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RESUMO 

 

CRUZ, Emmanuel Dário Gurgel da. Experiências da escola: além dos limites da 

cegueira. 2018. 129 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-

Graduação em Educação – PPGEd, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2018. 

 

A pesquisa teve como objetivo geral investigar, em narrativas autobiográficas de 

adultos cegos, os sentidos que atribuem às adversidades e aos processos de 

enfrentamento por eles vivenciados no contexto do Ensino Fundamental e Médio. Do 

ponto de vista teórico, o estudo se situa na perspectiva da pesquisa (auto)biográfica 

com pessoas cegas, e se assenta no pressuposto de que suas narrativas são fontes 

de conhecimentos imprescindíveis para se pensar a garantia de seus direitos a uma 

educação inclusiva e edificante. Como metodologia da pesquisa, utilizamos as 

entrevistas narrativas autobiográficas, inspiradas em Schütze (2010), Appel (2005) e 

Jovchelovitch e Bauer (2002). Participaram da pesquisa 4 (quatro) adultos cegos, 

entre 29 e 63 anos de idade. A investigação considerou princípios e métodos da 

pesquisa (auto)biográfica em Educação (Ferrarotti 2014a, 2014b; Delory-Momberger 

2014; Passeggi 2010, 2011, 2014, 2016); estudos sobre a resiliência (Cyrulnik 2009; 

Sordi, Manfro e Hauck 2011; Angst 2009; Gallego Gómez 2014), e princípios da 

educação inclusiva, concernentes à pessoa deficiente visual (Vigotski 1994; Silva 

2008; Amiralian 2000, 2005; Nunes e Lomônaco 2010). As narrativas dos 

participantes permitiram organizar as análises em três categorias temáticas: 

“relações com a escola regular e com a escola especial”, “estratégias de 

enfrentamento” e “tutores de resiliência”. Essas categorias conduziram à 

compreensão do sentimento de invisibilidade pedagógica, por parte dos 

participantes, ao evocarem suas experiências na escola regular. As análises das 

narrativas revelam que nos processos de enfrentamento as pessoas cegas 

privilegiam cinco estratégias primordiais: o diálogo; a persistência; o afastamento 

para o fortalecimento; a identificação de tutores de resiliência e a formação de 

grupos com pessoas por afinidade. Os resultados das análises permitem salientar a 

importância da escuta de adultos cegos sobre suas experiências na infância e na 

adolescência, dentro da escola, para que se possa melhor compreender as 

adversidades enfrentadas e as estratégias de enfrentamento por eles desenvolvidas, 

de modo a aprofundar estudos e reflexões sobre os direitos da pessoa com 

deficiência visual a uma educação inclusiva, com base no que vivenciaram pessoas 

concretas e no que elas dizem sobre suas reais necessidades. 

 

 

Palavras-chave: Narrativas. Experiência. Pessoa cega. Enfrentamento. Inclusão. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CRUZ, Emmanuel Dário Gurgel da. School experiences: beyond the limits of 

blindness. 2018. 129 p. Dissertation (Masters in Education). Post-Graduation in 

Education – PPGEd, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 

 

The general aim of this research was to investigate, in autobiographical narratives of 

blind adults, the meanings they give to the adversitites and to the confrontation 

processes experienced by them in the context of elementary and high school. From a 

theoretical standpoint, the study embraces the perspective of the (auto)biographical 

research with blind individuals, and hinges on the pressuposition that their narratives 

are an indispensable source of knowledge to reflect upon the guarantee of their right 

to an inclusive, fruitful education. As regards the research methodology, we used 

autobiographical narrative interviews, as put forward by Schütze (2010), Appel 

(2005) and Jovchelovitch& Bauer (2002). Four blind adults took part in the research, 

with ages ranging from 29 to 63 years old. The investigation adopted principles and 

methods from the (auto)biographical research in Education (Ferrarotti 2014a, 2014b; 

Delory-Momberger 2014; Passeggi 2010, 2011, 2014, 2016); studies about resilience 

(Cyrulnik 2009; Sordi, Manfro& Hauck 2011; Angst 2009; Gallego Gómez 2014); and 

principles from Inclusive Education regarding the blind person (Vigotski 1994; Silva 

2008; Amiralian 2000, 2005; Nunes&Lomônaco 2010). The participants narratives 

allow us to organize the analyses into three thematic categories: “relations with the 

regular and the special school”, “strategies of confrontation” and “resilience tutors”. 

These categories led us to understand the feeling of pedagogical invisibility, on the 

part of the participants, when they evoked their experiences in the regular school 

environment. The analyses of the narratives reveal that, in the processes of 

confrontation, blind people privilege five main strategies: dialogue; persistence; 

estrangement in order to strengthen; the identification of resilience tutors; and the 

formation of groups based on affinity. The results of the analyses allow us to highlight 

the importance of listening to blind adults as they talk about their school experiences 

during childhood and adolescence, so that one can better understand the difficulties 

they found and the strategies of confrontation they developed, in order to deepen the 

studies and reflections about the right of the visually-impaired to an inclusive 

education, based on what real people experienced, and on what they said about their 

real needs.  

 

 

Keywords: Narratives. Experience. Blind person. Confrontation. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação dá continuidade à pesquisa que realizamos no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia, intitulado “Narrativas sobre a cegueira: 

inclusão, superação e limites” (CRUZ, 2015), cujo objetivo consistiu em investigar, 

com base nas narrativas autobiográficas de uma pessoa cega, formada em Direito, 

as experiências de vida que foram fundamentais para a sua inclusão escolar e 

social.  

No TCC, privilegiamos as narrativas de uma pessoa cega, pois entendemos 

que sua voz é valiosa para a compreensão dos seus processos de inclusão escolar 

e social. Tal trabalho despertou nosso interesse pelas narrativas autobiográficas de 

pessoas com esse tipo de deficiência, o que nos estimulou a dar continuidade à 

pesquisa na pós-graduação e a aguçarmos nosso olhar e buscarmos aprofundar 

nossa investigação. Para tanto, ampliamos o número de participantes para quatro 

pessoas cegas de ambos os sexos. 

Em uma exploração inicial, acreditávamos que havia uma baixa produção 

acadêmica que considerasse as vozes das pessoas com deficiência visual. Assim, 

no primeiro momento, foi realizado um levantamento no Catálogo de Teses & 

Dissertações, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), com base nos seguintes descritores: “narrativas de pessoas cegas”, 

“deficiente visual” e “pessoa cega”, no intuito de compreender se os trabalhos de 

dissertação e de tese davam visibilidade às narrativas de pessoas deficientes 

visuais. Limitamos o levantamento aos anos de 2013 a 2017. 

Para a nossa surpresa, 48% dos trabalhos encontrados davam visibilidade às 

narrativas de pessoas com deficiência visual sobre diversos aspectos. O que nos 

leva a considerar que há uma preocupação acerca do que as pessoas com 

deficiência visual têm a dizer.  

Porém, quando refinamos a pesquisa sobre a visibilidade das experiências de 

pessoas com deficiência visual no contexto escolar, o percentual se reduziu a 26% 

dos trabalhos, demonstrando uma produtividade menos significativa nesse campo. 

Diante desse percentual, nosso trabalho busca somar-se aos estudos já realizados, 

tendo como diferencial o fato de ser um trabalho no qual pretendemos direcionar a 

investigação para uma pesquisa com pessoas cegas em contexto escolar, e não 
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sobre pessoas cegas, ou sobre o contexto escolar.  

Adotamos essa distinção entre fazer pesquisa sobre pessoas cegas e com 

pessoas cegas a partir do que já é desenvolvido no GRIFARS-UFRN-CNPq, do qual 

sou pesquisador, no projeto: “Narrativas da infância: o que contam as crianças sobre 

a escola e os professores sobre a infância?”, financiado pelo CNPq (Processo nº 

462119/2014-9). Nesse projeto, as pesquisas com crianças evidenciam a 

centralidade do participante, no caso a criança como 

[...] sujeitos de direitos, sujeitos sociohistóricos, sujeitos de sua 
história, capazes de narrar e refletir sobre suas próprias experiências 
escolares e de contribuírem com suas experiências e percepções 
para os avanços da educação e da pesquisa educacional. 
(PASSEGGI et al, 2017, p.476-477). 
 

Compreendendo a importância de desenvolver a pesquisa com o participante, 

optamos por trabalhar com adultos cegos, com percursos exitosos de inclusão, e 

investigar em suas narrativas autobiográficas. A pergunta que direcionou a pesquisa 

foi a seguinte: Que sentidos eles atribuíam às adversidades surgidas no Ensino 

Fundamental e Médio e o que evidenciavam como estratégias de enfrentamento e 

de superação para o seu processo de inclusão? 

Privilegiar uma pesquisa com as pessoas cegas representa um rompimento 

com as formas tradicionais de pesquisa, pois ressalta uma posição ética e política do 

pesquisador no trato com o paradigma da inclusão. Como afirmam Nunes e 

Lomônaco (2010, p.61), “a concepção de cego com base no vidente1, além de 

minimizar as possibilidades de entender o cego como ele realmente é, enfatiza suas 

limitações e não suas possibilidades”. 

Abordar o paradigma da inclusão, sem validar as falas e as experiências dos 

que precisam ser incluídos, deixa de lado uma parte importante do problema, uma 

vez que não se sabe de que modo os procedimentos institucionais da inclusão são 

experienciados pelos principais interessados: as pessoas cegas. Assim sendo, 

sustentamos que a pesquisa (auto)biográfica apresenta-se como uma possibilidade 

de desenvolver uma investigação na qual é possível dar visibilidade às vozes das 

pessoas cegas e às suas experiências de inclusão ou exclusão. 

Neste intento, o objetivo geral consiste em investigar, em narrativas 

autobiográficas de adultos cegos, os sentidos que atribuem às adversidades e aos 

                                                             
1
 Este termo é usado para se referir a pessoas que enxergam. 
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processos de enfrentamento e “superação”2 por eles vivenciados no contexto 

escolar. 

Como objetivos específicos desse trabalho, nos propusemos a: 

● Identificar as adversidades consideradas pelos narradores como mais 

significativas no percurso de inclusão escolar;   

● Sistematizar as estratégias identificadas pelos participantes como 

fundamentais no processo de enfrentamento e de “superação” das 

adversidades encontradas na escola;  

● Depreender, em suas narrativas, quem são os tutores de resiliência no 

processo de enfrentamento em contexto escolar. 

Priorizamos como fonte de pesquisa as narrativas autobiográficas dos 

participantes para depreender o que dizem sobre o enfrentamento de adversidades 

encontradas no ambiente escolar no período que compreende a infância e a 

adolescência. Os nossos objetos de estudo são, portanto, os processos de 

enfrentamento das adversidades vivenciadas por adultos cegos, durante a infância e 

a adolescência, em narrativas de adultos cegos.  

Ao desenvolver uma pesquisa com adultos cegos que falam sobre os seus 

processos de enfrentamento das adversidades vivenciadas no Ensino Fundamental 

e Médio (compreendendo o período de sua infância e adolescência), situamo-nos na 

linha de pesquisa “Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos”, tendo em vista 

que nos preocupamos com o modo como os participantes vivenciam suas condições 

sociohistóricas e como se inserem socialmente nos contextos históricos em que 

vivem.  

O recolhimento das narrativas se deu por meio de entrevistas narrativas 

autobiográficas (ENA)3, inspirado nos estudos de Schütze (2010); Appel (2005); 

Jovchelovitch e Bauer (2002). Clarificamos que, tanto Jovchelovitch e Bauer (2002), 

quanto Appel (2005) partem dos estudos de Schütze (2010). 

Sendo a ENA um método de investigação qualitativo muito potente para 

compreender as práticas humanas, a pesquisa (auto)biográfica adota essa 

metodologia, com diretrizes diferentes da pesquisa quantitativa, como afirma Bolívar 

                                                             
2
 Compreendemos a superação enquanto um processo extremamente complexo, marcado por 

avanços e retrocessos. Portanto, quando a palavra superação aparecer no texto e fizer referência a 
“superação” das adversidades, estará entre aspas, pois não acreditamos na imutabilidade da 
superação. 
3
  Tendo em vista a reincidência do termo “entrevista narrativa autobiográfica” utilizaremos em alguns 

momentos a sigla ENA. 
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(2014, p.116): “La investigación biográfico-narrativa altera los modos habituales de lo 

que se entiende por conocimiento, comportando um enfoque propio, com sus 

propios modos de emplear la metodología cualitativa4”, o que foge do esquema 

formal de perguntas e respostas. 

Destacamos alguns autores que foram fundamentais para a nossa 

compreensão da pesquisa (auto) biográfica, quais sejam: Ferrarotti (2014a, 2014b), 

que entende o método biográfico como um método de investigação qualitativa, no 

qual é possível compreender um contexto social a partir da narrativa de um sujeito. 

Delory-Momberger (2014), que tem o entendimento de que a singularidade de uma 

biografia comporta diversas aprendizagens, destacando o potencial metodológico 

que as biografias apresentam na pesquisa em educação e na formação das 

pessoas. Bruner (1997), que reconhece que as narrativas têm um papel fundamental 

na construção dos significados que as pessoas atribuem a um determinado 

acontecimento, envolvendo a negociação e a renegociação de significados entre os 

acontecimentos. Passeggi (2010, 2011, 2014, 2016), que entende as narrativas 

autobiográficas tanto como um método de pesquisa qualitativo como um dispositivo 

pedagógico de reflexão crítica e de formação. 

Para entender o processo de resiliência, de enfrentamento e de “superação”, 

apoiar-nos-emos nos estudos de Cyrulnik (2009), de Sordi, de Manfro e Hauck, 

(2011), de Angst (2009) e de Gallego Gómez (2014). Esses autores reconhecem 

que as pessoas estão predispostas a vivenciar situações difíceis ou traumáticas 

durante as suas vidas, sendo necessário o enfrentamento dessas situações para 

que sejam superadas e não haja adoecimento físico e/ou mental de quem as 

vivencia. Os autores mencionados acima entendem que o processo de resiliência é 

marcado por avanços e retrocessos, já que o enfrentamento e a “superação” de uma 

situação adversa não são definitivos. Esses autores também compreendem que o 

processo de resiliência se desenvolve mediante estratégias individuais, mas sofre 

interferência do meio social.  

No que concerne à inclusão, orientamos nossos estudos com base em Silva 

(2008) e Amiralian (2000, 2005), que nos trazem uma contextualização histórica do 

processo educacional das pessoas com deficiência. As referidas autoras também 

                                                             
4
 A pesquisa biográfica-narrativa altera as formas habituais do que é entendido por conhecimento, 

comportando uma abordagem própria, com suas próprias formas de usar a metodologia qualitativa 
(Tradução nossa). 
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reconhecem a importância da educação inclusiva, na qual todos os alunos, com e 

sem deficiência, aprendam no mesmo ambiente escolar, reforçando assim os 

princípios da cidadania e respeito à diversidade humana. Vigotski (1994), Nunes e 

Lomônaco (2010) discorrem sobre a compensação desenvolvida pela pessoa cega, 

que consiste em um processo no qual o cego, devido à ausência da visão, faz uso 

de sentidos remanescentes, sem, contudo, desenvolvê-los no plano fisiológico. Os 

referidos autores discorrem acerca do processo de aprendizagem dessas pessoas 

destacando as semelhanças com os processos desenvolvidos por uma pessoa que 

enxerga, uma vez que todo ser humano é marcado por possibilidades e limitações.  

Essa dissertação se estrutura em cinco capítulos. No primeiro, iniciamos com 

uma breve narrativa autobiográfica, na qual narramos nosso encontro com o objeto 

de estudo, com a pesquisa (auto)biográfica e com os participantes,descrevemos o 

percurso trilhado e a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa e 

apresentamos os participantes. Evidenciamos um levantamento que fizemos no 

Catálogo de Teses & Dissertações, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e apresentamos a entrevista narrativa 

autobiográfica e como a utilizamos na pesquisa. Finalizamos o capítulo relatando 

como foi realizado o processo de transcrição das entrevistas e o de análise dos 

dados. 

 No segundo capítulo, abordamos a necessidade da desmistificação da 

objetividade nas ciências, uma vez que a produção do conhecimento e a 

complexidade humana requerem um pensamento que transcenda tal objetividade. 

Para tanto, percebemos na pesquisa (auto)biográfica a oportunidade de desenvolver 

uma investigação na qual a subjetividade, presente nas narrativas dos participantes, 

seja um elemento produtor de conhecimento, pautado na incerteza, nos avanços e 

nos retrocessos. Exploramos o método biográfico, enquanto um método que valoriza 

a subjetividade que há nas vozes das pessoas. Na sequência, discutimos a 

reflexividade autobiográfica com base nos estudos de Passeggi (2016), que 

reconhece a importância do participante se voltar sobre suas histórias e atribuir 

sentidos ao narrar sua experiência de vida. Por fim, nesse capítulo, discorremos 

sobre as narrativas da experiência, consideradas enquanto um dispositivo de 

reflexão. 

O terceiro capítulo é dedicado à discussão teórica a respeito do processo de 

resiliência, compreendido como o enfrentamento das adversidades que surgem ao 
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longo da vida, com vistas à “superação” de tais dificuldades. Discutimos também a 

instabilidade da resiliência, que é marcada por avanços e por retrocessos. Nesse 

contexto, destacamos a importância de estratégias individuais e dos tutores de 

resiliência para o processo de enfrentamento e de “superação”, mesmo que ela seja 

provisória, instável. 

No quarto capítulo, iniciamos a discussão historiando o movimento de 

educação especial, especificamente no que concerne à educação de pessoas com 

deficiência visual. Para tanto, partimos da oficialização das instituições de ensino 

especial, iniciando no contexto internacional, passando pelo nacional, até 

chegarmos, pontualmente, ao Estado do Rio Grande do Norte. Debatemos sobre o 

processo de compensação desenvolvido pela pessoa cega, além de discutir a 

necessidade de romper com o preconceito que há acerca de suas potencialidades 

cognitivas. Por fim, reconhecemos a importância da educação inclusiva, tendo em 

vista que ela promove a transformação de pensamentos e de atitudes de todas as 

pessoas envolvidas no processo educacional. 

No quinto capítulo, apresentamos a análise das entrevistas desenvolvidas a 

partir das seguintes categorias temáticas: “Relações com a escola regular e 

especial”, “Estratégias de enfrentamento”, “Tutores de resiliência”. Nessas análises, 

pudemos perceber que as narrativas dos participantes revelam situações de 

invisibilidade pedagógica na escola regular. A partir de suas narrativas foi possível 

identificar que eles usam as seguintes estratégias: Diálogo, Persistência, 

Afastamento para o fortalecimento, Identificação de tutores de resiliência e 

Formação de grupos com pessoas por afinidade, em seu processo de 

enfrentamento. Outro tema abordado foi como os tutores de resiliência, os 

amigos/colegas, familiares e professores, contribuíram nas diferentes situações de 

enfrentamento.  

Para finalizar o trabalho, apresentamos as aprendizagens que fizemos ao 

longo da pesquisa, principalmente no que se refere ao aguçamento da sensibilidade 

para melhor desenvolver a pesquisa com pessoas cega, e atingir uma melhor 

compreensão dos processos de inclusão e enfrentamento na escola regular. 
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1 CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

1.1 Encontro com o objeto de estudo e com os participantes da pesquisa 

 

Nesta seção, narramos nosso encontro com o objeto de estudo, com a 

pesquisa (auto)biográfica e com os participantes. Essa narrativa atende a um dos 

princípios deontológicos da pesquisa com histórias de vida, que considera ser 

necessário que o próprio pesquisador também reflita sobre seu percurso. 

