o que estava dado era a invisibilidade, e para compreendê-la evoco 

Jorge Luís Borges. No livro Sete noites, no capítulo sete, Borges conta sobre sua “modesta 

cegueira” (BORGES, 1980, p.166) e a compara a “um lento crepúsculo que durou mais de meio 

século” (BORGES, 1980, p.167). Uma vez que, diferente de casos mais “dramáticos”, a sua 

perda de visão foi acontecendo lentamente. Nesse capítulo, ele ressalta que essa experiência lhe 

deu alguns presentes, sendo um deles o livro “Elogio à sombra” (BORGES, 2000). O livro é 

composto de poemas e aqui trago o “The unending gift”14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 “O presente interrompido” (tradução nossa) 



 

 
 

THE UNENDING GIFT 

 
Um pintor prometeu-nos um quadro. 

Agora, em New England, sei que morreu. Senti, como outras 

vezes, a tristeza de compreender que somos como um 
sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. 

(Só os deuses podem prometer, porque são imortais.) 

Pensei em um lugar prefixado que a tela não ocupará. 

Pensei depois: se estivesse aí, seria com o tempo uma coisa 

mais, uma coisa, uma das vaidades ou hábitos da casa; 

agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma 

e qualquer cor e a ninguém vinculada. 

Existe de algum modo. Viverá e crescerá como uma música e 

estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. 

(Também os homens podem prometer, porque na promessa há 

algo imortal.) (BORGES, 1989, p.15). 

 

No poema, repensando a morte do pintor, Borges faz uma reflexão sobre o 

quadro prometido que não estará na parede. O lugar planejado vindo da promessa, foi preciso 

ser desfeito. Pela morte o vazio se construiu. Mas numa segunda reflexão, Borges supõe a 

existência do quadro: "se estivesse ali, seria com o tempo uma coisa mais". Essa "coisa", 

segundo ele, em um breve futuro seria "uma das vaidades ou coisas de casa". Com isso, 

podemos pensar no quadro interrompido. O vazio, inicialmente mostrado com tristeza, é 

transformado em tela em branco. Apesar do lugar "prefixado" da tela aparentar não existir, a 

promessa gerou uma possibilidade, modificou um espaço. Em seguida, ele continua: "agora é 

ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor e a ninguém vinculada". A 

ausência de limites, sem molduras, desperta o que não é visível mas que, para além do campo 

visual, se faz presente. 

Retornando para a fotografia impressa nas mãos de uma pessoa cega, o papel seria 

semelhante a uma folha de livro escrito à tinta15. É necessário reconhecer que as texturas sejam 

diferentes, porém é preciso focar no que está nesses papéis afinal, em ambos os casos, o que a 

ilustração ou o texto escrito transmitem é um dos principais objetivos. Tanto uma imagem como 

um texto impresso, existem para se relacionar com quem lê aquelas letras ou vê aquela imagem. 

Assim, a aproximação acontece pela ausência de captura e pela materialidade da coisa16, sendo 

os dois chapados, em duas dimensões e vazios. 

Se pensarmos a mesma questão na BV, algumas coisas se modificam e outras se 

repetem. Ainda que sejam tatilmente similares para meus interlocutores, quando esses papéis 

 
 

15 Categoria nativa referente a escrita com letras impressas ou escrita a mão ao invés de Braille. . 
16 Aqui sigo o conceito de Ingold de “coisa” (2015, p. 63.). 



eram aproximados podiam ser vistos com os olhos. A certa distância e/ou ângulo, essa imagem 

poderia ser um borrão, uma penumbra, circular como um botão17, um contorno18 dentre outros. 

Aqui a visibilidade do que estaria impresso era instável, como raios de luz que entram pela 

manhã nas fendas de uma casa. Lembrando de como a BV foi abordada no capítulo um, essas 

fendas, como possibilidades, se aproximavam dos vazios escrito por Borges. E nos vazios e 

fendas encontramos Bavcar que, procurando explicar sua condição de fotógrafo cego, escreve: 

“Deficiente da imagem visual física, tento exprimir, através da máquina fotográfica, as 

aparições que se formam dentro de mim e que, enquanto tais, se tornam um pouco as imagens 

da transcendência invisível”. (BAVCAR, 2003, p.11). 

Em diálogo com as fotografias imaginadas, evoco Belarmino, professora cega da UFPB, 

em seu artigo “o que percebemos quando não vemos”. Segundo ela: 

 
A nossa cultura, o nosso planeta, o nosso universo não está pleno de coisas que não 

podemos tocar, nem ver? Nossas ciências, nossa religião, nossa arte, não intentam, ao 

longo da cultura, construir verdadeiros edifícios ideais para tratar dessas naturezas 

misteriosas e, principalmente a partir do século XX, aparatos tecnológicos que nos 

permitam sondar esses fenômenos até então inalcançáveis? 

Curiosamente, o desvelamento do mundo parece nos desafiar com o mis-tério, com o 

intervalo entre o conhecido e o não conhecido, uma zona de sombra onde fica sempre 

um resíduo a ser comunicado, interpretado, explicado. Uma zona de “não vidência” 

que anima e impulsiona a nossa experiência de conhecer, compreender, interpretar, 

tocar. (BELARMINO, 2009, p.181). 

 

Seja pela condição “ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor” 

(BORGES, 1989, p. 15), pela “transcendência invisível” (BAVCAR, 2003, p. 11) ou “uma zona 

de “não vidência” que anima e impulsiona a nossa experiência de conhecer, compreender, 

interpretar, tocar” (BELARMINO, 2009, p. 181) os três autores, evocam esse invisível como 

uma potência ao invés de ausência de algo, nesse caso o sentido da visão. Retornando para a 

pergunta inicial, depois de certo tempo, entendi que as fotografias estariam nessa “zona de 

sombra” como escreve Belarmino, e no caso da BV a sombra também se encaixava com as 

nuances presentes nela. 

 
2.2. OS TOQUES EM CAMPO 

 
 

Como em muitos trabalhos de campo, somente depois de certo tempo percebemos os 

privilégios que tivemos naquele lugar. Ainda que as vantagens estejam vinculadas às relações 

 

17 Ver figura 3, capítulo 1, p. 21 
18 Ver figura 4, capítulo 1 p. 22 



que construímos com nossos interlocutores, os espaços que conseguimos adentrar podem vir a 

se tornar tão valiosos quanto as pessoas (não sendo duas coisas distintas). Para além da 

Instituição onde pude pesquisar, o espaço das salas de aula, especificamente das aulas de artes 

foram de enorme contribuição para compreender o que se criava nos vazios. Caminhando com 

as referências, no campo essas palavras ficavam mais claras. 

Nas aulas, os diferentes materiais que estavam em jogo revelavam como as 

possibilidades aconteciam no dia a dia, fosse ela aproximando, costurando e/ou improvisando 

algum material. Em uma reflexão sobre o estudo da materialidade, Ingold escreve: 

 
A origem do problema está, mais uma vez, na derrapagem dos materiais para a 

materialidade. É isso o que nos leva a supor que os seres humanos, conforme entrem 

e saiam pelas portas, vivam alternadamente no lado de dentro e no lado de fora de um 

mundo material. (...) No mundo real dos materiais, no entanto, não existem nem 

buracos interiores nem superfícies exteriores. (INGOLD, 2015, p.56). 

 
Seguindo sua análise abro um vão para contar uma história. Quando criança, morei em 

uma casa que foi construída em um terreno muito grande e esse terreno tinha um relevo 

complicado, pois era como uma rampa desde o início, ao invés de plano. Como meu pai é 

arquiteto foi ele quem aceitou o desafio de projetar uma casa em um terreno tão íngreme. Ao 

longo do tempo de construção, toda a família acabava acompanhando o andamento da obra, 

comparecendo todos os finais de semana. Aqui gostaria de me aprofundar em um dia específico, 

quando no dia anterior havia chovido e as sapatas19 estavam cheias de barro. Lembrando da 

característica do terreno, foi necessário construir uma estrutura com muitos pilares para que a 

casa ficasse plana, o que de longe ficava similar a uma casa na árvore. Por conta da chuva no 

dia anterior, e do solo de barro, as sapatas estavam cheias de lama, como uma piscina de água 

cremosa marrom. Quando vimos aquilo minha irmã e eu entramos ali e, como numa banheira, 

tomamos banho de barro ao longo da tarde. No pôr do sol nós e as roupas secaram na laje, pois 

o telhado ainda não havia sido erguido. 

Em diálogo com Ingold, quem observasse a casa da rua, veria apenas a fachada de uma 

casa amarela, supostamente plana. Porém o que fica em questão aqui são as profundezas da 

 

19Não busco uma explicação técnica para o que seria uma sapata. Mas para contribuir e ilustrar, uma sapata é um 

buraco escavado onde a coluna de uma casa é firmada no concreto, como a  raiz  de  uma  árvore. 

  Imagem disponível em: https://construfacilrj.com.br/aprenda-como-fazer-alicerce/ 



casa, as suas raízes (INGOLD, 2015). Ainda que a casa vista de fora conservasse uma paisagem 

calma, lá embaixo havia gritos de crianças sujas de lama e as duas cenas (“lado de fora e lado 

de dentro”) compunham a mesma casa. Como os materiais, não existiam “buracos” inferiores e 

superfícies exteriores, voltando para Merleau-Ponty, a casa existia por inteiro, um “ser total”. 

Em campo, os materiais eram forçados a ultrapassar seus usos convencionais, e como a 

casa, o conhecimento proveniente desses usos era aprofundado, saindo (ou extrapolando) o que 

seria a fachada da casa. Numa reflexão detalhada partindo do modo de serrar uma prancha, 

Ingold desenvolve seu argumento sobre os usos de ferramentas e suas funções. Segundo ele, 

“as funções das coisas não são atributos, mas narrativas” (INGOLD, 2015, p. 102). No 

parágrafo seguinte, escreve: 

Assim a função do serrote é cortar madeira: esta é a atividade tradicionalmente 

considerada ‘apropriada’ para isso, e aquela para a qual foi expressamente designado. 

No entanto, como David Pye observou, nada que projetemos é sempre 

verdadeiramente apto para o propósito (...) Ora, assim como estórias não carregam 

significados prontos para o mundo, da mesma forma, as maneiras pelas quais as 

ferramentas devem ser usadas não vêm pré-embaladas com as próprias ferramentas 

(INGOLD, 2015, p. 102). 

 

 
Ao assumir a condição da ausência das maneiras que as ferramentas podem ser usadas, 

Ingold assume a interação da pessoa com a ferramenta como um “manual de uso”. Por não 

haver instruções claras de como usar determinada ferramenta, sua função “apropriada” seria “as 

histórias que contamos sobre elas” (INGOLD, 2015, p.102) e numa interação de narrativas (feita 

com quem movimenta a ferramenta), a função se “redescobre” no processo. É importante 

destacar a chave temporal que Ingold aborda com Preston, nos lembrando que as ferramentas 

estão sujeitas às funções que escolhemos no presente. Assim, a função, ao invés de trazer uma 

cartilha consigo, é atravessada pela narrativa, interação e tempo. 

Avançando o pensamento, o que acontecia no presente momento que estava em campo? 

Antônio, ao usar um pincel, pintava com as cerdas e fazia alguns detalhes com a ponta do pincel, 

usando forças diferentes caso quisesse um ponto maior ou menor. Com Ingold, percebemos que 

a função “tradicionalmente ‘apropriada’” para um pincel, seria o uso similar a um lápis, mas ao 

invés do grafite, usa-se as cerdas (INGOLD, 2015). Porém seu “propósito” é extrapolado 

quando Antônio usa o cabo desse mesmo pincel na tela. 

