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O presente trabalho pretende explorar analiticamente um cenário etnográfico, a saber: as

relações entre os moradores da Serra de Inácio Pereira – sítio de um pequeno município

(Barra de Santana) no interior da Paraíba, especificamente como são vistos, classificados

e  se  colocam  diante  de  uma  característica  específica.  Este  lugarejo,  onde  vivem

aproximadamente 600 indivíduos, dos quais uma proporção de 1/6 é identificada como

surda, é referenciado pelos moradores dos sítios vizinhos, como sendo lugar de pessoas

denominadas como “brabos”, “doidos”, “índios”, “mudos” e tem sido mais recentemente

tomado como lugar que necessitaria de uma atenção por agentes públicos, identificada a

partir da presença de um  CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) que deveria atender os

deficientes e/ou “anormais”, mais propriamente os surdos que lá vivem. Nesse sentido, a

proposta gira em torno de pensar  como se produz identidades e diferenças,  ou seja,

refletir como neste cenário envolvendo grupos, instâncias administrativas e políticas de

Estado se constroem classificações e estigmas sobre os moradores de Serra de Inácio

Pereira  (ouvintes  e  surdos)  e  de  como  estes  operam  com  tais  marcadores  sociais
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(políticos,  administrativos,  médicos).  Assim,  devido  as  suas  singularidades  e  a  uma

narrativa local estigmatizadora, se separam indivíduos “normais” e “anormais”, atribuindo-

se  deficiência,  reduzido-os   às  “inconformidades”  do  corpo,  onde  ficamos  diante  da

situação em que tais indivíduos são totalizados por uma característica e esta tende a ser

naturalizada  e  tomada  como  produto  das  suas  "restritas"  faculdades  biológicas,

ignorando-se  inclusive  inventividades  locais,  como  a  linguagem  de  sinais  por  eles

desenvolvida e operadas por todos  na Serra de Inácio Pereira.

Palavras - chave: Anormalidade; Surdez; Classificação Social; Estado.

1. Introdução

 O objetivo deste trabalho é apresentar um campo etnográfico, quem vem sendo

realizado no município de Barra de Santana1 no estado da Paraíba, para a reflexão da

construção  de  identidades  e  diferenças,  logo  aqui,  procuro  apenas  explorar  algumas

possibilidades para refletir  certas constatações etnográficas, desse modo me apoio na

literatura  que  possibilite  fazer  um  deslocamento  de  ponto  de  vista.  Feita  esta

consideração  sobre  o  interesse  que  orienta  este  trabalho,  acredito  ser  necessário

acrescentar como esta pesquisa vem sendo construída.

A proposta  na  qual  trago  para  discussão  surgiu  a  partir  de  uma  entrada  de

pesquisa  que venho realizando desde 2012 no município  de  Barra  de Santana (PB),

especificamente num sítio chamado Serra de Inácio Pereira. Este povoado é muitas vezes

reproduzido como um lugar de gente atrasada, inculta, impermeável a todos os avanços

da  modernidade,  nesse  sentido,  minha  inserção  em  campo  me  mostrou  um  mundo

complexo  e  desafiante  para  a  pesquisa  etnográfica,  e como  pontua  Fredrik  Barth

“qualquer lugar pode servir como provocação para desafiar [...]  a teoria antropológica”

(BARTH, 2000: 23). 

Dessa forma, me provocava antropologicamente entender o porquê de Serra de

Inácio Pereira é colocada pelos moradores do município como um lugar exótico, que pode

ser visto sob o viés do que é incomum/diferente para a sociedade – ou como ouvi de um

interlocutor:  “este é um lugar que deveria passar no Globo Reporte” – esses comentários

são tecidos pelo fato de que 1/6 da população dessa localidade ser composta por surdos.