Segundo Oliveira (2016); Magno e Martins (2016), a pesquisa (auto)biográfica 

requer que o pesquisador anuncie os lugares, as vozes e as experiências que o 

constituíram enquanto sujeito, para que, por meio destas, haja uma ressignificação 

teórica e prática. Dessa forma, esse olhar para si proporciona a compreensão da 

teia complexa que forma a trajetória do pesquisador, sendo fundamental para a 

compreensão do processo formativo. 

O ponto de partida é o nosso ingresso no curso de Gestão Desportiva e de 

Lazer no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), no ano de 2008, no qual cursamos uma disciplina da educação 

especial. Nessa disciplina, fomos convidados pela professora regente a conhecer o 

Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC-RN). 

Ao conhecer o espaço físico e os serviços prestados pelo instituto, fomos 

convidados a conversar com a diretora da instituição e ouvir os relatos de uma das 

alunas do IERC. 

Esse foi o primeiro momento, no qual tivemos oportunidade de conhecer e de 

ouvir uma pessoa cega, o que gerou a desconstrução da imagem que tínhamos das 

pessoas com deficiência visual. Não há ninguém com deficiência visual em nossa 

família, do mesmo modo, nunca estudamos com alguém com deficiência. Essa 

ausência de interação fez com que nossa percepção se limitasse a imagens 

corriqueiras do cego, que pede esmolas em sinais e nas portas das igrejas, ou seja, 

como pessoas sem independência e sem possibilidades de ascensão acadêmica e 

profissional. Nesse sentido, Nunes e Lomônaco (2010, p.59) afirmam que, 

As pessoas cegas, frequentemente, são tidas como especiais, como 
portadoras de características profundamente diferenciadas das 
outras pessoas, tanto na literatura como na mídia em geral. Esse 
preconceito impede que se perceba o cego como um ser humano. 
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Então, foi muito impactante ouvir as histórias de vida daquela aluna cega, 

para todos nós do IFRN, que nos entreolhávamos com expressões de surpresa e 

admiração a cada história contada, pela coragem da aluna, pelas conquistas que ela 

obteve na vida e como ela “superou” as adversidades que a cegueira lhe impôs. Mal 

sabíamos que aquela pessoa que contava histórias tão fascinantes, quatro anos 

mais tarde se tornaria nossa aluna, e, posteriormente, contribuiria para a elaboração 

desta dissertação. 

A falta de contatos com pessoas com deficiência visual resultou na 

construção de um estereótipo totalmente negativo e distorcido dessas pessoas. 

Hoje, avaliamos o quanto é legítima a inclusão de pessoas com deficiências na 

escola regular, tanto para que os videntes não cresçam com as mesmas ideias 

estereotipadas que nós, quanto para que possam romper com a imagem de 

insucesso que se tem a respeito de pessoas deficientes. 

Apesar da visão inicial que tínhamos a respeito das pessoas cegas, essa 

experiência negativa até hoje contribui de forma positiva na nossa atuação enquanto 

pessoa e profissional que convive com pessoas com deficiência visual, pois quando 

nos deparamos com alguém que tem um pensamento parecido com o que tínhamos 

até os dezenove anos de idade, nós não a recriminamos, porque sabemos que o 

problema está na pouca informação e na ausência de convivência com pessoas com 

esse tipo de deficiência. A nossa pesquisa pretende contribuir para que se 

compreenda que as pessoas com deficiência visual têm as mesmas capacidades 

que qualquer vidente, dentre outras possibilidades, eles podem construir uma 

família, ter sucesso numa carreira profissional e acadêmica, etc. 

Ao ingressar no curso de Pedagogia, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), em 2012, acessamos o SIGAA (Sistema integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas) e pela primeira vez tomamos conhecimento de uma seleção 

para um projeto de extensão de um professor de Letras do setor de Ciência e 

Tecnologia. O projeto era intitulado de “Apoio Pedagógico a Estudantes com 

Deficiência Visual”, o que nos despertou a curiosidade e nos levou a fazer a seleção, 

na qual fomos aprovados.  

Naquele projeto, nós atuávamos no Instituto de Educação e Reabilitação de 

Cegos do Rio Grande do Norte, prestando apoio pedagógico da Educação Infantil ao 

Ensino Médio, concomitantemente, realizávamos leituras em voz alta para pessoas 

que não estavam matriculadas em uma escola, mas que tinham o interesse em se 
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manter atualizadas através da leitura de revistas e/ou jornais. 

Quando chegamos ao IERC, mesmo possuindo uma boa bagagem de leitura 

acerca da deficiência visual, acreditando que já sabíamos muito, foi somente a partir 

das narrativas das experiências de pessoas cegas que pudemos realmente nos 

aproximar mais do universo da cegueira. Isso não significa dizer que já aprendemos 

o suficiente com as essas pessoas, longe disso, até hoje, em cada conversa que 

temos com elas, deparamo-nos com coisas que não tínhamos encontrado nos livros, 

nem refletido a respeito. É por isso que percebemos a necessidade do 

desenvolvimento de novas pesquisas com pessoas cegas, e não sobre elas. 

No IERC, pudemos ter as noções básicas de como utilizar o soroban, um 

equipamento usado para a realização de operações matemáticas básicas. Pudemos 

aprender a ler e a escrever em Braille, porém decodificamos a combinação dos 

pontos com os olhos e não com o tato, como fazem as pessoas cegas. Também 

aprendemos noções básicas de orientação e de mobilidade com os professores (o 

participante Pedro, foi um desses professores) e com os alunos do IERC. 

Nosso convívio com Lucas, que também integra essa pesquisa, deu-se em 

alguns planejamentos que tivemos durante o projeto, no qual ele nos orientava sobre 

o uso de tecnologias para o ensino da pessoa com deficiência visual. 

A nossa participação no referido projeto foi extremamente importante para a 

nossa constituição enquanto docente, pois nela tivemos as primeiras experiências 

pedagógicas. Foi possível conciliar o que aprendíamos no curso de Pedagogia com 

a prática docente no IERC, além de fazer estudos direcionados pelo coordenador do 

projeto, o professor Dr. Lauro Wanderley Meller.  

Em dezembro de 2012, com o término do projeto, o professor Lauro nos 

informou a respeito de uma seleção na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) para trabalhar como ledor de um aluno do curso de Ciência da 

Religião e um professor de Direito daquela instituição. O professor era cego e o 

aluno tinha baixa visão. A experiência acumulada no IERC possibilitou a nossa 

aprovação. 

Passados seis meses de trabalho na UERN, um novo aluno com deficiência 

visual ingressou na instituição, dessa vez, no curso de Ciência e Tecnologia, esse 

aluno, hoje é um dos participante da pesquisa, o Marcos. Passamos, então, a atuar 

como ledor de Marcos, lendo e escrevendo o que fosse necessário para a sua 

inclusão universitária. 
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Entre uma leitura e outra, Marcos nos contava histórias fantásticas de sua 

vida. Eram momentos de descontração e de muito aprendizado, construídos a partir 

de cada fala. Começamos a perceber que precisávamos compartilhar com outras 

pessoas aquelas narrativas para que outros aprendessem mais acerca da vida das 

pessoas cegas, assim como estávamos aprendendo. 

Na disciplina cursada no segundo período (2012.2) do Curso de Pedagogia, 

Fundamentos Psicológicos da Educação II, ministrada pela Professora Dra. Maria da 

Conceição Passeggi, ela comentou sobre as suas pesquisas e como eram 

desenvolvidas. Percebendo o potencial das narrativas de Marcos, propusemos a 

Professora Conceição Passeggi um trabalho monográfico a respeito das narrativas 

autobiográficas de Marcos, o que resultou em nosso trabalho de conclusão de curso 

(TCC). 

Por mais que o TCC consolidasse o término da pesquisa, sentíamos cada vez 

mais a necessidade de dar continuidade aos nossos estudos acerca das 

experiências vividas por pessoas cegas. O nosso interesse, nessa área de estudos, 

proporcionava-nos realização profissional e humana, o que nos levou a apresentar 

um projeto de pesquisa para ingressar no Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd-UFRN), no qual pudemos, finalmente, escrever essa Dissertação 

sobre a pesquisa que desenvolvemos a acerca do processo de enfrentamento das 

adversidades no espaço escolar, percebido do ponto de vista das pessoas cegas, o 

que constitui o objeto de estudo desta Dissertação. 

 

 

1.2 Participantes da pesquisa 

  

 Vitória, Marcos, Pedro e Lucas são os quatro adultos cegos, que nos 

concederam, generosamente, suas narrativas autobiográficas. No momento da 

entrevista, informamos que eles poderiam, ou não, ter seus nomes preservados. 

Marcos foi o único que desejou manter seu nome verdadeiro. Os demais preferiram 

usar nomes fictícios. A participante escolheu ser chamada de Vitória, já os dois 

outros, disseram que poderíamos usar qualquer nome, então os denominamos de 

Pedro e Lucas. 

As entrevistas foram realizadas no dia 07 de abril de 2017, com Pedro; 10 de 

abril de 2017, com Vitória e Lucas, e nos dias 11 e 25 maio de 2017, com Marcos. 

Para o desenvolvimento desta dissertação, também contamos com as entrevistas 
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que foram realizadas com Marcos, em 2015, que fizeram parte do TCC em 

Pedagogia (CRUZ, 2017). Foram escolhidos três espaços distintos: o IERC (Instituto 

de Educação e Reabilitação de Cegos); o Centro de Apoio Pedagógico (CAP) 

Professora Iapissara de Aguiar e a Escola de Música da UFRN (EMUFRN). Esses 

locais foram escolhidos pelos próprios participantes, em função da comodidade de 

acesso e para evitar deslocamentos. 

O IERC-RN se constituiu como um elo comum entre os participantes da 

pesquisa. Nós os conhecemos, em 2012, quando trabalhamos em um projeto de 

apoio pedagógico na referida instituição. À época, Vitória era aluna, Marcos era 

gestor, Pedro era professor e Lucas ex-aluno do Instituto. Chamou nossa atenção o 

fato de possuírem trajetórias de sucesso, de serem comprometidos com as questões 

pertinentes à educação especial e gostarem de discutir sobre a vida das pessoas 

com deficiência visual.   

 Essa proximidade de interesses nos levou a considerá-los como 

representativos no universo das pessoas com deficiência visual, o que nos 

despertou o interesse a convidá-los para participarem da pesquisa. No momento das 

entrevistas, suas idades variavam entre 29 e 63 anos de idade.  

Vitória, 33 anos, era estudante universitária. Aos sete anos de idade foi 

diagnosticada com craniofaringioma (tumores intracranianos). Ao passar por uma 

cirurgia para remover os tumores, tornou-se cega.  

Marcos tinha 63 anos. Formado em Direito, exercia uma função importante 

junto a uma entidade voltada para os deficientes visuais. O participante foi 

diagnosticado com glaucoma congênito ao nascer. Ele possuía um baixo resíduo 

visual, de modo que conseguia distinguir o claro, o escuro e as cores. Aos sete anos 

de idade se tornou cego. 

 No momento da entrevista, Pedro tinha 29 anos. Formado em Geografia, ele 

exercia a profissão de professor na rede estadual do Rio Grande do Norte. Ao 

nascer prematuro, foi colocado numa incubadora para que pudesse se desenvolver 

melhor. Todavia, a equipe médica não tomou os cuidados necessários e a falta de 

proteção nos olhos ocasionou sua cegueira.  

Lucas tinha 41 anos. Formado em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, 

trabalhava como revisor de textos Braille. No momento de seu nascimento, a falta de 

oxigenação no parto, por um erro médico, ocasionou a sua cegueira.  
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1.3 Revisão bibliográfica no Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES) 

 

Fizemos um levantamento no Catálogo de Teses & Dissertações, da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tomando 

os seguintes descritores: “narrativas de pessoas cegas”, “deficiente visual” e “pessoa 

cega” chegamos aos números que reunimos no quadro abaixo: 

 
Quadro 1. Levantamento no Catálogo de Teses e Dissertações (antes da aplicação 

dos filtros) 

 Narrativas de 
pessoas cegas 

Deficiente visual Pessoa cega 

Trabalhos 
encontrados 

 0 229 51 

Fonte: Banco de dados do pesquisador, 2017. 

 

Ao percebermos o número expressivo de trabalhos, colocamos três filtros na 

pesquisa, com o objetivo de otimizar a busca. O primeiro deles foi o “ano de 

publicação”, delimitamos que os trabalhos pesquisados se encontrariam no intervalo 

entre 2013 e 2017, porque antes de 2013 o catálogo apresentava apenas o nome do 

autor, o título do trabalho, o resumo e a instituição na qual o trabalho foi 

desenvolvido. Já os trabalhos publicados entre 2013 e 2017 constavam na 

plataforma na íntegra.   

O segundo filtro foi “grande área de conhecimento”. Escolhemos as ciências 

humanas, e optamos por “educação” uma vez que esta é a nossa área de estudos. 

Ao aplicarmos esses filtros, os se números reduziram. Para o descritor “deficiente 

visual” houve um decréscimo para 16 (dezesseis), e para o termo “pessoa cega” o 

número resultou em 7 (sete) trabalhos, conforme se pode observar no Quadro 2: 

 

Quadro 2. Trabalhos encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações (com filtros). 

 Narrativas de 
pessoas cegas 

Deficiente visual Pessoa cega 

Trabalhos 
encontrados 

 0 16 7 

Fonte: Banco de dados do pesquisador, 2017. 

 

Ao chegarmos ao número de vinte e três trabalhos, procedemos da seguinte 

forma: líamos o resumo e, quando necessário, líamos a metodologia ou os 

resultados das entrevistas, a fim de detectar se havia ou não a legitimação das 

vozes das pessoas com deficiência visual. O intuito, ao fazer esse levantamento, foi 
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perceber se as teses e as dissertações produzidas entre os anos de 2013 e 2017 

davam ou não visibilidade às vozes das pessoas com deficiência visual, tendo em 

vista suas contribuições para o processo de ensino inclusivo.  

Nessa amostra de 23 (vinte e três) trabalhos selecionados, obtivemos 20 

(vinte) dissertações de mestrado e 3 (três) teses de doutorado. Ao analisar as teses 

e dissertações, percebemos quatro categorias de trabalhos recorrentes: 

1. Pesquisas bibliográficas e históricas: 8 (oito) trabalhos; 

2. Pesquisas que dão visibilidade a voz de professores de alunos com 

deficiência, ou observações do pesquisador: 4 (quatro) trabalhos; 

3. Pesquisas que dão visibilidade à voz de deficientes visuais, mas sem uma 

relação direta com o contexto escolar: 5 (cinco) trabalhos; 

4. Pesquisas que dão visibilidade a voz de pessoas com deficiência visual, no 

contexto escolar: 6 (seis) trabalhos. 

Dentre as teses e as dissertações que possuem como foco uma pesquisa 

bibliográfica ou histórica, destacamos: a abordagem da cegueira, relacionando-a a 

aspectos históricos da educação das pessoas com deficiência visual e de políticas 

públicas como um direito à educação; uma pesquisa no campo da história do 

Instituto de Cegos do Brasil; a análise das políticas públicas de inclusão do 

município de Manaus; a educação não formal e as tecnologias sociais presentes na 

inclusão de pessoas com deficiência visual; a análise das políticas públicas de 

leitura “Proler” em Uberaba; um estudo histórico sobre a compensação no 

desenvolvimento da pessoa cega; um estudo teórico, à luz da psicanálise a respeito 

da cegueira; uma pesquisa bibliográfica e documental, apresentando os aspectos 

históricos e conceituais da inclusão social. 

Dentre os trabalhos que dão visibilidade às vozes dos professores de alunos 

com deficiência, e às observações do pesquisador, evidenciamos: um trabalho a 

respeito da percepção dos professores sobre sua qualificação profissional; uma 

investigação a respeito do uso das tecnologias da informação e comunicação, 

aplicadas como tecnologia assistiva na construção do conhecimento dos alunos com 

deficiência visual; os desafios do processo de alfabetização de pessoas com 

deficiência visual e um estudo que parte das observações da pesquisadora sobre o 

direito da pessoa cega a educação infantil. 

Dentre os trabalhos que dão visibilidade às vozes dos participantes, mas que 

não apresentam uma relação direta com o contexto escolar, podemos destacar: a 
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investigação sobre a inclusão da pessoa cega na sociedade; a investigação clínica, 

contando com as narrativas das pessoas cegas para avaliar o desenvolvimento na 

formação dos participantes deficientes visuais; a ressignificação da memória dos 

sujeitos da pesquisa através de suas percepções e memórias na/da cidade; o estudo 

sobre como as pessoas cegas interagem, relacionam-se, amam e pensam o futuro e 

o estudo sobre o consumo cultural de pessoas cegas. 

Dentre as dissertações e as teses que davam visibilidade às vozes das 

pessoas cegas numa relação direta com o contexto escolar, destacamos: o ensino 

da Química para o deficiente visual; os modos de apropriação da Língua Inglesa por 

uma aluna cega matriculada nas salas comuns do Ensino Fundamental na rede 

regular de ensino; uma análise sobre a acessibilidade de leitura do Mecdaisy5 

partindo das vozes dos leitores cegos; a investigação sobre os obstáculos 

vivenciados por alunos cegos, de sete a quatorze anos, no processo de inclusão na 

escola; o uso da audiodescrição como um recurso que visa tornar acessível ao 

público deficiente visual conteúdos imagéticos, produzidos no âmbito educacional e 

cultural; uma dissertação desenvolvida a partir das narrativas autobiográficas do 

autor, que é cego. 

Dessa forma, em uma amostra total de 23 (vinte e três) trabalhos (incluindo 

teses e dissertações), quase metade (48%) dos trabalhos dão visibilidade às vozes 

das pessoas deficientes visuais nas investigações, dos quais 26% discutem as 

experiências de alunos cegos, em contextos escolares. Elaboramos o gráfico abaixo 

para evidenciar os números encontrados no levantamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 “O Mecdaisy permite a navegação facilitada pelos livros e maior interação no momento da leitura, 

possibilitando a localização de termos e palavras, navegação ágil pelo índice do livro, inclusão de 
notas, tudo isso através de orientações verbalizadas pelo próprio sistema”. TECNOLOGIAS DA 
EDUCAÇÃO. O que é Mecdaisy e como funciona?. Disponível em: 
<http://libereductec.blogspot.com.br/2012/11/o-que-e-o-mecdaisy-e-como-funciona.html>. Acesso: 24 
jan. 2018. 
 

http://libereductec.blogspot.com.br/2012/11/o-que-e-o-mecdaisy-e-como-funciona.html
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Gráfico 1: Levantamento de teses e dissertações sobre a temática “deficiência visual”. 
 

 
 
Fonte: Dados do levantamento, 2017. 

 

Percebemos, assim, que 26% dos trabalhos encontrados no levantamento da 

CAPES, possibilitam que as pessoas cegas, que são as reais interessadas no seu 

processo de ensino, possam falar sobre suas experiências escolares. 

Além dos trabalhos encontrados no catálogo da CAPES, encontramos como 

produção do GRIFARS-UFRN-CNPq, um trabalho sobre a história de vida de um 

graduando cego do curso de Pedagogia (XAVIER, 2009). O autor lembra que após 

ser solicitado por outros colegas do curso, para que lhes contassem sua história de 

vida para seus TCC, chegou ao seguinte questionamento: “será que se eu mesmo 

refletisse sobre as minhas condições de inclusão, na universidade, poderia fazer de 

minha experiência um objeto de pesquisa?” No seu TCC, ele reflete acerca do seu 

processo de inclusão na academia, suas lutas e suas conquistas. 

