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RESUMO
Esta monografia trata das representações sobre a cegueira que aparecem na

trajetória de músicos cegos, a partir da análise de três filmes. Como esses dois
aspectos da identidade dos interlocutores se relacionam e são acionados em
contextos de interação pessoal, particularmente em relações de cuidado? Refletirei
sobre a construção da identidade destes indivíduos em relação a sua cegueira e
como músicos, as adaptações que são necessárias para que possam tocar e se
inserir no meio musical. Além disso, serão consideradas questões relacionadas às
relações de interação e suas formas de comunicação com pessoas sem deficiência,
as estratégias de manipulação da identidade estigmatizada na cegueira e as
relações de interdependência e cuidado que aparecem em suas trajetórias.

Palavras chave: música; músico; cegueira; estigma; identidade; deficiência; cuidado;

ABSTRACT
This monography approaches the representations about blindness that appear

in the trajectory of blind musicians, through the analysis of three movies. How do
those aspects of the interlocutors’ identity relate to each other in contexts of personal
interactions, particularly in those relating to care? There will be reflections about the
construction of the identities of those individuals in relation to their blindness and as
musicians, and about the adaptations that are necessary for them to play and insert
themselves in musical circles. Besides, there will be considered questions relating to
relationships of interaction and their forms of communication with people who have
no disability, the strategies for the manipulation of stigmatized identity in blindness
and the relationships of interdependence and care that appear in their trajectories.

Key words: music; musician. blindness; stigma; disability; identity; care
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Introdução

Nesta monografia, serão abordadas as representações sobre a cegueira que

aparecem na trajetória de músicos cegos. Refletirei sobre a construção da

identidade destes indivíduos em relação a sua cegueira e a música, as adaptações

que são necessárias para que possam tocar e se inserir no meio musical. Além

disso, serão consideradas questões relacionadas às relações de interação e suas

formas de comunicação com pessoas sem deficiência, as estratégias de

manipulação da identidade estigmatizada na cegueira e as relações de

interdependência e cuidado que aparecem em suas trajetórias.

Utilizo como fonte principal de análise dois documentários que focam na

trajetória de músicos cegos. “A pessoa é para o que nasce”, que gira em torno de

três irmãs cegas que se apresentam nas ruas tocando coco, e “A Vida Tocando” que

foca em um violonista cego que toca música popular brasileira e tem uma carreira de

modesto sucesso. Também abordei um filme de ficção biográfica, “Ray”, que aborda

a trajetória do músico americano cego Ray Charles, que teve uma carreira de

sucesso e grandes proporções. Também serão fontes de dados para esta pesquisa

as primeiras incursões etnográficas que fiz antes de me voltar para a análise dos

filmes e os encontros que tive com dois interlocutores, que não me referirei pelo

nome real, Lúcia e João, embora não tenha conseguido marcar as entrevistas

desejadas com eles. Ainda assim, meus encontros com Lúcia tiveram uma

importância significativa para minha pesquisa e os usarei várias vezes como

exemplo.

No primeiro capítulo trarei relatos sobre minhas tentativas de acesso a um

campo onde pudesse ter contato pessoal com músicos cegos. Tentei aproximação

com diversos centros de educação musical, especializados e não especializados, e

houveram múltiplos empecilhos. Também será discutido o atravessamento da

pandemia de COVID-19 no período de minha pesquisa, que basicamente tornou

impossível a já conturbada tarefa de tentar conseguir uma inserção em um campo

presencial. Por fim, ainda neste capítulo, desenvolvo uma reflexão sobre as

metodologias de pesquisa que utilizei e que poderia ter utilizado em diferentes

circunstâncias.
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No segundo capítulo serão apresentados os documentários, discutindo as

diferentes formas como eles escolhem representar seus personagens. Serão

apontados contrastes entre os mesmos decorrentes de questões como gênero e

classe social. Já no terceiro capítulo, começarei com um panorama geral sobre a

temática da deficiência na antropologia e as reflexões sobre relações de gênero e

cuidado na interface com a deficiência. A partir disso, discutirei como as questões

relacionadas a gênero, cuidado e deficiência aparecem nos diferentes filmes

abordados.
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Capítulo I - Histórico da pesquisa e reflexão sobre o método etnográfico

Farei neste texto uma recapitulação de como surgiu e se desenvolveu a ideia

de minha pesquisa. Tive a ideia de pesquisar sobre música através de uma ótica

inspirada pela antropologia do corpo, após entrar em contato com “Técnicas

corporais”, de Marcel Mauss, em uma aula de antropologia do corpo e da pessoa.

Nessa época, pensei em explorar como técnicas corporais são desenvolvidas e

passadas de músicos para músicos.

Em uma aula, foi passado um documentário sobre folia de reis em uma

cidade pequena, não me lembro qual. Nesta cidade, havia dois rabequeiros, pai e

filho, que tinham deficiência visual. O professor pausou o documentário para o fato

de que, em comunidades pequenas, é comum que pessoas com deficiência visual

se especializem no ofício da música, já que não existiriam muitas outras atividades

econômicas que elas pudessem ter a oportunidade de exercer. Havia começado a

me interessar pelo tema da deficiência também após assistir uma palestra de

apresentação do CONATUS, e pesquisar músicos cegos me pareceu um campo

fértil onde eu poderia explorar esse tema e o da música.

De início, pensei em pesquisar educação musical para cegos. Considerei

tentar fazer campo no Instituto Benjamin Constant. O primeiro balde de água fria

para esta ideia veio conversando sobre essa ideia com o mesmo professor que

havia apresentado o documentário, que inclusive já havia dado aula de música para

cegos no passado. Ele me apontou que dar aula de música para pessoas com

deficiência visual para pessoas cegas não apresentava tantos desafios quando

comparado a educação musical para pessoas que enxergam. No máximo seria

“necessário tocar o aluno para o guiar em algum movimento que normalmente seria

mostrado visualmente”, parafraseando.

Refletindo mais tarde sobre essa conversa, também pude perceber que muito

do aprendizado das técnicas musicais não depende tanto assim da visualidade, até

porque em muitos casos alguns movimentos são tão sutis que é mais fácil

descrevê-los verbalmente do que mostrar para o aluno. Um retorno comum para

alunos de violão é “seus dedos precisam ficar mais próximos da corda”, ele é

frequente porque, entre outros motivos, a distância dos dedos das cordas tende a
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ser um detalhe sutil demais para que um aluno o perceba com a observação visual,

por exemplo. Existem sim algumas adaptações que são necessárias, a maioria mais

em um campo prático do que educacional. Retornarei a esse tema no capítulo 2.

Pensando nessa linha, me indaguei sobre a experiência do músico cego ao

tocar. Eu mesmo toco violão, e lembrei-me que havia ouvido algumas vezes a

sugestão de professores de música de separar um momento da prática para tocar de

olhos fechados. Tocando de olhos fechados, logo percebi que minha atenção para

detalhes como o ritmo e especificamente as notas e frases que eu construía ficou

maior. Muito da minha forma de tocar é guiada pela visualidade, pelos desenhos que

meus dedos fazem nas casas do violão. Embora isso possa ser positivo, também é

algo que acaba tirando a atenção desses outros elementos que são mais

importantes para a musicalidade. Quando pensava nas notas que ia tocar, eu ainda

via mentalmente os desenhos que faço no violão. Isso me levou a me indagar sobre

a diferença da experiência de tocar um instrumento de alguém como Nivaldo, um

interlocutor que já sabia tocar antes de perder a visão, e alguém como as irmãs de

Campina Grande, que perderam a visão muito cedo na vida e aprenderam a tocar

depois. Também é interessante pensar que os instrumentos das irmãs são suas

vozes e instrumentos de percussão em particular que não tem uma relação com a

visualidade e desenhos feitos pelos dedos quanto um instrumento como violão ou

piano. Não foi algo que pude explorar plenamente devido a falta de oportunidade de

aproximação e entrevistas com músicos cegos, consegui entrevistar apenas Nivaldo,

mas é uma discussão muito fértil.

Ainda assim, resolvi continuar com minha ideia de pesquisar educação

musical no IBC. Sabia que tinha algo de interessante a ser trabalhado na relação

entre cegueira e música, só não tinha elaborado exatamente minha questão central,

e o instituto parecia um lugar propício para explorar esse tema. Tentei uma

aproximação para trabalhar com o instituto como meu campo, além de perguntar por

alunos cegos em instituições de educação musical não especializadas. Todos meus

esforços nessa direção foram frustrados de uma forma ou de outra. No entanto, as

visitas que realizei ao IBC nesse período me renderam, além de uma primeira

experiência de campo, notas úteis que serão trabalhadas no primeiro capítulo desta

monografia, além de um primeiro contato com a comunidade de deficientes visuais.
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1.1 Relatos etnográficos das visitas ao IBC

Vou inserir aqui os relatórios que fiz sobre minhas duas visitas. Achei curioso

o fato de que na última frase de meu primeiro relatório eu já aceno na direção do que

viria a ser o tema principal de minha pesquisa.

Visita ao Instituto Benjamin Constant, 7 de julho de 2019

Na manhã de sexta-feira, dia 7 de julho, realizei minha primeira visita ao

instituto Benjamin Constant, onde pretendo realizar uma pesquisa sobre educação

musical para pessoas cegas. Era um dia chuvoso. Cheguei e me dirigi a primeira

entrada que vi, que levava ao interior do prédio principal. Havia alguns funcionários

dando informações a duas moças. Informei ao porteiro, que estava de olhos

fechados e parecia estar cochilando quando cheguei, que desejava ir a biblioteca.

Fui informado de que a entrada para a biblioteca era em outra.

Isso me fez questionar se indo para a biblioteca eu teria acesso ao interior do

prédio do instituto, o que me deixou um tanto quanto inseguro durante os primeiros

momentos do meu campo. Ao chegar na outra entrada, que era uma entrada para

carros e dava acesso a parte exterior do instituto, informei ao porteiro que desejava

ir à biblioteca. Ele me encarou com uma expressão estranha, como se estivesse se

perguntando porque eu estava lhe informando isso, e me perguntou se eu queria

alguma informação. Disse que sim e ele me indicou onde ficava a biblioteca,

estranhei não ter recebido nenhum crachá.

Andei um pouco pelo exterior, que estava vazio devido a chuva. Vi um campo

de futebol, uma piscina de natação, vi um pátio aberto no interior do instituto, uma

área onde parecia haver um frigorífico com algumas pessoas trabalhando. Vi de

relance a área de educação física mas não entrei. Havia uma pessoa portadora de

albinismo com uma camisa escrito “judô” se exercitando em uma academia. Após

algum tempo andando pela área exterior, decidi seguir para o interior do prédio.

Ao entrar, encontrei duas pessoas sentadas em um banco à minha frente e

uma escada para outro andar. Me senti nervoso, pois havia sido informado de que o
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instituto Benjamin Constant era bastante burocrático e não sabia se tinha permissão

para andar por lá. Subi a escada para não ter que esbarrar com as pessoas por um

medo infundado de ser indagado e informado de que não poderia visitar o interior do

instituto. Chegando ao segundo andar, encontrei uma funcionária do instituto que me

indaga o que estava procurando, talvez pela minha cara de perdido. Fiquei nervoso

e disse que ia à biblioteca, mas que estava conhecendo o instituto. Ela me pergunta

se era a biblioteca infanto-juvenil que havia naquele andar (que fui informado de que

era destinado a educação infantil), ou a no exterior, afirmei que estava indo para a

de fora mas que ainda ia dar uma olhada pelo instituto. Ela me diz para ficar a

vontade, o que me deixa mais relaxado.

Depois disso desço e começo a andar pelo instituto, onde vejo as várias salas

e suas funções, observo suas placas. Identifico salas de informática, de cerâmica, de

soroban, etc. Dou especial atenção ao local onde fica a sala de música, a qual

estava funcionando (percebi devido ao barulho de um piano e um violão) porém com

as portas fechadas. O instituto no geral estava vazio, fora algumas pessoas que

estavam sentadas em bancos em frente a algumas salas, provavelmente esperando

algum parente sair, os faxineiros, algumas turmas da educação infantil, e a ala

médica, onde vi uma sala de espera bastante cheia. Encontrei uma excursão, onde

funcionários estavam mostrando o ambiente para pessoas que presumi serem

parentes de pessoas que iriam ou estavam considerando frequentar o instituto. Me

perguntei se me juntava a excursão temporariamente ou se continuava investigando

por mim mesmo. Cheguei a conclusão de que a segunda opção me parecia mais

interessante e mais conveniente, além de que imaginei que seria estranho um jovem

aleatoriamente se juntar a excursão no meio dela.

Caminhei pelo instituto por cerca de uma hora. Havia lido um texto, de Colette

Pétonnet (2008), chamado “Observação flutuante: o exemplo de um cemitério

parisiense”, e havia considerado tomar uma abordagem similar, utilizando este

método da observação flutuante. O começo da minha ida a campo não teve

interações particularmente interessantes, e não tive muitas conversas fora as já

citadas e algumas interações onde estava um pouco constrangido com alguns

faxineiros. Em uma delas um “casal” de faxineiros que estava limpando um corredor

vazio me perguntou onde eu estava indo, se procurava um banheiro, e por vergonha
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de dizer que estava perambulando sem um destino específico disse que sim. Os

dois foram bastante simpáticos comigo. Em uma outra interação, uma faxineira me

encara de uma forma estranha em uma área que tinha uma porta aberta e que eu

não sabia onde era. Depois reparei em uma outra forma que este era o dormitório

feminino, que provavelmente só estava aberto devido a faxina. Não é só porque uma

porta está aberta que você deve entrar nela.

Depois disso, houveram duas “interações” que me pareceram as mais

interessantes e pertinentes ao que diz respeito a área da música no instituto. Havia

visto no que me pareceu a área central do terceiro andar um homem que parecia ser

allbino sentado em um banco lendo um livro. Havia um piano naquela sala, que me

perguntei se podia ser tocado por qualquer um. Não tenho treinamento formal em

tocar piano, mas meu conhecimento geral de música me permite tocar algo coerente

e musical no piano, embora sem maestria, e tenho a tendência que não sei se é

negativa ou positiva de querer meter a mão em todo instrumento que eu vejo.

Mais tarde, estava passando pela área do segundo andar imediatamente

abaixo desta e escuto o piano sendo tocado. Subo animado e vejo a mesma pessoa

que estava lendo tocando o piano. Sento e fico escutando por um tempo, ficando de

costas para não o encarar de forma constrangedora, a música estava bastante

agradável e me perguntei se puxava uma conversa elogiando sua música. Como

esse homem permaneceu indiferente a minha presença e parecia estar envolvido em

sua rotina preferi não falar nada para não incomodar.

Em uma das vezes em que passei pela sala onde ficava a portaria interna do

prédio, havia visto um homem cego andando em círculos, apoiando-se nos peitos

dos pés, sem tocar o calcanhar no chão, entretanto quando ele parava seus pés

tocavam o chão normalmente. Quando estava de saída, o encontrei andando em

círculos da mesma forma em frente a sala de música. Ele ocasionalmente se

aproximava da porta, algumas vezes encostou o ouvido nela. O ouvi cantarolar junto

da música, e a murmurar algo que não entendi muito bem, fora algo sobre “ser

importante ter curso de informática”. Pelo comportamento e a forma de andar um

tanto quanto peculiares dessa pessoa, presumi que, além da cegueira, ela deveria

ter algum grau de deficiência cognitiva. Foi a parte da minha visita mais próxima do

tema que desejo abordar, embora ele não estivesse estudando ou tocando algum
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instrumento. A forma de interagir com a música desse homem me levou a pensar

que será interessante abordar para além dos aspectos mais mecânicos do

aprendizado musical, como era minha ideia original, a relação que pessoas cegas

desenvolvem com a música.

Visita Instituto Benjamin Constant 02/09/2019

Ao chegar no instituto, encontro com dois porteiros na guarita. Um dos dois

havia me visto em uma passagem curta anterior, na qual havia dito que ia à

biblioteca, depois tentei entrar para procurar o professor de música. Uma funcionária

me indagou o que eu estava procurando, disse que gostaria de encontrar o

professor de música, ela pediu a ajuda ao porteiro, que chegou me indagando “O

que você quer agora?”. Quando disse, ele afirmou que o professor de música já

havia ido embora.

Devido a esta situação, e ao fato de estar me sentindo intimidado pelos

porteiros, afirmo não apenas que estava indo realizar meu cadastro na biblioteca,

mas também que gostaria de conversar com o professor de música. Me indagam o

porquê, quando percebem que se tratava de uma pesquisa, me dizem que iriam me

encaminhar para um departamento específico, cuja sigla não me lembro (DPP

talvez? Vou me referir a este departamento assim durante este texto por

conveniência), após eu realizar meu cadastro na biblioteca. Escutava um piano tocar

durante essa interação.

Me senti nervoso, havia acontecido o que eu não queria, estavam me

enviando para a área burocrática. Mesmo assim, segui para a biblioteca e fiz meu

cadastro. A moça que me atendeu me mostrou o espaço, onde pego os livros, uma

parte com livros em Braille e transcrições para áudio-livros, e duas salas de leitura,

uma mais aberta e outras com cabines para privacidade.

Volto para a portaria, os porteiros me indicam o caminho para o DPP. Vou

para o prédio indicado, há alguns homens realizando uma obra. Um deles me leva

para uma sala, que era na direção indicada, porém estranhei pois deveria ter

passado por um pátio. Entro mesmo assim, explico minha pesquisa, o responsável

pelo atendimento no departamento me espera pacientemente falar apenas para
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dizer que eu tinha entrado no departamento errado. Sigo para o departamento

correto, converso com um responsável, que me explica os processos burocráticos

que eu precisaria realizar para poder fazer uma pesquisa no instituto, que incluem

um projeto de pesquisa, o qual eu não tenho pronto ainda. Pergunto se eu poderia

conversar com um dos professores ou alunos em particular, sem ser uma pesquisa

vinculada ao instituto, e sou informado de que só poderiam me passar os contatos

após os mesmos procedimentos serem realizados.

Voltando para o caminho da portaria, me lembro do piano que havia escutado

na chegada e penso em entrar para tentar conversar diretamente com o professor de

música. Tenho receio de que isso poderia “queimar meu filme”, pois estaria

claramente tentando passar por cima dos protocolos do instituto mesmo estando

ciente deles, e tinha receio de que os porteiros me vissem entrando para o prédio

principal.