1 Barra de Santana está localizada na microrregião do Cariri Oriental, em um espaço geograficamente
marcado pelo polígono da seca. O município é cortado pelo  Rio Paraíba,  e está a 189 quilômetros da
capital João Pessoa. Sua população em 2011 foi estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) em 8.198 habitantes, distribuídos em 369 km² de área (Fonte: IBGE). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


No qual, “mudos”2 e “não mudos” se comunicam no cotidiano local por uma língua de

sinais específica que desenvolveram. Portanto, esse fato social que coloca os indivíduos

desse  lugarejo  como  diferentes,  incomuns  “são  vistos  pelos  membros  da  sociedade

enquanto fenômenos naturais, o que é uma visão do ponto de vista analítico equivocada,

sendo ao mesmo tempo, algo extremamente correto do ponto de vista social” (BERGER &

LUCKMANN, 2012: 13), pois revela a importância de refletir sobre os processos sociais

que muitas vezes são ignorados e naturalizados.

Desta forma – e particularmente no que tinha ouvido de comentários na sede do

município de Barra de Santana, sobre Serra de Inácio Pereira3 – acreditava que podia

abordar através de uma pesquisa intensiva a identidade como uma construção social e,

portanto, uma representação com sua objetividade e suas formas de objetivação, porém

pensada em termos relacionais, ou seja, sempre por intermédio das interações do mundo

social.  Em outras palavras, a identidade sob, a condição de categorias que ajudam a

orientar e estruturar a ação social, elas acabam sendo afetadas pelas lutas ou disputas de

classificação que caracterizam as interações, razão pela qual os planos da representação

e  da  prática  são  complementares  na  investigação  no  entendimento  das  identidades

(BOURDIEU, 2002: 111). 

E em alguma medida foi  a partir  destas perspectivas iniciais,  que me propus a

buscar entender como e de que maneira se produz e reproduz identidades no interior de

um espaço social a luz de uma pesquisa intensiva de moldes etnográficos em Serra de

Inácio Pereira.

Ao “estar” em Serra de Inácio Pereira para acompanhar o dia a dia de seus moradores fui

percebendo que a história do lugarejo não se confundia com a história geral do município

–  como por exemplo os moradores do Centro acionam (ALBUQUERQUE, 2014). Dessa

forma, como ressalta Kathryn Woodward (2000), constatei que o sujeito fala, sempre, a

partir de uma posição histórica e cultural específica. E, que uma das formas de pensar

identidade, é “aquela na qual uma determinada comunidade busca recuperar a 'verdade'

sobre  seu  passado  na  'unicidade'  de  uma  história  e  de  uma  cultura  partilhadas  que

poderiam, então, ser representadas” (BARTH, 2000: 89-90). Assim, uma das formas que

os moradores  da  Serra  constroem sua  identidade  está  na  maneira  como explicam a

origem da surdez. Eles contam que a incidência de tantos mudos no povoado se deu pelo

fato de uma moradora da família dos Bugra ter “mangado” de um mudo na feira de Riacho

2 Categoria nativa. Uso a palavra surdez, quando estou dialogando com discussões teóricas e políticas.
3 O sítio  Caboclos  é  outro  lugarejo  do  município  que  faz  parte  desta  reflexão  de  como se  constrói

identidade e estigma no cotidiano. É importante ressaltar que esta pesquisa vem sendo aprofundada no
decorrer do curso mestrado em antropologia da UFPE.



Grande. Logo, descrevem esta situação como sendo um exemplo do castigo de Deus.

Este mito de origem nos fornece pistas para refletirmos sobre como a surdez é construída

em tal localidade. Pois, como nos fala Nora Groce (2002):

As formas através das quais a cultura local explica a deficiência auxiliam na identificação

de como a cultura em questão trata os indivíduos considerados “desabilitados”. Ou seja, o

emaranhado composto pela sucessão de fatos e discursos refletidos a partir da história,

as  diferentes  significações  atribuídas  nesse  percurso  e  o  processo  que  compõem  o

cotidiano local, são importantes para a reflexão (GROCE, 2002  apud PEREIRA, 2009:

156).