Portanto, é nesse cenário de trabalhos, que dão visibilidade às narrativas 

autobiográficas de pessoas com deficiência visual, que nos situamos, não com 

objetivo de afirmar que a nossa pesquisa é inédita, mas com o objetivo de contribuir 

para a produção científica nesse cenário.  

TESES E DISSERTAÇÕES

Pesquisas bibliográficas e 
históricas

Pesquisas que dão visibilidade a 
voz dos professores ou as 
observações do pesquisador.

Pesquisas que dão visibilidade a 
voz dos participantes, num 
contexto não escolar.

Pesquisas que dão visibilidade a 
voz dos participantes, num 
contexto escolar.

35%

17%22%

26%
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No levantamento na CAPES, o que chama a atenção é o expressivo número 

de trabalhos desenvolvidos com base em pesquisas bibliográficas e históricas. 

Percebemos que estes trabalhos não oportunizam que os reais interessados se 

posicionem acerca de suas dificuldades e suas necessidades no contexto escolar. 

Apesar dessa lacuna em tais trabalhos, nosso intuito não é criticá-los, uma vez que 

eles também contribuem para o avanço da ciência. Nossa intenção é evidenciar a 

importância das pesquisas que foram desenvolvidas numa perspectiva horizontal, na 

qual foi possível ouvir e dar visibilidade as experiências das pessoas com deficiência 

visual que participaram do estudo. 

 

 

1.4 Entrevistas narrativas autobiográficas 

 

Segundo Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016), as narrativas na primeira 

pessoa se estabeleceram há quase um século como fontes valiosas no campo da 

pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais, contribuindo, principalmente, para o 

avanço da pesquisa qualitativa e interpretativa. No entanto, houve períodos nos 

quais as narrativas estiveram em declínio (1940-1970), revigorando-se a partir da 

década de 1980, com o “retorno do sujeito”. Reconhecendo essa ascensão das 

narrativas nos últimos anos, Jovchelovitch e Bauer (2002, p.90) afirmam que, 

O estudo de narrativas conquistou uma nova importância nos últimos 
anos. Este renovado interesse em um tópico antigo- interesse com 
narrativas e narratividade - tem suas origens na Poética de 
Aristóteles- está relacionado com a crescente consciência do papel 
que o contar histórias desempenha na conformação de fenômenos 
sociais. (grifos dos autores). 
 

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), a técnica da entrevista narrativa 

autobiográfica tem origem da palavra latina narrare, que tem o sentido de relatar 

e/ou contar uma história. Sendo um de seus principais objetivos, o desenvolvimento 

de uma situação que facilite ao entrevistado narrar suas próprias experiências no 

seu contexto social. Para Appel (2005) e Jovchelovitch e Bauer (2002), a entrevista 

narrativa autobiográfica é uma metodologia de investigação sócio qualitativa, muito 

potente para compreender as práticas sociais em processos biográficos particulares, 

motivada por uma fuga ao esquema rígido de perguntas/respostas que acontece na 

maioria das entrevistas. 
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 A escolha pela entrevista narrativa autobiográfica (ENA) para a pesquisa com 

pessoas cegas aconteceu por essa se caracterizar como uma metodologia de 

investigação qualitativa, na qual as experiências particulares são priorizadas, 

afastando-nos assim, de metodologias quantitativas, que, comumente, deixam de 

lado a percepção dos participantes sobre os processos de inclusão e de exclusão. 

Nessa perspectiva, concordamos com Bolívar (2014, p.113) quando alega que, “La 

investigación narrativa y (auto)biográfica permite representar um conjunto de 

dimensiones de la experiencia que la investigación formal habitual deja fuera6”. 

O uso das ENA na pesquisa de mestrado foi aprimorado ao longo dos dois 

anos de investigação. Por mais que tivéssemos elaborado formas de aproximação 

com os entrevistados, durante a pesquisa, ela foi se remodelando para atender às 

demandas que emergiam na pesquisa. Sobre esse processo de constante 

desenvolvimento do método, Morin, Ciurana e Motta (2003, p.22) asseguram que, 

“se existe um método, este só poderá nascer durante a pesquisa; talvez no final 

poderá ser formulado, e até em alguns casos formalizar-se”. 

Tendo em vista que nosso trabalho se situa no âmbito da pesquisa 

(auto)biográfica em Educação, seguimos seus princípios epistemológicos, que 

conferem ampla liberdade para estudos pós-disciplinares, conforme sugere Ferrarotti 

(2014b) apud Passeggi e Souza (2017). 

Para a realização das entrevistas com pessoas cegas, inspiramo-nos em 

Schütze (2010); Jovchelovitch e Bauer (2002) e Appel (2005). Conforme 

mencionamos, anteriormente, clarificamos que tanto Jovchelovitch e Bauer (2002), 

quanto Appel (2005), partem dos estudos de Schütze (2010), portanto, convém 

ressaltar a aproximação teórica e metodológica entre esses autores.  

A entrevista narrativa autobiográfica apresenta-se como um método 

específico de coleta de dados, e como tal, ela se desenvolve em três etapas bem 

delimitadas. Apresentamos a seguir, essas etapas nos baseando em Schütze (2010, 

p.212), quando ele sustenta que,   

[...] como primeira parte- a narrativa autobiográfica inicial. Na 

medida em que o objeto da narrativa seja efetivamente a história de 
vida do informante e transcorrendo compreensível de forma que o 
ouvinte possa segui-la, não deverá ser interrompida pelo 
pesquisador-entrevistador. Somente após a indicação de uma coda 
narrativa (por exemplo: “Então, era isso: não muito, mas mesmo 

                                                             
6
 “A pesquisa narrativa e (auto)biográfica permite representar um conjunto de dimensões da 

experiência que a investigação formal deixa de fora”. (Tradução nossa). 
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assim...”), o pesquisador-entrevistador começa suas perguntas. Na 
segunda parte central da entrevista, o pesquisador-entrevistador 

inicia explorando o potencial narrativo tangencial de fios temáticos 
narrativos transversais, que foram cortados na fase inicial em 
fragmentos nos quais o estilo narrativo foi resumido, supondo-se não 
serem de importância; em fragmentos pouco plausíveis e de uma 
vaguidade abstrata, por se tratarem de situações dolorosas, 
estigmatizadoras ou de legitimação problemática para o narrador, 
bem como em fragmentos nos quais o próprio informante demonstra 
não ter clareza sobre a situação [...]. A terceira parte da entrevista 
narrativa autobiográfica consiste, por um lado, no incentivo à 
descrição abstrata de situações, de percursos e contextos 
sistemáticos que se repetem, bem como da respectiva forma de 
apresentação do informante; por outro, no estímulo às perguntas 
teóricas do tipo “por quê?” e suas respostas argumentativas. De 
agora em diante, trata-se de explorar a capacidade de explicação e 
de abstração do informante como especialista e teórico de seu “eu”. 
(grifos nossos). 
 

Sendo assim, compreendemos que na primeira parte da entrevista, o 

entrevistado deve ficar à vontade para discorrer sobre sua história, partindo daquilo 

que ele considera mais importante, não devendo o entrevistador interrompê-lo. O 

entrevistador deverá aguardar o momento no qual fique evidente que o entrevistado 

concluiu sua fala (coda). Na segunda etapa da entrevista, o entrevistador retoma as 

histórias e solicita que o entrevistado fale um pouco mais sobre elas. Por fim, o 

pesquisador deve estimular a(o) participante a descrever abstratamente as situações 

mais recorrentes. 

Tendo essas três etapas como princípios norteadores para conduzir uma 

entrevista, Jovchelovitch e Bauer (2002) as usam com algumas alterações. Eles 

acrescentam uma quarta etapa e nomeiam cada estágio do processo. À primeira 

etapa, denominam “iniciação”, nela, é apresentado ao participante, em termos 

gerais, o objetivo da pesquisa, e solicitada a permissão do entrevistado para gravar 

a entrevista. Ainda nessa primeira fase é necessário explicar a dinâmica da 

entrevista, na qual o entrevistado falará à vontade, sem nenhuma interrupção do 

entrevistador. 

Na segunda etapa, apresentada por Jovchelovitch e Bauer (2002), 

denominada “narração central”, há uma aproximação com a primeira etapa de 

Schütze (2010), na qual não há interrupções da fala do narrador, de modo que o 

entrevistador deve esperar a “coda do entrevistado”, podendo apenas realizar algum 

sinal não verbal, a fim de encorajar o entrevistado a continuar a narração. Caso haja 
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alguma situação que não ficou muito clara, o entrevistador pode tomar nota, e fazer 

o(s) questionamento(s) posteriormente. 

A terceira etapa, intitulada “fase de questionamento”, é o momento no qual a 

escuta aguçada do entrevistador lhe possibilita elaborar questões imanentes, as 

quais podem trazer grandes contribuições para a pesquisa. 

Pergunte apenas questões imanentes, empregando somente as 
palavras do informante. As perguntas se referem tanto aos 
acontecimentos mencionados na história, quanto a tópicos do projeto 
de pesquisa. Traduza questões exmanentes em questões imanentes. 
(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002, p.99). 
 

 Além das perguntas imanentes, nesta etapa, o pesquisador traz as perguntas 

exmanentes7, que são aquelas questões que ele já tinha elaborado antes da 

entrevista, e as converte em questões imanentes.   

A quarta etapa é denominada a “fala conclusiva”, ela se encontra no final da 

entrevista, quando a câmera ou o gravador estiverem desligados. Nesse momento, 

podem surgir discussões interessantes sob a forma de comentários, que ajudam o 

pesquisador na análise dos dados. O pesquisador pode então pedir ao entrevistado 

que dê mais detalhes sobre suas experiências. Nessa fase, é imprescindível o uso 

do diário de campo para sintetizar os comentários informais. 

Segundo Appel (2005), a entrevista narrativa autobiográfica se estrutura em 

três etapas, na primeira etapa acontece a narração principal, na qual o entrevistado 

fala livremente acerca de sua vida, sem ser interrompido pelo pesquisador. O 

entrevistador, deve apenas mostrar que está prestando atenção, através de 

sinalizações, reações emocionais e o apoio não-verbal.  

Na segunda etapa, é permitido fazer as perguntas, essas são feitas em dois 

momentos, no primeiro deles são feitas as perguntas imanentes, que são perguntas 

feitas com base em episódios que não ficaram bem esclarecidos. No segundo 

momento, são feitas as perguntas exmanentes, que são perguntas que já foram 

elaboradas pelo pesquisador com o intuito de compreender assuntos específicos. 

Por fim, na última parte da entrevista, o pesquisador deve perguntar ao 

participante se ainda há algo que ele queira acrescentar, mesmo depois de desligar 

o gravador. Com a conclusão da entrevista, é preciso que o pesquisador mantenha 

comunicação com o participante. 

                                                             
7
 “Questões exmanentes refletem os interesses do pesquisador, suas formulações e linguagem”. 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002, p.97). 
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Segundo Lima, Geraldi e Geraldi (2015), cada pesquisa possui sua própria 

metodologia de investigação, o que a torna única. Dedicamo-nos a clarificar os 

passos metodológicos empreendidos na investigação que resultou esta dissertação. 

Para tanto, além das orientações de Schütze (2010); Appel (2005) e Jovchelovitch e 

Bauer (2002), de como proceder numa ENA, trazemos as nossas próprias 

adaptações e particularidades metodológicas de como desenvolvemos as 

entrevistas. 

Apesar de nos inspirarmos nos estudos, no que tange ao desenvolvimento da 

entrevista narrativa, de Schütze (2010), Jovchelovitch e Bauer (2002) e Appel 

(2005), optamos por nos nortearmos primordialmente a partir de Jovchelovitch e 

Bauer (2002). 

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), a preparação de uma entrevista 

narrativa autobiográfica exige esforço e aprofundamento do pesquisador no campo 

de estudo, devem ser feitas investigações, leitura de documentos etc., para que 

assim, as entrevistas preencham uma lacuna que ainda está vazia no campo de 

estudo. Para Hernández (2017, p.58), “uma pesquisa autobiográfica não é uma 

narração celebratória da experiência do eu, mas um caminho para estabelecer 

relações, revelar vínculos e contribuir com o campo de estudo que propusemos a 

percorrer”. 

No nosso caso, a intenção é contribuir para o avanço de trabalhos que 

privilegiam as narrativas de pessoas cegas na área da Educação. Dessa forma, 

elaboramos algumas perguntas exmanentes, tendo em vista nossos interesses de 

pesquisa, partindo de três questões iniciais, sendo elas: 1. Que experiências 

marcaram a sua vida na escola? 2. Existiu alguém na escola que foi importante para 

seu processo de inclusão escolar? 3. Se houve situações difíceis na escola, como 

você lidou com elas? 

Os participantes foram entrevistados individualmente. Vitória, Pedro e Lucas 

foram entrevistados presencialmente uma vez. Marcos foi entrevistado duas vezes, 

pois percebemos que havia pouco material para ser analisado.  

A escolha dos locais8 da entrevista, como mencionamos anteriormente, foi 

feita pelos participantes, respeitando o critério da comodidade, sendo eleitos seus 

espaços de trabalho ou de estudo.  

                                                             
8
 Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos, Centro de Apoio Pedagógico “Iapissara Aguiar” e 

Escola de Música- UFRN. 
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Antes de irmos a campo, já havíamos conversado com Vitória, com Marcos, 

com Pedro e com Lucas, e explicando o objetivo da pesquisa e solicitando a 

participação deles. O que corresponderia à etapa da “iniciação” de Jovchelovitch e 

Bauer (2002). 

 No dia da entrevista, primeiramente, lemos o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e o Termo de Autorização para uso de Imagens9. Explicamos para 

cada entrevistado como seria a dinâmica da entrevista: no primeiro vídeo ele falaria 

a respeito de si livremente, apresentando-se como achasse conveniente e trazendo 

para a entrevista o que considerasse importante sobre a escola. Esclarecemos, 

como sugere Schütze (2010); Appel (2005) e Jovchelovitch e Bauer (2002), que o 

participante não seria interrompido e que poderia falar livremente, ao final, caso 

fosse necessário, faríamos algumas perguntas para esclarecer o que não havíamos 

entendido. 

Após a gravação da “narração central”, paramos a gravação e fizemos as 

perguntas imanentes que surgiram a partir dessa primeira narração. Logo em 

seguida, voltamos a gravar o que os participantes nos contavam. É necessário 

esclarecer que a cada pergunta, interrompíamos a gravação, com o intuito de dar 

uma pausa ao participante, facilitar a conversa e, posteriormente, a transcrição. 

Nessa “fase de questionamentos”, além das perguntas imanentes, também 

trouxemos perguntas exmanentes, convertendo-as em imanentes, assim como 

sugere Jovchelovitch e Bauer (2002). 

Adotamos como estratégia, para elaborar as perguntas imanentes, anotar no 

diário de campo assuntos de nosso interesse para que ao final da gravação 

pudéssemos fazer essas perguntas de esclarecimento. Anotamos no diário de 

campo o seguinte: o participante narrou que os dias de avaliação eram muito 

angustiantes, já que suas provas em Braille não chegavam a tempo. No intuito de 

compreender como ele enfrentou essa situação, elaboramos a seguinte pergunta 

imanente: Marcos, o que te fazia ter forças para lidar com essa angústia? (CRUZ, 

DIÁRIO DE CAMPO, 2017). 

No desenvolvimento da entrevista, procuramos estabelecer com os 

participantes uma relação de horizontalidade, defendida por Freire (1987, p.46) ao 

afirmar que, “[...] o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um 

                                                             
9
 Os referidos termos constam no anexo A e B. 
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pólo no outro é consequência óbvia”. Para tanto, na realização da entrevista, não 

nos colocamos num patamar de superioridade, longe disso, colocamo-nos no lugar 

de quem também está aprendendo e se formando com as narrativas dos 

entrevistados. 

Por fim, com a câmera desligada, perguntávamos ao participante se havia 

mais algum detalhe que considerasse interessante acrescentar à sua narrativa. 

Agradecíamos a colaboração e perguntávamos se seria possível um contato futuro 

para sanar alguma dúvida, recolher outras histórias e oferecer um feedback das 

suas narrativas. Todos consentiram.  

Ressaltamos que além das narrativas obtidas na ENA, que permitiram a 

feitura desta dissertação, também utilizamos as narrativas de Marcos, que se 

encontram no nosso TCC, no entanto, partindo para novas análises.  

 No desenvolvimento da pesquisa que resultou nesta dissertação utilizamos as 

fontes primárias. Sobre essas fontes, Ferrarotti (2014b, p.40) afirma que, “[...] os 

materiais biográficos primários, isto é, as narrativas autobiográficas recolhidas 

diretamente por um investigador no quadro de uma interação primária (face to face)”. 

 

 

1.5 Transcrição e análise dos dados 

 

Concluídas as quatro entrevistas, fizemos a transcrição que exige do 

pesquisador uma boa compreensão do material coletado, proporcionando um fluxo 

de ideias que contribuem para a análise do texto, assim como reconhecem 

Jovchelovitch e Bauer (2002). 

Por questões éticas, no momento das transcrições optamos por suprimir o 

nome das instituições e nomes de pessoas que os participantes mencionam nas 

narrativas. Quando eles se referirem a uma escola, amigo ou professor, 

sinalizaremos da seguinte forma: (escola 1), (amigo 1) e (professor 1). A única 

instituição que mencionamos o nome é o IERC/RN, pois obtivemos autorização para 

mencionar a referida instituição no trabalho. 

Foram realizados vinte e dois vídeos das entrevistas, chegando a um total de 

uma hora, sete minutos e trinta e nove segundos de gravação: Lucas 22min 20s, 

Vitória 16min 20s, Pedro 15min 59s e Marcos 13min 40s. Suas falas transcritas 
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resultaram num total de vinte páginas, escritas na fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5.  

Para atender aos princípios éticos da pesquisa com pessoas cegas, 

devolvemos aos participantes, por e-mail, as transcrições de suas narrativas, tendo 

em vista que os quatro participantes fazem uso de leitores de tela, para que 

sugerissem as modificações que julgassem necessárias. 

No dia 25 de junho de 2017 enviamos as narrativas por e-mail para os quatro 

participantes, contudo, até o presente momento apenas um participante retornou o 

e-mail, com as alterações das narrativas. Devido à demora do retorno dos demais 

participantes, algo compreensível devido à rotina atribulada dos participantes, 

optamos pela utilização da comunicação via telefone para lermos a transcrição de 

suas narrativas. (CRUZ, DIÁRIO DE CAMPO, 2017). 

Primeiramente, telefonamos para os participantes e explicamos que o objetivo 

do telefonema seria proporcionar-lhes o acesso às suas narrativas para que 

tivessem a liberdade para alterar o texto, perguntamos também se eles tinham 

tempo disponível para ouvir a leitura através de uma chamada de voz, todos 

consentiram. 

Lemos para eles suas narrativas. Na medida em que eles nos orientavam a 

alterar alguma passagem, colocávamos a ligação no modo “viva-voz” e com o auxílio 

de outro celular, gravávamos em áudio o que sugeriam.  