O piano que havia ouvido anteriormente havia parado de tocar, mas ouvi um

vindo da área da educação infantil. Decido ir para o prédio principal. Vejo mais

pessoas cegas desta vez do que na minha primeira ida. Algumas delas estavam com

bengalas, outras sendo guiadas por outras pessoas, a maioria adultas. Me pergunto

se as que estavam sendo guiadas estavam ainda em estágios mais iniciais do

processo de reabilitação.

Depois de um tempo, percebo que não conseguiria encontrar o professor de

música e subo para o terceiro andar, onde havia escutado aquele moço albino

tocando piano da primeira vez, pois me lembrava que lá tinha um banco que seria

apropriado para sentar e fazer notas. Vejo algumas funcionárias conversando na

varanda e escuto uma discussão nos andares inferiores. Chego a considerar descer

para ver do que se tratava, porém escolhi continuar sentado para escrever e porque

não queria ser intrometido demais em assuntos alheios. Escutei um som alto de algo

batendo vindo do elevador. Um senhor cego de bengala e seu acompanhante, que

estava de crachá, estavam saindo do elevador. O acompanhante guiou o braço que

segurava a bengala do senhor para o elevador e explicou algo, parecia estar

instruindo-o sobre como identificar o ambiente ao tatear com a bengala.

Planejava ir embora, porém acabei precisando me dirigir a um banheiro no

pátio. Lá, vi algumas crianças andando com as mãos nos ombros umas das outras
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sendo guiadas por um funcionário. Há outras crianças no pátio, algumas brincando,

mas no geral elas estavam se dirigindo para um refeitório para o almoço.

Quando estava aguardando o ônibus no ponto, encontro um senhor com a

bengala acompanhado por um moço de crachá. Ambos estavam conversando algo

sobre o IBC que tentei ouvir, mas não conseguiria ouvir se não me aproximasse, e

escolhi não o fazê-lo pois seria desconfortável. O senhor com a bengala, que

presumi ser cego, virava sua cabeça para seu companheiro ao se dirigir a ele, o que,

inicialmente, presumi ser um hábito de antes de ele perder a visão. Enquanto estou

no ponto de ônibus, faço anotações sobre o que ocorreu no pátio e no ponto. Estava

prestando bastante atenção nos dois enquanto escrevia, o que me senti confortável

de fazer já que o acompanhante estava de costas para mim e havia presumido que o

senhor não enxergava. O senhor entrou no mesmo ônibus que eu sem o

acompanhante. Observei enquanto ele estava se dirigindo para a saída do ônibus, e

ele me encarou nos olhos, percebendo que eu estava olhando. Me senti

constrangido por ter presumido sua cegueira completa por causa da bengala, por ter

encarado-o por mais tempo do que se soubesse que ele poderia me notar, e pela

possibilidade de ele ter me visto fazendo anotações, inclusive sobre ele e seu

acompanhante. Me pergunto se ele tinha cegueira parcial, ou se era um caso como

o relatado no documentário A Vida Tocando, onde Nivaldo relatou ter perdido a visão

aos poucos, já sabendo que ficaria cego anteriormente.

As primeiras visitas a campo foram um importante momento de primeiro

contato com minha pesquisa, ainda que não tenha conseguido trabalhar diretamente

com a educação musical no instituto, como era meu objetivo. Foi o primeiro

momento que me senti realmente em contato com o “fazer antropológico”, e foi uma

ótima prática de como fazer notas de campo, me atentar a detalhes e fazer

desdobramentos a partir desses detalhes. Também entrei em contato com algumas

das especificidades de se fazer campo com pessoas cegas. Houve essa situação

que descrevi no relato anterior, onde passei por uma experiência em que acreditava

não estar sendo visto. Por isso não olhei com a mesma discrição que olharia em

outra situação. Quando o homem me encarou de volta, pondo em dúvida minha
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presunção de que eu não estava sendo visto, me senti extremamente envergonhado

com a forma que o observei e com a possibilidade de ele ter percebido.

A partir dessa anedota do homem com deficiência visual no ônibus, volto ao

tema da observação participante. Acho interessante pontuar os efeitos que a

centralidade do sentido da visão em nossa cultura (Le Breton, 2016) tem na forma

de se fazer o trabalho etnográfico, particularmente quando se trata de uma pesquisa

de campo com pessoas cegas. Um antropólogo tende a buscar se portar de uma

forma que o permita adquirir o máximo de dados possível sem ter uma atitude que

possa ser encarada como invasiva ou descortês. Nós, pessoas que enxergam,

tendemos a considerar a visão como nosso principal meio de observação no geral, e

o olhar – e as formas de olhar – afetam as interações sociais (Goffman, 2011).

Encarar alguém tende a ser visto como invasivo (Garland-Thomson, 2006), de forma

que normalmente se evita encarar alguém na rua. Enquanto antropólogo, na

situação descrita, senti que essa demanda de não encarar alguém não se aplicaria

ao meu interlocutor, já que eu presumi (erroneamente) que ele não teria meios de

perceber meu olhar. Encarar, uma forma de observação que antes não aplicaria por

medo de ser invasivo, se tornou, na minha mente, uma forma de observação válida

para esse caso. É claro, eu eventualmente descobri que não era. De início presumi

que ele percebeu que estava me encarando porque na verdade tinha baixa visão.

Depois também fui informado por alguém que teve mais contato com pessoas cegas

que eu que “pessoas cegas também tem formas de saber quando alguém está

olhando para elas”. A posição da visão nesse lugar de principal sentido a ser

utilizado me levou a presumir que ele não teria como me perceber se eu não falasse

com ele ou tocasse nele.

Observo agora também que essa noção equivocada também esteve presente

na forma em que me portei no interior do IBC. Por estar em um local diferente do

que havia sido autorizado a ir na portaria, me sentia ansioso com a possibilidade de

ser interpelado por algum funcionário que enxerga, e buscava passar despercebido,

“à paisana”. Essa mesma preocupação não se estendeu em nenhum momento às

pessoas cegas que encontrei no instituto, me sentia mais confortável e livre para

sentar, olhar e fazer minhas anotações quando estava em uma sala ocupada

majoritariamente por pessoas cegas. Contrastar a situação em que encontrei um
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homem albino tocando piano com quando encontrei um homem cego se andando

em círculos na frente da porta da sala de música. No primeiro caso, sentei

discretamente em um banco perto do piano, evitando ficar de frente para ele, mesmo

ele estando de costas para esse banco, e fiz anotações de forma que parecia que eu

havia sentado ali apenas para anotar, não para observar o homem tocando. No

segundo, eu basicamente não me preocupei com como poderia ser percebido pela

pessoa em questão, devido a sua cegueira. Inclusive, na minha memória, eu estava

a uma distância bem curta desse homem e claramente o encarando, de uma forma

que eu não faria com uma pessoa que enxerga.

Neste momento da pesquisa, acabei privilegiando o “Olhar”, da forma em que

o conceito é abordado por Roberto Cardoso de Oliveira (1996). Isso se deu em parte

porque eu não tinha a autorização necessária para fazer uma pesquisa oficialmente

neste local, de forma que estabelecer um diálogo, no caso “Ouvir”, me pareceu um

tanto quanto arriscado. Isso me levou a buscar uma abordagem próxima ao método

que Colette Pétonnet (2008) aborda em seu ensaio citado anteriormente,

“observação flutuante”, porém até ali ela realizou algum diálogo. Nessas primeiras

visitas a campo, me portei muito como um espectador relativamente passivo e

apreensivo.

A partir das visitas ao IBC, também passei a buscar outras formas de

encontrar musicistas cegos. Tentei entrar em contato com duas escolas de música

não especializadas em pessoas com deficiência para saber se tinham algum aluno

cego. Uma delas não tinha, e a outra tinha um aluno cego. Essa segunda pediu que

eu enviasse um pedido formal com um resumo da minha pesquisa para autorizar

que eu fizesse campo lá. Porém, fui avisado que estava havendo uma troca de

direção e que provavelmente levaria muito tempo para me responderem. Não obtive

nenhuma resposta deles.

Entre tentativas frustradas, por puro acaso acabei encontrando uma cantora

cega, Lúcia, se apresentando em um metrô. Talvez não tão por acaso assim. Minhas

experiências de campo anteriores podem ter despertado meu olhar para perceber

algo que talvez passasse despercebido. Tenho o hábito de prestar atenção em

músicos de rua, por eu mesmo ser músico, mas não sei se repararia no detalhe da

cegueira de Lúcia em outra circunstância. Rapidamente comecei a tomar notas.
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Apesar de não ter conseguido realizar uma entrevista com Lúcia, as notas e

observações que fiz desse encontro, e de uma outra ocasião em que esbarrei com

ela se apresentando no metrô foram importantes para minha pesquisa. Vou inserir o

relatório que fiz a partir dessas notas a seguir.

1.2 - Relato etnográfico - encontrando “Lúcia”

Estava no metrô, quando escutei uma moça, que depois descobri que se

chama Lúcia, atrás de mim falar em tom alto para que todo o vagão escutasse.

Quando virei, vi que era cega. Ela pediu um oi, apenas uma pessoa respondeu. A

partir daí, Lúcia fez algum discurso que não me recordo muito bem, algo sobre

gostar de passar positividade, e dar um “oi” seria uma forma de fazê-lo. A maior

parte do vagão retornou o oi dessa vez, ao que ela reage positivamente, dizendo

que agora tinha sido melhor. Lúcia é uma cantora, cantou no vagão a capela, não

tinha nenhum instrumento ou caixa de som a acompanhando, o que é incomum

entre as pessoas que eu costumo ver fazendo apresentações em metrô ou rua. Sua

voz é bastante bonita.

Em algum momento, não lembro se antes ou depois de cantar, Lúcia contou

uma situação desagradável que ocorreu com ela no mesmo dia. Um passageiro a

chamou de vagabunda. Ela decidiu confrontá-lo, dizendo que “ser vagabundo é não

querer nada com nada”, que o que ela estava fazendo era sim uma forma de

trabalho, que ela estava buscando conseguir dinheiro cantando, e que “estou aqui

para mostrar que apesar de deficiente sou capaz”. Aqui aparece um discurso de

valorização da pessoa cega através da música, onde ela se torna uma maneira de

obter independência e ser produtivo, além de ser uma forma de se evitar um

estigma. Discurso que aparece não só com relação a pessoas cegas, mas a

pessoas com outras deficiências também .1

Quando ela estava passando para pedir dinheiro, fiquei nervoso, mas decidi

abordá-la e pedir seu contato para minha pesquisa. Ela me responde positivamente

1 Também observei esse discurso na entrevista com um professor de música que dá aulas para
crianças com deficiências cognitivas, que falarei depois, além de se relacionar com a forma como
Nivaldo é apresentado no documentário, com a característica “músico” tendo destaque maior que a
cegueira, tratada apenas como uma eventualidade.
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e pergunta se é para um trabalho da faculdade, respondo que sim, e ela diz que se é

para ajudar ela faz sim. Pedi desculpas pela “cara de pau”, ao que ela me respondeu

que não havia problema. Tentei entrar em contato com ela após isso sem sucesso.

Algumas semanas depois, encontrei-a cantando no metrô, fazendo o mesmo

trajeto, no mesmo horário e no mesmo dia da semana. Estava distante dela, então

tentei me aproximar. O metrô estava lotado e não consegui chegar muito perto. Ela

já estava no meio da apresentação, e não pude ouvir muito bem o que ela falou no

final, apenas reparei uma frase, algo como: “Mais positividade, menos

criminalidade”, falado pausadamente, especialmente na palavra “criminalidade”,

onde deu ênfase a cada sílaba, exceto as duas últimas.

Quando ela estava pedindo dinheiro, decidi tentar abordá-la novamente, com

receio de estar sendo inconveniente ou insistente demais. Eu a chamei pelo nome,

ela pareceu me reconhecer pela voz mas mesmo assim expliquei que eu tinha

pegado seu número, e disse que havia tentado entrar em contato com ela. Lúcia me

responde que perdeu meu número e disse que eu poderia ligar para marcar a

entrevista. Ela me disse que mora em São Gonçalo, e me pergunta onde poderia ser

a entrevista, parecendo preocupada com a distância. Eu falei que estudava em

Niterói e que a entrevista poderia ser por lá, e ela respondeu positivamente. 

Quando Lúcia saiu, um rapaz que estava por perto e viu a interação, comenta

sobre eu já “saber até o nome”. Ele fala que dá muita pena de pessoas assim. Tento

levar a conversa para outro rumo, comentando sobre como a voz de Lúcia é bonita.

Ele me responde que sim, que até chegou a tirar o fone de ouvido para ouvi-la, coisa

que ele não costuma fazer para evitar sentir mais pena ainda. O rapaz acionou um

discurso que coloca uma pessoa estigmatizada como sendo digna de um sentimento

de pena, devido às aflições causadas pelo estigma. Irei aprofundar nesse tema mais

a frente, em diálogo com a bibliografia.

Na hora não reparei, mas ao comentar sobre a voz de Lúcia eu estava

utilizando o tipo de discurso que busca valorizar e manter longe do estigma pessoas

com deficiência através de algum talento, nesse caso, a música. O próprio tipo de

discurso que Lúcia utilizou para rebater o homem que havia a chamado de

vagabunda. Enquanto na minha situação eu tentei sutilmente mudar a visão do

rapaz sobre Lúcia, na situação que ela relatou ela entrou em um embate mais direto.
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Ambas me parecem ser dois tipos de estratégias diferentes, que se adaptaram a

alguns fatores. Lúcia estava buscando defender a sua própria imagem de uma

ofensa, o homem assumiu uma posição antagonística, enquanto eu estava

buscando mudar a visão estigmatizada, porém simpática, que o rapaz tinha sobre

Lúcia. Me pergunto qual seria o tipo de reação que Lúcia teria ao ser olhada de uma

forma condescendente. Especialmente em uma situação como o metrô, onde a

“pena” pode ser vista como algo que incentiva as pessoas a darem dinheiro, me

pergunto como alguém como Lúcia, que busca ativamente criar uma imagem

independente, afastada do estigma da cegueira, agiria nesta situação. Também me

pego pensando sobre a relação de um terceiro, como eu, a uma ofensa a uma

pessoa cega ou com alguma outra deficiência.

Particularmente, em situações deste tipo costumo não tomar uma atitude,

embora frequentemente me vejo questionando se eu deveria ou não. Creio que se

fosse com alguém conhecido, como Lúcia, eu tentaria fazer algo mais ativamente.

Pelo relato de Lúcia, imagino que ninguém tenha tomado alguma atitude. Não sei

exatamente o que pensar sobre esta situação, mas me senti culpado de ser o tipo de

pessoa que não age nessas situações, mesmo que a minha linha de raciocínio que

me leva a não tomar ação seja mais uma dúvida sobre o que poderia fazer do que

algo como “não é problema meu”. Também me pergunto se toda pessoa deficiente

que passa por esta situação realmente gostaria que alguém fosse em sua defesa, ou

se isso pode ser encarado como uma atitude condescendente. Não sei exatamente

o que pensar com relação a estes sentimentos e questionamentos, e não acho que

exista necessariamente uma atitude “certa” a se tomar, mas me parecem questões

interessantes para o desenvolvimento da pesquisa, especialmente com relação a

forma como pessoas que enxergam interagem com pessoas cegas no ambiente

urbano e os questionamentos que geram em torno das noções de dependência /

independência e autonomia.

O discurso de apresentação de Lúcia antes de começar a cantar também

trazia a noção de que o envolvimento com a música mostrava “capacidade”,

parafraseando ela “estou aqui para mostrar que, apesar de ser deficiente, eu sou

capaz”. Havia também uma frustração com pessoas que a viam como alguém

“pedindo esmolas”, que não reconheciam sua apresentação como um trabalho.
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Inclusive ela começou seu discurso com uma história de um homem que, enquanto

ela estava se apresentando no metrô, gritou para ela “ir trabalhar”, ao que ela

respondeu que era o que ela estava fazendo. Também pude observar através dos

comentários do jovem no metrô que falou comigo após Lúcia sair do vagão, que

mesmo uma pessoa que busca se mostrar inicialmente simpática a Lúcia também

pode menosprezá-la, a colocando em um lugar de “pobre coitada”, minimizando seu

talento e sua autonomia enquanto pessoa.

Os encontros com Lúcia trouxeram importantes reflexões e, de certa forma,

foram o início de muitas ideias que se tornaram integrais para minha pesquisa.

Entretanto, precisava de mais material. Entre tentativas frustradas de marcar uma

entrevista com ela, também busquei outros caminhos para minha pesquisa. Abordei

um conhecido, Anderson, que dava aulas de música para crianças com deficiências

cognitivas em uma escola. Ele me convidou para visitá-la, assistir uma de suas

aulas, e entrevistá-lo. Embora esse não fosse exatamente o tema da minha

pesquisa, resolvi ir para explorar possibilidades. Na entrevista em particular

apareceu um discurso similar ao de Lúcia, de que o envolvimento com a música

mostraria para as famílias dessas crianças que, mesmo deficientes, eles seriam

“capazes”, que esse envolvimento os daria uma possibilidade de “independência”.

Embora se referisse a pessoas com deficiências cognitivas, era bem similar ao

discurso de Lúcia, e denota a percepção de uma necessidade de se “provar” para

pessoas sem deficiência que pessoas com deficiência seriam “capazes”, como se só

assim provariam ter algum valor. Perceber a forte presença desse discurso me

ajudou a eventualmente formular a questão central da minha pesquisa: a identidade

do músico cego.

Através de Anderson, também consegui o contato de outro músico cego,

João. As tentativas de organizar uma entrevista com ele também foram frustradas.

Tivemos dificuldade de agendar. Quando finalmente conseguimos agendar, houve

um imprevisto. Eu estava no “Uber” indo em direção a casa dele após ter descido na

estação de metrô mais próxima, quando ele me liga me informando que sua irmão

passou mal e que não tem ninguém além dele que pode buscá-la na escola. Ele me

pediu desculpas pelo ocorrido e sugeriu que marcássemos a entrevista perto da

minha casa, para compensar o dinheiro que gastei com o deslocamento. Nesse
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período estavam começando a ter os primeiros casos de Covid-19 no Rio de

Janeiro, e João chegou a expressar um medo de que o mal estar da irmã fosse

causado por ela ter sido contagiada por essa doença. Em meio aos imprevistos que

ocorreram tanto nas tentativas de realizar uma entrevista com Joãol quanto com

Lúcia, a situação da Covid se torna crítica, e é decretado o “lockdown” inicial,

impossibilitando a realização de entrevistas presenciais. Resolvi perguntar se podia

fazer a entrevista remotamente para ambos, os dois responderam positivamente e

ficou decidido que eu mandaria as perguntas por áudios do “WhatsApp”. Nenhum

dos dois chegou a responder as perguntas que enviei.