Sobre algumas orientações de movimento feitas pelas professoras, acompanhando 

Mateus pintando, a professora Maria disse para ele movimentar mais o braço. Seguindo suas 

pinceladas, para cima e para baixo, ela segurava seu cotovelo e ia para trás e para frente dizendo 



que assim era mais fácil de pintar, sem ficar “todo duro”. Aqui, nos lembramos de Mauss e as 

técnicas corporais, segundo ele: “Esses hábitos variam não simplesmente com os indivíduos e 

suas imitações, mas, sobretudo, com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, 

com os prestígios” (MAUSS, 1934, p. 2017). O que fica claro é a imitação para se desenvolver 

o “hábito” de um corpo pintor. 

Mais adiante, ele escreve “O que se passa é uma imitação prestigiosa. A criança, como 

o adulto, imita atos que obtivera êxito e que ela viu serem bem sucedidos em pessoas em quem 

confia e que têm autoridade sobre ela” (MAUSS, 2017, p.215). A questão que se coloca é: 

Como esse “ver”, colocado por Mauss, se dá no caso das pessoas cegas? Recordando da 

percepção tátil abordada no capítulo 1, notamos como a educação do movimento era feita pelas 

professoras. Maria acionava o movimento de cima para baixo na extensão do braço de Mateus, 

fazendo a linearidade chegar até o papel que pintava. Assim, ela disparava o movimento em 

uma parte do corpo para que ele o fizesse com suas mãos segurando o pincel. Essa, poderia ser 

entendida como uma “adaptação constante (...) uma série de atos montados e montados no 

indivíduo não simplesmente por ele mesmo, mas por toda a sua educação” (MAUSS, 2017, 

p.218). 

Em outra situação, as professoras afirmaram não “economizar” as tintas usadas, 

exemplificando com alunos que viravam um pote de tinta na tela e deslizavam os dedos sobre 

essa tinta por um longo tempo. Diante da afirmação das tintas serem usadas sem “economia” e 

dos diferentes usos do pincel feitos por Antônio podemos perceber que os ensinamentos eram 

passados (como a situação citada de Maria e Mateus) como disparadores para que os alunos 

criassem suas próprias formas de fazer. Aqui fica evidente a sensibilidade primorosa das 

professoras, que pensavam num modo (ou novamente, uma “adaptação constante”) de fazer arte 

para cada corpo que estava em sala. Nesse cuidado pedagógico, com Mauss, poderíamos 

encontrar a “tríplice consideração” (mecânica, psicológica e sociológica) (MAUSS, 2017) feita 

por elas (no desenvolvimento de uma técnica corporal), onde eram considerados os movimentos 

que aqueles corpos eram capazes, os indivíduos que o faziam e a transmissão do gesto. O 

aspecto psicológico fica claro numa conversa que tive com Lívia sobre a forma de criar de 

Antônio, onde ela respondeu, orgulhosa e sorrindo: “ele usa o pincel de uma ponta a outra”. 

Antônio, é um senhor. O mais velho da turma. Seu silêncio é sempre atento ao restante 

dos alunos. Senta reclinado para trás com os braços cruzados apoiados na barriga. Quando algo 

incomoda, ele diz com voz de cautela: “mas assim, na minha opinião...” e continua com uma 

das mãos apontando para o alto. Nesse momento todos silenciam, até os mais agitados naquele 



dia. É um raro momento onde só uma voz está no ambiente. Ainda que não haja comentários 

logo após a sua fala, todos escutam. Em suas criações, as minúcias se fazem presentes como 

tema principal. Algumas pinturas são feitas com inúmeros detalhes (sempre simétricos) e 

pontos. As cores que usa são com alto contraste, o que torna a obra uma explosão de cores como 

a tela de um celular em alto brilho. Enquanto pinta, cada ponto de tinta é pensando. Às vezes, 

depois de um ponto pequeno ele se afasta, inclinando o tronco para trás e depois retorna à 

proximidade da tela. “Onde a ferramenta tem as suas histórias, a mão tem seus gestos” 

(INGOLD, 2015, p.104), Ingold diria. 

Como num desafio, uma vez Antônio me perguntou qual placa de cerâmica ele teria 

feito. Encarando os diversos quadrados de barro na mesa encontro um com quatro detalhes em 

baixo relevo, um em cada ponta. Pergunto se seria aquela. Sorrindo, ele responde que sim, e 

logo pergunta com uma mão na cintura erguendo o queixo: “mais qual?”. Surpresa, começo a 

olhar de novo os quadrados. Encontro outro quadrado com rebaixos simétricos. “Esse?” Ele 

responde que sim e conversamos sobre sua “marca”20 nas pinturas. Todas expressavam uma 

simetria bem medida, contrastes com cores opostas uma ao lado da outra e muitos pontos que 

compunham com as linhas dos desenhos. A velocidade de nossas conversas, a cautela de sua 

voz, seus silêncios observadores e sua visão baixa estavam presentes nessas marcas que me 

faziam identificar rapidamente algo feito por ele. Nas suas mãos “estão as capacidades de 

movimento e sentimento que têm sido desenvolvidas através de uma história de vida de práticas 

passadas” (INGOLD, 2015, p.104). Suas mãos habilidosas, junto de seus olhos, elogiavam um 

corte preciso que fiz no stencil certo dia. “Gostei de ver”, ele disse. E, noutro dia, me perguntava 

muito intrigado como eu teria feito os pontos de um bordado (feitos com linha de costura, mais 

fina do que linha de meada) numa camisa. Seu interesse era pela miudeza da coisa, nada passava 

despercebido por ele. 

Na dissertação Habitar um mundo de imagens: reflexões sobre os sentidos e sobre a 

imaginação   por   meio   das   fotografias   de   Evgen   Bavca   (BARONI,    2019).    

Rodrigo Frare Baroni conta a história de um amigo artista plástico, Gustavo, que tem treze graus 

de miopia. Segundo ele: 

 
Como grande parte dos seus trabalhos apresentam um jogo de cores que me chamam 

bastante a atenção perguntei se ele as enxergava bem; ao que me respondeu 

prontamente que enxergava as cores até melhor do que as outras pessoas. Dizia que, 

para ele, as cores eram percebidas melhor ao contrastarem-se umas com as outras, e 
 

20 Em sala as professoras chamavam essas marcas, que identificavam os autores de “assinatura”. 



que por ser míope lhe era possível aproximar-se muito do quadro para observar os 

pequenos detalhes; também podia levantar-se, afastar-se do quadro e conforme o fazia 

as cores se misturavam umas com as outras em espécies de borrões realçando seus 

contrastes (BARONI, 2019, p.16). 

 
Pensando nas situações abordadas nos parágrafos anteriores e no amigo pintor de 

Baroni, podemos perceber as potências, quando trabalhadas de maneira provocativa. Quando 

instigados, esses corpos desenvolviam seus próprios aprofundamentos, improvisos (ainda que 

fossem feitos pelas professoras, eram acionados primeiramente por eles) e “marcavam” suas 

obras com essas percepções. Como confirmado por Baroni, tais características — para além de 

serem incluídas — construíam as obras em seu máximo, fosse com cores, pontos feitos com a 

ponta do pincel ou misturando as cores. 

Uma outra característica que gostaria de abordar, novamente lembrando da casa, é o 

aprofundamento dos materiais que eram colocados em cena nas aulas. Em uma aula sobre 

formas, Suelen percorria uma figura cortada em EVA com as pontas dos dedos e disse: “Círculo. 

Eu amo círculo”. Uma categoria que revelava a investigação dos materiais tatilmente era a 

pesquisa do material21. Dobrando e fazendo ondulações com o EVA, usando sua percepção tátil 

mobilizada pelas professoras, Suelen sentia profundamente a textura, maleabilidade e relevos. 

Em certo dia, quando levei para eles pequenas esculturas guaranis (figura 1), Mateus, depois de 

percorrer com os dedos, batia uma delas na mesa ao que a professora Maria virou para mim e 

comentou que ele fazia isso para saber de qual material era feito pelo som que fazia. 

O arquiteto Juhani Pallasmaa, em seu livro “Os olhos da pele”, escreve sobre a 

arquitetura moderna e problematiza a abordagem amparada principalmente no sentido da visão. 

Em contrapartida, defende a relação da arquitetura com o corpo, o que chama de “arquitetura 

dos sentidos” (PALLASMAA, 2011, p. 65). Dentre as inúmeras comparações que faz, relaciona 

as cidades antigas — exemplificando com pinturas barrocas e a cidade de Casares, na Espanha 

— com a intimidade dos indivíduos com aquele espaço. Ele concebe a cidade antiga como 

possuindo um envolvimento sensorial e a cidade moderna como o lugar da privação sensorial. 

Ao longo do livro, relaciona a arquitetura com cada um dos cinco sentidos sentido (e outros 

mais) e defende que nas cidades antigas as pessoas estavam imersas nas afetações olfativas 

(como no mercado de especiarias), nos sons de vidas próximas e na presença dos materiais 

naturais. É possível que o leitor esteja pensando “mas qual a relação disso tudo com o que estava 

escrito  acima?”,  para vocês  peço  calma e atenção  à última característica  citada. Refletindo 

 

 

 

21 Categoria nativa. 



detalhadamente sobre cada sentido, Pallasmaa escreve: “a audição estrutura e articula a 

experiência e o entendimento do espaço” (PALLASMAA, 2011, p.47) e posteriormente: 

O eco dos passos sobre uma rua pavimentada tem uma carga emocional, pois o som 

que reverbera nos muros do entorno nos põe em interação direta com o espaço; o som 

mede o espaço e torna sua escala compreensível (PALLASMAA, 2011, p.48). 

Gostaria de retornar para Mateus e seu gesto de bater a escultura na madeira. Ainda que 

o espaço da rua se diferencie muito de uma sala de aula fechada, é possível encontrar a 

semelhança no som que reverbera, sendo lá “dos muros” e aqui da madeira. A fala de Maria 

para mim, comprova a compreensão da escala, possibilitada pela voz. 

 

 
Figura 10 - Arquivo pessoal 

 

Figura 11 - Arquivo pessoal 

 

 
Numa outra situação, ainda com Mateus, escrevi: 



Quando já estava na hora do intervalo, Mateus lava as mãos e pergunta alto se a 

professora podia ver se a mão dele tava grossa. Ela estava ocupada com outro aluno. 

Falo “deixa que eu vejo”. Ele se vira pra mim com as mãos esticadas, as palmas para 

cima. Toco suas mãos e falo que estão um pouco grossas sim. Ele diz que é por causa 

do barro, ele deixa a mão assim. (diário de campo, 2019) 

 

Refletindo posteriormente sobre as situações encontradas em campo, todas dialogavam 

com o aprofundamento perceptivo dos materiais e suas transformações. Sobre o 

desaparecimento dos materiais, Ingold escreve “Vemos o prédio e não o reboco das paredes; as 

palavras e não a tinta com a qual foram escritas” (INGOLD, 2015, p.60). Curiosamente, Ingold 

usa o verbo “ver” para explicar esse desaparecimento. Com as situações citadas, cada material 

era desfrutado pelo tato, permitindo que surgisse esse “reboco” na ponta dos dedos. Somado a 

isso, estavam os indivíduos que interagiam com aqueles materiais, construindo uma percepção 

próxima e com o material. O EVA, para além de uma superfície plana, era maleável. A madeira 

tinha um som que revelava a si mesma. O barro, quando praticado por longo tempo, com certa 

intimidade, engrossava as mãos que nesse caso só pude “ver” tocando com as minhas. E a 

precisão de um corte, tão banal para mim, alguém que estuda cada ponto para compor uma 

imagem, se torna alvo de comentário. 