Além dos telefonemas, comunicávamos com os participantes através de 

mensagens de texto e de voz, por meio do “WhatsApp”, quando surgia alguma 

dúvida acerca de suas narrativas. Não conseguimos mensurar a quantidade de 

contatos por meio desse aplicativo, mas realizamos inúmeras conversas por meio 

desse veículo. Pedro, ao final de uma ligação, disse-nos o seguinte: “eu fiquei 

lisonjeado com essa releitura do texto, porque em entrevistas anteriores não houve 

isso. Entrevistavam-nos no Instituto e nunca deram retorno”. (CRUZ, DIÁRIO DE 

CAMPO, 2017). 

Pudemos perceber na entonação de sua voz, a alegria que expressou ao 

dizer essa frase, tendo em vista que ele nunca tomou conhecimento dos fins das 

entrevistas concedidas. Após expressar esse contentamento, ele solicitou que o 

comentário fosse inserido no trabalho, para que os pesquisadores percebessem a 

importância desse retorno para o entrevistado. 
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Concluídas as transcrições, encaminhamo-nos para a próxima etapa do 

trabalho: a análise dos dados. Essa etapa da pesquisa pode ser a mais temida, a 

mais prazerosa ou uma mistura dessas duas sensações. Talvez essas sensações 

aconteçam, porque, “a fase de analisar os dados, na execução de uma pesquisa 

científica, seja um dos momentos mais nevrálgicos e a escolha do método ou da 

técnica para a sua realização necessite do pesquisador muita atenção e cuidado”. 

(CAMPOS, 2004, p. 611). 

Segundo Campos (2004), nas pesquisas qualitativas, a escolha do método e 

das estratégias para análise dos dados tem como incumbência o desenvolvimento 

de um olhar aberto e complexo sobre esses dados, tendo em vista a diversidade de 

significados atribuídos, por parte dos participantes, às experiências narradas. 

Nas análises nos dedicamos a identificar nas falas dos participantes os 

significados mais recorrentes, organizando-os em torno de categorias temáticas, que 

se revelam como categorias comuns entre os participantes. 

As análises foram desenvolvidas a partir do que defendem Jovchelovitch e 

Bauer (2002) e Goss (2010) acerca da análise temática. No primeiro momento, 

organizamos um quadro com três colunas, dispusemos as narrativas dos 

participantes na íntegra, em uma primeira coluna. Em seguida fizemos a primeira 

redução do texto e dispusemos na segunda coluna. Por fim, na terceira coluna 

colocávamos algumas palavras chaves que condensavam a essência da narrativa. 

Ao término desse processo, chegamos às seguintes categorias temáticas: “relações 

com a escola regular e especial”, “estratégias de enfrentamento” e “tutores de 

resiliência”. 

 
Quadro 3. Exemplo de condensação das narrativas dos participantes 

EXCERTO 1ª Redução 2ª Redução 

Um colega de sala, muitas vezes um 
professor me perguntava se eu estava 
precisando de alguma coisa, e 
raramente eu dizia que sim, e quando 
eu dizia que precisava ir a um 
banheiro ou comprar um lanche, eu 
normalmente encontrava o auxílio. 
Muitas vezes, também recebi não, 
alguém dizia que estava apressado, 
alguém dizia que estava indo embora, 
ou simplesmente não me ouvia. Para 
que eu pudesse vencer essas 
dificuldades, mediante esse 
isolamento que estava acontecendo 

O participante revela que 
para se locomover na 
escola, muitas vezes ele 
foi auxiliado, e muitas 
vezes, não recebia a ajuda 
necessária. Porém, ele 
não se abatia com essa 
adversidade, e persistia na 
busca de alguém para 
ajudá-lo. 

Importância da 
persistência na 
busca de tutores 
de resiliência. 
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comigo, eu me energizava de forças 
de vontade e reconhecia que eu 
também tenho a responsabilidade de 
ter uma atitude. E eu tendo essa 
necessidade, armava a bengala e saia 
caminhando naquela disposição de 
abordar a primeira pessoa que eu 
encontrava, e dessa forma eu agia, 
em busca de alguém para me auxiliar. 
E procurava essa ajuda em um, 
quando esse primeiro já me atendia, 
ótimo. Mas quando primeiro me dava 
não, o segundo me dava não, o 
terceiro não, mas eu continuava 
insistindo e alguém sempre me 
ajudava. (MARCOS, ENA, 2017). 

Fonte: Fontes da pesquisa, 2017. 

 

Segundo Campos (2004), os eixos temáticos de uma pesquisa podem ser 

desencadeados de maneira apriorística ou não apriorística. Quando a abordagem é 

apriorística o pesquisador, antes de iniciar a pesquisa, já possui interesses definidos 

para os eixos temáticos. Ao optar por uma categorização não apriorística, há o 

surgimento de um contexto proveniente do que os participantes falam: “o que 

inicialmente exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material analisado e às 

teorias embasadoras, além de não perder de vista os objetivos da pesquisa”. 

(CAMPOS, 2004, p. 614). 

Optamos por uma análise que se dá de modo não apriorístico. Dessa forma, 

não limitamos a possibilidade de “mergulhar” em novas experiências que os 

participantes têm a revelar. Colocamo-nos em um nível de expectativas que nos 

levou a pensar e a refletir acerca de cada narrativa, sem a necessidade de ter eixos 

prévios.  

A verdade é que não existem fórmulas mágicas que possam orientar 
o pesquisador na categorização, e que nem é aconselhável o 
estabelecimento de passos norteadores. Em geral, o pesquisador 
segue seu próprio caminho baseado nos seus conhecimentos 
teóricos, norteado pela sua competência, sensibilidade, intuição e 
experiência. (CAMPOS, 2004, p.614). 
 

Portanto, entendemos que na análise dos dados é necessário que o 

pesquisador apresente uma versatilidade metodológica, sem esquecer a sua 

sensibilidade investigativa. 

Em síntese, apresentamos, neste capítulo, a metodologia utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa. Iniciamos com nossa narrativa autobiográfica, na qual 
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discorremos o encontro com o objeto de estudo, com a pesquisa (auto)biográfica e 

com os participantes. Posteriormente realizamos a identificação do local em que 

fizemos as entrevistas, fizemos uma breve caracterização dos participantes e 

situamos o levantamento realizado no Catálogo de Teses e Dissertações, no qual 

pudemos perceber que muitos trabalhos dão visibilidade às narrativas de pessoas 

cegas. Com o intuito de colaborar com esse cenário, o nosso trabalho traz uma 

discussão acerca da entrevista narrativa autobiográfica, compreendida como um 

método de investigação qualitativa e interpretativista. Por fim, discorremos como as 

entrevistas foram feitas, transcritas e analisadas. 
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2 PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA10 EM EDUCAÇÃO 

 

 

2.1 Desmitificando a objetividade com base na experiência 
 

É chato chegar a um objetivo num instante 
Eu quero viver essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
(Metamorfose ambulante, Raul Seixas) 

 

 

Segundo Edgar Morin (1996b), o conhecimento científico respaldava-se 

outrora em dois fundamentos: a objetividade dos enunciados científicos, 

estabelecida através das verificações empíricas, e a coerência lógica das teorias,  

Era nesta base que a escola de Viena, animada pelo ódio à filosofia 
considerada como discurso vazio, pensava poder estabelecer um 
conhecimento sólido sobre fundamentos seguros. [...] Pode dizer-se 
que a epistemologia anglo-saxônica dos anos 50-60 descobriu 
(redescobriu) que nenhuma teoria científica pode pretender-se 
absolutamente certa. Popper, artesão capital desta evolução, 
transformou o próprio conceito de ciência, que deixou de ser 
sinônimo de certeza para se tornar sinônimo de incerteza [...]. 
(MORIN, 1996b, p.14-15). 
 

 Esse comentário lapidar de Edgar Morin nos permite compreender que havia, 

e ainda há, a valorização de ciências sustentadas em dados “objetivos”, por se 

acreditar que os resultados das pesquisas dessas áreas da Ciência possuem mais 

credibilidade, já que os dados obtidos estão “sempre certos” e não sofrem 

interferências do pesquisador/cientista. Nesse sentido, Lima, Geraldi e Geraldi 

(2015, p.19) afirmam: 

Muitas pesquisas realizadas ainda hoje se valem de um referencial 
teórico-metodológico que decorre da crença em uma suposta 
objetividade capaz de conferir confiabilidade e autoridade à medida 
que o pesquisador não se deixe envolver pela realidade que 
pesquisa. Daí a importância atribuída aos instrumentos utilizados, 
cuja neutralidade e cuja não orientação são geralmente 
pressupostas. Acredita-se, com isso, ser possível assegurar uma 
maior validade aos achados [...]. 
 

Percebemos que é necessária a desmistificação da objetividade que há em 

torno da ciência, já que é inevitável que as pesquisas sofram influência do 

                                                             
10

“El empleo extendido en Brasil com paréntesis- (auto)biografia quiere integrar ambas dimensiones o 
fuentes: las biográficas y las autobiográficas”. (BOLÍVAR, 2014, p.115). O emprego estendido no 
Brasil com parênteses- (auto)biografia, quer integrar as dimensões ou fontes: biográficas e 
autobiográficas. (Tradução nossa). 
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pesquisador, pois se tratando de uma atividade humana, não há como o 

pesquisador anular suas experiências na construção científica. Acreditamos que ao 

trazer as experiências para o desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador traz mais 

confiabilidade para a produção da ciência, uma vez que ele está dissertando acerca 

de algo sobre o qual tem propriedade. Assim sendo, Morin, Ciurana e Motta (2003, 

p.19) alegam que:  

Após as experiências realizadas pelas ciências e pela filosofia no 
século XX, ninguém pode basear um projeto de aprendizagem e 
conhecimento num saber definitivamente verificado e edificado sobre 
a certeza. Tampouco se pode ter a pretensão de criar um sistema 
absoluto de proposições possíveis ou o sonho de escrever o último 
livro em que esteja contida a totalidade da experiência humana. 
 

Sabemos que as ciências são distintas, o que torna necessário o uso de 

métodos diversos de investigação, desse modo, não há sentido na afirmação de que 

há um único método científico, uma vez que as ciências são múltiplas e 

multifacetadas. Do mesmo modo, acreditar que os dados objetivos são os únicos 

que podem ser considerados para o desenvolvimento da ciência configura-se numa 

grande ilusão, tendo em vista a riqueza e profundidade que os dados subjetivos 

podem revelar. 

Segundo Sheldrake (2014) a “visão científica do mundo” não é objetiva, nem 

muito menos inegável, tendo em vista que a ciência é uma atividade humana, 

portanto, propensa à subjetividade, às incertezas e à interferência dos cientistas. O 

autor discute sobre a necessidade de romper com o mito que há entorno do 

cientista, “as pessoas imaginam que os cientistas atingem um nível sobre-humano 

de objetividade. Essa crença é mantida pelo ideal de conhecimento desvinculado do 

corpo, que não é afetado por ambições, esperanças, temores e outras emoções”. 

(SHELDRAKE, 2014, p. 332). Dessa forma, a incerteza presente nos dados 

subjetivos passa a ser percebida como uma realidade presente até mesmo nos 

dados objetivos, pois 

[...] a lógica, instrumento conceptual de todo o conhecimento e que 
deve controlar a coerência dos discursos e sistemas de ideias, 
coloca hoje problemas no próprio seio do conhecimento científico ao 
levantar-lhe incertezas exactamente onde fornecia a certeza. 
(MORIN, 1996b, p.30). 
 

 Salientamos que ao nos referirmos à incerteza presente nas ciências, não 

trazemos uma conotação negativa do termo, contrariamente, entendemos a 

incerteza como algo necessário para o desenvolvimento da humanidade, portanto da 
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ciência. Isso porque a incerteza nos leva a um estado de constante investigação e 

reflexão a respeito de um determinado conhecimento, eximindo a pretensão de que 

já sabemos tudo, pois há a desconstrução de que as teorias estão completas e 

concluídas. Posto isto, a incerteza promove uma revolução nas ciências, pois,  

A ambiguidade de expressão e descontinuidade de certos 
fenômenos se transforma em argumentos científicos importantes que 
ultrapassam o espaço da física quântica. Permitem problematizar a 
suposta exatidão de certas áreas da ciência (chamadas de ciências 
exatas) tanto quanto legitimam e oferecem um lugar ao sol a 
domínios do conhecimento que eram tidos como aquém da ciência 
oficial por tratarem de fenômenos e processos não formalizáveis, 
mutantes e de difícil mensuração. (ALMEIDA, 2014, p.51). 
 

Aceitando-se a incerteza nas ciências, podemos conceber o método não 

como algo rígido, no qual é imposto um padrão único de investigação, que deve ser 

utilizado pelos pesquisadores-cientistas como uma prescrição. Nesse sentido, Morin, 

Ciurana e Motta (2003, p.17) reconhecem que “nada mais distante de nossa 

concepção do método do que aquela visão composta por um conjunto de receitas 

eficazes para chegar a um resultado previsto”. 

A pesquisa (auto)biográfica abre a possibilidade de se desenvolver uma 

investigação pautada na incerteza e, portanto, na complexidade, sem enrijecer os 

passos do pesquisador, de modo que ele possa usar da liberdade de fazer seus 

próprios ajustes metodológicos. Percebemos essa aproximação entre a pesquisa 

(auto)biográfica e o método complexo ao nos depararmos com o que afirma Almeida 

(2014, p.59): 

Aberto e em construção, o método complexo se distancia de uma 
pragmática e sugere princípios reorganizadores do pensamento. Não 
permite inferir um protocolo normativo, nem uma metodologia de 
investigação. [...] mas insufla o cientista a, de posse de princípios 
fundamentais e gerais, ensaiar seus próprios caminhos técnicos e 
metodológicos de fazer ciência, educação e pesquisa. 

  

 Magno e Martins (2016) também percebem a aproximação teórica entre o 

método complexo e a pesquisa (auto)biográfica, tendo em vista que ambos 

reconhecem a singularidade que há nas experiências das pessoas. Essa 

aproximação contribui para o desenvolvimento da pesquisa em educação, pautada 

em uma “lógica de pensamento capaz de apreender a complexidade das 

experiências, transitando entre pessoas, histórias, tempos e contextos e 

conhecimentos ressaltando partes e particularidades simultaneamente com o todo e 

a globalidade”. (MAGNO e MARTINS, 2016, p.7-8). 
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Passeggi e Souza (2017) afirmam que a abordagem autobiográfica, por ir 

contra correntes positivistas e colonizadoras, valorizaria e assumiria, 

epistemologicamente, uma tríplice aposta: uma aposta epistemopolítica, uma aposta 

pós-colonial e uma aposta pós-disciplinar. A aposta epistemopolítica não dissocia 

epistemologia e posicionamento político, a aposta pós-colonial coloca no centro do 

processo a capacidade de reflexão do cidadão “comum”; a aposta pós-disciplinar, 

respaldada em Franco Ferrarotti, reconhece que o método biográfico está além dos 

compartimentos disciplinares, interdisciplinar ou multidisciplinar, que devido a 

complexidade do humano a pesquisa pode buscar conhecimentos onde elas se 

encontram, na Literatura, nas Ciências, ou na Poesia, opondo-se aos padrões 

positivistas de investigação. 

A pesquisa (auto)biográfica, propondo-se a compreender a subjetividade 

presente nas narrativas autobiográficas, reconhece a incerteza e o inacabamento 

dessas narrativas, considerando-as  em constante processo de ressignificação, pois 

o que é dito hoje por um participante, em um  momento posterior da sua vida, pode 

assumir novos contornos e significações. Esse entendimento coincide com “a 

compreensão do homem, apontado por Morin (2006) como ser inacabado em busca 

da completude, consciente que jamais poderá alcançá-la”. (MAGNO e MARTINS, 

2016, p.2). Nessa perspectiva, o inacabamento das narrativas é um reflexo do 

inacabamento humano. Nesse sentido, Lima, Geraldi e Geraldi (2015, p.39) 

complementam que “cada um de nós é singular e inconcluso por natureza, assim 

como os acontecimentos do mundo da vida e, portanto da escola, que são também 

irrepetíveis e inacabados”. Assim, fazer ciência não é apenas contabilizar as 

amostras de um tubo de ensaio, mas sim, analisar as narrativas dos indivíduos, que 

são marcadas pela efemeridade, incerteza e inacabamento, pois, 

[...] assumir uma atitude dialogal diante dos fenômenos e não uma 
postura estritamente analítica de dissecação do cadáver configura 
uma das tendências da ciência; aceitar o paradoxo, a incerteza e o 
inacabamento como propriedades dos fenômenos e do sujeito-
observador, uma sugestão desafiadora; admitir que o erro parasita o 
ato de conhecer. (ALMEIDA, 2014, p.43). 
 

 Por conseguinte, o erro pode ser visto como um elemento essencial para a 

ampliação do conhecimento. Todavia, nem sempre entendemos o erro como algo 

construtivo. Nesse sentido, Morin, Ciurana e Motta (2003, p.25) sustentam que, 

Constatamos que a vida comporta inúmeros processos de detecção 
e repressão do erro, e o extraordinário é que a vida também 



43 
 

comporta processos de utilização do erro, não só para corrigi-los, 
mas também para favorecer o surgimento da diversidade e da 
possibilidade de evolução.  
 

 Destarte, nesse trabalho não tememos o erro, já que ele é fundamental para a 

evolução do pensamento e da ciência. Seguindo esse entendimento, adotamos uma 

escrita ativa como forma de evidenciar a subjetividade presente na nossa fala, no 

nosso modo de pensar e no nosso modo de ser humano, não tendo medo de errar e 

tendo em vista que “ao escrever na voz passiva (“pegou-se um tubo de ensaio”) e 

não na voz ativa (“peguei um tubo de ensaio”) os cientistas tentavam enfatizar sua 

objetividade, mas atualmente muitos abandonaram esse fingimento”. (SHELDRAKE, 

2014, p.332). 

Nesse sentido, Sheldrake (2014, p.314) alega que “todos os cientistas sabem 

que a escrita na voz passiva é artificial; afinal, eles não são meros observadores, 

mas sim pessoas que fazem pesquisa”. Segundo o autor, pesquisadores como Isaac 

Newton, Michael Faraday e Charles Darwin usavam a voz ativa entre os anos de 

1920 e 1970 quando acontece o ápice da valorização da voz passiva. 

Admitindo que o ser humano esteja em constante evolução, é preciso que o 

desenvolvimento de pesquisas, que dão visibilidade à experiência humana, repleta 

de incertezas, erros, acertos, avanços, retrocesso e inacabamentos, considere o 

exposto acima, pois, assim, será possível acompanhar a marcha da humanidade.  

 

 

2.2 Método biográfico e subjetividade11 

 

Quantos cegos são precisos para fazer uma cegueira?
12

. 
José Saramago (1995, p. 131) 

 

 Ferrarotti (2014b), nos anos 1950, ao fazer um levantamento sobre as 

consequências humanas provocadas pelo desenvolvimento econômico e pela 

modernização técnica, percebe que mesmo as investigações sociológicas possuindo 

uma metodologia rígida de pesquisa não conseguiam chegar a resultados 

satisfatórios das problemáticas investigadas. O autor afirma que passou assim a 

                                                             
11

 Parte dessa seção foi extraída do nosso trabalho “Pesquisa (auto)biográfica: o empoderar das 
vozes”, publicado nos anais do evento “I Congresso Internacional de Memória e Educação: Narrativas 
(Auto)biográficas”. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/clio/images/Caderno-de-Resumos-

Completo.pdf >. Acesso: 25 jan. 2018. 
12

 Fala de um personagem do romance “Ensaio sobre a Cegueira” de Saramago (1995). 

http://coral.ufsm.br/clio/images/Caderno-de-Resumos-Completo.pdf
http://coral.ufsm.br/clio/images/Caderno-de-Resumos-Completo.pdf
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considerar o método biográfico como nova metodologia de investigação, pautada na 

subjetividade, numa perspectiva qualitativa. Para Josso (2014, p.65), os 

participantes, ao narrar suas histórias, tomam consciência de que a narrativa não é 

objetiva, quando  

[...] tomam consciência de que a objetividade da narrativa é uma 
ilusão e de que o interesse na construção do percurso reside 
precisamente no seu caráter eminentemente subjetivo; isso, visto 
que se trata de conhecer e compreender os significados que cada 
um atribuiu ou atribui em cada período de sua existência aos 
acontecimentos e situações que viveu. 
 