1.3 Fazendo pesquisa na pandemia: o olhar do espectador

Acabei não exercitando tanto a dimensão do fazer etnográfico com pessoas

cegas, devido ao impedimento de realizar um trabalho de campo mais tradicional

causado pela pandemia da COVID-19. Um elemento que voltaria a aparecer no novo

campo que adentrei para realizar a pesquisa, os documentários sobre músicos

cegos, seria a presença de acompanhantes na vida de pessoas cegas. Observei

bem mais casualmente durante as visitas ao IBC e nas interações com Lúcia, mas

em minhas observações futuras percebi que a relação com os cuidadores é algo que

afeta fortemente a vida de meus interlocutores. Também acho interessante pontuar

que, para marcar entrevistas com Lúcia, era imprescindível que fosse em um dia

onde um cuidador estivesse disponível para levá-la, e uma mudança de planos que

tornasse o cuidador indisponível foi o motivo do cancelamento de várias dessas

entrevistas.

É interessante observar como na maior parte de minha pesquisa minhas

interações foram mais no lugar de um “espectador”, onde eu não produzia um

diálogo direto com meus interlocutores. A exceção à isso seriam minhas entrevistas

com Nivaldo e Marco, o diretor do documentário “A Vida Tocando”. Até no caso de

Lúcia minha participação limitou-se a escutar seu discurso e fazer notas, os diálogos

que tivemos foram no sentido de buscar marcar uma entrevista, de forma

semelhante ao que aconteceu com João. E claro, o exemplo máximo disso foi

assistindo aos documentários.
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Como, então, deu-se o meu “Ouvir”? Roberto Cardoso de Oliveira (1996)

argumenta que é importante um diálogo horizontal com seu interlocutor. O “diálogo”

que pude desenvolver, dadas as condições, se deu a partir do encontro com o que vi

e ouvi, com as minhas ideias, sem haver uma participação direta minha no meio, e,

durante a maior parte do tempo, sem que meus interlocutores tivessem contato

comigo e com minhas ideias. Roberto aponta para o risco de se projetar as próprias

ideias sobre as ideias de seus interlocutores, e que a observação participante é um

método para evitar esse tipo de sobreposição. Ele lembra que não há uma

objetividade absoluta e que a pesquisa sempre será um resultado do encontro das

ideias do interlocutor com as do pesquisador, e o ideal é que a suposta autoridade

do antropólogo não transforme o interlocutor apenas em um informante. Para evitar

uma projeção de um conhecimento antropológico prévio, busquei primeiro ir a campo

sem ter me aprofundado anteriormente de forma extensa na bibliografia sobre o

tema. Com isso, tive o objetivo de fazer com que as questões que fossem

aparecendo em campo me guiassem para a teoria que eu iria utilizar, ao invés da

teoria guiar o meu olhar para certas questões específicas do campo.

Dentro deste debate sobre objetividade, Donna Harraway (1995), em

“Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da

perspectiva parcial”, chama a atenção para o que ela chama de “truque de Deus”,

uma “visão de cima”. Essa expressão se refere a como a noção de objetividade está

sempre embasada na noção de um corpo não marcado (o corpo de um homem cis

hétero e, cabe aqui destacar, vidente) sobre um corpo marcado (qualquer corpo que

se distinga do não marcado). Esse corpo não marcado, que carrega essa ideia de

objetividade absoluta, assume um lugar semelhante ao “Deus” cristão, uma figura

onisciente, além da subjetividade. Esta estaria presente apenas nos corpos

marcados. A imagem de um antropólogo assistindo um filme fazendo notas, um

espectador sem uma participação direta nos eventos, cujas trocas com seus

interlocutores é mediada por uma tela, que por si é também mediada pelo olhar de

um diretor, um editor e toda uma equipe cinematográfica, me parece perigosamente

próxima da ideia desse “truque de Deus”. Ainda mais se levarmos em conta o fato de

que Aristóteles, filósofo grego cujas ideias foram extremamente influentes no

pensamento acadêmico e noções de ciência ocidentais, criou uma categorização
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hierárquica para os cinco sentidos que identificou, colocando a visão como o sentido

superior, como Bruno Martins (2006) cita em seu livro “E se eu fosse cego”.

Infelizmente, devido ao atravessamento da pandemia, minha pesquisa acabou

centrando-se mais em análises fílmicas, predominantemente visuais por sua

natureza. Cabe aqui uma reflexão sobre como a pandemia leva a uma intensificação

do “modelo sensorial inerente à modernidade ocidental, seu visualismo assumido e

as tendências anestésicas do mundo moderno” (VON DER WEID, Olivia, 2017,

p.142). O isolamento proporcionado a pandemia convida a uma interação com o

mundo intermediada principalmente pela presença de telas, com uma ancoragem

forte na visualidade. A impossibilidade de se entrar em contato com pessoas

fisicamente(ou, pelo menos, a impossibilidade de se fazer isso de uma forma segura

e responsável) também nos convida a um apagamento dos sentidos. É possível

desenvolver estratégias para minimizar isso, porém é algo significantemente

desafiador.

Para ilustrar esse apagamento dos sentidos e o visuocentrismo, trarei o

exemplo de um jogo, “The Void”, que fez parte da minha rotina no início da

pandemia. No jogo, todos os personagens são cegos, exceto pelo protagonista.

Esses personagens constituem uma sociedade que gira em torno da escassez de

um recurso, a “cor”, que se expressa tanto como as cores de nosso mundo sendo

utilizadas como metáforas para sentimentos, quanto um recurso físico e prático que

serve de alimento para eles. O protagonista é um personagem externo a esse

mundo que cai “de paraquedas”, e é o único personagem dotado da capacidade de

ver e, também, de ouvir a voz da “cor”. Pode-se interpretar esse jogo como trazendo

uma mensagem nas linhas de “em terra de cego quem tem olho é rei”, e que apenas

o personagem controlado pelo jogador possui uma visão correta e “imparcial” sobre

esse mundo. Porém, outros personagens escrevem poemas onde se são descritas

propriedades para as diferentes cores, como “textura” e emoções associadas a elas,

além de alguns demonstrarem prazer ao entrar em contato com ela. Isso pode levar

a reflexão de que esses outros personagens tem um acesso a outra dimensão

sensória de interação com esses elementos ao qual o jogador jamais terá acesso

por intermédio do personagem jogado. Também cabe apontar que o protagonista é

mudo, de forma que ele apenas recebe as imagens e os discursos dos personagens,
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sem poder realizar um diálogo verbal, de forma que não tem meios de expor sua

interpretação das coisas para os personagens e, portanto, de poder ser contestado,

contrariado pelos personagens. É quase como se o personagem fosse uma

representação literal da forma como a interação do jogador com o “mundo” do jogo é

limitada. Sua interação está sempre limitada pelos limites daquilo que pode ser

passado através de imagens e palavras através de um aparelho eletrônico.

Da mesma forma, a maior parte da minha interação com o campo foi mediada

por imagens e palavras transmitidas através de filmes, e raros foram os momentos

onde pude dialogar diretamente com algum interlocutor, salvo as exceções de três

entrevistas e das tentativas de marcar outras duas. Não pude explorar caminhos

onde utiliza-se meu próprio corpo de antropólogo e músico como instrumento de

pesquisa sobre a percepção e execução prática da música sem o apoio da

visualidade. Minha pesquisa acabou seguindo em um caminho muito mais calcada

em uma antropologia mais tradicional, com uma influência forte de conceitos de

Goffman e suas “minuciosas análises de uma microssociologia em que o olhar

define a competência do pesquisador” (VON DER WEID, OLIVIA, 2017, p.142).

Foquei principalmente na questão da construção da identidade de um músico cego,

abordando noções de manipulação da identidade, estigma, e uma literatura sobre a

temática da deficiência.

Entretanto, esse foi o meu campo, e trabalhei dentro das possibilidades que

ele me trouxe. Voltando ao que foi dito anteriormente, busquei a literatura que usaria

para dialogar com meu campo com base no que ele me trazia, e não o contrário.

Essencialmente o que estou fazendo aqui é refletir sobre as limitações que meu

campo me trouxe e como em outras circunstâncias eu poderia seguir caminhos

diferentes. Tentar utilizar essa literatura mais moderna da antropologia dos sentidos,

com foco na utilização do corpo do antropólogo como instrumento de pesquisa sobre

sensorialidades seria muito produtivo caso eu tivesse conseguido realizar um campo

mais “presencial” como havia me proposto anteriormente. Entretanto, não é uma

metodologia particularmente produtiva para se tratar de um campo onde o acesso a

essa dimensão sensória é limitado. Uma análise de discursos e narrativas ao redor

da questão da identidade do músico cego se encaixa muito melhor na forma como

meu campo se mostrou para mim.
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Capitulo II – Representações sobre música e cegueira em três filmes

Para dar continuidade à minha pesquisa, assisti dois documentários e um

filme de ficção que abordavam as trajetórias de músicos cegos. Quando chegou a

pandemia de Coronavírus, se tornou uma decisão estratégica focar minha pesquisa

na análise dos filmes e nos dados que já tinha coletado, ao invés de um campo

tradicional, uma proposta que já estava considerando e que acabou se mostrando

uma abordagem mais viável para o contexto que estávamos atravessando. Um dos

documentários foi “A Vida Tocando”, e tive a oportunidade de entrevistar o

protagonista, Nivaldo, um violonista cego, e o diretor do filme, Marco Antônio Poglia,

por intermédio de minha orientadora, que havia debatido este filme em uma mesa na

XIII Reunião de Antropologia do Mercosul, em que os dois estavam presentes. Em

ambas as entrevistas pude confirmar minhas impressões sobre o documentário. Há

um esforço de representar a identidade de Nivaldo enquanto músico em primeiro

lugar, com a cegueira sendo um detalhe. Isso difere bastante dos dois outros filmes

sobre músicos cegos que assisti em função da pesquisa.

O filme “Ray” difere bastante dos dois documentários que decidi me

aprofundar, não só por ser um filme de ficção, mas também por se tratar de um

músico norte-americano bastante conhecido – Ray Charles. A primeira metade do

filme foca bastante em sua cegueira, abordando de forma quase didática algumas

estratégias que precisa utilizar em sua vida cotidiana e relações interpessoais, além

de interligar isso com o tema do racismo nos E.U.A. Já a segunda parte do filme

passa a ser muito mais focada na vida de Ray enquanto uma “estrela do rock” (ele

tocava blues ao invés de rock, mas a forma como é apresentado no filme se

assemelha muito a um estereótipo de “rockstar”) e em seu vício em heroína. Dessa

forma, a primeira parte do filme, em particular, possui uma riqueza de materiais que

foram úteis para minha pesquisa, e me deterei principalmente nela. O filme foi

bastante importante para me atentar como a intersecção de opressões afeta a

identidade de uma pessoa cega, elemento que também é bastante presente no outro

documentário que trabalharei, “A pessoa é para o que nasce”.
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Logo de cara, “A pessoa é para o que nasce” contrasta muito com “A Vida

Tocando”. As protagonistas são três irmãs nordestinas, Maria, Regina e Conceição,

que são cegas, negras e pobres e que tocam coco, se apresentando na rua. É uma

história muito mais parecida com a trajetória de Lúcia. Ambos os casos se referem a

musicistas que se apresentam na rua, e que buscam, de maneiras diferentes,

alguma forma de reconhecimento através de seu envolvimento com a música. Lúcia

explicita esse desejo por ser reconhecida como alguém que “é capaz” em seus

discursos, enquanto as irmãs também buscam reconhecimento através do

documentário, de aparições na mídia e apresentações em festivais e em parceria

com artistas famosos, como Gilberto Gil. Maria fala sobre esse desejo por

reconhecimento em uma fala que fica descontextualizada no trailer, “Mas só que eu

não to trabalhando com ele por interesse não, é para ficar conhecida”. O “interesse”

a que ela se refere seria interesse financeiro, essa frase demonstra que o desejo de

ser conhecida é algo mais forte do que o desejo por um possível ganho financeiro.

Minhas primeiras impressões do filme se centraram em uma percepção que

tive de oportunismo por parte da equipe do documentário e, principalmente, da

grande mídia em geral. Após o lançamento da versão curta-metragem desse

documentário, houve uma intensa atenção midiática dirigida às irmãs. Entretanto,

essa atenção se esvaiu com o tempo, de forma que a longo prazo a carreira dessas

irmãs teve apenas um curto momento de reconhecimento, depois voltando a um

relativo anonimato e a apresentações como artistas de rua. Meu texto original sobre

o filme foi escrito no calor de emoções de raiva com a situação toda da exposição

midiática seguida de abandono e julgamento, provavelmente injusto, contra a equipe

do filme. Dessa forma, acabei perdendo o foco de minhas questões. Entretanto,

creio que isso me levou a uma reflexão sobre o quão importante para músicos é o

reconhecimento, tanto dos pares quanto do público em geral. Isso é mais um ponto

de contraste entre Nivaldo que possui um reconhecimento moderado, mas sólido,

que se traduz em uma carreira relativamente modesta, mas bem sucedida, e as

irmãs, que receberam um grande reconhecimento midiático de forma repentina e

curta, que não se traduziu em uma “carreira de sucesso”.

Acho interessante chamar a atenção para o quanto a história de Lúcia toca

em pontos comuns à história das irmãs de Campina Grande. Lúcia também é uma
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pessoa em situação de vulnerabilidade social, que se apresenta na rua para obter

dinheiro. As dificuldades de marcar uma entrevista com Lúcia, devido a necessidade

de encaixar o seu horário com o de sua acompanhante, também mostram que ela

acaba tendo uma relação de interdependência (embora não tenho visto nenhum

acompanhante com ela quando ela se apresentou no metrô, não que eu pudesse

identificar ao menos), que também é presente na história das irmãs, se tornando

particularmente problemática na história de vida delas devido aos abusos de

pessoas que se aproveitaram de sua posição de "cuidadores". Retomarei esse ponto

depois a partir de um diálogo com a bibliografia.

Se o documentário sobre Nivaldo foca nele como músico em primeiro lugar,

com a cegueira sendo um detalhe, “A pessoa é para o que nasce” foca nas irmãs,

particularmente Maria, enquanto mulheres deficientes visuais em uma situação

precária em primeiro lugar, com a música sendo um detalhe. Há um foco nas

dificuldades que elas passam nas suas relações familiares e amorosas, que a

cegueira agrava significativamente, as tornando mais vulneráveis a abusos, por

necessitarem da ajuda de familiares que frequentemente se aproveitam dessa

relação. Acredito que a intersecção de opressões torna a vida das irmãs muito mais

turbulenta que a de Nivaldo, de forma que esses aspectos podem ter atraído mais a

atenção da equipe do documentário ao construir o filme do que seu envolvimento

com a música. Creio também que o fato do choro e do violão serem,

respectivamente, um estilo musical e um instrumento de maior prestígio social que o

coco também contribua para esse contraste. É quase como se os dois filmes fossem

opostos na forma como tratam a cegueira e suas dificuldades, em contraste com a

forma como tratam a música. Vou entrar em mais detalhes, a seguir, na descrição e

análise de cada um deles.

2.1 "A pessoa é para o que nasce"

Buscarei abordar temas relacionados à deficiência visual a partir do

documentário “A pessoa é para o que nasce”, de 2002. O documentário foca em três

irmãs, Maroca (Maria das Neves Barbosa, falecida em 2017), Poroca (Regina

Barbosa) e Indaiá (Francisca Conceição Barbosa) que ficaram conhecidas com “as
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ceguinhas de Campina Grande”(embora na verdade a condição delas seja baixa

visão). Essas três irmãs tocam ganzá e tocam embolada como artistas de rua.

Dividirei o filme em três partes: a primeira sendo uma apresentação das irmãs e

suas histórias de vida, a segunda consiste da equipe do documentário

acompanhando as irmãs em suas apresentações no festival Percpan, realizado em

Salvador e São Paulo, e a terceira sendo registros de outras duas vezes, após

alguns anos do festival, em que a equipe do documentário retorna a visitá-las.

Abre-se o documentário com uma apresentação das três, onde elas dizem os

nomes, os apelidos e as histórias desses apelidos. Assistindo pela primeira vez o

documentário, me lembro de voltar essa cena várias vezes, para garantir que me

lembrava dos apelidos, nomes, e os associava corretamente com cada irmã. Essa

preocupação revelou-se não tão importante assim para a compreensão do filme,

porque ele foca quase que inteiramente em Maria, que possui a maior parte das

falas no filme, e cuja história conhecemos melhor.

O filme é construído a partir principalmente de várias entrevistas,

acompanhadas de várias cenas do cotidiano das irmãs e das pessoas ao seu redor.

No início é feito um panorama geral da história de vida das irmãs, que perderam a

visão bem novas, entre 7 e 9 anos de idade. Fala-se sobre a mãe dela e a relação

com vários padrastos abusivos, para quem a mãe costumava dar o dinheiro

arrecadado por elas na rua, e que seduziu e engravidou Poroca. Maria agride esse

namorado e as irmãs pedem a sua mãe que escolham entre este homem ou elas. A

personalidade forte de Maria aparece bastante. Inclusive, em uma das cenas do

início do filme, ela diz “Aqui é nossa casa, mas quem manda sou eu”.

Relações abusivas parecem estar frequentemente presentes na vida dessas

irmãs. O primeiro marido de Maria, Manoel, que tocava violão e também era

deficiente visual, era bastante ciumento, e tinha exigências com relação a aparência

e a uma noção de “decência” de uma mulher com quem estivesse se relacionando.

Fica implícito que ele a agredia quando Maria afirma que seu segundo marido nunca

o fez. Maria alega que Manoel também se relacionava com suas duas irmãs,

dizendo sentir muita mágoa das duas por isso. Não há falas sobre essa situação por

parte das outras irmãs no documentário. Quando esse relacionamento terminou, a

família de Manoel escondeu a filha dos dois, Dalva, de Maria, que depois vai
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resgatá-la com uma amiga que cuidava dela e de suas irmãs. Em uma entrevista,

Dalva afirma que a família de seu pai não a deixava sair de casa e a obrigava a fazer

faxina.