Assim, o que viso traçar com as diferentes percepções são as potências que elas 

envolvem, o artista plástico com miopia, amigo de Baroni demonstra tal potência na sua forma 

de pintar. Antônio, com sua cautela atenta, usa a precisão em suas obras. Ao que parece, os 

materiais extrapolam, improvisam e essas duas características, junto das mãos, gestos e histórias 

que as fazem, geram um aprofundamento de si, dos materiais e da relação entre eles. “Como 

todas as criaturas, os seres humanos não existem no ‘outro lado’ da materialidade, mas nadam 

em um oceano de materiais” (INGOLD, 2015, p. 56). Mateus preferia o barro e compreendia 

sua aspereza, Suelen sempre sorria após identificar uma forma e por fim, Antônio demonstrava 

sua cautela e precisão nas obras que criava. Em aula era permitido usar os materiais que 

preferissem criando espaços para que pudessem se expressar e deixar suas marcas. 

 
2.3 TEMPORALIDADE DO FAZER 

 
 

Em sala, as atividades ensinadas variavam pela obra que estivessem trabalhando. Na 

aula que já foi comentada no capítulo 1, sobre contraste, primeiro Beatriz ensinou o conceito 

que eles já vinham trabalhando há algum tempo e logo depois, na mesma aula, o conceito foi 

abordado na pintura que fizeram. Para ensinar sobre contraste, Beatriz começou explicando que 

eram duas coisas que se diferenciavam muito e perguntou se alguém conseguia pensar em algum 



exemplo. Mateus interrompeu seu movimento para frente e para trás e logo disse que quando 

ele fez aula de coral, em alguns momentos os homens cantavam e noutro as mulheres. As duas 

vozes, muito diferentes, seria o contraste. Beatriz, muito entusiasmada, diz que ele está certo e 

pergunta se mais alguém se lembrava de algum exemplo. Surgiu quente e frio, doce e salgado, 

claro e escuro… Usando os exemplos, ela disse que acontecia a mesma coisa com as cores, 

algumas eram opostas e, se colocadas perto, contrastavam. 

As aulas duravam 50 minutos e em muitos casos as obras não se encaixavam nesse 

tempo. Na aula sobre contraste, foi possível acompanhar o processo deles criando as obras 

visuais e finalizando. Porém, ainda que estivessem concluídas por eles, precisavam do tempo 

de secagem. “O meio ambiente é um mundo que continuamente se desdobra em relação aos 

seres que sobrevivem aí” (INGOLD, 2015, p.65) e aqui o desdobramento acontecia após a aula, 

num ressecamento proposital da tinta. Sozinhas, as obras descansavam nas estantes do lado 

esquerdo, pois ainda que tivessem 50 minutos para criar suas obras em aula, havia um tempo 

que ia além dos indivíduos. 

Por conta dessa característica, nas idas ao campo nunca pude acompanhar uma obra que 

tenha sido completamente feita em uma única aula. O que encontrei foram processos, 

fragmentados para mim, que eram como feixes de luz iluminados esporadicamente. Se em uma 

semana estampava camisas com Mateus, quando retornava eles me mostravam a camisa pronta. 

No caso já citado no capítulo 1, quando ensinei Léo a bordar, na semana seguinte me deparei 

com cerca de sete corações e as professoras, sorrindo, me contando que ele quis bordar o dia 

inteiro. 

Conversando com as professoras sobre a questão da múltipla deficiência, elas disseram 

que muitos conceitos precisavam ser abordados e repetidos na semana seguinte, pois assim eles 

fixavam o conhecimento. As repetições foram observadas conforme as professoras falavam, 

com a pergunta “vocês lembram disso?” no final da explicação. Como um chafariz tímido sendo 

acionado, alguns deles lançavam palavras (majoritariamente monossilábicas) que se 

relacionavam com aquele conceito. Me deparava, assim, com um tempo novo, que diferia 

daqueles dois citados anteriormente, o tempo da cegueira e baixa visão. 

No primeiro dia de campo foi ao lado de Suelen que sentei. Sua voz era baixa e fina, 

capaz de interromper o silêncio de forma sútil, para alguns imperceptível, talvez. No meu 

primeiro dia lá, ela estava muito interessada em saber o que era antropologia, o que nós fazíamos 

e diante de minhas respostas sorria e dizia “legal”. Nesse dia, quando nos despedimos ela 



perguntou: “Você vai voltar?”. Foi ela quem me apresentou as cores e com um lápis na mão 

perguntava “que cor é essa?”. Uma vez respondi “vermelho”. “Vermelho, sangue. Eu amo 

vermelho!”. Conforme a pergunta se repetia e eu respondia, percebia seu amor por todas as 

cores. 

Quando me sentava ao seu lado, enquanto uma das professoras explicava algum assunto, 

ela se virava para meu ouvido e falava coisas como: “Hoje eu comi iogurte no café”, “Eu tenho 

um cachorro”, “Tenho uma tia que mora em Niterói”, “Como tá seu gato?”, “Eu amo teatro, 

você gosta de teatro?”. Os comentários poderiam vir seguidos, após breves comentários meus. 

Por vezes, quando alguma professora considerava suficiente nossa conversa, pedia que Suelen 

prestasse atenção ao que falavam. Esse “suficiente”, ainda que variasse, demonstrava uma das 

abordagens da múltipla deficiência. Além da repetição trazida anteriormente, havia uma 

tolerância com certas conversas paralelas enquanto explicavam. Vale destacar que a tolerância 

acontecia principalmente com Suelen pois, diferente dos outros alunos, a altura de sua voz 

permitia que a explicação continuasse em destaque. 

A voz paralela de Suelen dialogava com o tempo existente ali e, consequentemente, com 

o tempo perceptivo. Se, numa primeira impressão, essa voz poderia passar como desatenção, 

ali, tolerando sua voz, as professoras respeitavam a presença de Suelen naquele ambiente 

entendendo que fazia parte do seu ritmo de aprendizagem. E se, no seu próprio tempo, fossem 

necessárias pequenas interrupções, assim seria feito. Em contraste a essa situação, retorno para 

o pedido de Suelen para “ver” meu cabelo. No capítulo 1, propositalmente não descrevi uma 

parte importante da situação que vale ser lembrada agora: 

Falo que sim e ela começa a passar a mão na minha cabeça (lembrava um cachorro 

sendo acariciado). Impaciente falo que ele é curtinho, ela fala “igual o meu!” falo que 

o meu é um pouco menor, pois o dela vai até o ombro. Ela tira a mão do meu cabelo 

como se percebendo meu desconforto (diário de campo, 05/11/19). 

 

 
O desconforto sentido era principalmente por conta da duração daquele gesto. Ainda 

que aparentasse uma proximidade simples, suas passadas de mão pareciam se prolongar demais 

para minhas concepções de tempo. Nessa situação, ficava evidente as interações (por vezes 

conflituosas) de tempo presentes. Haveria, assim, suas próprias temporalidades perceptivas do 

fazer, que interagiam com o tempo dos materiais e o meu próprio tempo, amparado na visão. 

Se nas referências encontrava o jogo “60 segundos” sendo usado na reabilitação para um 

atendimento de cinquenta minutos (VON DER WEID, 2014, p.129). Na sala de aula observava 

Mateus pedir para ir ao banheiro e voltar cerca de quinze minutos depois, o que era alvo de 



chacota feita por Léo (baixa visão), que logo era repreendido por uma das professoras. Além 

disso, nos processos citados alguns parágrafos acima, as atividades eram divididas em algumas 

aulas, e isso caminhava junto do tempo dos próprios materiais. Na cerâmica, logo depois de 

bater o barro e moldá-lo, ele precisava secar alguns dias, em repouso, para posteriormente ser 

colocado no forno. Sobre a interação com os materiais, Ingold escreve: 

 
Não é dar efeito a uma ideia preconcebida, nova ou não, mas aderir e seguir as forças 

e os fluxos de material que trazem a forma do trabalho a existência. A obra convida o 

espectador a juntar-se ao artista como companheiro de viagem, a olhar com ele 

enquanto desdobra-se no mundo, em vez de por detrás dele para uma intenção 

originária da qual ele é produto final”. (INGOLD, 2015, p. 309) 

 

Em uma das aulas, quando organizavam uma exposição para o aniversário da Escola, 

Beatriz me mostra uma das imagens a serem expostas e explica a legenda tátil da figura. A obra 

escolhida foi o grafite de Banksy, Girl with a ballon (figura 12). A parte sombreada preta era 

preenchida com lã cinza e preto, e o balão foi feito com lã vermelha, possuindo cerca de um 

metro no total. Para a legenda, foi feita uma versão tátil com cerca de dez centímetros da mesma 

imagem, com o balão feito de feltro22 e miçangas vermelhas coladas em cima. Na cerâmica, 

enquanto os alunos faziam alguma atividade, Beatriz pediu que Antônio colasse a lã nas partes 

que faltava da imagem e perguntei se poderia colar as miçangas no balão da legenda. Sentados 

na mesa mais ao fundo da sala, enquanto manuseávamos os materiais, conversávamos. Nesse 

dia, ele me mostrou diferentes fotografias de seu celular (tiradas por ele) me desafiando e 

perguntando onde eram aqueles lugares. Não acertei nenhum dos lugares, mas quando comentei 

que era de Niterói, ele mostrou orgulhosamente um vídeo que fez cruzando a ponte certo dia e 

esse trajeto conhecia muito bem. Porém, quando ele comentava a beleza da ponte, da barca, da 

travessia e como queria ter filmado tudo, comecei a notar o encanto daquele lugar que nunca 

percebia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Tecido grosso muito utilizado para texturas e diferenciação de relevos. Resulta em ótimo acabamento, por não 

precisar de bainha (costura para finalizar uma peça) 



 

 
 

Figura 12 - https://www.amazon.co.uk/Banksy-balloon-graffiti-Sticker- 

Window/dp/B077QWJGZZ 

 

 
Antes da situação descrita, minha relação com Antônio, ainda que cordial, era algo 

amparado na educação e breves comentários sobre suas criações. O que fica em questão nesse 

momento, retornando para o conflito de tempos (meu e deles) são os motivos para esse conflito 

não ter acontecido, como na situação com Suelen. Poderia ser argumentado que essa ausência 

tenha ocorrido por Antônio ter baixa visão, e assim estaria mais próximo da minha visualidade. 

Por outro lado, a feitura da imagem do Banksy nos aproximava e é nessa segunda que gostaria 

de me amparar. 

Segundo a teoria da malha de Ingold, os seres seriam como linhas que seguem ao longo 

de um trilha. “Cada uma dessas trilhas é simplesmente um fio em um tecido de trilhas que juntas 

compreendem a textura do mundo da vida” (INGOLD, 2016, p. 118) 23. Enquanto observava 

Antônio colar a linha de lã no quadrado de papelão e eu mesma colava as miçangas, nossas 

linhas de vida, nesse movimento, se cruzavam. Dentre os inúmeros lugares que poderia ter 

sentado naquele dia — o que influenciaria com quem iria conversar — a trilha iniciada desde 

Niterói foi aquela mesa, ao fundo da sala. Assim como Antônio, com sua trilha iniciada desde 

Nilópolis, sentou-se ali. Depois dessa aproximação, construindo juntos pedaços de uma mesma 

obra, sempre que me via perguntava como estava Niterói, ou dizia o quanto gostava daquela 

 
 

23 Não intento me aprofundar nessa teoria nesse momento. Aqui ela vem como um fantasma das relações. 

http://www.amazon.co.uk/Banksy-balloon-graffiti-Sticker-
http://www.amazon.co.uk/Banksy-balloon-graffiti-Sticker-


cidade. Retornando para a questão do tempo, o que fica claro nesse momento é a potência das 

coisas e do nosso fazer em amenizar qualquer conflito temporal por nossas percepções. A lã, 

miçanga, papelão e cola nos juntava para aquele presente. 