 Devido ao método biográfico trazer uma profundidade na investigação, 

Ferrarotti (2014) considera como uma falsa pergunta o seguinte questionamento: 

“Quantas biografias são necessárias para compreender um todo social?” 

Entendendo que o método biográfico, como um método de investigação, não permite 

quantificação, o autor faz a seguinte ressalva:  

O caráter reconfortante dos métodos quantitativos e a serenidade 
aparente que eles transmitem, com a exatidão superficial e 
enganadora dos números, estão diretamente ligados ao seu poder de 
exorcizar os aspectos qualitativos da experiência humana, à negação 
da vida enquanto opção e drama. (FERRAROTTI, 2014a, p. 92). 
 

 Em contrapartida, uma investigação que tenha o método biográfico como eixo 

norteador é notadamente uma pesquisa que respeita e que valoriza a experiência 

humana, pois possibilita que os participantes tragam informações e reflexões que, 

provavelmente, não aconteceriam, com o uso de questionários com perguntas 

fechadas e objetivas. Tais questionários tendem a perder a riqueza de experiências 

e de reflexões que os participantes trazem quando narram. O ideal é que possam 

seguir 

[...] uma proposta mais flexível de investigação para a construção de 
conhecimentos, na qual eles possam narrar suas experiências e suas 
percepções, apresentar os fatos que foram representativos em sua 
trajetória de vida, assim como refletir criticamente sobre os 
acontecimentos [...]. (CRUZ, 2015, p.18-19). 
 

Passeggi (2010, p.112) compreende que a importância epistemológica da 

pesquisa (auto)biográfica está no fato de que “no centro de suas inquietações 

coloca-se a pessoa humana, acreditando-se nela e em sua capacidade de reflexão 

sobre si mesma”, o que a torna uma pesquisa focada na valorização da  formação 

humana. Percebemos, assim, o quanto o método biográfico ressalta a necessidade 

de considerar a subjetividade de cada indivíduo, suas reflexões mais íntimas e mais 
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complexas sobre si mesmo. Acreditamos que cada participante possa trazer 

contribuições significativas para problemas investigados em educação ao refletir 

sobre sua trajetória e traçar planos para a sua vida em vários âmbitos, inclusive o 

educacional. 

 Segundo Ferrarotti (2014b), o método biográfico, alicerça-se em dois 

aspectos: primeiro, a atribuição de valor de conhecimento à subjetividade, tendo em 

vista que é possível a partir de uma história de vida compreender o social, sabendo 

que o indivíduo está imerso num universo social, pelo qual ele é afetado e ao qual 

ele afeta; segundo, o afastamento de toda e qualquer metodologia quantitativa e 

experimental, pois os elementos que compõem uma biografia são quase que 

exclusivamente qualitativos.  

Outra característica do método biográfico é o acesso que ele proporciona a 

estratos da sociedade que comumente não são ouvidos, o método lhes dá uma 

oportunidade de inclusão na ciência. Nesse sentido, Ferrarotti (2014a, p.66) declara 

que, 

[...] o que parece único no método biográfico é o fato de que ele 
permite o acesso a estratos sociais e estruturas de comportamentos 
que, por seu caráter de marginalidade e sua condição de exclusão 
social, fogem irremediavelmente aos dados estabelecidos e 
formalmente elaborados, bem como às imagens oficiais que a 
sociedade oferece a si mesma. 
 

Nesse sentido, o método biográfico nos permite o acesso a nichos da 

sociedade que comumente são silenciados devido a sua condição econômica, a sua 

sexualidade, a sua identidade de gênero, a sua religião, ou no caso que nos 

interessa: a sua deficiência. Sendo assim, compreendemos o método biográfico 

como um método de investigação qualitativo, que reconhece e valoriza a 

subjetividade que está presente nas narrativas da experiência vivida e que 

compreendem uma história individual como possibilidade de compreender o cenário 

social em que ela se desenrola. Uma das aberturas políticas do método biográfico é 

que ao solicitar narrativas de grupos que comumente são oprimidos, objetivando a 

sua validação, possibilita aos narradores uma reflexão suscetível de ajudá-los a se 

libertarem de situações que os oprimem. 

 

 

2.3 Reflexividade autobiográfica: um retorno sobre si 

 



46 
 

 O filme Histórias Cruzadas (2011) retrata a realidade vivida por empregadas 

domésticas negras, nos Estados Unidos, na década de sessenta. Na película, são 

evidenciadas as constantes situações de segregação e de racismo que elas sofriam 

por parte de seus patrões. A personagem Skeeter é uma jornalista, que ao 

presenciar diversas situações de humilhação, decidiu fazer um livro com as histórias 

de vida dessas mulheres. 

 Inicialmente, as empregadas domésticas tiveram muita resistência em ceder 

suas histórias de vida, por receio de futuras represálias. No entanto, no decorrer da 

história, elas perceberam que não podiam se calar, mediante as humilhações e 

resolvem compartilhar suas experiências. No próprio ato de narrar as suas histórias 

para a jornalista, é possível perceber que as narradoras percebem a sua condição 

de oprimidas e marcadas pela dominação social, engajando-se, assim, na busca por 

sua emancipação social.  

Percebemos na narrativa de uma personagem do filme o quanto o ato de 

narrar sobre sua própria vida foi emancipador, quando ela diz que: “nunca ninguém 

tinha me perguntado como era ser eu. Assim que eu disse a verdade sobre isso, eu 

me senti livre (HISTÓRIAS CRUZADAS, 2011)13”. Nesse sentido, Freire (1987, p.18) 

afirma que, “a liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige uma 

permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a 

faz”. 

Com a publicação do livro, as personagens do filme, que anteriormente 

sofriam caladas com as constantes humilhações, têm a possibilidade de se 

emanciparem individualmente a partir do processo de reflexividade autobiográfica, 

concomitantemente, trazem para a sociedade uma discussão sobre a vida, sobre a 

discriminação racial, a discriminação de gênero e as desgastantes condições em 

que elas viviam.  

Dessa forma, quando uma pessoa tem a oportunidade de reconstruir as 

experiências de vida sob a forma de narrativas, orais ou escritas, do que foi mais 

representativo em seu percurso, ela se apropria de condições de refletir criticamente 

a respeito dessas vivências e suas incidências na construção da sua subjetividade. 

Então, o ato de narrar as experiências de vida, produz um olhar mais sensível e 

                                                             
13

 Fala da personagem Aibileen Clark do filme Histórias Cruzadas. 
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apurado sobre a condição social, contribuindo diretamente na transformação social e 

consequente no empoderamento. 

O indivíduo, ao narrar a sua vida, possibilita ao pesquisador um “mergulho” 

nas suas experiências e nas inquietações que o constroem enquanto sujeito único, 

inserido num contexto social. Nesse sentido, segundo Passeggi (2014) e Delory-

Momberger (2014), não se busca nas narrativas de si uma verdade ontológica, e sim 

compreender o que o narrador toma por verdadeiro, entendendo que a narrativa lhe 

proporciona o exercício de reflexibilidade e de entendimento de como ele se percebe 

no mundo.  

Entendemos, conforme analisado nas produções sobre o método biográfico, 

que o sujeito envolvido no ato de narrar a sua vida tem a oportunidade de, a partir da 

reflexão autobiográfica, compreender as suas vivências, atribuindo sentidos aos 

acontecimentos narrados. A reflexividade autobiográfica é compreendida como a 

disposição que tem o indivíduo de se voltar sobre si para atribuir sentidos às 

histórias ao narrar sua experiência de vida, nesse sentido Passeggi (2016, p.82) 

afirma que, 

[...] reflexividade autobiográfica é então entendida como 

probabilidade de o indivíduo (criança, jovem, adulto) voltar-se sobre 
si mesmo para tentar explicitar o que sente ou até mesmo perceber 
que fracassa nessa difícil tarefa de (re)elaboração da experiência 
vivida. (grifos da autora). 
 

A possibilidade de se biografar permite ao sujeito desenvolver uma reflexão 

sobre suas experiências individuais, do mesmo modo, permite a estruturação e a 

interpretação das situações ocorridas no meio em que está inserido. Nesse sentido, 

Delory-Momberger (2014, p. 26), afirma que, o “biográfico” é “uma das formas 

privilegiadas da atividade mental e reflexiva, segundo o qual o ser humano 

representa-se e compreende a si mesmo no seio do seu ambiente social e histórico”. 

O processo de reflexividade autobiográfica proporciona ao indivíduo o 

entendimento de fatos que aconteceram no passado e como eles podem ser revistos 

a partir de uma perspectiva atual, fazendo-o perceber também como acontecimentos 

atuais sofrem interferência de acontecimentos passados. Essa inconstância, entre 

os acontecimentos do passado e do presente, é uma forte característica da 

reflexividade. Nesse sentido, Bruner (1997, p.96) afirma que a reflexividade humana 

é caracterizada pela "nossa capacidade de nos debruçarmos sobre o passado e 

alterarmos o presente ou, em contrapartida, de alterarmos o passado à luz do 
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presente. Nem o passado, nem o presente, permanecem fixos diante dessa 

reflexividade”. 

Entendemos a reflexividade autobiográfica como um processo no qual o 

sujeito tem a oportunidade de refletir criticamente acerca dos acontecimentos do 

passado, do presente e do futuro, selecionando nesses acontecimentos as 

experiências mais significativas. Isso dá ao sujeito a chance de atribuir sentidos a 

acontecimentos e a experiências, dando-lhe a oportunidade de escolher como ele 

pretende lidar com essas experiências: se irá se acomodar ou enfrentar e tentar 

mudar o que lhe acontece a seu favor.  

 

 

2.4 Narrativas da experiência14 

 

A narrativa se apresenta como um meio de trazer sentido e representatividade 

a nossa vida, pois a partir do ato de narrar, temos a oportunidade de construir a 

nossa história de vida, considerando os acontecimentos mais significativos. Nesse 

sentido, Delory-Momberger (2014, p.94) afirma que “é a narrativa que dá uma 

história a nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma 

história; temos uma história porque fazemos a narrativa de nossa vida”. 

 Sabendo que só temos uma história graças à narrativa, entendemos que o 

reconhecimento da nossa história é extremamente relevante para o nosso 

conhecimento próprio. Quando conseguimos reconhecer a relevância dos 

acontecimentos históricos presentes em nossa vida, conseguimos construir a nossa 

imagem como sujeito histórico, como assegura Passeggi (2011, p.149): 

[...] a noção de consciência histórica é fundamental para 
compreendermos a experiência em formação. Entendemos que ela 
só se justifica se permitir à pessoa que narra compreender a 
historicidade de suas aprendizagens e construir uma imagem de si 
como sujeito histórico, situado em seu tempo. 
 

 Essa historicidade é percebida como uma das consequências das 

configurações da narrativa. Como ratifica Bruner (1997, p.57), “a narrativa não é, 

contudo, apenas enredo estruturador ou dramatização. Nem é apenas “historicidade” 

                                                             
14

 Parte dessa seção foi extraída do nosso trabalho “Capoeira: o que nos dizem as narrativas dos 
participantes do grupo „Capoeira Jean‟”, publicado nos anais do evento “I Congresso Internacional de 
Memória e Educação: Narrativas (Auto)biográficas”. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/clio/images/Caderno-de-Resumos-Completo.pdf >. Acesso: 25 jan. 2018. 

http://coral.ufsm.br/clio/images/Caderno-de-Resumos-Completo.pdf
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ou diacronia. Ela é também um meio de usar a linguagem”. Além dessa perspectiva, 

a narrativa, 

[...] lida com o material da ação e da intencionalidade humana. Ela 
intermedeia entre o mundo canônico da cultura e o mundo mais 
idiossincrásico dos desejos, crenças e esperanças. Ela torna o 
excepcional compreensível e mantém afastado o que é estranho, 
salvo quando o estranho é necessário como um tropo. (BRUNER, 
1997, p.52). 
 

 O reconhecimento e a legitimação, que a escrita oferece às narrativas, 

proporcionam que essas tenham a possibilidade de chegarem a outras pessoas, que 

provavelmente não teriam acesso a elas se não fosse através desse registro 

concreto. Nesse sentido, Delory-Momberger (2014, p.89) afirma que “é em particular, 

pelo trabalho de formalização operado na escrita que a experiência pode se 

transformar em saberes transferíveis a outras situações e transmissíveis a outras 

pessoas, dupla condição da sua validade social [...]”. 

Acreditamos que a escrita eterniza as experiências dos sujeitos, assim como 

os fatos históricos que marcaram um grupo social, e que provavelmente entrariam 

no esquecimento de gerações futuras, se essas narrativas ficassem registradas 

apenas por meio da oralidade. 

Tendo em vista o que foi exposto acima sobre narrativas, adotamos para o 

trabalho o seguinte entendimento: as narrativas são fundamentais na construção dos 

sentidos dos acontecimentos significativos da vida. Esses sentidos, que são gerados 

no ato de narrar as experiências particulares, contribuem para a reflexão e a 

formação crítica de quem narra, revelando a sua extrema relevância para o 

autoconhecimento.  

Em seus estudos sobre a experiência, Passeggi (2011) evoca com base na 

etimologia da palavra, a natureza cambiante desse termo e sua estreita relação com 

a formação humana. Larrosa (2002) lembra que, 

A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 
experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com 
algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se 
encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, 
com a qual se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e 
secundariamente a idéia de prova. [...] Tanto nas línguas germânicas 
como nas latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a 
dimensão de travessia e perigo. (LARROSA, 2002, p.25, grifos do 
autor). 
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Deparamo-nos com uma sociedade que não percebe o potencial 

transformador que as experiências individuais podem trazer para o desenvolvimento 

de uma dimensão social mais humanista, assim como não reconhece a relevância 

das histórias de vida para o desenvolvimento do conhecimento e da formação 

humana. Segundo Passeggi (2011), toda ideologia elitista desconsidera a 

experiência, por não acreditar que ela se configure enquanto um método de 

construção e de reflexão válido para a produção do conhecimento. 

Larrosa (2002) elenca quatro fatores que contribuem para a desvalorização 

da experiência. O primeiro deles é o excesso de informação. Somos bombardeados 

diariamente com muitas informações, todavia, nem sempre somos levados a refletir 

sobre esses conteúdos. Consumimos conteúdos de modo desenfreado, a fim de não 

nos tornarmos obsoletos na sociedade informatizada na qual vivemos. Vemo-nos 

forçados a não perceber nessas informações algo mais denso, simplesmente 

queremos estar informados para sabermos opinar sobre qualquer assunto quando 

for necessário. Diante dessa inconsistência, é necessário que haja uma separação 

da informação da experiência. 

O segundo fator, que leva a desvalorização da experiência, repousa no fato 

de que ela é cada vez mais rara por excesso de opinião. O sujeito moderno é muito 

bem informado e opina sobre diversos assuntos, quando sua mente é bombardeada 

por informações o indivíduo se sente forçado a opinar sobre elas, contudo essa 

obsessão também reduz as possibilidades de experiência.  

O terceiro fator é a falta de tempo. Devido a nossa necessidade de estar cada 

vez mais informados, falta-nos tempo para refletir sobre os acontecimentos, levando 

assim a escassez da experiência, do mesmo modo, o excesso de trabalho também 

dilui a experiência cada vez mais em nossas vidas. Nesse ponto, Larrosa (2002) 

destaca a necessidade de distinguir entre experiência e trabalho, destacando que 

aquilo que chamamos trabalho é inimigo mortal da experiência. 

Notamos o quanto é necessário que as experiências dos indivíduos sejam 

utilizadas como norteadores do desenvolvimento da sociedade, pois, assim, será 

concedida aos sujeitos a devida riqueza que suas narrativas de vida podem trazer 

para a melhoria da sociedade em que vivem. 

Todavia, proporcionar uma mudança tão radical pode ser visto como algo 

inatingível, uma vez que estamos acostumados a valorizar apenas os discursos de 

cientistas renomados, desconsiderando as vozes dos sujeitos sem titulação 
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acadêmica, por acreditar que em suas falas não há nada de relevante. Porém não 

podemos naturalizar esse tipo de percepção, é necessário que busquemos 

mudanças na nossa forma de perceber as experiências dos outros, além de nossas 

próprias experiências, e que as valorizemos. 

As experiências de aprendizagens, por mais que sejam comuns a vários 

sujeitos num mesmo espaço de tempo, terão uma assimilação particular e 

construirão uma aprendizagem diferente da que foi vivenciada por outros sujeitos. 

Nesse sentido, o saber da experiência interfere no modo como cada um interpretará 

os conhecimentos aprendidos. Larrosa (2002, p.27) discorre sobre o saber da 

experiência, ao anunciar: 

[...] o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que 
vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando 
sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da experiência 
não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do 
sem-sentido do que nos acontece. 
 

Nesse trabalho, reconhecemos o quão valioso são os saberes estruturados 

pelas pessoas cegas a partir de suas experiências escolares, tendo em vista as 

particularidades da vida de cada uma, o que torna possível compreender como 

estruturam suas aprendizagens, conciliando a sua individualidade e o seu contexto 

social, numa perspectiva indissociável. A perspectiva de Delory-Momberger (2014, 

p.108) nos revela que “toda aprendizagem, estruturada ou não, intencional ou não, é 

um ato socialmente situado e socialmente construído; não há aprendizagem senão 

inscrita na singularidade de uma biografia”. 

Entendemos que as experiências estruturam tanto o modo de nos 

compreendermos quanto o modo de compreendermos o universo social no qual 

estamos inseridos. Nesse sentido, Bruner (1997, p.41) propõe um princípio da 

psicologia popular, segundo o qual há “um sistema pelo qual as pessoas organizam 

sua experiência no mundo social, seu conhecimento sobre ele e as trocas que com 

ele mantêm”.  

Os saberes são devidamente estruturados a partir de aspectos que 

contemplam as experiências dos indivíduos, sejam elas individuais ou coletivas, que 

se emaranham numa rede única, assim  

Todas as narrações autobiográficas relatam, segundo um corte 
horizontal ou vertical, uma práxis humana. Ora, se “a essência do 
homem [...] é, na sua realidade, o conjunto das relações sociais” 
(Marx, VIª Tese de Feuerbach), toda a práxis humana individual é 
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atividade sintética, totalização ativa de todo um contexto social. 
(FERRAROTTI, 2014b, p.41). 

 

Adotamos para este trabalho, o entendimento que a experiência é um 

elemento importante para a formação humana, pois a partir dela podemos refletir 

sobre os acontecimentos vividos e construir novos conhecimentos, tendo como 

pressupostos os fatos vivenciados. Os conhecimentos que são gerados a partir da 

experiência, além de contribuírem para a formação de quem vivenciou os 

acontecimentos, também podem contribuir para a formação de outras pessoas. 