Mais tarde no filme, Indaiá conta que um homem que também era deficiente

visual se relacionou com ela em uma noite e depois sumiu, o que a magoou

profundamente. Maria, falando sobre esse caso, afirma que gostaria que Indaiá, a

mais nova das irmãs, conseguisse um marido para cuidar dela quando suas irmãs

mais velhas tivessem falecido. Esta frase é interessante para pensar na visão das

irmãs sobre relacionamento. É uma forma de buscar alguma estabilidade, conseguir

alguém que cuide delas aliviando as dificuldades que passam, embora na prática na

maioria dos casos os homens em suas vidas abusam delas, refletindo o abuso

sofrido nas mãos do padrasto. Essa visão também pode ser aplicada a

relacionamentos não-românticos, como por exemplo a vizinha delas, dona Didi, que

faz faxina e cozinha na casa delas, sendo descrita pelo marido como “uma boa

pessoa” pelo que faz com as irmãs, mas cobra como pagamento a maior parte do

dinheiro que elas conseguem em um mês. A vida das irmãs está cheia de dinâmicas

abusivas deste tipo, onde elas esperam cuidado e estabilidade das relações,

enquanto a outra parte possui interesse em explorá-las de alguma forma. Abordarei

mais a fundo a questão das relações de cuidado, dependência e suporte mais a

frente, em diálogo com a bibliografia dos estudos sobre deficiência e estudos sobre

cuidado.

Claro que há exceções. Um exemplo seria o segundo marido de Maria, Silva,

também uma pessoa com deficiência visual. Maria o descreve como alguém

bastante gentil, que “varria a casa melhor que qualquer mulher”, e que a dava o que

ela queria. O relacionamento durou dois anos, até que ele foi assassinado por um

irmão de Maria em decorrência de uma discussão. O filho desse irmão havia

chegado em casa e queria dormir em um sofá que Silva havia terminado de limpar

no mesmo dia, ao que Silva disse que ele só dormiria no sofá após tomar um banho.

O irmão de Maria, bêbado, não aceitou a intromissão de Silva e o esfaqueou. Esse

relato evidencia a dinâmica de precariedade e violência a que esta família está

submetida.
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Após o sucesso de uma versão curta metragem do documentário, as irmãs

receberam um convite para se apresentarem no festival Percpan, onde se

apresentaram junto com Gilberto Gil. A segunda parte do documentário se debruça

sobre os momentos que antecederam a apresentação, com uma maior visibilidade

da mídia, repórteres entrevistando as irmãs, as viagens a Salvador e São Paulo,

onde o festival acontecia, e a apresentação em si. Nesta parte, mais ligada

propriamente à música do que a história de vida das irmãs, fica claro que os autores

do documentário não tinham um interesse particular em abordar a relação das irmãs

com a música em si, ou não tinham conhecimento sobre o tema. Aqui aparece a

única parte do documentário onde uma das irmãs fala minimamente sobre seu

processo musical, uma fala curta sobre a necessidade de conhecer como um músico

canta para garantir que elas não o atrapalhem nem se atrapalhem. Pensando em

outro documentário que analisei sobre um violonista cego, “A Vida Tocando”, onde,

segundo o diretor do documentário me relatou em entrevista, a ideia era apresentar

o protagonista como um músico que, por acaso, também é cego, este documentário

bota em primeiro lugar a deficiência visual e a história de vida difícil das irmãs, com a

música sendo apenas o que as destaca de outras pessoas com deficiência visual

(além, claro, de serem três irmãs com a mesma condição física).

Neste período, o lançamento do curta e produção da versão longa-metragem

deram bastante visibilidade para as irmãs. Isso torna propícia uma análise do

comportamento do público no geral, mas especialmente da mídia (incluindo a equipe

do documentário) em relação a elas. Há um momento que acho bastante

representativo no documentário, onde uma repórter pede que Maria conte uma

história triste de sua infância, ao que Maria responde dizendo que levaria o dia

inteiro contando histórias tristes da sua infância. Me parece que a mídia estava

buscando capitalizar na história de vida difícil das irmãs em primeiro lugar, e dar

visibilidade ao talento delas aparece como algo secundário. Uma representação

cultural presente no imaginário social que inferioriza a vida de pessoas cegas,

relacionada à ideia de “tragédia pessoal”, como Mike Oliver (1990) a chama. Essa2

perspectiva não deixa de estar presente também no documentário. A história trágica

delas tem muito mais destaque do que os seus talentos. É uma visão que as bota

2 Abordarei isso mais a fundo no terceiro capítulo, em diálogo com a bibliografia
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em um papel de “pobres coitadas”, para criar uma narrativa que comova e dê

audiência, ao invés de as colocar em um papel onde elas sejam valorizadas e sejam

colocadas como agentes da sua história.

Me ocorre aqui uma comparação com uma série de livros, que teve uma

adaptação para séries que assisti, chamada “Desventuras em Série”. Na série, três

irmãos se tornam órfãos e são passados de guardião em guardião, enquanto um

parente abusivo busca a custódia deles para ficar com a herança. As três crianças

são sempre desacreditadas pelos adultos à sua volta, mesmo demonstrando

talentos e capacidades excepcionais. Desta forma, elas são jogadas de uma

situação ruim em outra situação ruim, porque ninguém as leva a sério. É negado a

elas o direito de terem agência sobre sua vida, por serem consideradas incapazes,

sendo vítimas das circunstâncias e estando a mercê de supostos “guardiões”, que

sempre ou são incapazes de cuidar propriamente delas, ou tem seus próprios

interesses ao cuidar das crianças. Há paralelos dessa história com a forma como a

história das irmãs é retratada no filme. A diferença é que a série trata de crianças, e

o filme trata de senhoras de idade infantilizadas devido a sua condição. O processo

de infantilização das pessoas com deficiência é abordado por Thomas Shakespeare

(2000). Uma parte significativa do estigma vivido por pessoas com deficiência na

relação com pessoas sem deficiência é ser tratado como criança, como sendo um

ser humano dependente que precisa que outras pessoas tomem decisões por elas.

Abordarei essa questão mais a fundo no capítulo três.

Quando há diálogos no filme, ao invés de as irmãs estarem dando

depoimentos direto para a câmera como acontece a maior parte das vezes,

frequentemente vemos elas sendo tratadas de forma infantilizada. Citarei alguns

exemplos. Quando Maria fala sobre seu segundo marido, ela afirma que ele “nunca

a tocou”, o câmera pergunta em um tom de voz mais agudo “Nunca te tocou?”,

colocando ênfase forte na palavra “tocou”, sugerindo que ela tinha dado a entender

que nunca teve relações sexuais com seu segundo marido. Maria se incomoda com

a pergunta, dizendo que ela quis dizer que ele nunca a agrediu e que “ele acha que

tá falando com criança”. De fato, o tom de voz que descrevi me soou como a forma

como alguém se refere a uma criança quando ela fala algo meio engraçado e bobo.
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Outro exemplo acontece durante a apresentação das irmãs com Gilberto Gil

no Percpan, onde quando Maria afirma que ia tocar uma música composta por seu

primeiro marido, dando ênfase ao fato de que tinha tido dois maridos, a plateia ri,

como se achassem engraçado ela dar atenção a este fato. Gilberto fala um “Ah é?”

meio rindo, dando bastante ênfase nas palavras e num tom agudo de surpresa, que,

novamente, me lembra o tom que se usaria ao ouvir uma criança falando que tem

dois namorados. Busquei descrever com mais detalhes do que havia feito antes as

nuances das falas nesses exemplos, mas ainda não estou totalmente satisfeito com

o resultado. Acho interessante apontar que Maria pode estar dando atenção a este

fato para se colocar como uma pessoa que teve relações, teve uma vida para além

da cegueira, o que pode ser surpreendente para um público vendo uma senhora

deficiente visual pobre e fora dos padrões de beleza hegemônicos. Ela está

acionando uma identidade de gênero, para ser vista como mulher, e escapar da

desumanização da deficiência. Inclusive, talvez possa se dizer que, de maneira

análoga a forma que o filme “A Vida Tocando” busca dar foco à identidade de

Nivaldo como músico, “A pessoa é para o que nasce” busca dar foco à identidade de

Maria enquanto mulher.

Há uma parte do filme, que foi utilizada no trailer como piada, onde Maria diz

a seguinte frase: “A gente não tá fazendo isso por interesse não, a gente tá fazendo

isso é… para ficar conhecida”. É uma frase colocada fora de contexto e tem um

certo tom engraçadinho e carismático que chama a atenção. No documentário, a

frase é contextualizada. Maria estava falando sobre as pessoas alegarem que a

equipe do documentário ia fazer o filme com elas, pegar o dinheiro e desaparecer. O

que ela queria dizer com esta frase era que ela não estava interessada em dinheiro,

mas sim em ser reconhecida, em ser vista como um agente que pode participar do

círculo musical, alguém digno de respeito, até olhando por um viés do conceito de

dádiva de Marcel Mauss (2003), onde esse reconhecimento e respeito era o que

elas esperavam receber participando do filme. É uma frase bastante demonstrativa

das expectativas das irmãs com o documentário, e retornarei para essas

expectativas para compará-las com relatos das irmãs em entrevistas após o

documentário.
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Acho interessante contrastar essa visão que é apresentada a respeito das

irmãs no filme com a forma com a qual uma possível interlocutora da minha

pesquisa, chamada Lúcia, se porta. Ela também é uma mulher com deficiência visual

que é artista de rua. Mora em São Gonçalo, a conheci quando ela estava cantando

no metrô. Ela possui um discurso que revela muito sobre como ela quer ser vista,

que ela costuma falar antes de começar a cantar. Na primeira vez que a vi, ela

relatou sobre um homem ter gritado para ela “ir trabalhar” mais cedo em suas

andanças, e ela afirma ter respondido que ela estava trabalhando. A partir daí ela

fala que ela cantava no metrô para mostrar que é sim capaz, mesmo sendo

deficiente visual. Frequentemente, pessoas com deficiência visual têm sua

capacidade menosprezada e são colocados no lugar de “coitadinho”, uma posição

de alguém que não possui quase nenhuma agência devido à sua condição corporal.

Lúcia é consciente disso e produz ativamente um discurso que rechaça essa visão.

Já as três irmãs parecem ter menos mecanismos para lidar com o menosprezo, e

parecem algumas vezes nem notar que estão sendo menosprezadas, ou ao menos

fingir não notar.

Durante a segunda parte do filme, ocorrem duas situações nos hotéis onde as

irmãs ficam, que acho interessante chamar a atenção para discutir a ética da equipe

do filme. Na primeira, as irmãs e a nova cuidadora delas estão falando sobre como

Dalva não cuidava direito das irmãs, às vezes se aproveitando do fato de que elas

são cegas para dizer que varreu a casa quando não o fez. Mais um estereótipo da

cegueira que aparece no filme – a ideia de que porque a pessoa não vê,

pressupõe-se que ela não saiba o que acontece ao redor, como se apenas o sentido

da visão pudesse dar a conhecer o mundo. Também é dito que Dalva tem vergonha

da mãe e das tias devido a deficiência visual. Dalva claramente se sente mal com

essa conversa e se esconde no banheiro. Os câmeras a acompanham e abrem a

porta do banheiro, fazendo ela sair apressada para procurar um canto com

privacidade. É uma cena que traz dados interessantes sobre a visão de Dalva com

relação a suas tias, ou ao menos da visão das irmãs sobre o que elas creem ser a

visão de Dalva sobre elas. Porém, me vejo incomodado com a decisão de filmar e

expor um momento íntimo e estressante para a garota, sem falar no fato de que o

câmera a seguiu até o banheiro.
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A outra situação se desenvolve ao longo de duas cenas distintas. Na primeira,

as irmãs estão falando sobre Maria ter se apaixonado por um homem casado, e se

indagam se ele notou ou não. Na segunda, é revelado que esse homem era o diretor

do filme. Ele diz, dando bastante ênfase às palavras, que gostava delas e havia

escolhido fazer um filme sobre elas porque as considerava especiais, mas que esse

sentimento não se estendia ao amor. Acho a ética por trás desta decisão

questionável. As cenas trazem dados sobre como Maria enxerga relacionamentos e

o amor, mas a expõe desnecessariamente. É criada também uma dinâmica de

poder, onde Maria é apresentada como uma ingênua por ter se apaixonado por

Roberto, ainda que essa representação não seja desprovida da mesma empatia que

é demonstrada ao longo do filme para as dificuldades de Maria na área de

relacionamentos.

A equipe parece estar preocupada em passar uma imagem de serem éticos, e

tratarem as irmãs com respeito e carinho. Há uma cena onde Maria os indaga sobre

o dinheiro da versão curta do documentário, ao que o câmera responde que uma

parte foi para as irmãs e o resto estava sendo usado para fazer o resto do filme. A

terceira e última parte do filme, me parece estar lá não só para mostrar como ficou a

vida delas após o sucesso do documentário e da apresentação no Percpan, mas

também com este propósito de afirmar a ética dos produtores e mostrar como elas

se beneficiaram da relação.

Na terceira parte, ocorrem duas visitas, uma da equipe sem Roberto, cujo

filho havia nascido recentemente, e outra com Roberto junto de sua esposa e filho.

São mostrados alguns detalhes da vida das irmãs, como Dalva estar mais crescida e

assumir melhor as responsabilidades da casa, e estar com um namorado na

segunda visita, além de um curto relato já mencionado sobre um caso de Indaiá com

outro deficiente visual que desaparece. Com o dinheiro do documentário, elas

conseguiram comprar uma casa nova, mais perto da rua, de forma que, se alguma

delas passasse mal, seria mais fácil buscá-las para levar para o hospital. Elas

continuaram como artistas de rua. Na primeira visita, Maria pergunta sobre Roberto

e diz estar com saudades, e a equipe entrega uma foto do filho de Roberto que ele

havia mandado a pedido de Maria. Na segunda, Roberto está com sua família, como

disse anteriormente.
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Há uma cerimônia no documentário onde as irmãs recebem um prêmio

cultural em Brasília de Lula e Gilberto Gil, então ministro da cultura, que parece

apenas uma formalidade com pouco significado prático. As irmãs alegam se

sentirem esquecidas, a atenção da imprensa desapareceu pouco depois do período

do documentário, e elas também não foram chamadas para se apresentarem com

artistas de renome novamente, alegando sentir falta disso. As expectativas delas de

ganharem visibilidade não foram atendidas ou, se foram, foi apenas no período onde

a imagem delas estava em alta e se associar com elas era bom para a própria

imagem, onde um artista que tocasse com elas era visto como generoso,

valorizando a cultura tradicional e artistas marginalizados. Inclusive, vários artistas

de renome como Lenine, B Negão e os Paralamas do Sucesso tocaram versões das

músicas delas para o CD 2 da trilha sonora do filme.

A casa que as irmãs compraram teve logo que ser vendida, e elas tiveram

que ir morar com parentes que as agrediam e exploravam, pegando o dinheiro delas.

Elas só conseguiram sair dessa situação porque uma amiga, chamada Walquiria, as

abrigou em sua casa, onde morava com o marido, e cuidou delas. Outro exemplo da

ambiguidade entre cuidado e dependência. A maior parte da renda delas continuou

vindo do dinheiro arrecadado tocando na rua, apesar de eu ter encontrado relatos de

algumas apresentações esporádicas, normalmente em festivais de música

tradicional com pouca visibilidade. A última apresentação das três juntas ocorreu em

2016, quando foram homenageadas no Museu dos Três Pandeiros, em Campina

Grande. Maria morreu em 25 de março de 2017, com 72 anos, em decorrência de

um AVC. Indaiá e Poroca parecem ter afirmado, de acordo com a página delas na

Wikipedia, que continuariam tocando, apesar de ser difícil sem Maria, embora eu

não tenha encontrado relatos delas fazendo essa afirmação, nem de nenhuma

apresentação em palco das duas, embora seja provável que elas continuem se

apresentando nas ruas.

2.2 “A Vida Tocando”

Neste momento vou abordar a questão da identidade e representação cultural

de um músico cego a partir do documentário “A Vida Tocando”, lançado em 2015. O
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documentário foca em Nivaldo, um violonista residente de Porto Alegre, que toca

chorinho, MPB e música clássica. O filme busca abordar a identidade de Nivaldo

como músico e uma pessoa carismática em primeiro lugar, com a sua cegueira

sendo uma eventualidade, o que foi confirmado pelo diretor do filme, Marco, quando

tive a oportunidade de entrevistá-lo. Mesmo quando se fala sobre a cegueira de

Nivaldo, o que está em foco é como ele adaptou sua relação com a música ao saber

que estava perdendo a visão.

O documentário abre com uma história sobre quando Nivaldo comprou seu

primeiro violão. Ele conta que estava rouco, e havia passado em uma farmácia para

comprar pastilhas “Valda”, achando que ia chegar em casa e imediatamente

começar a tocar e cantar. Ele conclui o relato dizendo “Que decepção!” e soltando

uma gargalhada. A escolha dessa primeira cena é bastante significativa e

representativa dos objetivos do filme, começando na gênese de sua relação com seu

instrumento, e mostrando a forma bem humorada e irreverente que ele enxerga as

situações.

Em seguida, fala-se sobre o processo de adaptação de Nivaldo ao descobrir

que estava perdendo a visão. Ele fala sobre o período em que foi para um instituto

de reabilitação para cegos em São Paulo, onde mais tarde também deu aulas. Antes

disso ele estava mais abalado com a perspectiva de perder a visão, embora ele teça

apenas alguns comentários pontuais sobre esse momento de sua vida. Nivaldo

tende, neste documentário, a falar muito curtamente sobre momentos ruins. Muitas

vezes as emoções negativas são percebidas mais por uma sutil queda no tom de

suas palavras e na velocidade de sua fala. Isso não significa que ele esteja tentando

esconder essas emoções, até porque ele relata momentos difíceis, ele apenas não

se alonga neles, o que pode ser tanto uma decisão sua quanto do documentário. A

maior parte do tempo de tela é dedicada a carreira musical de Nivaldo, e esse

momento de transição assume mais um papel de contextualizar a experiência de

Nivaldo. Essa é uma diferença significativa entre a abordagem deste documentário e

do abordado no capítulo anterior: os desafios trazidos pela cegueira aparecem de

forma pontual, sempre estão cumprindo um papel de contextualizar a experiência de

Nivaldo como músico, enquanto em “A pessoa é para o que nasce” as dificuldades

trazidas pelo estigma da cegueira são o foco.
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A partir da convivência com outros cegos ele descobriu que “problema de

visão não era assim tão complicado quanto achava”, como ele diz no filme. Ele

passa a se sentir mais confortável com sua condição a partir de suas experiências

neste instituto, tanto durante sua reabilitação quanto durante o período em que deu

aulas para outras pessoas cegas. Tais experiências não são relatadas em detalhes,

apenas é citado que elas foram importantes para Nivaldo se sentir mais confortável

com a cegueira, parafraseando o que ele diz sobre o aprendizado decorrente de seu

processo de reabilitação: “entendi que a cegueira não era algo tão complicado

assim”. Nesta parte do filme é mostrado um trecho de algo que me parece uma

reportagem sobre este instituto, onde Nivaldo aparece e é apresentado como um

professor desse instituto. Achei interessante este detalhe porque me lembrou do fato

de que outro interlocutor, João, foi “descoberto” pela autora de uma novela em um

instituto de reabilitação, o Instituto Benjamin Constant, que resolveu escrever um

personagem para ele, o que iniciou sua carreira pública.