Refletindo sobre o acolhimento que recebi daquela turma recém chegada como um 

grupo naquela escola e nos encontros que tivemos, percebi que nossas relações eram delineadas 

pelos processos, aprendizados e principalmente aproximações espaciais. Essa última, a mais 

prática delas, acontecia na escolha do assento, que fazia desde o momento da chegada. Assim, 

ao lado dos diferentes alunos em aula, construíamos afetos aos poucos, abraçados por linhas, 

tintas e tecidos. 

O respeito ao tempo do material, caminhava com o tempo desses corpos. Os dois juntos, 

criavam o tempo da feitura das obras e aqui o meu tempo visual podia encontrar com o deles. 

Diante de percepções em constante movimento, tateadas, investigando os materiais a fundo, o 

bordado surgia como mais uma das muitas técnicas presentes ali. Se tornar mais uma, nesse 

caso, não diminuía a sua importância. Ao contrário, ganhava fertilidade ao invés de uma técnica 

distante trazida pela jovem pesquisadora (o que procurava evitar) e ilustrava nossos afetos. Com 

Léo era a “professora” que bordava, com Suelen era a menina dos gatos (animais que ela sempre 

perguntava como estavam e dizia ter cachorros), com Antônio era a menina de Niterói. 

Assim como no capítulo anterior, não viso criar hierarquias de tempos ou durações que 

diferentes percepções vivenciam, mas procuro investigar o que esses tempos revelam e como 

poderiam se encontrar. Desde o início, pensando na oficina sonhada, me perguntava como seria 

capaz de despertar o interesse pelo bordado neles e como ensinaria os pontos. As preocupações, 

conforme acompanhava seus modos de criação, iam sendo diluídas e até acolhidas pelo campo, 

pois ali o bordado aparentava ganhar uma nova dimensão. 

 
2.4 BORDADO 

 
 

Por breves momentos, no início do campo, parecia me afastar da pergunta inicial, mas 

ao mesmo tempo acompanhava obras visuais desde seu deslumbramento, sua criação pelas 

próprias pessoas com deficiência visual. E aos poucos, no tempo de lá, duas particularidades 

iam sendo tateadas: o tempo e a aproximação. Quando fazemos as reflexões posteriores sobre 

o campo, algumas falas que no momento pareciam apenas palavras, podem se tornar 

importantes insights ou disparadoras de argumentos fundamentais. No primeiro dia que fui ao 

Instituto, quando falei a respeito da minha pesquisa, todos silenciaram por momentâneos 



segundos. Mas uma voz fina e baixa, Suelen, interrompeu aquele silêncio perguntando “e como 

você vai fazer isso?”. O fim da minha fala tinha sido algo como transformar fotografias em 

imagens capazes de serem vistas com os dedos, tocadas. Diante dessa pergunta, só consegui 

dizer que estava ali justamente para isso, para descobrir, com eles, como fazer. 

Aproximar para criar afeto e semanalmente cultivá-lo. Diferente de outros espaços que 

frequento, a deficiência visual nos aproxima logo no primeiro cumprimento, fosse pelo toque 

da mão para passar a existir naquele espaço ou pelos rostos próximos quando conversávamos 

(no caso da baixa visão). O toque, noutros lugares, poderia levar certo tempo ou, no ambiente 

acadêmico por exemplo, poderia ser quase inexistente. Porém, desde que cheguei, esse toque se 

expressou 24 com suas particularidades subjetivas. 

Bordando, podíamos perceber que a linha, tecido e agulha eram marcados por ambas 

características: toque e tempo. Destoando de uma escrita no computador ou até mesmo da 

máquina de costura, o bordado ensinava seu próprio tempo e caso tentasse acelerar, como uma 

bronca, a linha embolava ou o ponto virava um nó. O bordado exigia que acreditássemos nele 

e respeitássemos o seu tempo, nos educando para uma temporalidade desconfortável quando 

comparada ao tempo fotográfico, instantâneo. Benjamin nos ajuda a compreender essa 

temporalidade no seu ensaio A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. Segundo 

ele, a fotografia e o cinema teriam um maior alcance justamente pela sua capacidade de 

reprodução em massa, porém, no processo algumas características se perderiam. Ele escreve: 

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra 

de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. E nessa existência única, 

e somente nela, que se desdobra à história da obra. (BENJAMIN, 1955, p. 2). 

No “aqui e agora” lembrado por Benjamin, o bordado é entendido no presente — no 

momento em que não poderia ser reproduzido posteriormente. Nos outros exemplos trazidos 

por ele, como a escultura ou a pintura, o presente também poderia ser encontrado. Tanto nos 

exemplos, como no bordado, as reproduções manuais cultivavam seu próprio tempo, como 

vinha escrevendo no parágrafo anterior. Contrastando com esse tempo, ele escreve: “Como o 

orno apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução das imagens 

experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral.” 

(BENJAMIN, 1955, p. 1). Assim, voltando para a educação trazida pelo movimento da agulha 

no tecido, notamos, para além de uma atenção, a presença exigida. 

 

 

 

 

24 Ver cap. 1, p. 29. 



Retornando para a profundidade material, através do toque estávamos sujeitos às 

respostas dos materiais. Logo depois de bordar no tecido, quando Léo decidiu bordar no papel 

acabou por rasgá-lo pois ali a espessura, textura, maleabilidade era diferente, o que exigia uma 

força diferente na mão. Sobre esse aprofundamento atrelado ao bordado Ingold escreve: 

Por meio da agulha, a linha – enfiada no buraco da agulha – passa não pela superfície, 

mas através dela, puxada atrás do ponto. Assim, a superfície figura não como um 

substrato sólido, mas como uma membrana permeável, ela própria tecida como uma 

malha ou rede de fios finos, através dos interstícios pelos quais a agulha passa sem 

danos à sua integridade. (INGOLD, 2015, p. 281). 

 

Pensando nesse movimento através, como algo que interfere tanto na superfície como 

no avesso (parte de trás do bordado, como uma roupa), podemos considerar o bordado como 

uma porta fechada, onde o som de bater chega ao outro lado. O ruído que adentra se assemelha 

ao aprofundamento tátil dos materiais percorrendo suas texturas, profundidades e sons. É 

importante destacar o fim da citação onde Ingold escreve que apesar de não ser “um substrato 

sólido”, essa “membrana fina” não causa “danos a sua integridade”. A falta de danos, nesse 

caso, seria justamente uma qualidade desse fazer que nos permite furar (usando um objeto 

afiado) sem arruinar o material. Sendo essa peculiaridade um dos fatores que torna o bordado 

possível. 

Os estranhamentos perceptivos que venho descrevendo desde o início do capítulo, se 

encontravam nas linhas que bordávamos. Pensar fotografias bordadas se tornava um meio de 

tornar o invisível tátil, e assim construir imagens mentais (BAVCAR, 2003). O que soava como 

conflituoso no início, meus interlocutores mostravam brechas por onde poderíamos costurar. 

Numa palestra realizada na UERJ, Cartografia Tátil no Ensino de Geografia], a professora de 

geografia Carla Sena da UNESP falava sobre os materiais convencionalmente utilizados nos 

mapas táteis. A partir dessa palestra, conheci Juliana Moreira, orientanda de Carla Sena que 

desenvolve mapas táteis bordados (figura 13 e figura 14) para serem utilizados nas salas de aula. 

Conversando com Juliana, ela me diz que tenta alcançar as texturas por diferentes pontos, e as 

cores são pensadas para baixa visão. 



 

 
 

Figura 13 - Arquivo de Juliana Moreira 
 

 
Figura 14 - Arquivo de Juliana Moreira 



Pensando com os pontos de Juliana, o bordado das regiões do Brasil segundo Milton 

Santos se amparam na diversidade de texturas. O mapa seria, então, uma das opções de 

acessibilidade. Porém, indo para meu campo precisaríamos questionar como bordar fotografias 

que não possuem legendas, destoando completamente de um gráfico, por exemplo. Ainda que 

na antropologia seja difícil encontrar uma abordagem que pense com as linhas e construa 

argumentos (no meu caso táteis) com ela, alguns encontros, apesar de distantes, ampliaram 

ainda a potência do bordado para além de um objeto. Nesse sentido, a dissertação de Ana Mote 

Enunciar la frontera como lugar: Procesos creativos y estéticas del arte fronterizo en Ciudad 

Juárez, México (MOTE, 2017) vale ser lembrada. Seguindo o conceito de fronteira similar a 

Anzaldúa (ANZALDÚA, 2005) seu campo acontecia na fronteira dos Estados Unidos com o 

México, na cidade de Juárez e junto da escrita, ela fotografa essa fronteira e o que pode surgir 

dela. Algumas dessas imagens são bordadas (figura 15), com caminhos que dialogam com o 

que era encontrado em campo. 

 

Figura 15 – Arquivo de Ana Mote 

 

 
Na fotografia acima, ela borda diferentes trilhas ilustrando as pessoas que atravessam 

(ou não) a fronteira. Segundo ela, as diferentes espessuras, cruzamentos e curvas, marcam essas 

vidas expressadas em linhas. Ao longo da sua dissertação, acompanhamos seu próprio caminho 

pela fronteira (sempre nas limitações fronteiriças do México), marcada por encontros, limites 

geográficos e experimentações. Sem se distanciar em momento algum sobre o lugar ao qual 

estaria inserida, costurando as fotografias, seu trabalho modifica uma imagem e até mesmo a 

fronteira por onde passou. 



Um outro trabalho que gostaria de trazer é “Imagens Trans: as relações de transexuais 

com suas fotografias de infância” (VASCO, 2015) apresentado na trigésima RBA (Reunião 

Brasileira de Antropologia). Nele, Marcela Vasco borda fotografias de infância de transexuais, 

unindo imagem e gênero. Sendo um trabalho em conjunto com as pessoas trans, as linhas e 

pontos que eram usados eram feitos em diálogo com a imagem, numa transformação de um 

passado. 

 
 

Figura 16 

 

 
Sobre a fotografia da figura 16, Vasco escreve: 

 
 

Ao olhar suas fotografias de infância, Leo procura, como um detetive, por ele mesmo. 

Assim, ao bordar a foto, abrimos um feixe na malha de linhas costuradas sobre a 

imagem na direção de seu rosto, destacando e tornando visível onde seu olhar se 

deteve. Com isso, a malha de linhas se arranjou de maneira a formar, não por acaso, a 

figura de um olho, deixando evidente o lugar na imagem que o olhar do interlocutor 

habitou e a maneira como o habitou. (VASCO, 2015, p. 10). 



Ainda que de formas diferentes, ambas as pesquisas encararam o bordado como um 

“método etnográfico” (VASCO, 2015, p. 7). Para além da estética, ele se apresenta como um 

meio reflexivo enraizado no campo. Assim, trazendo para a deficiência visual, os vazios que 

vinha escrevendo no início, se tornam espaços onde a agulha poderia adentrar e, como Vasco, 

dialogando com eles, questionar porque escolheram determinada imagem. 