Outros elementos que possibilitam refletir sobre a construção da surdez é o fato de os

mudos serem considerados, “fofoqueiro”, “curioso”, “doido”, onde ao serem qualificados

dessa maneira por vezes se segue a enunciação do seguinte ditado num tom de riso: -

“quando  Deus  marca  é  pra  não  perder  de  vista”.  Podemos  perceber  que  estas

representações coletivas dos moradores de Serra de Inácio Pereira oscilam em colocar os

mudos como normais e anormais. Apoiada em Pereira (2009) reflito que ser fofoqueiro –

mesmo sendo uma qualificação depreciativa, por exemplo, delineia o grau de sucesso na

comunicação que se estabelece em Serra de Inácio Pereira, portanto, em alguma medida

se  comunicar  por  gestos,  não  os  faz  diferentes  dos  “não  mudos”,  já  que  todos  se

compreendem pela língua de sinais e há com isso uma integração entre mudos e não

mudos,  logo  não  os  colocando  em  isolamento.  No  entanto,  o  fato  dos  mudos  não

poderem migrar para o Rio de Janeiro ou Recife4,  se traduz no discurso do individuo

incapacitado,  tutelado  e  anormal.  Os  indivíduos  inadaptados  são  tratados  como

“anormais, não participantes”, “alguém fora das regras do jogo” (BENEDICT: 1983, 284).

Acredito também que pelo fato dos mudos de Serra de Inácio Pereira não terem acesso à

educação,  e  a  autonomia  financeira,  pois  não  tem  vínculo  empregatício,  nem  são

aposentados,  são  condições  que  colaboram com tal  pressuposto.  “São  pessoas  com

deficiência que se tornam [...] cidadãos de 'menor valor'” (WERNECK, 2004: 14).

Portanto, mesmo tendo constatado que no cotidiano de Serra de Inácio Pereira os mudos

estão presentes em todos os ambientes sociais, e o mais importante, que todos se falam

por uma língua de sinais, mesmo assim ainda são vistos como diferentes de todos, ou

seja,  são  tratados  como  aqueles  que  fogem  a  um  padrão  socialmente  construído

(GOFFMAN, 1975; BECKER, 1977). Dessa  maneira,  tendo  relatado  que  os  mudos

acessam todos os  ambientes  sociais  de  Serra  de Inácio  Pereira,  há  um lugar  que é

4 Em Serra de Inácio Pereira há a prática local dos homens acima dos 18 anos migrarem para o Rio de
Janeiro ou Recife para trabalharem.



reservado para  aquele  que precisa  ser  controlado,  perante  as  normas do lugarejo,  o

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), nesta instituição não são todos os indivíduos do

sítio que o acessa, mas para alguns mudos este espaço é conhecido.

Portanto, ao ter o conhecimento que os mudos de Serra de Inácio Pereira têm passagem

pelo CAPS, ficou mais evidente que a surdez se constrói sobre noção de doença. Além

disso, se traduz como um conhecimento que nos leva a refletir o processo da prática de

atribuição [da qualidade de] “doido” aos mudos. 

No entanto, é preciso deixar evidente que apesar de identificarmos que o comportamento

do mudo é visto em Serra de Inácio Pereira como anormal, logo atravessado pelo olhar de

doença, ou baseado numa visão biologizante, esta, não é a única maneira de se ler o

mudo nessa localidade, pois como já indiquei, concebem o “infortúnio” do lugar ter tantos

mudos em conexão com o mito do castigo de Deus. Dessa maneira, temos diferentes

leituras (RINALDI, 2012).

Contudo, o meu interesse não se volta em retratar uma mise en scène atualizada por eles

nas interações cotidianas, mas através das situações diárias que os mudos da Serra de

Inácio  Pereira  experimentam  chegar  a  temas  importantes  para  os  interlocutores  e

importantes para as discussões sobre identidade, estigma, surdez, loucura e Estado. 

A diferença aqui é um ponto crucial nas discussões sobre identidade e surdez, visto que é

a partir das diferenças, ou das fronteiras, que os moradores de Serra de Inácio Pereira

apresentam  que  se  aponta  o  mudo  como  “doido”  ou  anormal.  Os  indivíduos  dessa

localidade  tem a clara noção das suas afirmações ao apontarem que o mudo é anormal,

“doido”.  Dessa  maneira,  me  encontro  numa  situação  em  que  conheço  algumas

representações coletivas do sítio, porém não tenho a visão do outro lado da moeda, logo

esse lado carece de reflexão. Pois, como nos fala Goffman (2011):