Quando Nivaldo ainda estava no processo de perder a visão, houve um

período em que só conseguia enxergar de dia. Porém, ele estava tocando na noite,

de forma que pretendia dormir de dia e trabalhar a noite. Nessa época Nivaldo saia

de casa e já queria voltar devido a frustração de trabalhar em um momento do dia

em que não conseguia enxergar, e que ficava olhando para o alto, para as silhuetas

dos prédios, que eram vultos que ele conseguia distinguir. Apesar disso, ele narra a

história com bom humor, rindo da ironia de estar perseguindo uma carreira noturna

enquanto só conseguia enxergar direito durante o dia.

Tem uma paixão especial pela última partitura que pode ler, enxergar. Foi uma

partitura difícil, confusa de se ler para ele, por ser em “tremolo", uma técnica musical

onde se dedilha muito rápido para se obter um certo efeito. Quando se sentia

desmotivado do projeto de aprender essa música, sua mãe o encorajava. Como ele

sabia que a “besta fera ia chegar mesmo”, tinha uma vontade de “devorar tudo” que

pudesse. Ao se referir a cegueira como “besta fera”, ele está com um sorriso no

rosto, de forma que, apesar do peso das palavras, essa é uma expressão da forma

leve e bem humorada com que Nivaldo encara as coisas. Embora não me pareça

que Nivaldo minimize as situações, a escolha de palavras “ia chegar mesmo” dá um

senso de conformação a uma situação ruim, e Nivaldo fala sobre apreensões que
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teve com relação ao desenvolvimento de sua condição, mas não se demora nessas

apreensões e foca nas formas como se adaptou a cegueira.

Após Nivaldo desabafar sobre sua apreensão com relação a sua capacidade

de seguir a carreira musical sem poder ler mais partituras, um amigo se ofereceu

para as ler e gravar em fitas para que Nivaldo pudesse aprender as músicas. Os

nomes das peças musicais são escritos em braile nas fitas. O amigo lê as notas em

voz alta, tocando a nota logo depois de nomeá-la, e depois de nomear todas as

notas de uma frase musical toca a frase inteira. Uma cena do filme é dedicada a

documentar esse processo de aprendizagem. Várias outros pequenos momentos no

filme documentam pequenas estratégias cotidianas para lidar com a cegueira,

embora a maior parte seja bem mais discreta do que essa, estando lá só para quem

está atento a esse tipo de coisa. Por exemplo, uma cena onde Nivaldo aparece

afinando o violão com um diapasão, que funciona emitindo um som de uma nota que

serve como medida para a nota a que a corda do violão deve ser afinada, ao invés

de utilizar um afinador moderno, mais comum, que detecta pela vibração do violão

qual nota está sendo tocada e mostra a letra correspondente a essa nota em uma

tela digital. Algumas eu nem reparei na primeira vez que assisti, como um momento

onde ele utiliza o tato para identificar as horas em seu relógio de pulso, ou um

momento onde ele tateia um controle remoto para encontrar o botão que queria

apertar. Creio que isso é uma expressão da postura do filme sobre como expressar a

cegueira de seu protagonista: um detalhe de sua condição, que só entra em foco

quando está relacionada diretamente com a música. O mais importante para o filme

é Nivaldo, o músico habilidoso, carismático e bem humorado, a cegueira é apenas

um aspecto de sua experiência no mundo.

Nivaldo participou do programa “A Grande Chance” de Fábio Cavalcanti, onde

tocou na semifinal a música “Bachianinha número 1” de Paulinho Nogueira, que

assistiu ao programa. Impressionado com suas habilidades, Paulinho entra em

contato, e Nivaldo passa a frequentar sua casa. Eles gravaram a “Bachianinha”

juntos, e chegaram a tocar em praça pública. Nivaldo conta que foi bem difícil, pela

quantidade de improvisos que Paulinho fazia, de forma que ele não sabia se

prestava atenção no que ele estava tocando ou no que Paulinho estava tocando, e

também pela emoção de estar tocando com um grande ídolo. Acho interessante
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pontuar que não há uma contextualização com relação a temporalidade deste

evento, se ele ocorreu antes ou depois da cegueira de Nivaldo, ou pelo menos essa

contextualização não é muito destacada. Isso é mais um detalhe representativo da

intenção do filme, focar nele como músico em primeiro lugar.

“Música tem que me tocar para eu tocá-la” é a resposta de Nivaldo ao ser

indagado sobre o que tocava, se MPB ou música clássica ou uma mistura. É um

posicionamento bastante interessante sobre a música, ele não tem necessariamente

uma especialização em um único gênero ou tradição, o que é bastante comum entre

músicos no geral, embora haja uma aproximação entre os gêneros que toca,

particularmente a presença de seu instrumento de escolha, o violão de nylon, que é

tradicionalmente utilizado nesses gêneros, ao invés do de aço. Também é

interessante pontuar que o Choro, o gênero pelo qual é mais conhecido, pode ser

visto como uma “ponte” entre a MPB e a música clássica, utilizando muito da

linguagem harmônica da MPB, mas tendo um nível de execução e um foco

instrumental que o aproxima da música clássica, além de o tornar um gênero

particularmente propício para apresentações de violão solo.

Sertanejo o remete a cheiro de poeira, mato, terra molhada. O cheiro de sua

infância, ele afirma. A música tem um aspecto sinestésico, e parece ter uma ligação

importante com sua memória. Em outro ponto do documentário ele também fala

sobre um sino que estava tocando no momento que o remetia ao tempo que morava

lá, e onde o relógio marcava a hora da cerveja, às 18 horas. Esse momento me

lembrou de uma história que minha avó sempre me contou, de um amigo dela que

era um músico com deficiência visual. Ela conta que ele afirmava que conseguia

saber em qual ponto de ônibus ele precisava descer pelos sons. Ele identificava os

locais pelos seus sons característicos. São exemplos da construção de um espaço

sonoro, e creio que poderia ser interessante analisar como a elaboração desse

espaço difere entre músicos com deficiência visual e outras pessoas com deficiência

visual.

Também aparecem algumas situações ligadas a imagem e memória, o que

me remete ao trabalho de minha colega Potira sobre fotografia e deficiência visual.

Em dado momento, Nivaldo lê o nome de alguns discos de Dilermano Reis em

Braille, e além de descrever um pouco da história dos discos descreve as capas. Na
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primeira vez que vi o documentário presumi que ele estava descrevendo pela

memória, porém ele pode estar descrevendo a partir de uma descrição dada por

outra pessoa, não há nada que indique se ele ouviu esses discos antes ou depois de

perder a visão.

Voltando ao tema da memória, ele tem um relato muito significativo sobre um

dia em que seu primeiro professor apareceu debaixo de sua janela e começou a

tocar uma peça de violão solo de Dilermano Reis, o que iniciou uma relação especial

de Nivaldo com o violonista. Ele já havia ouvido uma ou outra coisa de violão solo,

mas estava mais familiarizado com a música da jovem guarda, por exemplo, onde o

violão era mais um acompanhamento para a voz. Nesse dia, a peça tocada por seu

professor o comoveu bastante, o fez chorar. Ele diz que ali ele decidiu que queria se

tornar um violonista, não apenas tocar violão e cantar, era isso que ele queria fazer

da vida. É feito um contraponto entre “ser um violonista" e “só tocar violão e cantar”,

uma distinção que cria uma linha entre tocar por hobby e tocar violão como uma

parte de sua identidade, como uma vocação.

Quando se mudou para Porto Alegre, começou a tocar em bares, coisa que

não fazia antes. Frequentemente tinha pedidos de músicas específicas de

espectadores, e ele buscava criar repertórios diferentes para cada noite. Chegaram

a haver semanas em que ele tocou em seis noites diferentes. Foi bastante

desafiador, mas isso o ajudou a desenvolver um repertório bastante variado. Nivaldo

chega a afirmar que, se ele não tivesse tocado na noite, ele acredita que seria um

músico mais limitado. Um homem que parece acompanhar sua carreira a bastante

tempo afirma que quando Nivaldo começou a tocar em Porto Alegre não se era tão

comum ouvir Choro em Porto Alegre quanto se passou a ser no período da gravação

do documentário (2015), colocando Nivaldo no lugar de um pioneiro, um dos poucos

que tocavam essa música tradicional. Este mesmo homem também afirma que o seu

repertório é tão diverso e tão bem pesquisado que toda vez que se encontra o

Nivaldo tocando se ouve uma música que não se tinha ouvido antes.

Quando tinha 19 anos, Nivaldo foi chamado para tocar com Nelson

Gonçalves, cantor que ele admirava. A equipe de Nelson havia sofrido um acidente,

perdendo o equipamento, quando ele estava indo se apresentar próximo a onde

Nivaldo morava. A equipe ligou para o conservatório onde Nivaldo estudava,
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perguntando se havia alguém lá que poderia acompanhá-lo. Indicaram Nivaldo,

afirmando que apesar de ser um “garoto” na época, conhecia quase todo o repertório

de Nelson. Nivaldo sabia até os tons em que Nelson cantava, já que ele tirava as

músicas do disco na época. É uma memória com bastante significância para

Nivaldo, ele lembra vividamente da imagem do carro branco de capota preta no qual

Nelson foi buscá-lo. Foi sua primeira oportunidade de tocar com um artista

renomado, e um momento em que recebeu reconhecimento de suas habilidades por

parte do artista e do conservatório. O reconhecimento por pares e pelo público é

importante na construção, na validação da identidade de um músico. Será

interessante contrastar isso com a trajetória das irmãs de Campina Grande, que

expressam um desejo por reconhecimento no documentário “A pessoa é para o que

nasce” e, embora cheguem a ter um reconhecimento momentâneo se apresentando

em festivais com artistas renomados como Gilberto Gil, acabam se sentindo

abandonadas. Ao contrário do que acontece com Nivaldo, elas não conseguem

construir carreiras longas e bem consolidadas, sendo apresentadas pela mídia(não

me referindo ao documentário, mas a presença das irmãs na mídia televisiva e

reportagens) mais como uma novidade do momento.

Nivaldo conhece Maurício, um violonista que viria a ser seu parceiro musical,

em 99. Tocam juntos algumas vezes, e percebem que há uma química entre eles. É

uma dinâmica interessante, com Maurício vindo de um ambiente musical acadêmico,

tendo bastante conhecimento teórico, e Nivaldo vindo de apresentações em bares

na noite, tendo muito de experiência prática de tocar ao vivo nesse tipo de ambiente.

Em dado momento, eles têm uma oportunidade de fazer uma entrevista com Baden

Powel(não fica claro quem entrevista quem). Nesse dia, Nivaldo aproveita para

mostrar ao músico que sabia tocar uma peça de seu catálogo, Retrato Brasileiro.

Baden afirma que Nivaldo a toca até melhor que ele mesmo. Pergunta se a dupla já

tem um nome, e eles ainda não haviam decidido. Baden então sugere que a dupla

passe a se chamar “Retrato Brasileiro”, efetivamente batizando o conjunto. Foi mais

um importante momento de reconhecimento por parte de um músico notável,

inclusive porque Maurício e Nivaldo deram continuidade para o projeto. Pesquisaram

as composições de um compositor pouco conhecido, Otávio Dutra, e gravam um CD
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com essas peças, que teve uma boa receptividade da crítica e do público, e tem uma

história significativa de apresentações juntos.

No depoimento da esposa de Nivaldo, ela afirma que não se apaixonou por

Nivaldo pela música, nem sabia que ele tocava. Se apaixonou pela pessoa que ele

é, desprendida, bem humorada e com uma força para superar os problemas do dia a

dia, que ela afirma serem muitos. É interessante observar que ele raramente fala

sobre dificuldades no documentário, e normalmente quando ele fala é uma questão

de adaptação do passado. Não sei se isso é um aspecto de como Nivaldo se

apresenta, ou de como o documentário o apresenta, provavelmente um pouco dos

dois. Outras representações culturais da cegueira que analisei, como o

documentário “A pessoa é para o que nasce” ou o filme biográfico sobre Ray

Charles, tendem a focar muito mais nas dificuldades que a cegueira traz. Como

afirmado anteriormente, esse documentário foca na personalidade carismática de

Nivaldo e em sua relação com a música. Também acho seguro dizer, pelo que é

apresentado no documentário, que os amigos e pessoas próximas o admiram por

ser uma pessoa carismática, talentosa e forte, com essas características sendo as

mais chamativas de sua identidade. A cegueira é apenas um detalhe da identidade

dele. Um detalhe que inclusive às vezes é esquecido por amigos de Nivaldo, o que

aparece em um relato onde ele afirma que é comum que encham um copo de

cerveja para ele e esqueçam de avisá-lo que está cheio, por exemplo. Essa

peculiaridade está presente na vida de várias outras pessoas com deficiência visual.

Há uma música que Nivaldo toca, cuja letra diz que o eu lírico preferiria viver

como um pássaro preso em uma gaiola do que não poder ver o céu. Essa letra

chama a atenção do diretor do filme, Marco, que pergunta a Nivaldo se ele concorda

com a afirmação da música. Ele responde que não, porque “mesmo sem visão você

pode voar”. Ele afirma que possui bastante independência dentro das suas

possibilidades, ele sai, viaja, faz amigos, caminha, etc, por ter lutado e estudado

bastante para chegar a esse ponto. O filme fecha com um trecho da apresentação

de Nivaldo no episódio de “A Grande Chance” em que ele se apresenta. O trecho

começa apresentando o tipo de música que ele toca, elogiando seu talento, e

termina afirmando que ele é deficiente visual, mas que “Deus botou visão nos seus

dez dedos”. É uma frase bastante emblemática, representativa da música como uma
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possibilidade de reconhecimento social para além do estigma da cegueira, além de

aludir ao uso do tato pelas pessoas cegas. Se relaciona com o momento que me deu

o insight da pesquisa, que relatei anteriormente, quando um professor pausa um

documentário que estava sendo apresentado em aula para destacar, a partir do caso

de um pai e um filho cegos, que tocavam rabeca, o fato de que frequentemente em

comunidades pequenas o ofício da música é um caminho disponível para alguém

com deficiência visual, sendo um ofício que não é dependente da visão. Também se

liga ao discurso de um educador musical que dava aula para crianças com

deficiências cognitivas que entrevistei no início da pesquisa, que apresentou a

música como uma possibilidade de independência dessas crianças em relação a

suas famílias. É uma oportunidade de adquirir certa “liberdade” das relações de

cuidado e dependência que podem se tornar abusivas, como as que são

apresentadas no documentário “A pessoa é para o que nasce”. Inclusive me parece

que o objetivo das irmãs com o documentário era justamente alcançar essa

independência, não estarem mais à mercê de pessoas que se aproveitavam de suas

posições de cuidadores.

2.3 “RAY”

O filme Ray acompanha um recorte da vida do cantor Ray Charles, mais

especificamente do início de sua carreira até o período em que ficou sóbrio. É um

caso interessante tanto para se analisar as estratégias e dinâmicas na vida de uma

pessoa cega, quanto para analisar as representações culturais da cegueira. Isto se

dá particularmente porque Ray passou de um relativo anonimato, onde estava

sujeito aos estereótipos típicos associados a pessoas cegas, a um estado de

celebridade, onde outras categorias passaram a permear a visão do público sobre

sua identidade, em particular a categoria de “gênio”, e as representações associadas

a um “rockstar”. Ainda que o conceito não tivesse se desenvolvido na época de Ray,

a imagem que o filme passa é a de Ray como um rockstar, envolvendo-se com vício

em drogas, relacionamentos com muitas mulheres, e polêmica em torno de sua

música, que é abominada por grupos religiosos, particularmente por trazer

elementos da música gospel fora de um contexto religioso.
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A imagem do “rockstar” surge referindo-se a artistas que tocam o estilo

musical rock, entre os anos 60 e 70, com figuras como Jimi Hendrix ou Freddie

Mercury. A imagem construída é a seguinte: um músico dotado de extremo talento,

que tem uma vida extremamente conturbada, com comportamento impulsivo,

dependente de álcool e/ou outras drogas, e que possui uma vida sexual bastante

ativa, vista como promíscua. Embora Ray não toque propriamente Rock, o filme

constrói a sua imagem de uma maneira fortemente ancorada nesses estereótipos de

“rockstar”, sendo bastante similar a outros filmes que retratam músicos com este tipo

de imagem.

No início do filme, acompanhamos a mudança de Ray para outra cidade em

busca de uma carreira como músico. Encontra vários desafios, tanto na falta de

respeito a sua condição e no racismo, quanto no desejo de outros de se

aproveitarem dele. Nessa fase, podemos ver algumas estratégias que Ray vai

desenvolvendo. Logo no começo, ele convence um motorista branco que havia dito

agressivamente que não se responsabilizaria por um negro cego, mesmo Ray

entregando uma passagem. Ele mente, dizendo que havia perdido a visão em uma

guerra, na qual o motorista também tinha lutado, criando uma empatia por ele no

motorista.

Quando ele chega na cidade e vai fazer uma audiência para o emprego pelo

qual foi chamado, uma banda onde todos os integrantes eram brancos, o dono do

estabelecimento tem objeções a contratar Ray movidas pelo seu racismo, mas o

resto da banda intervém a favor de Ray por o admirarem como músico. O dono

deste estabelecimento também tenta se aproveitar de Ray pagando menos do que o

acordado, acreditando que Ray não notaria por ser cego, mas novamente a banda

intervém ao seu favor. A partir daí, Ray desenvolve uma estratégia para não ter mais

de passar por isso: sempre pede para ser pago em notas de um dólar, para que ele

mesmo possa conferir o valor recebido.