Logo no início do campo, percebia que precisava tocar para ser vista ou aproximar. Nas 

primeiras idas a campo, como já foi mencionado, estranhava essas aproximações. Mas, 

posteriormente, começava a me perguntar se antes saberia tocar alguma coisa (ou alguém) de 

fato. Percebi que o toque não era um simples gesto, mas um encontro da minha pele com o que 

tocava (INGOLD, 2015). Aceitar esse encontro por vezes trazia um desconforto, principalmente 

pela intensidade. Vale lembrar que antes de ir a campo, não havia lido os teóricos da 

fenomenologia que apresento no capítulo 1. A ausência de leitura especializada contribuiu para 

abrir espaço a esse novo corpo que aprendia a ter com eles. Favret-Saada nos ajuda a 

compreender melhor essas afetações para além de uma empatia com o outro. “Na verdade, eles 

exigiam de mim que eu experimentasse pessoalmente por minha própria conta – não por aquela 

da ciência”. (FAVRET-SAADA, 2020, p. 157). Ainda que não tenha sido enfeitiçada como 

aconteceu com Favret-Saada, aqui gostaria de destacar essa “exigência” de “experimentar”. 

Apesar dos meus interlocutores não me pressionarem em nenhum momento, para a 

comunicação acontecer (ou encontro, se preferirem) meu corpo precisava acionar outros meios. 

Assim, começava a experimentar fagulhas do corpo capaz de sentir pela extensão da pele inteira 

que Bavcar descreve. 

É relevante mencionar que ao longo da pesquisa, em conjunto do que escrevia, bordava. 

Em muitos momentos, quando as palavras pareciam se embolar, pegava o tecido e tentava 

bordar qualquer figura que fosse. Ao longo da pesquisa, conforme as afetações aconteciam, 

quando me afastava para olhar um pouco mais longe, percebia que o bordado não acontecia da 

mesma forma. Acompanhando os fazeres em campo, os pontos pediam mais texturas e 

relevos. O que antes era amparado na visão agora precisava destacar cores que contrastassem, 

e texturas agradáveis ao tato. 

Num pequeno curso de dança de quatro aulas, o professor nos disse após a última aula 

“Agora podemos nos apresentar de um jeito muito mais interessante”. Me inspirando nele, após 

a leitura, acredito que este seja o melhor momento de explicar as tentativas deste capítulo. 

Procurei dividi-lo em quatro partes: as invisibilidades estranhadas, um mergulho nas aulas de 

artes, as diferenças temporais e uma introdução ao bordado. Os quatro pedaços são como partes 

de um quebra cabeça que busca criar com a deficiência visual. Quando há uma abertura e até 



aceitação do invisível ou de nuances de visão, inúmeros fazeres artísticos podem ser 

desenvolvidos. E, lembrando de Antônio, podem ir além de uma aceitação para uma abordagem 

potencializada pela sua condição. Ainda que tenha pensando no bordado desde a primeira 

conversa com Olivia, estava disposta a ver o que aconteceria quando fosse levado ao campo. 

Sendo bem acolhido, essa arte manual se mostrou como um aprendizado que poderia oferecer 

e me colocar (corporalmente) com eles. 



3. “O RISCO DO BORDADO 

 

3.1 CICLOS DE PESQUISA 

 

 

Minha mãe é cabeleireira e cortava o cabelo de algumas mulheres. O corte e a 

amizade acompanhavam a maioria delas. Recordando, não era possível perceber o que vinha 

primeiro. Uma dessas mulheres, que se tornou uma grande amiga, se chama Rita. Ainda criança, 

minha mãe, com minha irmã e eu, íamos na casa dela à tarde. Lá, minha mãe cortava e pintava 

o cabelo de Rita enquanto nós brincávamos com o cachorro, Theodoro. A mãe de Rita, Dona 

Josefa, era uma senhora de cerca de 70 anos. Certa vez, eu e minha irmã fomos da aula de ballet 

para sua casa e ela nos perguntou o que era aquilo colorido no cabelo25. Além disso, ela gostava 

de assistir televisão em horários específicos pois nessa hora a luz entrava pela janela de uma 

forma que a possibilitava enxergar com mais nitidez. Na época me disseram que ela era cega e 

logo aprendi que na hora de abraçá-la precisava falar onde estava. Porém, mesmo sem 

compreender, minha mente infantil ficava instigada com essas nuances. Percebia que a maneira 

como me explicavam (‘é como estar de olho fechado, Potira’) era incoerente com o que ouvia 

dela. Iniciada a pesquisa, conversando com Rita, descobri que naquela época Dona Josefa tinha 

baixa visão por conta da diabetes e glaucoma. 

Quando decidi iniciar a pesquisa, perguntei para Rita se seria possível conversar 

com Dona Josefa. Ela e o filho ficaram muito felizes com a proposta, porém disseram que Dona 

Josefa estava muito doente. Recentemente visitamos Rita. Surpresa, depois de tantos anos, ela 

nos recebeu muito contente e estendeu a mesa como sempre fazia. Ela contou como Dona Josefa 

faleceu (aos 90 anos!) e como soube que seria o momento da despedida, quando foi para a 

biblioteca do hospital. 

Refletindo sobre essa pesquisa que se estende pelo segundo ano, me perguntava 

como fechar esse ciclo, considerando que não poderia ir mais a campo. Porém, visitar Rita 

depois de mais de doze anos, me fez lembrar do início do interesse nesse tema, com Dona 

Josefa. Ainda que não tenha sido possível conversar com ela — ou até bordar junto dela — é 

preciso lembrar de quem impulsionou todo esse trabalho, quem me aproximou desse campo 

 

 

 
 

25 “Aquilo colorido” ao que ela se referia, era a redinha usada nos coques de bailarinas. Disponível em : 

https://www.magazineluiza.com.br/rede-em-croche-com-perolas-e-fitas-de-cetim-dancin/p/gebg9hc9hk/es/bllt/ 

https://www.magazineluiza.com.br/rede-em-croche-com-perolas-e-fitas-de-cetim-dancin/p/gebg9hc9hk/es/bllt/


com o próprio corpo. Ainda que não tenham suas palavras ao longo dos capítulos, ela está 

presente em cada letra. 

Volto a esse início, começado antes de qualquer interesse pela antropologia, para 

explicar o fim e o processo. Nas conversas na sala, subitamente todos precisaram sair correndo, 

como se um incêndio tivesse começado por conta da velha fiação da televisão. 

Nesse capítulo, suponho o que poderia ter sido, caso o campo tivesse continuado, 

como um ensaio para uma continuação em breve. Trago esse incêndio na sala como a pandemia 

de COVID- 19, que interrompeu qualquer frase pelo meio do caminho. Em meio ao caos e 

correria, depois de sair dessa casa pude traçar as costuras que faria aqui. 

 
3.2 CONTINUANDO EM MEIO À PANDEMIA 

 

 

Dentre as muitas recomendações exibidas em canais televisivos, sites e órgãos 

oficiais26 o distanciamento social é uma das principais. Com isso, escolas, faculdades e cursos 

foram suspensos por tempo indeterminado. Enquanto escrevo esse tempo ainda corre, o que 

antes chamávamos de “alunos em sala de aula” entrou para a categoria “aglomeração”. Como 

o trabalho de campo acontecia numa escola, ele foi interrompido. Com o privilégio de ficar em 

casa, com uma internet de qualidade, pude continuar a parte escrita desse longo processo. Em 

reuniões virtuais e diário de campo transformado em lembranças/insights de campo, encaixava 

toda a experiência na folha. 

Venho escrevendo sobre a distância desde o capítulo um, destacando o tato como 

sentido próximo e visão como um sentido distante. No diário de campo, escrevi: 

 

 
forma. 

Cegueira sem tato 

Mas lá, nossas mãos se encontravam e minha ingênua pergunta ganhava 

 

Ganhava tato, contorno, textura, cheiro de construção velha, bengala se 

arrastando. 

Proximidade. 

A unha agora pode crescer, a voz perde sorrisos e não me apresento depois 

de tocar a mão. (diário de campo, 15/07/20) 

 

 
Se estava de mãos dadas em campo, agora essa mão caminha sozinha, se 

esforçando ao máximo para trazer os fantasmas táteis com ela. O impacto da pandemia nessa 

 
 

26 Ver https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=orienta%C3%A7%C3%A3o+covid+19 . 

https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=orienta%C3%A7%C3%A3o%2Bcovid%2B19


pesquisa se encontra principalmente na quebra de um processo de aproximação. Diferentes de 

outros campos onde pesquisei, na deficiência visual essa proximidade —no meu caso — 

acontecia no desconforto (ou conflito como abordei no capítulo dois). Tanto na situação de 

Suelen tocando meu cabelo quanto Lucas aproximando o rosto do meu, de lado, enquanto 

conversávamos, o desconforto estave presente. A pandemia, trouxe consigo a ironia: justo 

quando os conflitos de proximidade se transformam em acolhimento na minha pesquisa, foi 

preciso se afastar. 

Uma das etapas da pesquisa, pensadas desde o início, seria a oficina de bordado. 

O método da oficina foi sendo pensado enquanto os acompanhava em campo e só foi possível 

estando lá, disposta a aprender. Aqui descreverei detalhadamente como ela seria (ou será). 

O diálogo da arte com a deficiência visual esteve colocado desde o início, com 

apoio da orientação de Olivia e da pesquisa em que ela mesma faz a junção de teatro e 

deficiência (VON DER WEID, 2017, 2019). Além disso, assumindo esse diálogo encontrei a 

Companhia de Teatro Olhos de Dentro em São Paulo. Conheci um ator da Companhia numa 

oficina de dança e ele me contou que trabalhava numa companhia com uma atriz cega. No site 

deles encontramos: 

Há 17 anos coordenada pela atriz, diretora e psicopedagoga Nina Mancin, a CIA 
TEATRAL OLHOS DE DENTRO promove a formação e inclusão teatral de pessoas 
com deficiência física, visual, síndrome de down, paralisia cerebral e autistas, 

juntamente com pessoas sem deficiência, idosos e crianças.
27

 

Uma outra inspiração é a Companhia Ballet de Cegos28, também sediada em São 

Paulo. Essa Companhia é dirigida pela professora Fernanda Bianchini que criou um método 

onde os passos de ballet são ensinados através do toque nas partes do corpo da bailarina e no 

corpo dela própria, além da repetição. 

Trago essas inspirações, conhecidas ao longo da pesquisa, com o intuito de 

demonstrar qual caminho percorri até chegar à oficina propriamente. Nessa conversa com a 

arte, pude assumir — e entender — o que uma professora de teatro falou certo dia na escola: 

“todo corpo é poético”. Assim, esses trabalhos contribuíram para desenvolver a minha 

metodologia. Vale destacar que a oficina seria testada com eles, então, até o momento ela não 

foi testada. 

 

 

 
 

27 Disponível em http://ciateatralolhosdedentro.com.br/?page_id=772 
28 https://www.associacaofernandabianchini.org/ 

http://ciateatralolhosdedentro.com.br/?page_id=772
http://www.associacaofernandabianchini.org/


O primeiro momento da oficina é uma interação com diferentes tecidos. 

Começaremos tocando roupas (maiô, blazer, jeans, shorts de tactel) e convido eles a tocarem 

suas próprias roupas, buscando similaridades com as peças que tocaram antes, procurando 

investigar a textura, maleabilidade do tecido e sentindo como elas se comportam no corpo. Após 

esse momento, ao invés de roupas, tocamos pedaços de diferentes tecidos, continuando essa 

busca pelas texturas. Como abordado no capítulo 1, em campo encontrei resistência dos alunos 

baixa visão em tocar nas coisas. Com o intuito de instigar a sensibilidade tátil, um dos tecidos 

está bordado com a linha da mesma cor do tecido (figura 17). 

 

 
Figura 17 - Arquivo pessoal 

 

 
O ponto alinhavo é um ponto onde a agulha vem de trás do tecido para frente e 

entra logo em seguida, marcando um pontinho na parte da frente. O movimento é parecido com 

ondas, que sobe e desce, como um gráfico sonoro (figura 18). A linha horizontal reta do gráfico 

é como o tecido e a linha em ondas como a linha de bordado. O comprimento da onda, é como 

o tamanho do ponto que escolhemos, sendo possível aumentar ou diminuir. Lembrando que 

esse gráfico é similar ao movimento, não ao resultado final do bordado. A principal diferença 

para um gráfico sonoro está na amplitude, que no bordado não existe entre a linha e tecido. 