Nosso interesse, ao abordar as narrativas e a experiência, é refletirmos sobre 

a terminologia “narrativas da experiência”. Tal concepção é trazida por Passeggi 

(2016), que compreende que o ato de narrar as experiências proporciona ao 

narrador a tomada de suas experiências como objeto de reflexão.  

Nesse sentido, a autora afirma que “o que importa é que ao narrar sua 

experiência, a criança, o jovem, o adulto dotam-se da possibilidade de se desdobrar 

como espectador e como personagem do espetáculo narrado; como objeto de 

reflexão e como ser reflexivo”. (PASSEGGI, 2016, p.82). 

Compreendemos que as narrativas da experiência se constituem no momento 

no qual são desenvolvidas as narrativas, ressaltando as experiências particulares 

mais significativas, independente de quais aspectos da vida elas se remetem, uma 

vez que se torna praticamente impossível narrar um acontecimento ou uma 

experiência de forma neutra, sem expressar nenhuma percepção particular. Nesse 

sentido, Bruner (1997, p.85) alega que “[...] nossa capacidade para transmitir 

experiência em termos de narrativa não é apenas um brinquedo de criança, mas um 

instrumento para produzir significado que domina grande parte da vida em uma 

cultura [...]”.  

Chegamos às narrativas da experiência instintivamente, como reconhece 

Passeggi (2010), por isso se diz que o ato de narrar é algo espontâneo e inerente à 

condição humana. Sendo assim, percebemos que mesmo sem a intervenção de um 

terceiro, podemos instintivamente narrar sobre a experiência, refletindo acerca dos 

acontecimentos ocorridos. 

Bruner (1997), assim como Passeggi (2010), reconhece que o ato de narrar é 

inerente à condição humana. Contudo ele compreende que por mais que o ser 

humano tenha uma predisposição primitiva para organizar a narrativa, o meio 

cultural interfere nesse processo de construção das narrativas. 
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Mesmo entendendo que as narrativas da experiência podem ser estruturadas 

espontaneamente, elas também podem se desenvolver a partir da estimulação de 

um terceiro, que provoca nesse indivíduo a necessidade de estruturar uma narrativa 

contendo as suas experiências. Essas narrativas podem tanto ser contadas em voz 

alta como também podem ser registradas através da escrita. 

Apreendemos assim que nas narrativas da experiência o sujeito, ao narrar 

suas experiências (profissionais, existenciais e os fatos pessoais vividos) mais 

significativas, tem a oportunidade de se posicionar enquanto produtor de suas 

próprias reflexões, e assim, resultando na sua autoformação.  
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3 RESILIÊNCIA E ENFRENTAMENTO DAS ADVERSIDADES 

 

 

3.1 O  que é resiliência? 

  

Pensar sobre a cegueira no contexto da sociedade contemporânea e as 

barreiras que podem dificultar a inclusão e a adaptação do cego nos diversos 

contextos sociais - dentre eles a escola, a igreja, a família, a universidade - faz-nos 

pensar sobre as estratégias subjetivas que cada pessoa desenvolve para enfrentar 

as dificuldades do cotidiano. No contexto da pesquisa, a resiliência surge quando os 

participantes narram situações de adversidades e como as enfrentam. Assim, 

empreendemos esforços na tentativa de tecer um diálogo teórico sobre a resiliência.  

Segundo Gallego Gómez (2014), Angst (2009) e Yunes (2003) o termo 

resiliência surgiu primeiramente na Física e na Engenharia, com o propósito de 

designar a capacidade de certos materiais de resistirem a impactos intensos sem 

que sofressem nenhuma deformação plástica ou permanente, voltando, 

posteriormente, ao seu estado inicial. Entre os precursores do uso do conceito da 

resiliência, os autores destacam o cientista inglês Thomas Young, que em 1807, ao 

considerar tensão e compressão, traz para discussão o entendimento sobre o 

módulo de elasticidade. O conceito de resiliência é utilizado na Psicologia,  

[...] relativamente recente. Vem sendo pesquisado há cerca de trinta 
anos, mas apenas nos últimos cinco anos os encontros 
internacionais têm trazido este construto para discussão. Sua 
definição não é clara, tampouco precisa quanto na Física ou na 
Engenharia, e nem poderia sê-lo, haja vista a complexidade e 
multiplicidade de fatores e variáveis que devem ser levados em conta 
no estudo dos fenômenos humanos. (YUNES, 2003, p. 77). 

 

Segundo Gallego Gómez (2014) e Souza e Cerveny (2006) apud Sordi, 

Manfro e Hauck (2011) o conceito de resiliência, que antes “pertencia” às Ciências 

Exatas, passa a ser usado na perspectiva da Psicologia no Brasil desde a década de 

setenta, no intuito de descrever características de pessoas que passam por 

situações de risco e conseguem enfrentá-las, superando-as e seguindo a vida 

“normalmente”. Morin (1996a) conceitua a migração conceitual como o processo de 

deslocamento de um conceito de um determinado domínio para outro, nesse 

processo há a ressignificação e a ampliação de conceitos e de noções.  
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Brandão, Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011, p.264) trazem à tona uma 

informação que nos leva a refletir a respeito dessa migração do conceito de 

resiliência das Ciências Exatas para as Ciências Humanas, quando declaram que:  

Pesquisadores falantes de línguas latinas (incluindo os brasileiros) 
apontam que o termo/conceito “resiliência” teria sido tomado das 
ciências exatas, mais especificamente do campo da resistência dos 
materiais, enquanto os pesquisadores precursores do tema, os 
ingleses e norte-americanos, nada dizem a respeito dessa origem 
(Assis, Pesce&Avanci, 2006; Cyrulnik, 2001; Junqueira&Deslandes, 
2003; Luthar&Zelazo, 2003; Masten, 2001; Poletto&Koller, 2006, 
2008; Rutter, 1985, 1993b; Trombeta&Guzzo, 2002; Werner & Smith, 
1989, 1992; Yunes, 2001, 2003, 2006; entre muitos outros). 

  

Segundo Brandão, Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011), tendo em vista 

que a palavra resiliência não era comum no vocabulário coloquial brasileiro ou até 

mesmo no vocabulário de outros países de origem latina, surgiu a necessidade de 

se explicar e de se compreender de onde esse termo teria se originado.  

Nesse contexto, tornou-se plausível a explicação da transposição do conceito, 

que era usado na Física quando tratava da resistência de materiais, das Ciências 

Exatas para as Ciências Humanas. Os autores complementam, 

[...] mas se os pesquisadores de língua latina atribuem às ciências 
exatas o termo e/ou o conceito da resiliência, por outro lado, os 
autores de língua inglesa não se preocupam em explicar a origem do 
termo resiliência em seus trabalhos. Não atribuem à física o uso do 
termo, embora às vezes utilizem, para ilustrar suas ideias, símiles 
que usam a constituição física de algum material. (BRANDÃO, 
MAHFOUD e GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2011, p.266). 

  

Não fazemos essa discussão com o intuito de desmerecer ou de negar essa 

migração conceitual defendida pelos pesquisadores latinos, mas sim de trazer a 

baila o ponto de vista desses autores para que possamos perceber o quanto o 

conceito da resiliência é complexo e gera infinitas discussões, incluindo a sua 

origem e significado. Entendemos que, assim como afirma Morin, Ciurana e Motta 

(2003, p.38), “pensar de forma complexa torna-se pertinente quando nos 

defrontamos (quase sempre) com a necessidade de articular, relacionar, 

contextualizar. Pensar de forma complexa é pertinente quando se tem a 

necessidade de pensar”. Por fim, percebemos que a complexidade que há em torno 

do conceito da resiliência, dá-se devido às contribuições que esse conceito recebeu 

de diversas áreas da ciência, assim como anunciam Sordi, Manfro e Hauck (2011, 

p.116), 
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O conceito de resiliência pode ser identificado desde o início das 
teorias clássicas da Psicanálise e da Psicologia do Desenvolvimento. 
É um conceito presente nos mais diversos campos da ciência e seu 
estudo evoluiu, ao longo do tempo, a partir da integração de ideias 
provenientes dos diferentes campos da psiquiatria e de outras 
ciências como a física e a biologia, o que contribui para a 
complexidade deste constructo. 

 
Sendo assim, percebemos o quanto a resiliência é um conceito que está em 

permanente modificação, cabendo a nós, pesquisadores, debruçarmo-nos sobre ele 

buscando compreendê-lo melhor. Na seção abaixo nos dedicamos à compreensão 

do processo de resiliência, enfrentamento e “superação”. 

 

 

3.2 Resiliência, enfrentamento e “superação” 

 

A ostra para se proteger do grão de areia que a fere, 
segregando nácar à volta do intruso, vai arredondar as 
asperezas do grão de areia e dar origem a uma jóia 
preciosa. 
Cyrulnik (1999) apud Laranjeira (2007, p.330) 

 
 

Com essa metáfora, iniciamos a discussão partindo do princípio que uma 

experiência dolorosa pode conduzir o sujeito ao desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento para que essa vivência dolorosa possa posteriormente ser 

“superada”. A metáfora da ostra ilustra bem como é possível uma situação de 

dificuldade resultar na busca de forças, até então desconhecidas, a fim de contornar 

as adversidades encontradas ao longo da vida. 

A relação entre resiliência, enfrentamento e “superação” pode ser entendida a 

partir de Sordi, Manfro e Hauck (2011, p.117) quando afirmam que “quando aplicado 

à psicologia, o conceito de resiliência refere-se à capacidade do indivíduo de 

enfrentar as adversidades, manter uma habilidade adaptativa, ser transformado por 

elas, recuperar-se ou conseguir superá-las”. Segundo Cyrulnik (2009), a resiliência 

não é simplesmente um relato de sucesso, mas, principalmente, a invenção de 

estratégias de enfrentamento para o retorno à vida. 

Sendo assim, nesse trabalho adotamos a compreensão de que a resiliência é 

um processo no qual uma pessoa enfrenta uma situação traumática ou de 

adversidade com o objetivo de “superar” tal realidade desconfortável e danosa para 

a sua saúde e bem estar. No desenvolvimento do texto, será corriqueiro o uso dos 
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conceitos de “enfrentamento” e de “superação”, esclarecemos que ambos 

pertencem ao processo de resiliência, assim como reconhece Cyrulnik (2009) e 

Sordi, Manfro e Hauck (2011).  

Segundo Angst (2009), na conjuntura social na qual nos encontramos, é 

praticamente impossível não vivenciar qualquer tipo de adversidade ao longo da 

vida. Estas adversidades oscilam desde situações mais corriqueiras - como uma 

briga conjugal, o término de um relacionamento ou a morte de um ente querido - a 

situações mais danosas à integridade física e psicológica de uma pessoa - como a 

perda de casas em um terremoto ou enchente.  

Os danos psíquicos que um trauma pode causar numa pessoa têm como 

parâmetro a durabilidade desse trauma na vida desse sujeito. O enfrentamento 

dessa situação de adversidade possibilita que tais danos sejam “resolvidos” o mais 

rapidamente possível. Nesse sentido, Cyrulnik (2009, p.39) sustenta que “a 

probabilidade de surgimento de distúrbios será tanto maior quanto mais o trauma for 

inter-humano, intencional e duradouro”. “Se a condição estressante perdura por 

tempo indefinido, pode haver comprometimentos na saúde, que acarretarão 

prejuízos no desempenho das atividades diárias e do trabalho”. (SANTOS e 

PEREIRA-MARTINS, 2016, p. 3243). 

Segundo Benghozi (2005) e Pinheiro (2004) apud Angst (2009, p. 254), “uma 

das razões para que um mesmo evento gere consequências diferentes a 

determinadas pessoas relaciona-se ao conceito de resiliência”. Logo, por mais que 

um acontecimento conflituoso seja vivenciado por um mesmo grupo de pessoas, 

cada uma delas lidará com esse acontecimento de forma distinta, algumas delas não 

conseguirão lidar com o impacto sofrido, enquanto outras, mesmo diante do 

sofrimento, conseguirão “superar” a situação de dificuldade (o que não significa dizer 

que sairão ilesas). Nesse sentido, Angst (2009, p. 257) afirma que,  

[...] um evento é traumático para uma pessoa, e que para outra pode 
não ser. O estímulo estressor vai ser visto de diferentes formas por 
diversas pessoas, e o que o caracteriza como estressor é o 
processamento perceptual do indivíduo, ou seja, como ele interpretou 
os fatos que lhe ocorreram naquele momento.  

 

Além do processamento individual de percepção e de avaliação do estímulo 

estressor, Cyrulnik (2009, p.6) declara que “o sofrimento é provavelmente o mesmo 

em todo ser humano traumatizado, mas a expressão de seu tormento, o 

remanejamento emocional do que o destruiu depende dos tutores de resiliência que 
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a cultura dispõe em torno do ferido”. Dessa forma, percebemos que o processo de 

enfrentamento não se dá sozinho, é necessária a colaboração de outras pessoas, no 

caso, os tutores de resiliência, para que, assim, haja um melhor remanejamento 

emocional. 

Quando Cyrulnik (2009) fala sobre tutores de resiliência, ele se refere às 

pessoas que contribuem para o processo de enfrentamento, e possivelmente de 

“superação”, dos traumas das outras pessoas. Abordaremos o conceito de tutores 

de resiliência ao longo do trabalho, principalmente na análise das narrativas dos 

participantes, sendo assim, não entraremos em detalhes nesse momento.  

Reconhecemos que o processo de enfrentamento das adversidades parte 

tanto de uma iniciativa individual, quanto de um contexto social. De tal modo, o 

sujeito, que consegue desenvolver a resiliência, deixa de ser passivo e busca 

alternativas, em si mesmo e no meio social em que vive, para contornar as 

adversidades, assim como anuncia Angst (2009, p. 258): 

Com o conhecimento da resiliência pode-se começar a ver um 
indivíduo como capaz de procurar recursos para superar as 
adversidades, não sendo apenas mais um observador passivo e 
“doente”, e sim como alguém que pode buscar recursos em si 
mesmo e no ambiente que o rodeia para a resolução de conflitos. 

 

A família, a escola, o templo religioso e o Estado são alguns exemplos de 

instituições sociais que podem favorecer o desenvolvimento e/ou fortalecimento do 

processo de resiliência no indivíduo. Logo, nessas instituições o sujeito tem a 

oportunidade de revigorar a sua força, sua vontade, sua confiança e sua habilidade 

para enfrentar as adversidades. Nesse sentido, é indispensável o apoio social para 

que o indivíduo consiga desenvolver o processo da resiliência,  

Quando o meio fica destruído ou quando o mito cultural leva a se 
afastar dos feridos, o abandono impede o trabalho de resiliência. A 
negligência afetiva de uma família perturbada, a negligência 
institucional que não providencia ajuda médica, psicológica ou 
financeira, a negligência cultural de uma sociedade que larga seus 
estropiados porque eles já não têm valor, todos esses afastamentos 
paralisam a retomada de uma trajetória resiliente e encerram uma 
parte da população numa espécie de campo de refugiados psíquicos 
que já não poderão participar da aventura social. (CYRULNIK, 2009, 
p.32-33). 

 

Diante do estresse gerado numa situação de conflito, é necessário entender 

que o fato estressor é um gatilho para uma série de doenças, tanto físicas quanto 

psicológicas, sendo fundamental o estabelecimento de estratégias que objetivem o 
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enfrentamento e a “superação” dessa realidade para que assim a qualidade de vida 

não seja afetada.  

No contexto da reflexão sobre a resiliência, desenvolvemos uma análise a 

partir do material autobiográfico dos participantes da pesquisa, buscando identificar 

como as experiências traumáticas que eles sofreram foram ou podem ser utilizadas 

a seu favor, caso eles sejam capazes de elaborar e de perceber as estratégias 

adequadas para enfrentar as adversidades que a vida lhes impõe. Essa análise se 

torna possível, pois “o nosso material biográfico está, assim, cheio de traços que 

sublinham a capacidade formadora das confrontações da vida cotidiana, das 

contrariedades sofridas, das revoltas declaradas”. (DOMINICÉ, 2014, p. 82). 

Diante de uma realidade dolorosa, nós podemos nos colocar como vítimas e 

amargar esse sofrimento pelo resto de nossas vidas, ou transcender essa situação 

traumática a nosso favor, mostrarmo-nos capazes de enfrentar e talvez “superar” as 

dificuldades impostas pela vida. Dessa forma, concordamos com Cyrulnik (2009) que 

entende que diante da perda, da adversidade e do sofrimento que enfrentamos na 

vida, várias estratégias são possíveis: podemos nos entregar ao sofrimento ou 

transcendê-lo. 

Entendemos que o processo de enfrentamento15, com o qual os indivíduos 

cegos se deparam no ambiente escolar, pode ou não resultar no processo de 

“superação16”. Tendo em vista que acreditamos que a pessoa cega, ao encontrar no 

contexto escolar uma situação de adversidade, pode assumir três posturas: uma 

delas, é adotar uma postura de enfrentamento, e assim tentar “superar” essa 

adversidade, adotando para si uma conduta resiliente. A segunda é adotar uma 

postura de enfrentamento, mas sem conseguir “superar” a adversidade, o que não 

se caracterizar como resiliente. A última postura é a acomodação diante da situação 

difícil, o que pode vir a causar danos a sua integridade.  

Rodrigues e Polidori (2012, p.620) ratificam que o “enfrentamento é definido 

como esforços comportamentais e cognitivos do indivíduo voltados para remanejar 

um acontecimento estressante, fazendo-o compreender quais são os fatores que 

                                                             
15

  Segundo o dicionário a palavra “enfrentamento” significa, “S.m. 1- ato ou efeito de enfrentar. 2- 
situação de quem se defronta; defrontação. 3- oposição, contraposição, polêmica. 4- choque entre 
dois grupos adversários; briga, luta. ETIM. Enfrentar + mento”. (HOUAISS e VILLAR, 2009, p. 757). 
16

 Segundo o dicionário a palavra “superação” significa, “S.f. ato ou efeito de superar; 
sobrepujamento. ETIM. Lat. Superatĭo,ōnis „ação de vencer, alcançar, conseguir‟ do v.lat. superāre 
„elevar-se acima de, superar‟. SIN/VAR afastamento, remoção, triunfo, vitória. ANT derrota, 
insucesso, perda”. (HOUAISS e VILLAR, 2009, p.1.790). 
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irão influenciar o resultado final do processo”. Então, o processo de enfrentamento 

exige do indivíduo diversas habilidades para que consiga lidar com uma situação 

estressante ou traumática, sendo o seu objetivo a “superação” desse trauma ou da 

situação estressante e o fortalecimento do sujeito.  

O termo resiliência deve ser entendido como um processo no qual há o 

enfrentamento e possível “superação” ou adaptação à situação traumática, não 

havendo um retorno ao estado que antecede o trauma. Nesse sentido, Junqueira e 

Deslandes (2003) apud Lima (2013, p.54) afirmam que: 

A resiliência não significa uma volta ao estado anterior diante de um 
sofrimento, mas sim, a superação ou adaptação de um indivíduo 
diante de uma adversidade e a possibilidade da construção de um 
novo caminho a partir do enfrentamento de ambientes e situações 
estressoras. 

 

Dessa forma, no processo de análise, não partiremos do princípio que a 

pessoa cega retornará ao estado que antecedeu a adversidade, mas buscaremos 

compreender que a partir do enfrentamento da adversidade o sujeito já não é o 

mesmo, que ele pode “superar” a adversidade, mas não será a mesma pessoa que 

era antes do trauma. 