Depois, Ray passa a trabalhar em um clube majoritariamente negro. Aqui, o

“líder” da banda que Charles passa a integrar e a dona do estabelecimento arrumam

um esquema, de forma em que a esse “líder” é pago uma quantia consideravelmente

maior, sem que Charles saiba. Ray passa a morar com a dona do estabelecimento,

que assume uma posição de cuidadora dele, posição da qual ela se aproveita em
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benefício próprio. Além do filme a apresentar como usando-o para sexo, mesmo

quando este não tinha disposição, ela se aproveita da posição de cuidadora para

que ele se torne dependente dela. Embora o filme não a mostre explicitamente

“cuidando” de Ray, o filme parece deixar implícito que ela assume esse papel. Passa

a impressão de que simplesmente porque ele, um homem cego, passa a morar com

ela, ela assume essa posição de cuidadora.

Todos os assuntos de negócio referentes a Ray passam por ela, inclusive em

uma situação onde ela e o “líder” da banda interceptam um representante de uma

gravadora que tinha ido falar diretamente com Charles. Eles não permitem que

Charles ouça a proposta deste homem, e mentem para ele, afirmando que era um

contrato ruim, que a gravadora queria se aproveitar dele, quando na verdade era um

acordo significantemente melhor do que o que o estabelecimento oferecia, tudo no

intuito de manter Ray dependente deles, de forma que pudessem continuar

explorando-o.

Um outro funcionário do estabelecimento, que tinha nanismo, informa Ray do

esquema. Sabendo que tinha uma oportunidade, Charles, que antes mantinha-se

submisso, confronta-os. Os abusadores de Ray sempre sinalizavam para ele que,

sem eles, ninguém cuidaria dele, de forma que ele se via sem opções, fora continuar

na mesma situação. Agora, tendo a oportunidade de um novo contrato, Charles

finalmente pode se colocar e se livrar de seus algozes. Interessante de contrastar

com as irmãs de Campina Grande, que no geral não tiveram oportunidades de se

emanciparem de sua família abusadora, apenas o fazendo quando uma amiga abre

sua casa para elas. Conforme Ray vai ganhando status, ele tem acesso a uma

agência cada vez maior, agência essa que tende a ser negada a pessoas cegas.

Na verdade, é mais através desse tipo de dinâmica que essa moça é

apresentada como estando no lugar de “cuidadora”. Na visão dela, Ray seria

incapaz de participar de negócios ativamente, simplesmente por ser cego. A partir

daí, ela crê que Ray simplesmente irá se submeter a qualquer atitude que ela tome,

porque ele precisaria desse “apoio” na sua visão. O filme a apresenta como

cuidando de Ray mais como se cuidaria de uma galinha que põe ovos de ouro do

que como se cuidaria de uma pessoa, por assim dizer. Há uma desumanização de

Ray, e uma redução dele a apenas algo que fornece esta mulher com o que ela
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deseja, seja sexo, seja lucro. Essa dinâmica do “cuidador” abusivo aparece bastante

na história das irmãs de Campina Grande e na história de outras pessoas cegas.

Isso faz com que a desconfiança perpasse bastante as relações entre pessoas

cegas e não cegas. O filme representa este tipo de situação como sendo a raiz da

dificuldade de Ray de confiar em outras pessoas e estabelecer relações saudáveis.

Em sua busca por contratos melhores, temos uma cena onde Ray finge não

conhecer uma gravadora para garantir que o representante dela não esteja tentando

enganá-lo. Ao perceber que não havia a intenção de se aproveitar dele, Ray revela

que estava testando-o. Aqui, nota-se uma desconfiança que se tornaria algo

frequente na vida de Charles, sempre buscando garantir que não estava sendo

enganado devido a experiências anteriores, e no geral desenvolvendo boas

estratégias para evitar isto. Em uma cena do filme, conversando com a moça que se

torna sua esposa, Ray chega a afirmar que só confiou em três pessoas em sua vida,

uma delas sendo ela mesma, e outra sendo este representante mencionado no início

do parágrafo, que se torna um grande amigo e parceiro dele durante seu tempo

nesta gravadora.

Em sua nova banda, embora Charles tenha se tornado um músico em

ascensão com consideravelmente mais prestígio do que antes, ele continua sendo

desrespeitado por seus colegas de banda, que o excluem de saídas pós shows,

afirmando que não querem “ter que cuidar” de um cego. Sua cegueira aqui é vista

não apenas como um impedimento pessoal, mas como algo que iria atrapalhar a

diversão do grupo como um todo, por este precisar se preocupar com Ray. Com o

tempo, Ray vai conseguindo se envolver mais com esta dimensão do lazer da vida

noturna, particularmente através do flerte com mulheres. Ele tem uma suposta

“técnica” para definir se mulheres são bonitas ou não: apertar seus pulsos. É

interessante sinalizar o quanto a aparência importa para Ray, mesmo que ele não

interaja com a dimensão visual. Aqui podemos observar um cruzamento entre

gênero e deficiência. Ray busca compensar a desvantagem social da sua cegueira

pela afirmação de uma “masculinidade hegemônica” (Vale de Almeida, 1995).

Porém, me pergunto se esse apego de Ray à beleza se trata apenas de uma

estratégia social (consciente ou inconsciente).
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Ray é apresentado como um galanteador, e, apesar do filme abordar o quão

abusivo ele é em seus relacionamentos, há também uma glamourização deste

comportamento objetificante, pelo menos neste primeiro momento antes dele se

casar. É interessante observar como este comportamento passa a ser mostrado

como reprovável apenas quando passa a configurar adultério. Isto também me

lembra de um comentário que ouvi sobre o filme “O Lobo de Wall Street”, que

também lida com homens que se drogam excessivamente e tratam mulheres como

objetos a serem conquistados: que por um lado, o filme diz “olhem as consequências

destes atos!”, e por outro ele diz “mas você não meio que queria ser eles?”. O

contraste não é tão grande assim no filme Ray, já que mais para frente os

comportamentos dele são mostrados como puramente autodestrutivos, mas este

contraste não é não existente e achei importante apontá-los. Este contraste parece

ser um ponto recorrente em filmes sobre “rockstars” pelo que vejo, ainda mais se

considerarmos que o filme “O Lobo de Wall Street” trata os empresários através

desta ótica de “rockstars”, algo que não posso confirmar, por não ter visto o filme,

mas é uma impressão que tenho quando vejo discussões sobre este filme.

Acho interessante apontar como o filme apresenta a elaboração de um

espaço sonoro por Ray. Isto acontece em diferentes momentos do filme. Em um

deles, ele é indagado sobre como consegue andar por aí sem uma bengala ou cão

guia, ao que ele responde que anda perto das paredes, batendo o pé na beirada

delas, de forma que consegue identificar uma porta pelo eco produzido. Em outra,

Charles, quando criança, leva um tombo e grita por sua mãe, que finge não ouvi-lo

para que ele lide com a situação sozinho, e ele é mostrado reagindo a diferentes

sons e se localizando através deles. Há um certo ar de “magia” nesta cena, botando

uma carga dramática nesta façanha apresentada como incrível. Outro exemplo está

em seu primeiro diálogo com sua futura esposa, uma cantora gospel, que ele

surpreende ao reconhecê-la por ter ouvido sua voz em um disco. Ele também a

impressiona sabendo identificar o ruído de uma abelha bastante distante. Esta

habilidade dele tem um caráter de “truque de festa”, sendo algo que ele faz para

impressionar as pessoas a seu redor. É um conhecimento perceptivo diferencial da

audição no deslocamento e no dia a dia. Um saber prático que Ray se utiliza para

gerar uma determinada impressão na interação (Goffman, 2002).
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Isto me lembra uma história que minha vó contava, de um falecido músico

cego, Luis Antônio Mileco (se não me engano) que foi seu amigo. Ela o indagou uma

vez sobre como ele sabia em que ponto de ônibus descer, e ele disse que

reconhecia através do som. Isto me trouxe algumas indagações, por exemplo se

esta técnica só se aplicava a locais que ele já conhecia, como ele faria para

identificar locais que nunca tinha ido, etc. Infelizmente, para isso teria que interrogar

uma pessoa falecida, e desconheço métodos de fazê-lo. Também me lembra do

super-herói Demolidor, que é um advogado cego (sim, “a justiça é cega”, muito

original), e cujo super poder basicamente é a eco-localização. Ela é logicamente

botada em proporções absurdas no filme, mas também é interessante pensar nessa

visão de “super-poder”, já que o ouvido apurado e sua habilidade de se localizar

através de um espaço sonoro é apresentada no filme de uma forma que faz parecer

como algo que beira o sobre-humano. Também acho engraçado lembrar que no

filme deste super-herói ele também tinha interesse na aparência das mulheres que

buscava seduzir, chegando a perguntar a um colega se uma mulher era bonita antes

de abordá-la.

O desenvolvimento de sua percepção sonora também é apresentado como

parte integral de sua habilidade para a música. No início de sua carreira, tocando em

clubes e bares, sua habilidade de ouvir extremamente bem as nuances de um artista

permitia que Charles imitasse o estilo de artistas e estilos populares para agradar a

audiência. Mais tarde, esta tendência de emular estilos de outros artistas tornou-se

um impedimento. A gravadora queria um som inovador para ganhar o mercado, algo

diferente do que Ray costumava fazer. Começavam a cobrá-lo um som que fosse

“seu”, “único” e “original”. Charles afirma que se habituou a sempre copiar outros

artistas porque precisava se agarrar as oportunidades que tinha devido a sua

condição, e a opção mais segura sempre foi imitar outros artistas. Ele acaba

desenvolvendo um “som próprio”, unindo o estilo particular do blues conhecido como

“boogie” com música gospel, o que gerou polêmica e retaliações da comunidade

religiosa, mas também o trouxe seus primeiros sucessos.

Para terminar, gostaria de falar sobre a cena em que Ray busca experimentar

heroína pela primeira vez. Ele vai atrás de dois membros da banda que ele sabia

que usavam para pedir para experimentar. Um deles se opõe a isso, dizendo para
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Charles que a heroína deixaria a vida dele vazia, ao que Ray responde dizendo que

ela já é vazia. Este membro da banda vai embora dizendo que não vai participar

disso, mas o outro membro ajuda Charles a se injetar. O vício de Ray que tem início

nesta cena passa a ser visto como oriundo de características bastante particulares

dele, como um escape para o preço emocional que tem que pagar por sempre ter

que estar desconfiando das pessoas, por medo de ser aproveitado pela sua

condição, e escape também para as dificuldades que passou por duas outras

características que o marginalizam: ser negro e pobre. Daqui pra frente o filme passa

a abordar muito mais questões ligadas a vida de “rockstar”, sendo uma narrativa

bem mais convencional e tendo bem mais semelhanças com outros filmes com esta

temática, perdendo um pouco do foco na cegueira.

Aqui acho interessante apontar a influência da mídia cultural, de como o

mercado de discos norte americano valoriza coisas diferentes na música, talvez até

pelo formato. Em estilos e apresentações tradicionais normalmente se valoriza uma

conformidade com o que se espera de um músico do estilo. O mercado de discos,

pela sua vez, muito provavelmente pelo fato de oferecer uma forma de se ouvir a

mesma música quantas vezes quiser do conforto de sua casa, de forma que não é

mais preciso a presença de músicos ao vivo para se ouvir uma música. Enquanto

antes se espera ouvir de um músico ao vivo versões próximas das músicas

conhecidas e adoradas, agora estas músicas estão muito mais facilmente

acessíveis. A partir daí, a qualidade valorizada deixa de ser reproduzir um estilo, já

que uma gravação pode fazer isso perfeitamente, e passa a ser o que de novo e

excitante pode ser oferecido no mercado. Esta é uma dinâmica completamente

diferente daquela que os músicos brasileiros que abordo são submetidos, que tocam

estilos musicais bastante tradicionais e relativamente marginais, se pensarmos no

mercado da música.
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Capítulo III – Representações de gênero e deficiência visual nas trajetórias de
músicos cegos

3.1 Antropologia e deficiência

Buscarei aqui fazer um curto apanhado do conceito de deficiência na

antropologia. Ruth Benedict (1934) aborda a relação da cultura ocidental com aquilo

que é considerado como “anormal”. O que é visto como desvio é sempre tido como

indesejável e perigoso para a sociedade no geral. Entretanto, Benedict parte de uma

série de exemplos de pessoas que seriam consideradas como insanas em nossa

sociedade sendo enxergadas, não só como algo que não é um problema, mas como

algo que pode inclusive ser um sinal de prestígio para a sociedade em questão.

Todas as sociedades teriam distinções entre o que é ou não considerado normal,

considerado aceitável socialmente, mas a variação do que é ou não considerado

anormal não parece seguir nenhum tipo de critério universal. Seus principais

exemplos referem-se à questão do xamanismo. Nos relatos compilados por ela,

pode-se perceber uma intensa atenção e dedicação aos processos de transição para

o xamanismo, e como eles são considerados um processo desejável, embora

doloroso. Em contrapartida, na sociedade ocidental esses indivíduos seriam

marginalizados e até excluídos do convívio em sociedade, colocados em

manicômios. Benedict argumenta que é a forma como a nossa sociedade lida com

os seus anormais que leva a sua marginalização social, enquanto em outras

sociedades que lidam com a anormalidade de forma diferente indivíduos com

comportamentos e características fora da norma se integram perfeitamente bem a

sociedade.

Embora os exemplos se refiram principalmente a casos que seriam

considerados psicose em nossa sociedade, Benedict argumenta que o mesmo é

válido para qualquer coisa que possa ser considerada como anormal em nossa

sociedade. Ela também afirma que as noções de normal e anormal, aceitável ou

inaceitável socialmente também mudam, de era para era, dentro da mesma

sociedade. De acordo com a autora, embora não se tenham visto exemplos de

sociedades realizando essa mudança de paradigma sobre normalidade de uma

forma consciente, é possível, e até desejável que se busque fazê-lo. Ela argumenta



52

que uma mudança desse paradigma levando em conta a relativização da ideia de

anormalidade poderia levar a uma “verdadeira engenharia social” (BENEDICT,

RUTH, (1934) Anthropology and the Abnormal, The Journal of General Psychology,

página 76, tradução minha).

Sem entrar na problemática da ideia de engenharia social, pode-se dizer que

os estudos sobre a deficiência buscam fazer um movimento de mudar os

paradigmas de normalidade e anormalidade de forma consciente. Porém, talvez a

própria existência desse paradigma seja um problema em si, de forma que é

importante aboli-lo, pelo menos no que diz respeito à deficiência. Bruno Martins

(2006, E se eu fosse cego - narrativas silenciadas da diferença) faz um apanhado do

processo de transição dos paradigmas morais e religiosos que regiam a visão sobre

a cegueira e a deficiência para o paradigma biomédico. Ele aciona o conceito de

“hegemonia da normalidade” desenvolvido por Lennard Davis (1995). Essa ideia

parte de um resgate da construção de ideia de “normal”, desenvolvida pelo

estatístico Adolphe Quetelet. Este se apropria de um conceito da astronomia para

afirmar que o homem ideal seria aquele que se enquadra perfeitamente na média.

Esse seria o desejável, e todo desvio dele seria indesejável na sociedade. A eugenia

e o extermínio produzido pelos Nazistas seriam a expressão máxima dessa

hegemonia do normal. Martins aponta a partir daí que, desde o nascimento da noção

de normal, a ideia já pressupõe o apagamento do desviante. Martins aponta que

esse conceito de desviante não consiste apenas no deficiente, este seria apenas um

dos possíveis desvios.

Martins(2006) afirma que documentos como a carta de Diderot e o surgimento

de institutos de reabilitação tenham sido importantes para trazer visibilidade para a

questão da cegueira e quebrar com os paradigmas morais e religiosos que regiam o

discurso sobre a cegueira na época. Porém, o autor argumenta que, em última

instância, esse movimento esteve inserido e fez parte de uma transição para outro

paradigma, o modelo biomédico, que também invisibiliza pessoas cegas. Dentro

deste paradigma, a deficiência é tratada como uma “tragédia pessoal”(OLIVER,

MIKE, 1990), onde a deficiência em si seria um impedimento para que a pessoa se

insira amplamente na sociedade. As demandas das pessoas com deficiência com

relação ao tipo de cuidado que desejam são silenciadas nesse modelo, as medidas
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e discursos sobre a deficiência são, exclusividade de autoridades da área da

biomedicina, e incluem medidas de institucionalização e outras formas de exclusão

social que impedem que pessoas com deficiência tenham autonomia pessoal plena

e acesso pleno aos espaços públicos.

Sobre o tema dos desvios e da forma como eles são encarados pela

sociedade, é importante citar o conceito de estigma desenvolvido por Erving

Goffman (1891). O conceito se refere a uma série de ideias associadas a alguma

característica estigmatizada que levam à marginalização social do indivíduo em

questão. Dessa forma, novamente, a marginalização é efeito de como a sociedade

lida com a característica estigmatizada, não do estigma em si. A partir desse

conceito, o autor fala de vários artifícios que o indivíduo estigmatizado pode utilizar

para lidar com a sociedade em geral. Toda essa dinâmica faz com que uma questão

central na vida da pessoa estigmatizada seja o tema da aceitação.

“É uma questão do que é com frequência, embora vagamente,

chamado de "aceitação". Aqueles que têm relações com ele

não conseguem lhe dar o respeito e a consideração que os

aspectos não contaminados de sua identidade social os haviam

levado a prever e que ele havia previsto receber; ele faz eco a

essa negativa descobrindo que alguns de seus atributos a

garantem.” (GOFFMAN, 1891, p. 11)

Déborah Diniz (2007) também faz um apanhado sobre a história dos estudos

sobre deficiência. Primeiro fala sobre teóricos com deficiência que desenvolveram

um modelo social da deficiência, que busca se opor ao modelo biomédico. Esse

modelo se opõe ao biomédico, que alega que as pessoas com deficiência não

conseguem se inserir na sociedade devido a suas deficiências. O modelo social

afirma que os impedimentos para a integração social partiriam da recusa da

sociedade em promover formas de inclusão. Uma pessoa de cadeira de rodas, por

exemplo, poderia se inserir perfeitamente bem na sociedade, alcançar uma

autonomia e ser produtivo, se simplesmente fossem implementadas medidas

inclusivas como rampas e elevadores.
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Seguindo sua recapitulação, Diniz aponta que esse modelo sofreu críticas por

parte de teóricas feministas, algumas mães de pessoas com deficiência. Essas

críticas apontavam que o modelo social estava ancorado em ideias de autonomia e

produtividade ancoradas no individualismo do sistema capitalista, e que o cuidado

muitas vezes é um elemento fundamental para pessoas com certas deficiências que

não permitem tanto uma autonomia. A pessoa com deficiência não precisa,

necessariamente, se tornar um indivíduo completamente independente e produtivo

por si só. Podem, e devem ser estabelecidas relações de interdependência e

cuidado respeitosas que permitam que este se integre à sociedade. Olivia von der

Weid sintetiza bem a diferença na forma como as noções de cuidado e dependência

são vistas nos dois modelos:
“Na comparação entre os argumentos pode-se identificar uma divergência

em torno da noção de (in)dependência. A ética feminista do cuidado se

baseia no reconhecimento da interdependência, das relações e

responsabilidades mútuas, criticando noções de autonomia e independência

por estarem enraizadas em uma visão moderna, masculina e individualista

das pessoas. Já para o movimento de pessoas com deficiência, ao invés da

noção de ‘fazer tudo sozinho’, independência significa ter controle sobre a

assistência ou ajuda que lhes é necessária, e está mais próxima da noção

de escolha ou autonomia.” (VON DER WEID, OLIVIA, 2018, p. 51)
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3.2 - Gênero, cuidado e deficiência

Como foi visto, a questão do cuidado é central quando se trata das relações

entre pessoas com e sem deficiência e o tema da dependência e da autonomia.