 

 

 

Figura 18 – Fonte: http://fonologia.org/acustica_osom_2.php 
 

Pensando na interação do corpo com os materiais abordado no capítulo 2 e no 

movimento apresentado na tabela, para ensinar esse movimento a corpos que não se organizam 

pela visualidade, cortei círculos em um pano branco, para os alunos colocarem o braço (figura 

19). Esses círculos foram costurados com linha vermelha com o intuito de destacar onde estão 

os buracos. A mão, como guia, se assemelha a agulha, o braço faz o caminho da linha no tecido, 

passando para baixo e para cima do tecido. Com o braço no pano, peço que toquem (ou vejam, 

no caso dos alunos baixa visão) o tecido e a própria pele, e percebam como é alternado: tecido 

e pele, fazendo uma linha. Para enfatizar essa alternância, ainda com o braço no tecido, peço 

que com a outra mão sintam um tecido bordado com esse ponto. Tocando o pano com lã bordada 

(linha grossa, que se eleva mais no tecido) e o braço em seguida, lembro a eles que a linha é seu 

braço, fazem o mesmo movimento e deixam a trilha pelo caminho (INGOLD, 2015). 

De modo conciso e direto, Elcie Masini pensa como a aprendizagem é feita por corpos 

com deficiência. Com Merleau-Ponty, ela afirma que no processo de aprendizagem o contato 

deve ter maior importância, usando os sentidos a pessoa tem interagindo com os objetos. Sobre 

pessoas com deficiência visual, escreve: 

Essas percepções de tatear, que ocorrem com seus movimentos de mãos e 

dedos, de articular a voz, de ouvir, de sua comunicação e de sua locomoção no 

espaço estão unidas no seu corpo, no mundo, e compreendidas pela reflexão 

sobre cada uma dessas experiências. (MASINI, 2003, p .5). 

Com Masini, a oficina ganha mais consistência. O braço que percorre o tecido é uma 

maneira de usar os sentidos que todos meus interlocutores faziam uso (mesmo que os alunos 

cegos fizessem um uso maior). Com a audição, escutam a sugestão de tocarem o tecido e braço. 

http://fonologia.org/acustica_osom_2.php


Colocar o corpo deles em movimento, acionando principalmente a pele, condiz com a 

aprendizagem defendida por Massini, onde a percepção é a principal ferramenta para o 

conhecimento. 

 

 

 

 
Figura 19 - Arquivo pessoal 

 

Em uma conversa com Lívia e Beatriz, elas me disseram que tanto o Braille quanto a 

bengala possuíam uma relação muito íntima com os deficientes visuais. Sendo alfabetizados 

desde a infância e/ou aprendendo a caminhar com a bengala, esses pontos e esse objeto eram 

familiares ao ponto de estarem presente nas pinturas que faziam. No primeiro dia em campo, 

Suelen me mostrou sua bengala muito orgulhosa e me disse como usava. Numa aula do curso 

feita na escola disseram que a bengala é uma extensão do corpo deles, onde o braço não poderia 

alcançar. 

Com isso, refletindo sobre a relação de extensão do corpo no bordado, encontramos a 

agulha. Como a bengala, ela passa — e atravessa — lugares que não seriam alcançáveis com 

os dedos, nas tramas do tecido. A agulha é o que torna possível o movimento no bordado e 

através dele, os pontos29. Tanto Mateus quanto Suelen utilizavam a bengala todos os dias e era 

 

29 Aqui é preciso destacar que não desejo construir essa relação bengala- agulha de maneira desmedida. Ainda 

que em campo não tenha conhecido uma pessoa cega que não fizesse uso da bengala, é provável que algumas 

pessoas não a usem e isso não torne o movimento de caminhar impossível. 



uma característica que os diferenciava do restante dos alunos, desde o som que faziam ao entrar 

em sala ao movimento automático de desdobrar a bengala no fim da aula para sair30. Me 

baseando nessa extensão do corpo por uma haste, em um outro pano fiz uma sequência de 

círculos parecidos com o primeiro, porém, menores. Nesse pano, peço que eles façam o 

movimento como fizeram com o braço, porém, usando a bengala. Na figura 20 demonstro esse 

uso com um cabo de vassoura. 

 

 
Figura 20 - Arquivo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Antes de ir a campo, imaginava que as bengalas usadas por ele eram similares as de madeira, porém as que 

conheci lá são dobráveis, similar a réguas de madeira dobráveis. Disponível em: 

https://bisturi.com.br/locomocao/bengalas/alo-bengala-deficiente-visual 



 

 
 

Figura 21 - Arquivo pessoal 
 

Ainda seguindo a ideia de reduzir o buraco aos poucos, após a bengala atravessar o 

tecido, faço uso de uma calota de roda de carrinho de mão (figura 22). Essa calota foi encontrada 

no lixo e a utilizei em outra oficina para mostrar esse movimento. Nesse momento é utilizado 

uma agulha sem ponta grande (figura 23). Essa agulha é mais grossa e maior que a agulha de 

costura, funcionando como uma introdução. Utilizando a lã (mais fina do que a usada 

anteriormente) na agulha sem ponta, ela repete o movimento já feito com o braço e a bengala: 

para cima e para baixo. 

 

 
Figura 22 - Arquivo pessoal 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 23 

 
 

 

 
Figura 24 

 

 

 
Após esse momento, peço que escolham algum tecido para finalmente usar a agulha de 

costura. Aqui, seria possível duas agulhas: como a da imagem 24 ou a “agulha de cego” (figura 

25) que possui uma fenda no buraco. Assim, ao invés de passar a linha no buraco, pressionando 

a parte de cima da agulha, uma haste se abre. Para bordar, algumas pessoas usam uma proteção 

no dedo que fica embaixo do tecido, chamado de dedal. Pensando em Suelen e Mateus, coloquei 

guizos em dois dedais (figura 26) para que possam escutar quando a agulha atravessar o tecido. 

Voltando para o gráfico, a parte de baixo dele — ou o avesso do bordado — ao invés de 

silenciosa como a de cima, produz um som. Com agulha, tecido, linha e dedais os pontos podem 

começar. 



 

 
 

Figura 25 
 

Figura 26 – Arquivo Pessoal 
 

Algo importante no bordado, que converso com amigas bordadeiras31, é o risco. O risco 

consiste no desenho feito antes da agulha atravessar o tecido, um desenho escolhido para bordar. 

Na literatura, encontramos um livro convenientemente com esse nome: O risco do bordado, de 

Autran Dourado. O livro conta a história de João, desde a infância até a vida adulta. Passando 

por seus momentos de vida, o autor mergulha a escrita junto, entrelaçada a uma adolescência 

apaixonada ou a conversas mais profundas sobre a vida, quando adulto. Num momento ele 

 
 

31 Aqui cabe um agradecimento sincero as contribuições de Vó Esmeralda, Tia Marise, Lorena Fontes, Marina 

Puertas, Thaís Reis, Ana Mote e Wemilly Soares. 



escreve, “Mas as coisas não se acomodam ao desejo da gente, dizia vovô Tomé, o mundo é 

muito desigual nos seus caminhos, o risco não é a gente que traça” (DOURADO, 1970, p. 170). 

O “risco” ganha uma metáfora para além do desenho, como os riscos da vida ou as trilhas que 

percorremos ao longo dela. Voltando para a história contada no início, de Dona Josefa, fica 

claro as trilhas que percorremos. Quando Rita me olhou triste dizendo que não foi possível fazer 

o trabalho com ela, disse que ela foi quem deu o primeiro passo nisso tudo, o primeiro risco. 

Me amparando no risco de Dourado que, posteriormente, escreve “Deus é que sabe por 

inteiro o risco do bordado” (DOURADO, 1970, p. 240), a proposta é que não desenhemos antes. 

Numa conversa com Wemilly Soares, graduanda de antropologia que pesquisa desenho, ela me 

contou que certo dia bordou sem riscar antes e foi como desenhar com a linha. Inspirada nela, 

proponho que o desenho se construa enquanto o ponto vai acontecendo. Mas, sendo uma 

proposta, há certa flexibilidade na aceitação e eles podem escolher se preferem desenhar antes 

ou não. 

Numa disciplina no mínimo ousada, Célia Collet se propôs a entrelaçar bordado, corpo 

e antropologia. Em suas reflexões (COLLET, 2020) ela descreve diferentes jogos (pensados 

com o Teatro do Oprimido) feitos com o bordado e os materiais que o envolvem. Algo em 

comum nesses jogos era o uso do corpo, assumindo o bordado como uma arte manual de corpo 

inteiro, não somente visual. Encontramos então dois diálogos com essa pesquisa: o primeiro 

está na pesquisa com o bordado, onde ele vai além do objeto de pesquisa e uma segunda seria 

em trazer esse processo para a academia. Ainda que a minha oficina se encontre fora da 

universidade, ela existe porque precisei realizar uma pesquisa de conclusão de curso. E, mesmo 

sendo realizada lá, no campo (OLIVEIRA, 1996) as reflexões (e conclusões) retornam para 

academia. 

O que acontece posteriormente ainda é futuro, um risco não traçado. Apesar de imaginar 

os desenhos, perguntas e modificações que seriam feitas por eles, não as cabe aqui. Por ora 

escrevo a ideia, sem ter sido vivenciada em campo. Ela foi apresentada para amigos e familiares 

que gostaram e houve um interesse e compreensão da proposta, mas nenhum deles era deficiente 

visual. O processo da aproximação corporal com o braço até a agulha, aos poucos, vai de 

encontro com o que aprendi nas aulas, na abordagem das professoras. Ainda que não tenha sido 

experimentada me arrisco aqui a descrevê-la. 

A pergunta que latejou por muito tempo, foi por que não adaptar essa oficina para o 

meio virtual considerando que ao longo da pesquisa inteira problematizei essa relação — como 



adaptar o visual para o tato e baixa visão. Nesse momento, me encontrei presa a minha pergunta, 

se era capaz de assumir a relação de deficientes visuais e imagens, deveria ser possível traduzir 

a materialidade da oficina num recorte da câmera. Porém, ao redor do recorte de uma imagem, 

tem o restante do mundo (BUTLER, 2009). Ainda que discorde de guardar livros prontos em 

gavetas (BECKER, 2015) e acredite ser possível uma adaptação da oficina, o que seria perdido 

destoa da proposta de uma pesquisa disparada desde a infância. Algo pensado para ser tato, não 

poderia virar som. Decidindo por respeitar o tempo — como o do bordado e o da deficiência 

visual — assumo os riscos de um futuro incerto. 

Além da proposta do bordado, na oficina pediria a eles que levassem fotos de seus 

acervos pessoais para que pudéssemos bordá-las com a intenção de torná-las acessíveis ao tato. 

Similar a proposta de Marcela Vasco, trazida no capítulo 2, com eles construiria as linhas nessas 

(e dessas) fotos. No artigo Quando as Imagens Tocam o Real, Didi- Huberman escreve sobre o 

incêndio causado por uma imagem (DIDI- HUBERMAN, 2012). Segundo ele, “O arquivo é 

cinza, não só pelo tempo que passa, como pelas cinzas de tudo aquilo que o rodeava e que ardeu. 

É ao descobrir a memória do fogo em cada folha que não ardeu, onde temos a experiência.” 

(DIDI- HUBERMAN, p. 6, 2012). Com as fotografias busco a fumaça dessas imagens, 

alinhavando a experiência com o bordado. 