O enfrentamento tem como objetivo mudar diretamente uma realidade 

estressante que é vivenciada por uma pessoa, resultando assim na melhoria da sua 

qualidade de vida, prevenindo dessa forma o surgimento de patologia resultante 

dessa situação de adversidade. Nesse sentido, Santos e Pereira-Martins (2016, 

p.3234) afirmam que, 

O conjunto de esforços, tanto cognitivos quanto comportamentais, 
que os indivíduos mobilizam diante de uma situação de estresse 
pode ser entendido como enfrentamento (coping). Esses esforços 

são envidados para modificar o ambiente na tentativa de adequar-se 
da melhor forma possível ao evento estressor, reduzindo ou 
minimizando seu caráter invasivo e aversivo. Tais estratégias são 
aprendidas, mantidas ou não, no decorrer da vida de cada pessoa, 
dependendo dos esquemas de reforçamento a que cada um foi 
submetido durante seu desenvolvimento. 

 

No que diz respeito à “superação”, entendemos que ela é um resultado 

esperado do processo de enfrentamento. No entanto por mais que o enfrentamento 

aconteça, não há a garantia que a superação acontecerá. Levantamos duas 

vertentes, que acreditamos serem preciosas, a respeito da “superação”: a primeira 

delas é o entendimento de que mesmo que uma pessoa enfrente uma adversidade, 

adotando para si uma conduta resiliente, isso não garante que a “superação” se dará 
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sempre. A segunda é a compreensão de que por mais que uma pessoa consiga 

“superar” uma situação traumática, isso não significa dizer, que pelo fato de ter 

“superado”, ela nunca mais sofrerá com as recordações reminiscentes, isso pode 

acontecer ou não.  

Compreendemos que o sujeito está resiliente e não que o sujeito é resiliente, 

como condição estanque em todos os momentos e situações de sua vida. Nesse 

sentido, Angst (2009, p. 255) confirma que, 

É importante salientar que a resiliência não pode ser considerada um 
escudo protetor, que fará com que nenhum problema atinja essa 
pessoa, a tornando rígida e resistente a todas as adversidades. Não 
existe uma pessoa que É resiliente, mas sim a que ESTÁ resiliente. 
Esse é um processo dinâmico, e as influências do ambiente e do 
indivíduo relacionam-se de maneira recíproca [...]. (grifos da autora). 

 

Nesse sentido, apreendemos o quanto o processo da resiliência é complexo e 

transitório, tendo em vista que “a abordagem da resiliência como processo confere-

lhe uma característica dinâmica e evolutiva inscrita na temporalidade e, portanto não 

fixa, logo não perene”. (LARANJEIRA, 2007, p. 329). 

A complexidade presente no processo de resiliência, percebido como algo 

que está longe do equilíbrio, é marcada por avanços, por retrocessos e por 

incertezas e nos permite trazer para a discussão a ideia de complexidade defendida 

por Morin (1996a, p.98), que afirma que “[...] ela contém em si a impossibilidade de 

unificar, a impossibilidade de acabamento, uma parte de incerteza, uma parte de 

indecidibilidade [...]”.  

Tendo em vista a complexidade da resiliência, Whitbourne (2001) apud 

Laranjeira (2007, p.329) identificou algumas das muitas características da resiliência 

quando tomou como base a observação de famílias desfavorecidas. O autor 

percebeu que a resiliência comporta três tipos de fatores de proteção, sendo eles: 

[...] fatores individuais (o temperamento, a reflexão, as capacidades 
cognitivas, sentimentos de empatia, humor e as competências 
sociais), fatores familiares (o calor humano, a coesão e a atenção por 
parte do principal prestador de cuidados) e fatores de suporte (rede 
de apoio familiar, o sistema de serviços sociais).  

 

Notamos que a capacidade de uma pessoa em estar resiliente é um resultado 

de uma aglutinação de diversos fatores, sejam eles individuais familiares ou de 

suporte. Apesar de Whitbourne (2001) elencar esses três fatores como basilares 

para o processo de resiliência, acreditamos que existam outras dimensões que 

também contribuem para tal processo. Com o intuito de perceber quais seriam essas 
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outras dimensões, debruçamo-nos nas narrativas autobiográficas dos participantes 

dessa pesquisa, a fim de perceber quais seriam essas dimensões.  

Nesta seção, esforçamo-nos para estabelecer a relação que há entre os 

conceitos de resiliência, de enfrentamento e de superação. Percebemos o quanto o 

processo de resiliência é efêmero, já que não existem pessoas que são resilientes e 

sim pessoas que estão resilientes. Devido ao processo de resiliência possuir como 

foco o enfrentamento à dor, ao trauma e às adversidades, buscamos entender o 

sofrimento, no intuito de perceber se esse só traz malefícios ou pode trazer algo 

positivo para as pessoas. 

 

 

3.3 O sofrimento pode nos trazer benefícios? 

 

O processo de sofrimento comumente está associado à dor, à perda, ao 

trauma, à depressão, ao desespero e ao suicídio, entre outras situações que não 

são agradáveis à vida. Apesar disso, questionamo-nos se o mesmo sofrimento que 

causa tanto desconforto poderia ser usado ao nosso favor. Será que o sofrimento 

também pode trazer algo de bom? 

Por mais que haja uma tendência a não valorizar situações de adversidade, é 

preciso compreender que essas situações podem contribuir para o desenvolvimento 

do indivíduo, pois a partir delas temos elementos para nos autoavaliar, percebemos 

como lidamos com circunstâncias estressantes, e como, provavelmente, podemos 

“superá-la”. Nesse sentido, Cyrulnik (2009, p.24-25) afirma que, 

Suponhamos que nunca houvesse caos em nossa vida, viveríamos 
em uma rotina anestesiante, uma não vida antes da morte. Por sorte, 
alguns momentos de ruptura existencial balizam nossa memória. 
Sofremos com eles, claro, mas depois, quando repensamos aquilo, 
eles estruturam nossa identidade narrativa: “Sou aquele a quem 
aconteceu uma ferida incrível. Tornei-me o herói íntimo do romance 
da minha vida. Sei melhor que ninguém o que aconteceu comigo e 
como combati esse sofrimento infligido. Passei da confusão para a 
clareza”. 

 

Lidar com os empecilhos e os desafios que a vida proporciona nos faz sair do 

“modo automático” e estruturar novas estratégias a fim de enfrentar o caos, exigindo 

assim de cada um de nós um desequilíbrio em nossas estruturas mentais, uma vez 

que somos “obrigados” a sair da nossa zona de conforto. Por isso, por mais que não 

queiramos passar por dificuldades, é necessário entender que o desafio de enfrentar 
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as adversidades se faz necessário não só para a atual situação de sofrimento, mas, 

também, para o fortalecimento da nossa força de vontade, confiança e habilidade de 

enfrentar e de vencer os obstáculos futuros. 

Além da possibilidade de desenvolver a capacidade de enfrentar obstáculos 

futuros, é preciso entender que o processo de resiliência pode proporcionar, ao 

sujeito que passa por uma situação de adversidade, a possibilidade de construir 

novos projetos de vida, algumas vezes até distintos de como viviam antes. 

Ao lidar com uma situação na qual há confusão, irritabilidade, mal-estar, 

insegurança, dentre outros sentimentos de desestabilização que fazem com que as 

emoções entrem num verdadeiro colapso, surge o caos na vida. A resiliência é uma 

forma de ressignificar essas sensações negativas a favor do indivíduo. Sobre essa 

relação entre o caos e a resiliência, Cyrulnik (2009, p.22) afirma que “para o 

psiquismo humano, o caos corresponde ao rompimento traumático e a resiliência 

responde aos remanejamentos do sistema”.  

As situações problemáticas que enfrentamos no cotidiano, ou até mesmo as 

grandes catástrofes naturais, por mais que pareçam exclusivamente negativas e 

ninguém queira vivenciá-las, quando vistas sob o ângulo da resiliência, podem trazer 

consequências positivas. Tome-se como exemplo a união que se desenvolve em 

grupos sociais que passam por catástrofes naturais e como os sobreviventes se 

comovem na tentativa de ajudar as outras vítimas. Surgindo nessa vontade de 

ajudar ao próximo o ânimo para enfrentar a catástrofe e continuar a viver, como 

observado por Cyrulnik (2009) nos relatos de sobreviventes de tais situações. 

Por fim, segundo Cyrulnik (2009), a estratégia de não pensar ou de não 

refletir sobre o acontecimento que gerou abalo emocional é uma defesa que não 

desencadeia a resiliência. Por isso, ressaltamos que por mais que seja doloroso 

relembrar acontecimentos ruins, que nos fazem reviver mais uma vez todos os 

sentimentos negativos, essa atitude é necessária, pois a partir dela teremos a 

oportunidade de estar resiliente, enfrentar tal situação e buscar a “superação” de tal 

adversidade.  

A partir dessas reflexões percebemos que o sofrimento, por mais contraditório 

que possa parecer, pode trazer benefícios ao ser humano. O que não significa dizer 

que se deve permanecer na condição de sofrimento, longe disso, deve-se enfrentá-

lo, seja através de estratégias individuais seja a partir do apoio de tutores de 

resiliência.  
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3.4 Resiliência, um processo individual e social 

 

Reiteramos que não existem pessoas que são resilientes em todos os 

momentos da vida e sim que existem pessoas que estão resilientes em alguns 

momentos da vida. Propomo-nos agora a apresentar algumas estratégias individuais 

que comumente são desenvolvidas pelas pessoas que conseguem estar resilientes 

na maioria das situações caóticas ou traumáticas. Concomitantemente, analisamos 

como o apoio do outro (tutores de resiliência) contribui no processo de resiliência. 

Compreendemos que tutores de resiliência, conforme Cyrulnik (2009) são os 

indivíduos que colaboram para o processo de resiliência de outra pessoa.  

Segundo Khoury (2007), existem dois eixos que nos levam a entender o que 

promove o processo de resiliência: o primeiro deles é fortemente marcado pelas 

interações sociais que cada sujeito possui, e como esse suporte social (tutores de 

resiliência) contribui para o seu processo de resiliência. O segundo eixo diz respeito 

às estratégias individuais, tais como autoestima e autocontrole. Nesse sentido, 

Cyrulnik (2001) apud Sordi, Manfro e Hauck (2011, p.126) afirma que “a resiliência é 

um processo íntimo que se integra a um processo social”. A relação que há entre o 

individual e o social é claramente percebida quando Almeida (2014, p.65), 

reconhece que,  

Como sabemos, para conhecer é necessário processar as 
informações que nos chegam de fora: dependemos de um meio, de 
um contexto, de uma cultura acumulada, de um estoque de 
informações. Por outro lado, só produzimos conhecimento a partir de 
nós próprios, de nossos modelos cognitivos.  
 

Cyrunik (2009), Grotberg (2006) apud Rodrigues e Polidori (2012) apresentam 

estudos sobre a resiliência ressaltando estratégias individuais de enfrentamento que 

contribuem para identificar ações úteis no momento de enfrentar e de “superar” 

adversidades. Essas estratégias são identificadas como fatores protetores e são 

organizados em três pilares, o “eu tenho”, “eu sou” e “eu posso”. “Eu tenho” 

contempla tudo aquilo que os indivíduos têm a seu favor, como, por exemplo, o 

apoio afetivo de familiares e amigos, o apoio financeiro, o apoio na fé, etc. Enfim, 

são diversos tipos de suporte que cada sujeito tem para que consiga enfrentar as 

adversidades existentes. 

O segundo pilar, “eu sou” refere-se à força interna que cada ser humano 

possui para que possa enfrentar as situações de adversidade, como, por exemplo, 
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otimismo, fé, coragem, persistência, pensamentos positivos, confiança, boa 

autoimagem, etc. 

Por fim, o terceiro pilar, do “eu posso”, é marcado por fatores interpessoais. 

Esse pilar está pautado nos relacionamentos sociais, e como essas interações entre 

as pessoas servem de suporte para conseguir lidar com as adversidades. 

Segundo Sordi, Manfro e Hauck (2011), alguns estudos, que tinham como 

objetivo identificar quais os fatores que contribuem para a capacidade de estar 

resiliente perante uma adversidade, chegaram a conclusão que as “características 

individuais que mostraram sua associação com maior capacidade de resiliência são 

inteligência, estabilidade emocional, estratégias de coping17, autonomia, controle, 

atenção e predisposição genética”. (SORDI, MANFRO E HAUCK, 2011, p.124-125). 

Reconhecemos, assim como Barreira e Nakamura (2006) apud Angst (2009, 

p. 255), que as pessoas que têm maior capacidade de lidar com situações de 

adversidade e reagirem bem a elas, apresentam as seguintes estratégias individuais 

de enfrentamento, “[...] autoestima positiva, habilidades de dar e receber em 

relações humanas, disciplina, responsabilidade, receptividade, interesse, tolerância 

ao sofrimento e muitas outras”. 

Em uma pesquisa sobre as estratégias de enfrentamento adotadas por pais 

de crianças com deficiência intelectual, destacaram-se algumas características dos 

pais que obtiveram sucesso no enfrentamento das adversidades que a deficiência 

intelectual traz para a vida dos seus filhos. Os pesquisadores perceberam que: 

Os pais que obtém sucesso em suas estratégias geralmente são 
extrovertidos, confiantes e eficientes na gestão do tempo. A relação 
conjugal fortalecida parece ser o principal fator que contribui para o 
sucesso no enfrentamento. Esses pais também têm atitudes abertas 
e são altamente motivados a procurar uma rede local e apoio social 
para lidarem com os problemas de seus filhos. Valorizam a educação 
dos filhos e apreciam seus progressos. (SANTOS e PEREIRA, 2016, 
p.3239). 

 

Entendemos que além dessas estratégias individuais de enfrentamento 

mencionadas acima, outras também se constituem como facilitadoras do processo 

de resiliência, como por exemplo, o autoconhecimento, tendo em vista que, quando 

temos um bom autoconhecimento das nossas capacidades e das nossas 

características, conseguimos passar por uma situação de dificuldade e sair “ileso” 

                                                             
17

 “Este se refere aos esforços cognitivos e comportamentais utilizados pelo indivíduo para lidar com 
situações estressoras”. (SORDI, MANFRO e HAUCK, 2011, p.125). 
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dela. 

Martineau (1999) apud Yunes (2003, p.77) complementa que as seguintes 

estratégias individuais de enfrentamento também são relevantes na formação de 

uma pessoa que comumente está resiliente, “[...] sociabilidade, criatividade na 

resolução de problemas e um senso de autonomia e de proposta”. 

Segundo Cyrulnik (2009), muitas pesquisas que abordam os critérios que 

possibilitam a resiliência retratam o bom humor como um forte elemento protetor. No 

entanto, é necessário entender que não precisa ser alegre para ter humor. Ao lidar 

com uma situação traumática é necessário perceber os aspectos insólitos, irônicos e 

até mesmo engraçados para que assim haja um remanejamento dessa situação 

desagradável. 

O bom humor, portanto, deve ser utilizado como um mecanismo basilar no 

enfrentamento das intempéries decorrentes do cotidiano e das situações 

traumáticas, pois enfrentar problemas é uma constante, dias ruins serão inevitáveis. 

Assim, lidarmos com uma situação de adversidade com bom humor é um dos 

melhores modos de remanejar essa situação ao nosso favor. 

Contudo, “o humor como fator de resiliência não significa zombar da vítima ou 

ridicularizar seu sofrimento (CYRULNIK, 2009, p.46)” e sim perceber que o humor 

pode ser abordado na perspectiva de trazer mais leveza à vida de quem passou por 

uma situação traumática. O humor não eliminará para sempre a recordação da 

situação traumática, no entanto, aliviará a sua recordação. 

Acreditamos que essas estratégias individuais de enfrentamento, 

apresentadas acima, são apenas algumas das quais as pessoas podem se valer em 

seu processo da resiliência. Porém entendemos que existam inúmeras outras, sendo 

assim, esperamos a partir das narrativas analisadas neste trabalho, perceber quais 

são essas outras estratégias individuais de enfrentamento, assim como 

aprofundamo-nos nas estratégias já mencionadas.  

Ressaltamos que nesse capítulo não nos propusemos a encerrar a discussão 

sobre o que é resiliência, nem tampouco dizer verdades incontestáveis. Nossa 

intenção foi discutir sobre um conceito relativamente recente, que é marcado por 

incertezas, avanços e retrocessos, tendo em vista que, percebemos que o processo 

de resiliência foi muito presente nas narrativas dos participantes da pesquisa. 

Mesmo percebendo que estamos longe de entender como o processo de 

resiliência acontece, acreditamos que somente a partir de diferentes perspectivas 
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sobre a resiliência será possível compreender como as pessoas enfrentam as 

situações de adversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL: PARTICULARIDADES E 

IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

 

4.1 Percurso histórico da educação de pessoas com deficiência visual 

 

Segundo Silva (2008), a atenção direcionada às pessoas cegas iniciou-se no 

século V, quando São Lineu criou na França o primeiro asilo para cegos. Essa 

instituição tinha o caráter assistencialista, não havendo a preocupação com a 

educação dos internos. O cuidado com o aspecto educacional das pessoas cegas 

“[...] teve os primeiros trabalhos sistematizados na França no século XVIII após a 

Revolução Francesa, quando o Estado francês passou a gerir a escolarização das 

pessoas com deficiência com a criação de instituições nacionais especializadas”. 

(PIRES, 2014, p. 157). 

Silva (2008) sustenta a ideia de que a discussão sobre a educação das 

pessoas cegas passa a ser realizada a partir da publicação da “Carta sobre os 

cegos para uso dos que vêem18”, escrita por Denis Diderot no ano de 1749. 

No ano de 1783 foi fundada em Paris a primeira escola19 para cegos, sendo 

Valentin Haüy o idealizador. Segundo Leal (2013), Valentin Haüy se inspirava numa 

nova era intelectual que surgia na França para o desenvolvimento de uma renovada 

política educacional. 

Acontece, nesse período, uma mudança no tratamento das pessoas cegas 

que antes eram percebidas como merecedoras apenas de assistencialismo, elas 

passam a ter acesso à escolarização, tendo Valentin Haüy como um dos 

precursores desse movimento. Na escola de Valentin, “[...] para o ensino da leitura 

adaptou o alfabeto, trançando-o em relevo, na expectativa de que as letras fossem 

percebidas, por seus alunos cegos, através do toque dos dedos”. (SILVA, 2008, 

p.20). 

Segundo Soares e Carvalho (2012) apud Pires (2014), no Instituto Nacional 

de Jovens Cegos, além do ensino da leitura e escrita através das letras em relevo, 

havia em sua proposta pedagógica o ensino de algumas disciplinas, como, por 

exemplo, Geografia, Música e Aritmética. Essa escola obteve tanto sucesso que 

                                                             
18

 “[...] a carta é um documento que põe em discussão a moral, o comportamento psicológico da 

pessoa com cegueira congênita, a problemática da educação dos cegos e as possibilidades de uma 
visão estética do mundo, por parte dessas pessoas”. (SILVA, 2008, p.54).   
19

 Institution Nationale des Jeunes Aveugles (Instituto Nacional de Jovens Cegos). 
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serviu como referência para a criação de outras escolas especiais em toda a 

Europa. 