Serão abordados aqui alguns conceitos importantes para a discussão que se

desenrolará na próxima sessão. Começarei aqui trazendo as três modalidades de

cuidado que são desenvolvidas por Nadya Araujo Guimarães e Priscila Pereira Faria

Vieira (2020). As autoras acionam o conceito de “trabalho relacional” desenvolvido

por Zelizer (2012). Esse conceito se refere ao “esforço por diferenciar relações

sociais que lhes são significativas” (GUIMARÃES e VIEIRA 2020). Tal esforço é

aplicado cotidianamente por indivíduos na vida em sociedade. Esse trabalho acaba

por orientar como se desenvolvem suas relações interpessoais. As configurações e

reconfigurações decorrentes desse trabalho seriam “circuitos de troca” (ZELIZER,

2012).

A partir desse conceito de circuitos de troca, Guimarães(2019) desenvolve o

conceito de “circuitos de cuidado”. As autoras definem que “(...) cada “circuito de

cuidado” seria um arranjo social, produto de um trabalho relacional voltado para

diferenciar relações sociais significativas” (GUIMARÃES e VIEIRA, “As ajudas”: o

cuidado que não diz o seu nome, p. 3, 2020). Esses circuitos são definidos de

formas diferentes de acordo com fatores como as modalidades de relação social de

cuidado que os definem, os significados atribuídos a elas, as transações

(econômicas ou não) envolvidas nessa relação e os tipos de retribuição que

ocorrem.

Dentro desses critérios, são identificados três modalidades possíveis de

cuidado: “cuidado como profissão”, “cuidado como obrigação” e “cuidado como

ajuda” (GUIMARÃES e VIEIRA, 2020). A primeira modalidade é indicada como

sendo a mais abordada em estudos sobre cuidado no geral, mas não me

aprofundarei nela já que entre meus interlocutores não houve caso de se contratar

um profissional especializado no trabalho do cuidado. Há um caso de uma senhora

que recebe uma remuneração financeira, mas ainda é enxergado dentro da chave

do “cuidado como ajuda”.
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Esta é a modalidade sobre a qual as autoras mais se debruçam. Elas

apontam que esta modalidade está mais presente socialmente “quanto mais ausente

se mostra o Estado em suas políticas de cuidado e mais distante se faz o mercado”

(GUIMARÃES e VIEIRA, “As ajudas”: o cuidado que não diz o seu nome, p. 12,

2020). Se refere a uma rede de apoio desenvolvida dentro da vizinhança para

auxiliar pessoas que necessitam de cuidado, e podem se organizar de uma

infinidade de formas. O caso que abordarei é o exemplo de apenas uma das

possíveis formas de organização desta modalidade. A outra modalidade que será

importante para minha análise, “trabalho como obrigação”, se refere a um cuidado

realizado em decorrência de vínculos familiares, normalmente sendo desempenhado

por mulheres. É uma modalidade cuja compreensão deve muito aos estudos

feministas sobre “trabalho doméstico não remunerado”.

“Esses estudos nos permitiram desvelar uma outra dimensão importante do

trabalho de cuidado, desempenhado com o sentido de “obrigação”. Nela, o

exercício dos chamados “afazeres domésticos”, feito de forma gratuita e

regular (embora invisível), propiciava o provimento de tarefas de cuidado a

membros da família ou do domicílio de residência. Um trabalho realizado

sempre por mulheres, no qual a obrigação de cuidar estava associada ao

status dessas na família, exprimindo as desigualdades nas relações sociais

de sexo, cristalizadas enquanto divisão sexual do trabalho. Nesse caso, o

“amor” e a “responsabilidade familiar” são os significados que dão sentido à

conduta e estruturam o reconhecimento social e a identidade subjetiva de

quem as performa. Nesse circuito, conquanto as atividades sejam auto e

hetero-reconhecidas como “de cuidado”, a essas não se dá o caráter de “um

trabalho”, mas o de cumprimento de uma “obrigação”. Por serem assim

compreendidas, tais atividades tampouco são retribuídas pela via da

circulação monetária.”(GUIMARÃES e VIEIRA, “As ajudas”: o cuidado que

não diz o seu nome, p. 4, 2020)

Também serão abordados alguns curtos exemplos referentes a relação entre

cuidado e mobilidade urbana na vida de meus interlocutores, pessoas cegas. Alguns

serão exemplos concretos, outros observações mais gerais sobre o tema a partir de

algum dado do campo. Para tanto, trarei algumas discussões sobre o tema



57

abordadas por Olivia Von der Weid (2018). A autora aponta que, em geral, as ruas

de cidades como o Rio de Janeiro, onde ela realizou sua pesquisa, são um ambiente

de difícil navegação para uma pessoa cega, devido a uma infraestrutura precária, ou

ainda inexistente. Quanto mais pobre a região, menor tende a ser a presença dessa

infraestrutura e maior é o desafio do deslocamento. Quando a pessoa cega sai

sozinha, por conta da inacessibilidade urbana, ela tem a necessidade de pedir ajuda

de estranhos que normalmente não conhecem técnicas adequadas ou nem sempre

se interessam em perguntar para as pessoas cegas a melhor forma de ajudá-las.

Essas técnicas são abordadas por Von der Weid (2018), que chama a atenção para

a importância da habilidade de se comunicar a ajuda necessária nesse

deslocamento. “O momento de pedir ajuda na rua é considerado pela Terapeuta

Ocupacional (TO) que realiza o atendimento um dos mais críticos no aprendizado de

OM. É saber comunicar a melhor forma de ser ajudado para quem oferece ajuda.”

(VON DER WEID, OLIVIA, Entre o Cuidado e a Autonomia: Deficiência visual e

relações de ajuda, p. 55, 2018). Também abordarei como a comunicação é um fator

crucial nas relações cotidianas face a face, dentro de um contexto de manipulação

da identidade estigmatizada (GOFFMAN 1967).

Outro elemento importante abordado pela autora é o quanto mulheres cegas

estão particularmente sujeitas a abordagens indevidas e situações de assédio e

violência no contexto urbano. Devido a ajuda necessária para a locomoção no dia a

dia de uma pessoa cega, ela acaba tendo uma “espécie de abertura, mesmo que

involuntária, para a possibilidade de, a qualquer momento, ser abordada sob a

máscara do auxílio, seja a real intenção da abordagem, seja um disfarce”(VON DER

WEID, OLIVIA, Entre o Cuidado e a Autonomia: Deficiência visual e relações de

ajuda, p. 65, 2018). Além disso, uma mulher cega andando pela rua sozinha

frequentemente é vista como alguém que foi abandonada pela família, ou que não

tem família, que não tem alguém para cuidar dela. Esse duplo estereótipo de

vulnerabilidade acaba acionando atitudes paternalistas de pena e de caridade nas

pessoas ao redor (VON DER WEID, OLIVIA 2018). Essa visão estereotipada será

importante na discussão dos casos de interlocutoras minhas que se apresentam na

rua.
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3.3 – Representações sobre gênero, cuidado e deficiência na análise
comparativa dos filmes

Nesta seção será feita uma discussão sobre o atravessamento das questões

de gênero e questões relacionadas ao cuidado nas trajetórias de meus

interlocutores, além das estratégias utilizadas pelos mesmos para lidar com essas

questões. Meus interlocutores possuem trajetórias radicalmente diferentes, e

questões como classe social e gênero são fatores centrais nessa diferença. Um fator

que também será importante para a discussão é como as equipes dos

documentários escolheram representar ou não as questões referentes ao cuidado.

O que mais me chama a atenção ao contrastar “A Vida Tocando” com os

outros dois filmes é o quanto a vida de Nivaldo é representada como sendo mais

leve do que a de Ray Charles ou das três irmãs de Campina Grande, no que diz

respeito ao seu reconhecimento como músico. No caso de Nivaldo, as pessoas ao

seu redor parece que o veem primeiro como músico e uma pessoa com uma

personalidade forte e carismática, com sua cegueira sendo um detalhe que,

inclusive, as vezes é esquecido pelas pessoas ao seu redor (vide uma anedota que

Nivaldo conta sobre as pessoas encherem o seu copo de cerveja e esquecerem de

avisá-lo). Por outro lado, ser reconhecida como mulher, no caso de Maria, ou como

musicista, no caso tanto das irmãs quanto de Ray, é apresentado como um grande

desafio nos dois filmes. Isto também aparece nos discursos que ouvi Lúcia

proclamar no metrô. Respeito e algum controle sobre suas identidades são

constantemente negados para esses personagens.

Alguns fatores podem influenciar isto. De início, cabe apontar as diferenças

de gênero e de classe. Dentre todos estes personagens, Nivaldo é o único que é um

homem branco de classe média. Todos os outros tem algum outro marcador da

diferença e de vulnerabilidade social e marginalização além da cegueira, seja

gênero, classe, raça, ou os três. As redes de apoio das irmãs de Campina Grande e

de Ray Charles, em particular, são apresentadas como sendo mais frágeis e

movidas por interesses e dinâmicas relacionais abusivas que a rede de Nivaldo. O

documentário não foca tanto na relação de Nivaldo com sua rede de apoio mais

ampla quanto os outros filmes abordados.
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Embora no caso de Ray, com a ascensão de sua carreira, sua rede de apoio

se torne mais sólida, as experiências de sua infância e com seus primeiros

empregos, além de seu vício em drogas, são mostradas como dinâmicas que afetam

negativamente sua relação com outras pessoas. Ray chega em alguns momentos a

dispensar e/ou negligenciar pessoas que pareciam se importar genuinamente com

ele por pessoas cuja relação era mais baseada em negócios. A desconfiança com

relação a todos ao seu redor é uma constante, com Ray chegando a afirmar que

apenas confiava em três pessoas em sua vida. A questão da desconfiança na

relação com pessoas que enxergam não aparece em nenhum momento no

documentário sobre Nivaldo, ao contrário dos outros dois filmes.

Em se tratando de contrastes entre a história de Nivaldo e de Ray, acho

interessante apontar que, embora ambos tenham perdido a visão gradativamente e

em seguida sido enviados para instituições de reabilitação, Ray perdeu sua visão

bem mais cedo. Sua mãe também era muito pouco preparada para cuidar de um

filho com deficiência visual, o que o levou a ser enviado para uma escola interna

para meninos cegos, de forma que sua educação está ligada a uma separação

prematura e traumática de sua mãe, da qual ele teve pouca escolha. Já Nivaldo

perdeu a visão mais velho, em um período onde já tinha uma carreira de

reconhecimento musical considerável, de forma que ir para uma instituição de

reabilitação para pessoas com deficiência visual foi uma decisão consciente e uma

experiência que o deixou mais confortável com a perspectiva de que estava

perdendo sua visão.

Outro ponto de contraste interessante é a drástica diferença de

reconhecimento no meio artístico. Ray é uma estrela mundialmente famosa, Nivaldo

é um músico com uma carreira sólida e moderado sucesso em seu meio, enquanto

as três irmãs de Campina Grande eram artistas de rua desconhecidas antes de

receberam atenção direcionadas a elas devido ao documentário. Isto é algo que

também afeta suas posturas em suas relações interpessoais e perante a vida no

geral.

Nivaldo é apresentado como sendo uma pessoa que está satisfeita com o

local onde está na vida. O mesmo não é verdade para os outros interlocutores. Em

um dado momento do filme “A pessoa é para o que nasce”, Maria fala que seu
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interesse com o documentário era “ficar conhecida”. É expressado um desejo de

mobilidade social vertical por parte das irmãs, uma vontade de passarem a ser

artistas reconhecidas no meio ao invés de artistas de rua, além de um desejo por

melhores condições de vida.

Talvez aí esteja algo bastante significativo para a drástica diferença entre as

abordagens destes filmes. Claro, a intencionalidade do diretor de “A vida tocando”,

que buscou fazer um filme que diverge das narrativas típicas sobre a deficiência

como um obstáculo a ser superado é um fator decisivo. Mas ainda assim o fato de

Ray e das irmãs serem pessoas mais marginalizadas socialmente do que Nivaldo

pode contribuir para que estas narrativas sejam apresentadas na chave da

“superação”, ou da busca por essa “superação”, no caso das irmãs. Narrativa essa

que se alinha com a noção de cegueira enquanto tragédia pessoal (OLIVER, MIKE,

1990). Mas de qualquer forma, Ray e as irmãs de Campina Grande são

apresentadas como precisando “superar” não só a deficiência visual, mas toda uma

gama de situações de vulnerabilidade social específicas a cada um dos casos, ao

contrário de Nivaldo. A adaptação de Nivaldo à sua cegueira é apresentada mais

como um momento de transição do que como um momento de superação.

Em dado momento do filme, Nivaldo fala sobre como ele queria ser “um

músico”, e não apenas uma pessoa que toca. “A vida tocando” foca muito em

Nivaldo como músico em primeiro lugar e pessoa com deficiência em segundo lugar.

Tradicionalmente, a figura do músico é associada à masculinidade, o que

certamente torna mais fácil enquadrar Nivaldo como músico do que as irmãs de

Campina Grande. Inclusive é interessante observar que “A pessoa é para o que

nasce” dá ênfase a identidade das irmãs (Maria em particular) enquanto mulheres,

em contraposição à “A vida tocando”, que dá ênfase a identidade de Nivaldo como

músico.

No caso de Ray, sua identidade como músico também está em foco, porém

de uma forma diferente da de Nivaldo. Sua narrativa entra no imaginário americano

do músico negro que supera suas condições sociais através de algum talento (no

caso dele, a música, embora o esporte também seja comum nestas narrativas).

Além disso, Ray é enquadrado em uma categoria da identidade de músico em

particular: o “rockstar”, com uma vida de excessos, problemas com drogas,
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problemas emocionais, e dificuldades nos relacionamento interpessoais devido a

estes fatores. A identidade de Ray como músico está intimamente relacionada a este

imaginário. Neste estereótipo, a relação dos músicos com a música tende a ficar em

segundo plano, com o foco sendo nestas outras questões. Até quando o filme busca

focar em Ray como músico, ao invés de focar na narrativa de superação da sua

cegueira e da marginalização que sofre, a imagem de músico que o filme projeta

está muito mais associada a estereótipos do que à sua relação com a música.

Foi apontado que a vida de Nivaldo é representada no documentário como

sendo bastante autônoma, de forma que a dimensão do cuidado não parece ser

uma questão central para ele, ou pelo menos não o é para o filme. Ele não fez

menções significativas a nenhuma questão do tipo quando o entrevistei, mas

também não fiz perguntas nesse sentido. Me chama atenção um momento em que

Nivaldo fala no documentário sobre como as pessoas frequentemente o indagam

sobre como ele pega um ônibus para ir aos locais dos shows, e ele responde que

simplesmente faz o sinal, entra no ônibus, e desce no ponto. Isso me chama a

atenção por dois motivos. Primeiramente porque isso é um exemplo de como muitas

vezes pessoas não estigmatizadas possuem expectativas de que a cegueira

apresentaria impedimentos extremos para a locomoção e que isso implicaria,

necessariamente, em perda de autonomia. Por outro lado, porque por mais que

Nivaldo lide com a questão da mobilidade urbana bem, ela realmente traz muitos

desafios para pessoas cegas, como Olivia Von der Weid (2015) aponta.

A parte mais importante da educação para a mobilidade urbana no contexto

de inacessibilidade das grandes cidades brasileiras está em se desenvolver uma

capacidade de se pedir ajuda a estranhos na rua e comunicar a forma como se

deseja que essa ajuda seja realizada (VON DER WEID, 2018). Em um relato no

início do filme, Nivaldo chega a falar que teve um momento em que estava perdendo

a visão onde se sentia extremamente frustrado de sair para trabalhar na noite,

momento em que ele não enxergava nada. O processo de reabilitação certamente

ajudou-o a lidar melhor com a questão da locomoção. Outro fator é que, como foi

citado anteriormente, ele se mostra uma pessoa simpática e comunicativa, e há

depoimentos de vários conhecidos que confirmam isso. Boas habilidades

comunicativas certamente ajudam muito na locomoção urbana de uma pessoa cega.
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O fato de Nivaldo ser homem também certamente ajuda, pois a abertura involuntária

gerada pela necessidade de ajuda devido à inacessibilidade urbana gera um risco

maior para as mulheres com deficiência visual de sofrerem assédios e violências de

gênero (VON DER WEID, 2018).

A condição colocada por Lúcia para a realização da entrevista com ela, a

disponibilidade de um cuidador para ir com ela, possivelmente vem de uma

apreensão sobre a abordagem de um homem estranho que a interpela pedindo uma

entrevista devido, talvez, à consciência dessa vulnerabilidade. Como Lúcia se

apresenta nos metrôs, teria sido interessante perguntar como ela faria esses

deslocamentos, se a entrevista tivesse ocorrido. Uma mulher cega sozinha pode ser

vista como alguém que foi abandonada pela família, o que pode acionar estereótipos

de pena e caridade nas pessoas ao redor (VON DER WEID, 2018). Me pergunto se

Lúcia, ao se apresentar sozinha no metrô, não estaria de alguma forma fazendo um

uso secundário do estigma (GOFFMAN, 1891), de modo que talvez ela conseguisse

mais doações se apresentando dessa forma.

Relatei anteriormente uma interação com um jovem no metrô que afirmou que

normalmente tentaria nem prestar atenção em alguém como Lúcia para “não sentir

pena”, mas que dessa vez chegou a tirar o fone de ouvido para escutá-la, devido a

beleza de sua voz. Além da cena servir como um exemplo para o que foi dito

anteriormente, também demonstra como a música pode servir como algo que chama

a atenção e traz visibilidade. Uma estratégia que pode burlar o silenciamento

sistemático das vozes de pessoas cegas, que Bruno Martins (2006) nos aponta.