Ainda com Didi- Huberman, ao longo do seu argumento, ele escreve sobre as imagens 

irem além de um simples recorte no mundo visível e: 

Saber olhar uma imagem seria, de certo modo, tornar-se capaz de discernir o lugar 

onde arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva um espaço a um “sinal secreto”, 

uma crise não apaziguada, um sintoma. O lugar onde a cinza não esfriou. (DIDI- 

HUBERMAN, 2012, p. 10). 

 

 
Porém, o que se coloca aqui é: como olhar essa imagem sem o sentido da visão? Como 

encontrar essa “crise” com outros sentidos? Bom, assim como a expressão “onde tem fumaça 

tem fogo”, pode-se dizer que onde tem fumaça tem cheiro. E assim surge outro sentido além do 

visual, quando a imagem é pensada como uma das “coisas vivas” (SAMAIN, 2015, p.15,). 

Buscando um outro sentido, ainda que a tatilidade de um incêndio seja perigosa, assim o é uma 

imagem, afinal “é preciso atrever- se, é preciso acercar o rosto à cinza. E soprar suavemente 

para que a brasa, sob as cinzas, volte a emitir seu calor, seu resplendor” (DIDI-HUBERMAN, 

2012, p.11). Como um retrato esquecido na gaveta pode provocar um incêndio caso seja 

encontrado, essas chamas são sentidas no corpo inteiro, não havendo indiferença de sentidos. 



Mas estou apressando as ideias, é preciso rebobinar o filme para compreender como 

chego nessa busca de sentidos na fotografia. Volto ao poema do Borges, “o presente 

interrompido” para pensar a invisibilidade das fotografias impressas quando pensadas no tato. 

Assim como a oficina se perde quando pensada para o meio virtual, a fotografia impressa se 

perde nos dedos. Jorge Coli, no artigo “A obra ausente” escreve: 

Os historiadores da arte costumam dizer que é preciso treinar o olho. Isso 

significa incorporar um saber, sempre silencioso, sempre intuitivo, capaz de captar o 

que há de comum entre as formas. Mas que lugar é esse que a posição ‘entre’ indica? 

Não há apenas dois lugares, o lugar de uma imagem e de outra imagem, o lugar de 

uma aparência e de outra aparência. Há um terceiro lugar, uma terceira margem do 

rio, onde, invisíveis, imateriais, o semelhantes se funde no semelhante, onde a 

analogia se metamorfoseia em fusão (COLI, 2012, p. 46). 

Nesse trecho, Coli está se aprofundando na forma com que a história da arte aborda as 

imagens. No parágrafo anterior ele descreve Roberto Longhi colocando várias imagens de 

quadros numa única mesa para que seu aprendiz pudesse comprovar as semelhanças dessas 

obras, sem palavra alguma detalhando as características das obras, apenas com as imagens 

unidas. A descoberta pela semelhança, por algo entre as imagens que as une de alguma forma, 

é o que ele chama de terceira margem do rio. 

Refletindo sobre imagens capazes de dialogar por si só, encontramos o artigo O silêncio 

das imagens de Sylvain Maresca, ele escreve: 

Será que um intelectual é realmente capaz de entender que não se recorra que 

não se volte forçosamente ao texto? Que se possa fazer o registro das imagens sem 

ressentir necessariamente a privação de palavras? Que se possa passar sua vida 

compondo imagens sem sentir a necessidade de falar delas? (MARESCA, 2012, p. 38) 

Pensando com Maresca, ao problematizar as legendas, uma imagem transformada em 

texto se torna outra obra, outra forma de arte se pensarmos em literatura e fotografia32. Com 

isso, aqui o foco são as imagens, pois “carregam em si o processo de raciocínio” (COLI, 2012, 

p. 46), sem temer o conflito com a deficiência visual. Ao assumir esse foco, as imagens estão 

postas nos dedos, com as linhas e recorte feitos pela fotógrafa. 

Retornando para a terceira margem de Coli, posteriormente, pensando com Proust, ele 

acrescenta que a obra de arte vai além da sua materialidade, “a estátua real é menos verdadeira 

que a estátua construída no espírito” (COLI, 2012, p.49). Essa construção é baseada na relação 

surgida na obra, não havendo condenação de reproduções mecânicas. Seja na fotografia ou na 

pintura, o que ele enfatiza são os “jogos de fusão”, que abarca tanto a relação entre diferentes 

 
 

32 Ainda que o bordado transforme a fotografia uma outra obra, busco colocar cada elemento da fotografia para 

ser experimentado com o tato. Assim, ao invés de ouvir uma descrição da casa, a pessoa pode tocar a casa. 



obras como a relação que fecunda as experiências que acontecem no “núcleo fora do material”. 

Assim, pensando no silêncio e na imagem entre, a fotografia bordada ganha forma. 

Aceitando a pergunta de Maresca – “Será que um intelectual é realmente capaz de 

entender que não se recorra, que não se volte forçosamente ao texto?” (MARESCA, 2019, p. 

38) – o bordado nas fotografias surge como uma alternativa intimamente ligada a deficiência 

visual, como discutido no capítulo II. Mas vale lembrar que não busco uma tradução das 

imagens, pois como nos lembra Le Breton “toda visão é interpretação” (BRETON, 2016, p. 94. 

É preciso acrescentar o contexto do meu campo, onde as pessoas são artistas visuais em 

formação que aprendiam sobre conceitos visuais nas aulas. Esses fatores me possibilitaram 

pensar o bordado como um meio de acessibilidade assumindo a experiência e buscando o “fogo 

da imagem” como escreve Didi-Huberman. 

Poderia ser questionado aqui porque acessibilizar uma imagem com o bordado e não a 

audiodescrição. Camila e Márcia Moraes defendem que “um contato puro e real com a 

verdadeira obra de arte não existe, se não em relação, para pessoas com e sem deficiência” 

(ALVES e MORAES, 2019, p.6). Acreditar que a arte existe somente na interação com outra 

pessoa, é refletir como cuidamos dessa relação. Se pensarmos nos vínculos que construímos em 

campo com nossos interlocutores fica claro o quanto refletimos sobre as diferentes formas de 

se aproximar de um grupo ou alguém, as disciplinas de métodos são um ótimo exemplo disso. 

Se na metodologia podemos usar diferentes abordagens para dialogar com o outro, assim 

também o deveria ser nas relações de acessibilidade. 

Em sala de aula, meus interlocutores eram artistas em formação, o que me possibilitava 

adentrar em diferentes práticas artísticas. Além de afirmar a relação da obra de arte com a 

pessoa, Camila e Márcia defendem a experimentação como importante recurso de 

acessibilidade. Para elas essa experimentação é crucial ao assumir uma arte na relação. Assim 

é necessário pensar quem está presente na experimentação (tanto os interlocutores como o 

pesquisador). Em contraste com os manuais de acessibilidade, elas escrevem “os guias não 

tratam de histórias, eles tratam do que está pronto e histórias não estão prontas. Histórias estão 

sempre por vir, histórias só se dão no encontro (Franco, 2016; Manso, 2016).” (ALVES E 

MORAES, 2019, p.9). Relembrando do capítulo dois, onde discuti o bordado como um encontro 

de tempos e perceptivo, essa experimentação se torna mais coerente com a proposta delas, o 

que chama de acessibilidade estética. 



Sem as fotografias deles, trago as minhas próprias para interpretar. A primeira delas, já 

trazida no capítulo 2 é a primeira tentativa de bordar uma pessoa. A pessoa fotografada é Bia 

Paixão (figura 27) . Com o intuito de buscar as linhas da imagem (INGOLD, 2015) conto a 

história dessa fotografia aqui: Por cerca de dois anos morei com ela e mesmo já nos conhecendo 

antes, foi nessa convivência que nos aproximamos. Entramos para faculdade juntas e desde as 

primeiras semanas no campus ficamos impressionadas com os raios laranjas que vinham do 

pôr-do-sol bem no horário que saímos das aulas. Ela acompanhou minhas mudanças de câmeras 

(todas analógicas) ao longo desses anos e posou na frente de todas as lentes. No dia que a foto 

foi tirada estava com a câmera na mochila e, dentro da sala, observamos cuidadosamente o sol, 

supondo o momento perfeito para sair da sala de aula e fotografar lá embaixo. Lá embaixo 

percebemos que erramos o momento do sol em alguns minutos, mas ficando certo tempo, 

tirando algumas fotos os raios solares foram mudando até chegar ao laranja. 

Observando essa fotografia hoje, sou teletransportada para as aulas no fim da tarde, o 

apartamento que morávamos e as texturas do rosto de Bia (com a fotografia bordada). Seu 

cabelo, — visto muitas vezes bagunçado — nesse momento estava penteado e com fios 

organizados para a foto. Apesar disso, toda vez que fotografo esse bordado é preciso pentear 

(com um pente) as linhas que se embolam mesmo guardadas. Bordar essa fotografia, me leva a 

cada pedaço do rosto de Bia: a sobrancelha com pêlos curtos e alinhados, a brancura da pele, 

nariz fino, grandes olhos e boca expressiva. Bordada, nossa amizade e o costumeiro lugar dela 

na frente da lente, apareciam de alguma forma. 



 

 
 

Figura 27 - Arquivo pessoal 
 

 

Figura 28 - Arquivo pessoal 

 

 
A segunda fotografia (figura 29) é da casa de Lá, uma velha amiga. Conheci Laís na 

escola, quando era a aluna nova, ela foi a primeira a sorrir para mim. Foi com ela que comecei 

a fotografar e, nesse presente, o sorriso faz mais de oito anos. Ela morava numa cidade vizinha 

onde estudávamos e muitas vezes fui na casa de sua avó onde morava com seus pais. A 



fotografia foi tirada na sala da segunda casa. Lembro que quando fotografei tentei ao máximo 

fugir dos telhados que insistiam em aparecer na vista das janelas, mas hoje, junto da montanha, 

eles me remetem ao interior e a calmaria da casa de Lá. Ainda que sejam tempos distintos, a 

janela me leva para a primeira casa que morei nessa cidade (Rio das Ostras). Bordar essa 

imagem foi simples, porém trouxe o desafio do movimento. Para esse momento o ballet e pai 

arquiteto ajudaram: o conceito do eixo. No ballet a professora dizia que ele era como uma corda 

esticada de uma ponta a outra do nosso corpo, com ela mantínhamos o equilíbrio. Na 

arquitetura, uma vez ouvi que é o ponto onde a porta ou a janela se fixam. Costurei um ponto 

em cada extremidade da janela e assim ela poderia girar 180 graus, como a de Laís. Um 

problema bem comum dessas janelas é a madeira se expandir com o tempo e haver necessidade 

de uma maior força para abri-las. Assim como o cabelo de Bia insiste em se bagunçar, as janelas 

bordadas fecham com dificuldade, travando no caminho. 

 

 
Figura 29 - Arquivo pessoal 



 

 
 

Figura 30 - Arquivo pessoal 
 

As duas fotografias bordadas trazem amizades que um dia foram cotidianas. Aproximá- 

las no presente, quando não convivo mais, me faz retornar ao tempo do “bom dia” diário. Ainda 

que olhe essas fotografias às vezes, bordá-las me transporta para o espaço que ela foi tirada. Le 

Breton questiona se uma pessoa cega de nascença tendo aprendido as formas com o tato, seria 

capaz de diferenciar um cubo ou círculo com o sentido da visão, caso ela tivesse esse sentido 

restituído. Com Molyneux ele escreve que “a figura que se toca e a que se vê não são as mesmas” 

(LE BRETON, 2016, p. 85) e diante disso, bordar e ver uma imagem também não traz as 

mesmas memórias. Não por acaso o retorno para esses espaços chega no bordado, com os 

relevos de um rosto que vi por dois anos ou numa janela de muitas casas que trava. 