A sociedade está organizada tendo por base o princípio de que qualquer indivíduo que

possua certas  características  sociais  tem o  direito  moral  de  esperar  que os  outros  o

valorizem e o tratem de maneira adequada. Ligado a este princípio há um segundo, ou

seja, de que um indivíduo que implícita ou explicitamente dê a entender possuir certas

características sociais deve de fato ser o que pretende que é. Consequentemente quando

um  indivíduo  projeta  uma  definição  da  situação  e  com  isso  pretende,  implicita  ou

explicitamente,  ser  uma  pessoa  de  determinado  tipo,  automaticamente  exerce  uma

exigência moral sobre os outros […]. Implicitamente também renuncia a toda pretensão

de ser o que não aparenta ser e, portanto abre mão do tratamento que seria adequado a



tais pessoas (GOFFMAN, 2011: 21-22).

Ou seja, eu quis retratar que da mesma maneira que os não mudos projetam expectativas

numa interação, os mudos também as projetam. Portanto, há um corpo que experimenta

nas relações cotidianas no cenário no qual desenhei. Como ele experimenta? Como ele

constrói a sua identidade no cotidiano? Pois, neste processo de interação entre mudos e

não mudos, ambos reagem às expectativas sociais um do outro. Assim, gostaria de frisar

que procuro fugir  da maneira tradicional  de escrever/pensar sobre as pessoas surdas

“que é ao focalizar-se no fato de sua condição – que elas não ouvem – e interpretar todos

os  outros  aspectos  de  suas  vidas  como  consequências  deste  fato”  (HUMPHRIES  &

PADDEN, 1988: 2).

2. Surdez, doença e experiência

O termo deficiência  é  comumente  assimilado  a  uma noção  de  déficit,  falta  ou

ausência num corpo humano individual. No caso da deficiência auditiva/surdez, o sujeito

(doente) é costumeiramente representado e estereotipado como uma pessoa incapaz de

falar e ouvir por limitações fisiológicas –  ou seja, é o retrato do indivíduo que só “vive”,

pois o indivíduo que “fala, vive e produz” (FOUCAULT, 1982), este seria o completo. A

consequência  social  deste  corpo  deficiente  subsiste  a  uma  condenação  ao  limitado

mundo  do  silêncio  –  o  que  comprometeria  suas  capacidades  linguísticas,  cognitivas,

sensoriais. Seria o mesmo que afirmar: são humanos incompletos. Deslocar este modelo

biomédico significa recolocar a questão da deficiência não mais em termos individuais,

mas passar a considerá-la a partir de seus significados sociais (SACKS, 1997; RINALDI,

2012; CARNIEL, 2013). Como observa Débora Diniz:

Se para o modelo médico lesão levava à deficiência, para o modelo social de sistemas

sociais  excludentes  levavam  pessoas  com  lesões  à  experiência  da  deficiência.  Em

síntese, o modelo médico identifica a pessoa deficiente como alguém com algum tipo de

inadequação para a sociedade;  o  modelo social,  por  sua vez,  inverte  o  argumento  e

identifica  a  deficiência  na  inadequação  da  sociedade  para  a  inclusão  de  todos,  sem

exceção (DINIZ, 2007: 28).

 Assim, um olhar antropológico sob as pessoas com deficiência, acerca de suas

trajetórias,  vivências  percepções  sobre  sua  própria  deficiência,  assim  como  modos

próprios de se lidar com ela, carecem de maiores atenções. Ainda conhecemos pouco

sobre a diversidade de estilos de vida dos deficientes (MELLO, 2009). 



Similarmente  Mike  Oliver  (1998)  defendia  a  urgência  de  estudos  históricos  e

antropológicos  sobre  os  deficientes,  invocava  a  fazermos  em  diferentes  tempos  e

culturas, pois esses seriam relatos capazes de provocar a tese naturalista da deficiência

como um desvio do normal.  Desse modo, “reconhece-se a deficiência como uma das

possibilidades de transformação do sujeito,  contrapondo-se às ideias hegemônicas de

tratá-la tão somente como  um fardo, desvio, aberração, perturbação ou anormalidade”

(MELLO, 2009: 40).