Maria, em “A pessoa é para o que nasce”, fala em dado momento que não está

fazendo aquilo pelo dinheiro, mas sim por “ser conhecida”. Aqui vemos um exemplo

da música trazendo uma visibilidade ainda maior para uma pessoa cega, através de

todo um aparato midiático.

Ainda na questão de cuidado e mobilidade urbana, me parece interessante

chamar a atenção para mais uma situação. Em “A pessoa é para o que nasce”,

quando é mostrada a casa que as irmãs compraram com o dinheiro do

documentário, a maior proximidade desta casa em relação a rua, que permite o

acesso mais fácil a uma ambulância caso uma das irmãs viesse a passar mal, foi

apontado como uma das principais vantagens que a casa nova possuiria em relação
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à antiga. A dificuldade de mobilidade urbana em áreas mais precarizadas é um fator

que dificulta a já difícil tarefa de uma pessoa cega navegar por uma cidade que não

é inclusiva (VON DER WEID, OLIVIA, 2018). Além disso, a velhice se mostra como

um agravante da situação de vulnerabilidade das irmãs, já que pessoas idosas

também necessitam de cuidados especiais e são suscetíveis a terem mais

problemas de saúde que uma pessoa jovem. Inclusive, teóricos do modelo social da

deficiência argumentam que o conceito de deficiência deveria ser estendido a outras

condições, com a velhice sendo uma delas (DINIZ, DEBORAH 2007).

A visibilidade promovida pelo documentário trouxe um período de ascensão

social para as irmãs, ainda que curto. Percebe-se que a transformação das

dinâmicas de cuidado a que estiveram sujeitas ao longo da vida relaciona-se com as

diferentes posições sociais que assumiram. Essas diferentes formas de cuidado

podem ser melhor compreendidas a partir da classificação desenvolvida por Nadya

Araujo Guimarães e Priscila Pereira Faria Vieira (2020). Durante boa parte da vida,

as irmãs estiveram sujeitas a abusos por parte de sua família, sem poderem se

desvencilhar dessas relações abusivas de dependência por serem essas as pessoas

que assumiram o papel do cuidado, necessário para a realização de suas atividades

cotidianas, ainda que o tenham feito por “obrigação”. No momento em que começa o

documentário, as irmãs estão conseguindo manter uma casa própria e possuem

como cuidadoras uma senhora do bairro, que elas remuneram com a maior parte do

dinheiro que conseguiam se apresentando nas ruas, além da filha de Maria, Dalva,

que também as ajudava. A senhora, embora seja remunerada, se enquadra mais em

um caso de ajuda, já que o trabalho não é exercido formalmente e devido a falas,

principalmente de seu marido, que classificam sua ajuda como vindo de uma

bondade inerente a ela, e não de um desejo de ser remunerada, independentemente

da perspectiva ser verdadeira ou não.

Dalva é colocada, desde criança, como alguém que deve cuidar de sua mãe e

tias, já que elas não podem chegar. São feitas a ela demandas que normalmente

não seriam feitas para crianças, como limpar a casa. Ela frequentemente não realiza

essas atividades e diz que as fez, agindo em cima de um estereótipo de que

pessoas cegas não percebem certas coisas por não poderem ver. Essa perspectiva

é ancorada em um visuocentrismo (MARTINS, BRUNO 2006), onde é visão é
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colocada como um sentido privilegiado em relação aos outros, que permitiria uma

melhor percepção do mundo. Frequentemente Dalva é criticada por não cumprir com

essas obrigações, com o maior exemplo disso sendo o momento descrito no capítulo

anterior em que ela está sendo pressionada com essa questão pelas irmãs e pela

nova cuidadora delas e sai correndo para chorar no banheiro. Quando a equipe volta

e ela está na idade adulta, as irmãs apontam que ela cumpre muito melhor a função

de ajuda-las.

Aqui vemos um exemplo do cuidado dentro da chave moral de uma obrigação

familiar (GUIMARÃES, NADYA e VIEIRA, PRISCILA 2020). Quando ela não cumpre

com essa obrigação, é criticada. Crianças normalmente são vistas enquanto seres

humanos em formação, alguém que é passível de ser cuidado, inclusive sendo um

dos exemplos de momentos da vida em que mais necessitamos de cuidado, na

argumentação das teóricas feministas sobre o tema (DINIZ, DEBORAH 2007). Não

se espera que elas desempenhem, ou sequer sejam capazes de desempenhar, o

papel de cuidador. Isso ocorre devido à situação social das irmãs, de dificuldades

econômicas e de um afastamento do resto da família em decorrência dos abusos

praticados por seus membros. Assim, não há muitas opções de cuidado para as

irmãs. Elas até pagam uma vizinha que cuida delas na chave da “ajuda”

(GUIMARÃES, NADYA e VIEIRA, PRISCILA 2020), mas não mora com elas.

Depois, quando a equipe retorna e elas se mudaram, não é mostrado muito

bem como se dá o cuidado com relação às irmãs, mas parece que a filha é a

principal cuidadora. Sabemos por reportagens que pouco tempo depois a casa teve

de ser vendida por dificuldades financeiras e as irmãs voltaram a ser dependentes

de sua família. Isso muda eventualmente quando uma mulher, que é descrita pelas

irmãs como sendo uma pessoa “muito boa”, as abriga em sua casa. Nadya e Priscila

(2020) apontam que as formas de cuidado disponíveis mudam de acordo com a

classe social das pessoas envolvidas. Podemos ver claramente isso com as irmãs.

Quanto melhores suas condições sociais, mais autonomia elas tinham para buscar

formas de cuidado apropriadas. Até a disponibilidade de ajuda médica, que é

teoricamente gratuita pelo SUS, torna-se muito mais acessível ao se mudar para um

lugar onde a ambulância chega com mais facilidade.
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Pode-se ver um movimento similar na trajetória de Ray. No início do filme,

Ray é basicamente feito refém por uma mulher que se coloca como a única pessoa

disponível a abrigá-lo. Esse é seu primeiro relacionamento amoroso retratado no

filme. Essa mulher o usa para obter lucro em cima de sua carreira, sem repassar o

dinheiro devidamente e não avisando a ele de oportunidades de trabalho melhores

que o ajudariam a alcançar a independência. Ray descobre uma oportunidade

melhor e a abandona. A partir daí, passa a conhecer pessoas que são apresentadas

como tendo um desejo genuíno de ajudá-lo, e sua carreira vai progredindo. Chega a

um ponto em que Ray tem total autonomia para escolher quem ele quer que esteja

ao seu lado, o medo de não ter uma pessoa de confiança deixa de servir como algo

que o mantém preso em relações que ele não deseja estar. Aqui temos outro

exemplo de um envolvimento com a música enquanto ocupação trazendo uma

ascensão social que leva a uma maior autonomia para decidir sobre suas relações

de cuidado e interdependência.

Nivaldo é um caso interessante de se comparar. Como foi apontado mais

acima, a dimensão do cuidado não é muito discutida no documentário. Entretanto,

algumas coisas podem ser inferidas. Pelo que nos é apresentado, Nivaldo teve uma

rede de apoio que o incentivou e o apoiou. Sua mãe o incentiva a não desistir de

tentar aprender a última partitura antes de perder a visão. A equipe do instituto de

reabilitação. E seus colegas de trabalho e amigos que o respeitam por seu talento e

por sua personalidade, inclusive Marco, o diretor do filme. Algo que me chamou

atenção desde a primeira vez que assisti “A vida tocando” foi o momento em que a

esposa de Nivaldo, em um trecho curto de entrevista, afirma que Nivaldo encontra

“muitas dificuldades” em decorrência da cegueira. Embora não se possa deduzir

como se dão as dinâmicas de cuidado a partir dessa fala, o relacionamento deles,

ainda que pouco explorado, é apresentado como afetuoso e horizontal.

O relacionamento de Nivaldo e sua esposa contrasta com dois terços das

histórias de relacionamento no documentário “A pessoa é para o que nasce”.

Embora Maria relate que seu segundo marido era muito prestativo e gentil, seu

primeiro marido foi extremamente abusivo, inclusive se relacionando com suas irmãs

também (ou, ao menos, ela alega isso). Cabe apontar também o padrasto das irmãs

que, além de desrespeitá-las cotidianamente, abusou sexualmente de uma das
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irmãs quando ela era menor de idade. O caso do homem que se relacionou com

outra das irmãs uma vez e que nunca mais a procura, a deixando muito triste,

também aponta a dificuldade de se desenvolver um relacionamento afetuoso e

respeitoso. Também é interessante apontar que todos os homens aqui citados eram,

também, cegos.

Esses homens relatados, com exceção do segundo marido de Maria, parecem

incapazes de se relacionar de forma afetuosa e horizontal com elas, se relacionando

a partir de uma lógica de abuso, de aproveitamento, seja através de uma

objetificação sexual, como o primeiro marido de Maria, o padrasto delas e o homem

que se relaciona com a outra irmã, seja no desrespeito e violência do irmão delas.

As risadas da plateia no show de Gilberto Gil, quando Maria faz questão de apontar

que teve dois maridos, me parecem indicativos de que as irmãs não são enxergadas

como alguém passível de ter um relacionamento afetivo-sexual, sem que isso seja

motivo de surpresa. O lugar do cuidado e os valores de afeto a ele relacionados são

tipicamente associados ao feminino, conformem afirmam Deborah Diniz (2007),

Olivia Von der Weid (2018), e Nadya Guimarães e Priscila Vieira (2020).

Cabe aqui chamar atenção para a escolha frequente por parte de Maria de

falar sobre seus relacionamentos amorosos. Me parece tanto uma busca de

expressar a dor que ela sente pelo que ocorreu nesses relacionamentos, quanto

também uma forma de dizer que quer ser vista como mulher, e não apenas através

dos estigmas da cegueira, da pobreza, da marginalização social e de uma visão que

a infantiliza. Um momento que representa bem isso é quando Maria, para dizer que

seu primeiro marido nunca bateu nela, diz que ele “nunca a tocou”, ao que o diretor

indaga, com uma voz um pouco mais aguda como se falaria com uma criança e

expressando surpresa “nunca te tocou?”, ao que Maria responde que ele “achava

que estava falando com criança”. A própria paixão que Maria expressa pelo diretor

em certo momento do filme pode ser vista como partindo de uma vontade de ser

vista enquanto mulher que pode ser desejada, escapando de um olhar infantilizador .

Thomas Shakespeare (2000) descreve um processo de infantilização que

ocorre nas relações sociais de deficiência, e também no processo de

envelhecimento. Essa visão é calcada em uma distinção central na cultura ocidental

moderna, entre criança e adulto. A criança seria “dependente, vulnerável, assexual”
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(SHAKESPEARE, THOMAS, 2000, p. 13, tradução minha) em contraposição ao

adulto. O desejo de Maria de mostrar que é alguém que pode ter envolvimento

romântico parece ser uma resposta direta a essa “assexualização” das pessoas com

deficiência. Os fatores gênero e a idade das irmãs certamente contribuem também

para essa infantilização. Embora isso tenha mudado, as mulheres foram

tradicionalmente tratadas como infantis (SHAKESPEARE, 2000). O autor também

aponta que pessoas idosas são particularmente vulneráveis a essa infantilização,

como pode ser notado pela concepção de que idosos “voltam a ser crianças”

(SHAKESPEARE, 2000). As irmãs carregam os três marcadores sociais da diferença

que são afetados por esse processo de infantilização, embora o gênero em menor

medida do que as outras.

O primeiro relacionamento de Ray retratado no filme, além de envolver um

aproveitamento para ganho financeiro e emocional, de forma similar ao das irmãs,

também envolve uma dinâmica de objetificação sexual por parte da mulher em

questão. Muitas vezes no filme ela é retratada como fazendo avanços sexuais para

um Ray que é representado como fazendo aquilo apenas por acreditar não ter

escolha, com uma expressão bastante neutra em seu rosto. Normalmente mulheres

são mais vulneráveis a esse tipo de abuso, mas a cegueira e a necessidade de

cuidados colocou Ray em um lugar de vulnerabilidade e passividade

tradicionalmente associados ao feminino.

Assim que vê uma oportunidade de conseguir um contrato com uma

gravadora, ele o agarra e abandona a mulher em questão. A partir daí, Ray

consegue construir uma rede de apoio mais sólida. Ele diz que só confiou em três

pessoas em sua vida: o homem que lhe ofereceu o contrato, um companheiro de

banda que era particularmente compreensivo com as especificidades da condição de

Ray, e a esposa que ele também conhece nesse período. Aqui, ele constrói uma

maior autonomia, que o permite escolher quem ele quer presente em sua vida.

Entretanto, Ray acaba assumindo uma dinâmica problemática com sua esposa, se

tornando distante dela e mantendo casos com outras mulheres pelas turnês que

fazia. É interessante lembrar aqui do fato de que Ray utilizava a conquista de

mulheres atraentes como forma de obter respeito dos homens ao seu redor, como
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uma estratégia para minimizar o seu estigma a partir de uma imagem de

conquistador.

Com a autonomia, Ray conquista a possibilidade de escolher relacionamentos

saudáveis e, também, de abandoná-los. Ele demite o colega de banda referido

anteriormente, que estava atuando como uma espécie de gerente da banda, com

quem tinha uma relação afetuosa, e o substitui por alguém com quem tem uma

relação estritamente profissional. O mesmo ocorre com o homem que oferece-lhe o

primeiro contrato com uma gravadora, ele troca para uma gravadora maior, que lhe

oferece mais oportunidades e um contrato significativamente maior. O filme

representa esse movimento como sendo um movimento de abandono de

relacionamentos afetuosos em busca de relações de ganho estritamente

profissional.
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Conclusão

Foram abordadas diferentes questões relacionadas à identidade do músico

cego, e as estratégias de manipulação da identidade (GOFFMAN 1891), tanto em

um contexto face a face quanto em um contexto mais amplo de suas carreiras

musicais. Observaram-se como os atravessamentos de outras questões, como

gênero e classe social, afetam as relações dos interlocutores. Também podemos ver

que a música pode servir não só como uma ocupação profissional, como também

uma forma de dar uma visibilidade para esses músicos, uma forma de lidar com o

silenciamento das vozes de pessoas cegas apontado por Bruno Martins (2006).

Essa visibilidade trazida acaba os colocando em uma posição apontada por Goffman

(1891) de representantes da categoria de músicos cegos e pessoas cegas no geral.

Embora eles não busquem ativamente perseguir isso enquanto uma “carreira moral”

(GOFFMAN 1891), cada um deles “encontra-se numa posição muito eminente para

evitar ser apresentada por seus iguais como um exemplo deles próprios”.

Pudemos observar também que, quanto mais vulneráveis socialmente meus

interlocutores estiveram, mais as formas de cuidado se apresentam de forma

análoga as formas criticadas pelos teóricos dos “disability studies”, infantilizando e

cerceando a autonomia individual. Quanto menos fatores agravantes de

vulnerabilidade social, mais autonomia possuem para buscar formas de cuidado

saudáveis pautadas na interdependência, como são as formas valorizadas pelas

contribuições feministas para o modelo social. Isso também se estende a

relacionamentos amorosos. Uma pessoa com deficiência que está em uma relação

de dependência e não possui apoio ou condições financeiras dificilmente conseguirá

estabelecer relações que sejam bem ajustadas para o provimento de cuidado, de

forma que muitas vezes sofre com violência dentro de casa (FIETZ e MELLO, 2018).

Podemos ver exemplos dessa violência na história das irmãs de Campina Grande e

no filme de Ray, em seu primeiro relacionamento relatado no filme, quando esteve

em situação análoga a de “refém”.

A ascensão social nem sempre é um objetivo relacionado a uma carreira

musical, como Maria diz “eu não to trabalhando com ele por interesse não, é para
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ficar conhecida” . Até porque Nivaldo, por exemplo, não parece ter passado por3

nenhum tipo de situação de vulnerabilidade social decorrente de algum fator fora a

sua cegueira. Porém, nos casos das irmãs de Campina Grande e de Ray, houve

ascensão social, mesmo que momentânea no primeiro caso. Esse período de

melhora das condições financeiras levou a relações de cuidado mais adequadas,

onde os interlocutores não estiveram tão sujeitos a situações de cerceamento da

autonomia e/ou a violência quanto antes. Thomas Shakespeare (2000) fala sobre

como essa infantilização e a marginalização de pessoas deficientes está associada a

processos econômicos e sociais:

“Muitas pessoas com deficiência, a maioria das pessoas mais velhas e

crianças não trabalham. Em nossa sociedade, trabalho pago é um grande

marcador de status. Os grupos que são excluídos do mercado são

consequentemente desvalorizados. (...) Quando pessoas não são

permitidas a fazer uma contribuição econômica e social, ou quando a

contribuição delas não é reconhecida, a posição delas provavelmente

permanecerá marginal.” (SHAKESPEARE, THOMAS, 2000, p. 14, tradução

minha)

Também foram abordadas estratégias de se lidar com o estigma e

invisibilização não relacionadas a música necessariamente. Acho interessante que,

no caso de Ray e de Maria, o reforço de seus papéis de gênero, enquanto homem e

enquanto mulher, respectivamente, apareceu enquanto estratégia. No caso de Ray,

como estratégia de buscar respeito entre seus colegas de banda, como um desejo

de ser visto por algo que escape dos estereótipos da cegueira. Ainda que a música

cumpra esse papel principalmente quando ele está tocando, nas suas interações

pessoais ele ainda parece precisar se utilizar dessa estratégia. No caso de Maria

isso aparece principalmente como a manifestação de um desejo de ser enxergada

enquanto mulher, de alguém que possui desejo e que é passível de ser desejada,

buscando escapar dos estereótipos de infantilização e de ser alguém passível de

pena, vista apenas através de sua cegueira, entendida culturalmente enquanto

3 Importante lembrar que quando Maria diz “interesse” nessa fala ela se refere a interesse
financeiro.
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“tragédia pessoal” (OLIVER, MIKE 1990). Nivaldo parece não se preocupar tanto

com estratégias desse tipo de forma ativa. Fatores como o respeito de pares pelo

seu talento musical, uma posição social mais privilegiada e estável, e a

personalidade carismática e comunicativa de Nivaldo certamente contribuem para

que ele não tenha tanta necessidade de se preocupar ativamente com a

manipulação de sua identidade nas relações face a face (GOFFMAN, 1967) quanto

os outros interlocutores.
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