Por fim, trago a fotografia tirada em São Paulo (figura 31), pelos arredores do bairro 

Pinheiros. Diferentemente das outras fotografias, nesse lugar estive apenas uma vez, na primeira 

vez que fui a São Paulo. Ele foi encontrado pelo meio do caminho para um outro, acabava de 

sair de um centro cultural e tentava chegar numa praça. Estava perdida e sendo uma pessoa que 

se perde com facilidade aprendi a desfrutar dos lugares que estive acidentalmente. Na foto, 

pensando o movimento peregrinar de Ingold, a trilha traçada foi imprevista, revelando 

justamente os encontros (ou recortes nesse caso) suscitados quando os pés tocam a superfície 

do mundo. O bordado foi pensado em camadas: a casa em primeiro plano é o relevo mais alto, 

em seguida dos prédios em vermelho e roxo. Os prédios cinzas e amarelo e por último, os 

prédios no fundo da foto na mesma cor, como a última camada da fotografia. As camadas foram 



pensadas para os dedos percorrerem a paisagem em perspectiva, desde onde eu estava (a casa) 

até os prédios que perdiam os detalhes visuais pela distância. 

 

 

 

 
Figura 31 - Arquivo pessoal 

 

 
Figura 32 - Arquivo pessoal 

 

As primeiras fotografias, de amigas encontradas ao longo da vida, são os nós dos 

caminhos percorridos (INGOLD, 2015). Dentre os mais diferentes sorrisos ou cabelos que 

poderia me deparar, foram com elas que depois do nó percorremos outras trilhas. E São Paulo, 

ainda que pudesse ser pensado como uma trilha sozinha, esse enquadramento não deixa de ser 



um encontro. Além disso, em todas as fotografias é possível encontrar uma relação do tempo 

(passado e instante fotográfico) e a distâncias que essas pessoas (ou lugar) se encontram de 

mim. Todos esses entrelaçamentos, quando dialogam com o bordado, trazem essas fotografias 

para perto, como um álbum de família. 

Ao longo do capítulo, não sendo possível o planejado, busquei a trajetória da pesquisa 

desde a semente colocada por Dona Josefa. Mesmo que não soubesse o que era antropologia ou 

acessibilidade naquele tempo, já experimentava observar uma pessoa com deficiência visual. 

Conservar essa experimentação, dessa vez indo além do visual, pensando na acessibilidade 

como mediação (ALVES E MORAES, 2019) é apostar em como (e com quem) esse trabalho 

foi feito desde o início. Mesmo sem serem testadas, o bordado se revelou próximo e cuidadoso, 

como Camila Alves e Márcia Moraes sugerem que a acessibilidade estética deve ser. Por fim, 

percorrer todos esses caminhos – com diferentes pessoas – pela escrita, nos leva a pensar nas 

marcas que a luz deixa no filme, ou seja, uma fotografia. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Uma das maiores dificuldades que a antropologia nos coloca costuma ser a suposta 

tradução fiel ao campo que faríamos. A tentativa de traduzir uma experiência, seja ela de dois 

ou quarenta anos é como uma busca pelo fracasso conscientemente. Mesmo com a certeza da 

falha, buscamos constantemente, e o mais importante acontece justamente na busca. Não 

pergunto às leitoras se fui capaz de traduzir o que me propus no início, mas pensando no micro 

tão bem feito pela antropologia, se fui capaz de ao menos fazê-las sentir o cheiro da madeira 

velha do lugar ou a pressão dos dedos num pincel, meus pequenos desejos vaidosos já estarão 

satisfeitos. 

 

Como rodopiei por todo o texto indo e voltando com as perguntas e problemas que 

criava, volto para a introdução onde escrevi sobre minhas primeiras aproximações com o 

campo. Apesar de toda a curiosidade desde a infância, não havia me aproximado da deficiência 

visual nas minhas relações pessoais antes, meus interlocutores foram as primeiras pessoas com 

deficiência visual com quem construí uma relação. Lembrando do curso de arte e educação, 

caminhando com a literatura, penso no processo de me inserir lá como Ariel, a pequena sereia 

de cabelos vermelhos. É preciso fazer uma ressalva que não penso sua história como um todo, 

mas seu processo de se modificar corporalmente. Ainda que observasse os humanos a distância 

do mar, Ariel jamais tinha desfrutado da presença deles. Para isso, foi preciso experimentar seu 

corpo de um outro jeito. Mesmo que sua cauda fosse capaz de movimentá-la, em terra firme 

esse movimento não seria possível. Para se aproximar dos humanos, precisou de pernas capazes 

de caminhar na terra, acionando em seu corpo uma nova forma de percepção. Assim como nos 

primeiros estranhamentos de campo, o acionamento de um novo corpo veio pela professora 

Marina movimentando minhas pernas. Como Ariel, pisava em outro mundo, onde o corpo daqui 

não podia ser o mesmo de lá. 

 

E continuando a pensar na pequena sereia como uma antropóloga, no seu diário33 ela 

conta detalhes sobre seus estranhamentos e ingênuas certezas no mundo dos humanos. Mesmo 

com pernas e aparência humana, ela penteou o cabelo com um garfo no jantar e no casamento 

ganhou uma carruagem puxada por golfinhos. Esses detalhes destoava Ariel do mundo humano 

mesmo que no fim do livro more num castelo na terra. E aqui surge um dos principais 

 

33 Em O diário secreto da Pequena Sereia [RICHARDS, 2006]. 



ensinamentos do livro: mesmo desafinada com quem e onde estava vivendo, essa característica 

não aparece como um problema. Ainda que nunca se tornasse o outro, ela se abriu a conhecer 

(e viver) um/num mundo estranho ao seu próprio e somente mudando seu corpo isso foi 

possível. 

 

Mesmo sem esse nome, o capítulo 1 é como a história da Pequena Sereia chegando num 

mundo estranho ao seu: tocando em mãos para se apresentar, escutando bengalas se arrastar e 

completamente desconfortável ali. Mas além do primeiro estranhamento, existia a abertura, isso 

ficou evidente na surpresa das professoras quando eu disse não ter percebido que além da 

deficiência visual os alunos tinham deficiência cognitiva. O posicionamento trouxe o 

questionamento da visualidade chamada de vidente por lá, ou pessoas que enxergam aqui. 

Assim, os corpos foram o enfoque no primeiro momento e ainda que cada forma perceptiva se 

diferenciasse, todas elas tinham em comum o movimento. 

 

Pensando em corpos sem o sentido da visão em diálogo com olhos, a câmera surgiu de 

modo irônico, como um olho impossível. Quando a primeira concepção sobre a fotografia como 

aparato unicamente visual é questionada, se torna possível encarar a arte fotográfica para além 

do visual, o processo de criação de fotógrafos cegos é um ótimo exemplo disso. A fotografia 

atrelada a deficiência visual na minha pesquisa pôde nascer aqui, pensada desde a sua 

concepção. 

 

Com os materiais, no capítulo dois, as formas de se aprofundar com os materiais foram 

o foco. Após compreender melhor quais corpos encontrei, o que se colocou foram as relações 

entre pessoas e materiais. Pensando com Ingold, as coisas ganharam potências ao invés de 

meros objetos com funções para os humanos. Em campo, as coisas e pessoas se misturavam, se 

aproximando de forma heterogênea, mas ainda assim não era possível separar a agência da 

pessoa ou coisa. O fazer com os materiais (INGOLD, 2015) demonstrou uma relação com o 

espaço íntima que acontecia por conta da percepção tátil e da proximidade, no caso da baixa 

visão. 

 

Depois de aprender sobre essa percepção e como se relacionavam com os materiais, 

pude pensar o bordado como um encontro de tempos e perceptivo. Como no capítulo um 

escrevo sobre a gradação do sentido visual, o bordado, com sua própria temporalidade, se tornou 

uma ponte entre as visualidades. Se voltarmos para os diferentes tempos (instantaneidade da 

visão, tatilidade da cegueira e entre esses dois a baixa visão), fica claro como o bordado pode 



ligar as diferenças. No tempo manual do bordado, como o tato, ele era capaz de exigir 

explicitamente o seu próprio tempo condizente. O encontro perceptivo estava ligado ao de 

tempos, mas se somava à distância e proximidade, ou seja, a relação dos corpos no espaço. 

Como a gradação de tempos da deficiência visual discutida no capítulo um, a gradação da 

proximidade acontecia. A cegueira como a percepção mais próxima, a baixa visão com suas 

variações e o sentido da visão distante. Novamente a ponte do bordado se repetia, amarrando as 

diferentes proximidades. 

 

Somando o capítulo um com o capítulo dois, o três surge como uma proposta resultante. 

Após compreender as percepções que encontrei em campo e as pontes feitas de linhas, pude 

desenvolver a oficina de bordado. Diferentemente das oficinas que tinha realizado antes, essa 

foi pensada sem fazer uso do sentido da visão. Pensando a aprendizagem pelo tato (MASINI, 

2003), o movimento de materiais e corpos se tornou o meio de transmitir os pontos para eles. 

Apesar de não ter sido realizada ou testada com e por eles, a oficina em si demonstra uma forma 

de me aproximar de outra percepção. E indo mais além, como uma forma de apresentar as 

discussões do capítulo um e dois para eles e restituí-los. 

 

Além da oficina, apresentei as fotografias que bordei ao longo do campo e seriam 

apresentadas para eles no dia da oficina. As imagens acessibilizadas se assemelham a oficina 

pelo resultado das reflexões anteriores mas, além disso, elas trazem as pontes dos bordados em 

cada relevo, onde uma fotografia poderia ser tocada. Na oficina pretendia pedir fotografias 

deles, dos seus acervos pessoais e bordá-las em casa para entregar no último dia. No momento 

do toque imaginava um passado se iluminando nos dedos (DIDI-HUBERMAN, 2012), porém 

agora são tempos de toque distante, onde a contaminação ronda as aproximações. 

 

E aqui surge o futuro dessa discussão, em momentos que espero haver mais toque do 

que no contexto pandêmico. Nessa pesquisa não pude desenvolver a reflexão sobre memória, o 

quarto pilar que acabou tendo a obra adiada. Com as fotografias dos acervos deles bordadas, 

após o toque perguntaria quais sentimentos surgiam, como era tocar aquela imagem pela 

primeira vez... Em suma, como era ter a memória na ponta dos dedos. Mesmo sem o quarto 

pilar, começo a reunir os materiais para ele nesse presente, planejando aplicar para um programa 

de mestrado e continuar a pesquisa. 

 

A reflexão que fica após longos dois anos de pesquisa é que quando tencionamos três 

grandes áreas, o desconforto causado nos faz ampliar cada uma delas. A fotografia ganha tato, 



deixa de ser apenas um aparato visual; as pessoas com deficiência visual se expressam 

artisticamente de suas formas; e o bordado compreende melhor os pontos quando ensinados 

com o corpo todo. Se pensados separadamente, os três pilares podem ser concebidos como 

diferentes demasiadamente para se aproximarem, porém pensar com a deficiência visual nos 

ensina que a diferença fica melhor em conversa do que afastada. 

 

Lembram-se da Larah e suas linhas correndo pela casa? Desde lá o movimento sempre 

esteve presente: na correria com linhas de uma criança, no movimento de aproximar as mãos, 

na cauda da sereia que vira perna...e extrapolando muito no movimento dos neurônios quando 

já dói escrever. Por fim, depois de longas páginas, o que fica é bem simples: movimento, 

aprendizado e diferença jamais poderiam estar separados. 
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