 Oliver  Sacks  (1995)  ressalta  a  importância  de  considerar  a  subjetividade  da

pessoa doente:

Para um médico, o estudo da doença exige o estudo da identidade, os mundos interiores

que os pacientes criam sob o impulso da doença. Mas a realidade dos pacientes, a forma

como eles e seus cérebros constroem seus próprios mundos, não pode ser totalmente

compreendida  pela  observação  do  comportamento,  do  exterior.  Além  da  abordagem

objetiva  do  cientista,  do  naturalista,  também  devemos  empregar  um  ponto  de  vista

intersubjetivo, mergulhando, como escreve Foucault, “no interior da consciência mórbida”,

[tentando] ver o mundo patológico com os olhos do próprio paciente” (SACKS, 1995: 18).

Ou seja, tidas como “doentes” ou “saudáveis”, as pessoas podem responder das

mais variadas maneiras, nas mais diversas esferas da vida social (RINALDI, 2012). Dito

de outro modo, indivíduos e grupos sociais não só concebem e interpretam dimensões e

plano de sua experiência “físico-moral” (DUARTE, 1994), como vivenciam, incorporam,

sentem  e  narram  os  efeitos  dessas  configurações  em  situações  cotidianas,  eventos

específicos  e  rituais  (CUNHA,  2012:  528).  Portanto,  é  dentro  deste  raciocínio

antropológico  que  procuro  pensar  como  “o  mudo”,  “o  doido”  compreende  a  sua

experiência, seja como infortúnio de caráter orgânico ou sanção moral (CUNHA, 2012).

Portanto, “as noções de doença e de deficiência, assim como os modos de se lidar

com elas, mudam não só de acordo com os tempos e as culturas, mas também de acordo

com os saberes que se  propõem a estudá-las  [...].”  (BERGER, 1999:  19).  Assim,  na

perspectiva antropológica a manifestação de deficiências e doenças deve ser interpretada

no contexto sociocultural.

A abordagem proposta por Luis  Fernando Dias Duarte (1994) entre deficiência e

doença, também nos ajuda a refletir no direcionamento tomado, pois para ele, parte do

entendimento  que  podemos ter  é  possível  se  fazer  a  partir  das  articulações  entre  a

experiência da deficiência com a questão denominada pelo sistema biopsicomédico de



saúde  mental,  isso  porque  ambas  primeiro  estiveram  sob  o  domínio  do  paradigma

biomédico,  ou  sobrepoder  médico,  que  está  historicamente  atado  ao  surgimento  do

pensamento de “normalização do corpo”, asserção esta que Foucault (2001b) denominou

de biopolítica, que transforma o saber-poder em um agente de transformação  da vida

humana, através da administração e controle de corpos. 

A concepção social da surdez, ainda precisa ser melhor compreendida em Serra de

Inácio Pereira, pois na maioria das vezes é acompanhada de preconceitos e estereótipos,

em que consideram os surdos como incapazes e associam a surdez com a deficiência

mental, o que parece se tornar o lado mais visível, impedindo que possamos expandir o

nosso olhar e buscar investigar essas dimensões que também são constitutivas desse

universo. Com isso, muitos estudiosos consideram que os surdos vistos como incapazes

são aqueles que não tem, ou tem aquisição da linguagem de maneira tardia (SACKS,

1990;  SKILIAR,  1998;  QUADROS,  2002,  CARNIEL,  2013).  Porém,  como  pensar  a

situação de Serra Inácio Pereira, visto que todos interagem por uma língua de sinais que

desenvolveram, que convivem a bastante tempo, pois o mudo mais velho do lugarejo tem

60 anos, e mesmo assim os mudos da localidade são levados para o CAPS, logo sendo

vistos como “sem juízo”, “louco”.

Assim ficamos com a alusão vista principalmente sob o ângulo do setor da saúde

que pessoas marcadas com os termos “deficiente” e “louco”, são evidenciadas mais pelo

estado  de  saúde  do  que  a  pessoa.  Esses  termos  são  identidades  estigmatizadas

(GOFFMAN, 1988).

