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Resumo
Este artigo tem como objetivo principal analisar algumas possibilidades relacionadas com as
escritas de si e experiências em narrativas autobiográficas de pessoas com deficiência – nesse
caso, duas delas cegas e outras duas com deficiência física. Baseada nos Estudos Culturais e
em interlocução com outros campos, essa pesquisa analisa algumas das tensões existentes
entre o processo de normalização e do direito à diferença, através das percepções daqueles
que vivem a experiência da condição de deficiência. As obras constituídas como objeto da
pesquisa são: Quando botei a Boca no mundo (Sara Bentes); Minha vida com Boris (Thays
Martinez); Na minha Cadeira ou na tua (Juliana Carvalho) e; Resgatando o passado:
Deficiência como figura e vida como fundo (Ligia Amaral), na qual as duas primeiras são
cegas e as demais com deficiência física. As quatro narradoras contam sua história de vida
entremeada pela questão da deficiência, e ainda que tenham vivido em épocas e contextos
diferentes, é possível notar inúmeras recorrências no que diz respeito ao modo como
experienciaram sua diferença corporal. Na maioria das histórias narradas, ficam evidentes as
dificuldades impostas pelas barreiras arquitetônicas e atitudinais no sentido de reforçar a
necessidade de desejar a normalidade e meramente tolerar a diferença. Por outro lado, são
recorrentes as manifestações que reivindicam o direito a diferença, sendo a deficiência uma
característica e não um defeito. Desse modo, essas histórias demonstram a resistência ao
processo de normalização, ainda que seja considerada uma “necessidade”, e a tentativa de
empoderamento de suas vidas diante da condição de deficiência e das implicações advindas.
Por fim, é possível analisar também a questão das mulheres com deficiência, uma questão
ainda incipiente no debate sobre o direito à diferença e da inserção social das minorias.
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