Sabemos a algum tempo que este é um aspecto comum à deficiência que se tende

a tomar o todo pela parte. Esta terminologia globaliza a incapacidade [...] e faz com que

toda ela – a pessoa com deficiência, seja vista como incapaz em sua totalidade e não

apenas em sua deficiência específica (FOUCAULT, 1982).  Este mecanismo é fruto de

uma série de representações que cercam a deficiência, isto é devido a todo processo, em

que  muitas  pessoas  com  deficiência  física  eram  agrupadas  junto  com  pessoas  que

portavam distúrbios mentais, e eram tratadas como tais. (FOUCAULT, 1982; BERGER,

1999). Infelizmente este processo continua a existir em Serra de Inácio Pereira.

Portanto, se alguns estudiosos sobre a temática da deficiência apontam que há

uma linha tênue que separa a deficiência da doença, ou seja, não são experiências de

mesmo teor  ou sentido. Pois,  podemos perceber  em sua totalidade,  talvez pela tenra

idade em que a deficiência se manifestou, inexiste para esses sujeitos a experiência do

sofrimento, da perda e da tragédia (MARTINS, 2005; DINIZ, 2007; MELLO, 2009), poderia



ser o caso dos mudos da Serra de Inácio Pereira, já que todos nasceram mudos. No

entanto,  estamos  diante  da  situação  em  que  no  contexto  social  em  que  eles  estão

inseridos, a surdez é vista como doença, malefício. Neste sentido, como os mudos da

Serra de Inácio Pereira apreendem a experiência da deficiência5, evidenciando que são

submetidos, a cura da surdez, pelo processo que passam em seus ouvidos respingarem a

“banha derretida do mocó, como alguns são colocados sob os cuidados do CAPS.

Apesar de nos contextos apresentados pelos estudiosos da temática da deficiência

à experiência  da deficiência  não se  assemelhar  à  experiência de doença  (MARTINS,

2005; DINIZ, 2007; MELLO, 2009). Considero relevante pensar esta relação por causa do

contexto social que Serra de Inácio Pereira me apresenta.

Assim, procuro refletir  o modo como a identidade surda tem sido construída no

cotidiano estendendo a vivência ao CAPS – entendendo tal  instituição como Estado e

consentindo,  como  define  Begoña  Aretxaga  (2003),que  enquanto  “sujeito  social”  ele

também ultrapassa os domínios convencionais de suas instituições. Visibilizar as relações

que  os  mudos  instauram  em  seu  cotidiano  me  parece  relevante,  pois  assim  posso

compreender os caminhos que consentem a (re)invenção da surdez (CARNIEL, 2013).

Ou seja, procuro pensar como se separa a deficiência da normalidade, a partir de uma

regulação  moral  encontrada  nas  relações  cotidianas,  permitindo  assim  buscar

compreender  como  as  categorias  identitárias  se  alicerçam  em  práticas  e  discursos

(FOUCAULT, 1982; GOFFMAN, 2011). Buscando aprofundar as experiências dos mudos

da Serra  de Inácio Pereira  no cotidiano,  envolvendo o  CAPS,  apreenderei  e  refletirei

comentários sobre as esferas da família, das politicas de saúde.

Dentro desse contexto social,  que procuro compreender que parece se dar por

meio de um contínuo processo de diferenciação e integração, como já apontei acima,

baliza-se tanto pela rotulação dos indivíduos mudos como “sem juízo”, “louco” quanto pelo

reconhecimento de que esses indivíduos não só pertencem ao sítio e Serra de Inácio

Pereira  como  a  representam;  eles  fazem  parte  dos  elementos  que  compõem  a

singularidade  local.  Os  mudos  são  indivíduos  no  mundo,  a  questão  é  como  eles

experimentam  esse  estar  no  mundo.  Essa  colocação  implica  em  defender  que  os

“mudos”/ “loucos” possuem consciência de seu atos, ou seja, que os seus atos possuem

significação para eles mesmos (GOFFMAN, 1977; FOUCAULT, 1982; DINIZ, 2007). Assim

como Carliel (2013) parto de um olhar que percebe a surdez não com uma “ausência” ou

5 Procurarei ver algumas experiências de adoecimento relatadas pela literatura específica do campo da
Antropologia da Saúde.



como “humanos incompletos”, eternos Kasper Hauser.6
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