No entanto, segundo Silva (2008), a educação das pessoas cegas somente 

tornou-se satisfatória com o desenvolvimento do sistema de escrita e leitura Braille, 

a partir do ano de 1819, quando o oficial do exército francês Charles Barbier de la 

Serre foi ao Instituto Nacional de Jovens Cegos, 

[...] com uma sugestão que julgava ser bastante útil aos professores 
e alunos. Tratava-se de um processo de escrita, por ele idealizado, 
próprio para a transmissão de mensagens no campo de batalha à 
noite, sem utilização de luz para não atrair a atenção dos inimigos. 
Tal processo de escrita, codificada e expressa por pontos salientes, 
representava os trinta e seis sons básicos da língua francesa. A ideia 
de Barbier despertou o interesse de alguns professores e logo 
começou a ser utilizada pelos alunos internados no Instituto. 
(MAZZOTTA, 2001, p.19). 

 
Alguns anos mais tarde (alguns autores datam 1825 e outros 1829), um dos 

alunos do Instituto Nacional de Jovens Cegos fez algumas adaptações no código 

militar de comunicação noturna de Charles Barbier. Tal aluno foi Louis Braille. 

De início, tal adaptação foi denominada de sonografia e, mais tarde, 

de Braille. Até hoje não foi encontrado outro meio, de leitura e 
escrita, mais eficiente e útil para o uso de pessoas cegas. Baseados 
em seis pontos salientes na célula Braille, este código possibilita 
sessenta e três combinações. (MAZZOTTA, 2001, p.19, grifos do 
autor). 

  
 Segundo Pires (2014), no continente Americano, o movimento de educação 

para a pessoa com deficiência visual foi consolidado a partir da fundação do New 

England Asylum for the Blind20 (1829), em Massachusetts, e do New York Institute 

for the Education of the Blind21 (1831), em New York.  

 Já no contexto brasileiro, segundo Franco e Dias (2007), Silva (2008) e Lira e 

Schlindwein (2008), o sistema Braille começa a ser propagado a partir do ano de 

1850, através de José Álvares de Azevedo, que estudou no Instituto Nacional de 

Jovens Cegos (França) e tomou essa escola como referência para a criação da 

primeira escola para cegos no Brasil, fundada no Rio de Janeiro no ano de 1854. 

Através do Barão do Rio Bonito e do Dr. Xavier Sigaud, médico 
francês, que esteve a serviço da corte imperial brasileira e pai de 
uma moça cega, Adélia Sigaud, o método foi apresentado ao 
Imperador D. Pedro II, conseguindo despertar seu interesse para a 
possibilidade de educar os cegos, fazendo uma demonstração de 

                                                             
20

 Novo Asilo Inglês Para Cegos (tradução nossa). 
21

 Instituto Nova York para Educação de Cegos (tradução nossa). 
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como uma pessoa cega podia escrever e ler corretamente, pelo 
Sistema Braille. (SILVA, 2008, p.58). 

  
 Então, percebendo que as pessoas cegas tinham as mesmas capacidades de 

aprender que as pessoas videntes, D. Pedro II por meio do Decreto Imperial n.º 

1.428, de 12 de setembro de 1854, cria a primeira escola para cegos do Brasil, 

[...] com o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. No dia 17 
de setembro desse mesmo ano, foi inaugurado, solenemente, na 
presença do imperador, da imperatriz e de todo o Ministério. Esse foi 
o primeiro passo concreto no Brasil para se garantir ao cego direito à 
cidadania. Trinta e sete anos depois, através do Decreto n° 1.320, 
em 24 de janeiro de 1891, a instituição teve seu nome modificado 
para o atual Instituto Benjamin Constant (IBC). (RUST e 
BERNARDO, 2016, p. 7). 
 

 Passados noventa e oito anos após a fundação da primeira instituição 

educacional direcionada a pessoas cegas no Brasil, é fundada na cidade de 

Natal/RN a primeira instituição voltada ao público deficiente visual, no ano de 1952, 

o então Instituto de Proteção aos Cegos e Surdos-Mudos. No entanto, segundo 

Martins (1997) apud Silva (2008), a princípio essa instituição tinha um caráter 

exclusivamente assistencialista, dedicando-se apenas à doação de itens 

alimentícios. 

 Segundo Silva (2008), no ano de 1972, a Secretaria de Educação e Cultura – 

SEC/RN - oficializou no então Instituto de Proteção aos Cegos e Surdos-Mudos uma 

classe para atendimento educacional, dando início a um movimento que se 

preocupava com a educação das pessoas cegas. Já no ano de 1978, a instituição 

passou a se chamar Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande 

do Norte (IERC-RN). A partir dessa data, o IERC aos poucos assume a 

responsabilidade de direcionar suas ações e seus esforços numa perspectiva 

educacional e de reabilitação, distanciando-se assim do caráter assistencialista que 

possuía. 

 Nosso objetivo, nesse primeiro momento, foi historicizar o movimento de 

educação especial, especificamente no que concerne a educação de pessoas com 

deficiência visual. Para tanto, partimos da oficialização das instituições 

especializadas de ensino especial, partindo do contexto internacional, nacional, até 

chegarmos ao nosso estado. 

 No entanto, reconhecemos que conhecer o movimento da educação especial 

vai além de tomar conhecimento acerca da criação das instituições de ensino. É 
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necessário considerar diversos fatores, tais como as histórias de vida das pessoas 

com deficiência visual, os decretos, as leis, as políticas públicas de inclusão, etc. 

Porém, devido ao escasso tempo para a produção deste trabalho, limitamo-nos 

nesse momento a essa historicização das instituições de ensino. 

 

 

4.2 A pessoa cega face à inclusão 

  

Segundo Teixeira (2010) a pessoa com deficiência, ao longo do processo 

histórico, está marcada por muitos estigmas sociais, que se refletem no uso das 

nomenclaturas, como aleijado, inválido, pessoa excepcional, especial, portadora de 

deficiência, portadora de necessidades especiais, e, por fim, pessoa com deficiência. 

Contudo, a autora reconhece que mesmo havendo essa preocupação constante 

com a modificação dos termos ainda assim não há um novo olhar para o corpo da 

pessoa com deficiência, que segue as margens da sociedade. Isso se dando porque 

ainda há “[...] a supremacia do corpo bípede, da visão bidimensional, da audição 

perfeita, do raciocínio rápido e lógico, onde o corpo se torna cada vez mais atrelado 

à correção, condicionamento e a diferentes tipos de manipulações estéticas”. 

(TEIXEIRA, 2010, p.2). 

Segundo Evaristo e Silva (2013), o conceito de deficiência é algo que está em 

constante modificação. Modificações essas que visam dar suporte às novas 

configurações sociais e históricas nas quais vivem os indivíduos. O conceito de 

deficiência, na sua classificação exclusivamente médica, considera apenas a 

patologia física que o sujeito tem. 

Em nossa abordagem teórica, não nos debruçaremos em termos e noções 

médicas acerca da deficiência visual, que caracterizam uma pessoa como cega ou 

com baixa visão. Segundo Amiralian et al (2000, p.97), “na pesquisa e na prática da 

área da deficiência existem imprecisões dos conceitos, com variações relacionadas 

ao modelo médico e ao modelo social, que resultam em dificuldades na aplicação e 

utilização do conhecimento produzido”, portanto, nesse trabalho, dedicaremos os 

nossos esforços na perspectiva social e pedagógica da deficiência.  

Hoje, a deficiência é compreendida além das limitações físicas, de modo que 

são considerados os fatores sociais e ambientais que interferem nessa limitação. 

Partindo dessa realidade, trazemos nossas análises mais especificamente para a 
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deficiência visual, que para muitos torna os outros sentidos da pessoa com essa 

deficiência mais aguçados do que das pessoas que enxergam. No entanto, essa 

percepção de aguçamento é errônea, pois não há uma compensação fisiológica dos 

sentidos remanescentes nas pessoas com deficiência visual. Como afirma Vigotski 

(1994, p. 3), 

[...] o fenômeno surge não de uma compensação fisiológica direta 
pela perda da visão como a expansão de um rim, mas prossegue ao 
longo de um caminho muito complicado e indireto da compensação 
sócio-psicológica global, sem substituir ou repor o órgão debilitado. 
 

Nesse sentido, Nunes e Lomônaco (2010, p. 59) afirmam que “essa 

compensação não se limita ao desenvolvimento dos outros órgãos dos sentidos, 

mas à reorganização da vida psíquica por inteiro, a fim de compensar o conflito 

social advindo da deficiência do órgão”. 

Percebemos que os sujeitos cegos possuem os sentidos remanescentes mais 

aguçados, porém esse fator não se dá através por uma compensação fisiológica e 

sim por meio de elementos sociais e psicológicos. No que concerne à compensação 

social, que aguça e desenvolve os outros sentidos, destacamos como afirma 

Vigotski (1994, p.11), que, “em uma pessoa cega a habilidade para distinguir pelo 

toque é refinada em um modo compensatório, não por um aumento atual da 

estimulação nervosa, mas pela prática repetida na observação, na avaliação e 

diferentes compreensões”. 

Segundo Vygotski (1997) apud Lira e Schlindwein (2008), a compensação da 

pessoa cega acontece por meio da linguagem e na relação social com os videntes. 

Assim, por meio da linguagem a pessoa cega pode compreender a cultura na qual 

está inserida, e por meio do convívio social ela pode buscar apoio para a superação 

causada pelo impedimento orgânico. 

Outra questão que é indispensável a essa discussão, mesmo que de forma 

sucinta, refere-se à potencialidade cognitiva do aluno com deficiência visual. Para 

muitas pessoas, pelo fato desse aluno não ter acesso às informações visuais, ele 

terá uma redução no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, afetivas e 

sociointeracionista.  

Porém, quando a limitação da criança é somente visual, não há motivo para 

acreditar que essa criança apresente comprometimento intelectual. Deste modo, 

percebemos a necessidade de compreender que as pessoas cegas possuem 

particularidades nas suas construções psicológicas, e, desta forma, notamos o 
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quanto é necessário apreender como essas particularidades se assemelham e/ou se 

diferenciam das pessoas que têm acesso ao recurso visual.  

Nessa perspectiva, Vigotski (1994, p.11) afirma que “cada função individual 

na constituição psicológica de uma pessoa cega apresenta suas próprias 

características, as quais são frequentemente muito significantes em comparação 

com o vidente”. 

 Por mais que haja um fator em comum entre as pessoas cegas (a ausência 

da visão), é preciso esclarecer que essas pessoas não são iguais, cada uma delas 

irá apresentar um comportamento e uma compreensão do mundo de modo distinto, 

reflexo das estimulações que tiveram durante a sua vida. Sendo assim, Vigotski 

(1994, p.12) afirma que “todas as funções e todas as propriedades são 

reorganizadas sob condições particulares de desenvolvimento da vida de uma 

pessoa cega: é impossível reduzir todas as diferenças para um fator”.   

 No entanto, essas particularidades não significam que o processo de 

compreensão da pessoa cega seja inferior ou superior à pessoa vidente, ele é 

apenas diferente. Nesse sentido, Vigotski (1994, p.10) afirma que, “[...] em um 

sentido fisiológico não há diferença fundamental entre a educação de uma criança 

cega e de uma criança vidente”. Lira e Schlindwein (2008, p. 173) compartilham do 

mesmo posicionamento de Vigotski (1994), e ainda complementam que,  

[...] uma diferença visual não representa, em si mesma, alterações 
nas possibilidades de aprendizagem da criança, na sua capacidade 
de estabelecer relações com os outros, com objetos e situações que 
acontecem ao seu redor. Como qualquer outra, a criança com 
diferenças visuais precisa de oportunidades, de convivência com 
seus pares, de forma que possa aprender a se relacionar com o 
mundo. 

 
 Segundo Batista (2005) apud Nunes e Lomônaco (2010) e Lira e Schlindwein 

(2008), nós vivemos numa sociedade na qual há a valorização das informações por 

meio do canal da visão, contudo é perfeitamente possível utilizar outros meios para 

“processar” as informações. A autora ainda reconhece que a visão é um “guia” do 

processamento de informações, mas a sua falta não impossibilita esse 

processamento.  

 Nesse sentido, Vygotsky (1934/1997) apud Nunes e Lomônaco (2010, p.59), 

“[...] não nega as limitações da cegueira enquanto restrição biológica, mas afirma 

que, socialmente, não há limitações, porque o cego, por meio da palavra, pode se 

comunicar e apreender significados sociais”. O que não significa dizer que a inter-
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relação da pessoa cega com o ambiente se dê sem a existência de conflitos, mas 

segundo o autor, o conflito é que promove forças para superar as dificuldades. 

Sendo assim, a pessoa cega, 

[...] vai precisar de um ambiente diferenciado e adaptado, que dê 
conta de garantir a satisfação de suas necessidades. E toda essa 
vivência diferenciada define uma estrutura mental diferente daquele 
que vê, pois a pessoa cega precisa usufruir de outros caminhos para 
conhecer o mundo, o que marca outras formas de processo 
perceptivo e, por consequência, da estruturação e organização do 
desenvolvimento cognitivo. (NUNES e LOMÔNACO, 2010, p.59). 

  
 Segundo Nunes e Lomônaco (2010), a estigmatização que há acerca do 

deficiente visual em nada contribui para a construção e para o desenvolvimento de 

sua personalidade e autoestima. Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de 

um espaço escolar no qual o desenvolvimento integral da pessoa cega seja viável. 

Os autores ainda ressaltam que, em alguns casos, o professor pode contribuir para 

essa estigmatização, já que em decorrência do pouco conhecimento acerca da 

deficiência visual, o professor cria uma baixa expectativa no que concerne à 

aprendizagem do aluno, minimizando, as possibilidades de desenvolvimento do 

aluno com deficiência, colocando-o em uma situação de desfavorecimento.  

 Portanto, reconhecemos nessa seção que a compensação desenvolvida pela 

pessoa cega é um processo que acontece por meio da repetição e da experiência e 

não do desenvolvimento biológico dos órgãos remanescentes. Discutimos também a 

necessidade de romper com o preconceito que há acerca das potencialidades 

cognitivas, pois comumente há a concepção de que a pessoa cega terá uma 

redução na capacidade de compreender, já que não possui o recurso da visão. Na 

verdade, havendo os estímulos e as oportunidades adequadas, a pessoa cega terá 

a mesma capacidade de compreensão que uma pessoa vidente. 

 
 

 

4.3 Bifurcação da deficiência visual: cegueira e baixa visão 

 

Segundo Nunes e Lomônaco (2010), a deficiência visual é compreendida a 

partir de dois eixos: a cegueira e a baixa visão. A definição de cegueira, de acordo 

com Sá (2007, p. 54), é tida como “[...] uma alteração grave ou total de uma ou mais 

funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de 

perceber cor, tamanho, forma ou distância”. De forma que a cegueira pode 
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acontecer desde o nascimento, conhecida como cegueira congênita, ou pode ser 

adquirida em decorrência de alguma causa orgânica ou acidental (SÁ, 2007), 

conhecida como cegueira adquirida. 

A respeito dessa distinção entre a cegueira congênita e cegueira adquirida, 

Amiralian (1997) apud Nunes e Lomônaco (2010) complementa que a cegueira 

congênita é aquela na qual o bebê já nasceu cego ou aconteceu antes dos cinco 

anos de idade, já que algumas pesquisas revelam que não há memória visual em 

cegos que perderam a visão antes desse período. Segundo a autora, a cegueira 

adquirida é aquela na qual o cego perdeu a visão a partir dos cinco anos de idade.  

Para Nunes e Lomônaco (2010, p.56), “a cegueira é uma deficiência visual, 

ou seja, uma limitação de uma das formas de apreensão de informações do mundo 

externo - a visão”. A baixa visão 

[...] é vista como complexa devido à variedade e à intensidade de 
comprometimentos das funções visuais. As funções englobam desde 
a simples percepção de luz até a redução da acuidade e do campo 
visual que interferem ou limitam o desenvolvimento de maneira geral. 
A baixa visão se traduz na diminuição ou limitação de um rol de 
informações que o indivíduo recebe do ambiente. (SÁ, 2007, p.54). 

  

 No desenvolvimento deste trabalho não nos dedicamos com profundidade às 

percepções médicas do que é cegueira ou baixa visão. Nosso entendimento será 

pautado numa lógica social e pedagógica da deficiência, na qual entendemos que 

uma pessoa cega é aquela que não enxerga e, portanto não consegue ler as letras 

impressas em tinta. Já a pessoa com baixa visão, a partir de diversos recursos 

ópticos, consegue ler as letras impressas em tinta. 

Na escrita deste trabalho, nós utilizaremos o termo “cegueira” ou “cego” sem 

o receio de que esses termos pareçam pejorativos. Nesse sentido Nunes e 

Lomônaco (2010, p.56) afirmam que 

[...] algumas pessoas preferem o termo deficiente visual à palavra 
cego. Todavia, esses termos não são equivalentes. O conceito de 
deficiência visual é mais abrangente visto que engloba não só a 
cegueira como também a baixa visão. [...] Não há preconceito na 
utilização do termo cego. O preconceito está em pressupor que o 
cego é um sujeito menos capaz.  

 
Em alguns momentos da escrita do texto utilizaremos o termo “deficiência 

visual” para nos referir as duas deficiências (cegueira e baixa visão) ou para evitar a 

repetição excessiva dos termos “cego” e “cegueira”. 
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Dessa forma, nessa seção reconhecemos a necessidade da compreensão de 

que o termo deficiente visual contempla tanto às pessoas cegas, quanto as pessoas 

com baixa visão. Além de esclarecer que a concepção de cegueira usada neste 

trabalho será pautada numa perspectiva social e pedagógica. 

 

 

4.4 Educação inclusiva: valorização e respeito a diversidade humana 

 

Estamos habituados a discussões que envolvam a inclusão e estejam 

diretamente ligadas ao âmbito educacional. Apesar disso, Amiralian (2005, p.60) 

afirma que a inclusão: 

É um movimento social amplo, que tem ocorrido em diferentes 
lugares e em vários segmentos da sociedade. São movimentos que 
retomaram a luta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948. Em nosso país, por exemplo, temos visto de diferentes 
maneiras a retomada desse movimento; o dos Sem Terra, o dos 
Negros, o dos Homossexuais, o dos Índios, o da Mulher, etc. 
 

 Entendemos que o movimento da inclusão é marcado pela presença de 

diversos grupos que se sentem alijados dos preceitos básicos dos direitos humanos, 

entre esses grupos, as pessoas com deficiência. Se expandirmos o processo de 

inclusão do ponto de vista escolar, ele 

[...] significa educação de qualidade para todos, embora tenha sido 
assumido na Declaração de Salamanca, em 1994, como um ideal a 
ser perseguido para com as pessoas com deficiência. Em nosso 
sistema educacional, ele pretende abranger muitas outras crianças 
que, embora não apresentem déficits orgânicos, são, muitas vezes, 
excluídas do processo de aprendizagem. (AMIRALIAN, 2005, p.60). 

 
Inferimos que a educação inclusiva objetiva a adaptação da escola para 

atender às especificidades do alunado (adaptações essas que não devem se limitar 

apenas aos alunos com deficiências, mas também a todos os alunos de contextos 

sociais que necessitem desse suporte), seja através da adaptação do currículo seja 

através de metodologias que contemplem as particularidades desses alunos. Nesse 

sentido, Silva (2008, p.21) afirma que:  

[...] Educação Inclusiva, se constitui num processo de inclusão de 
todas as pessoas, independente de raça, cor, sexo, origem sócio-
econômica ou cultural, talento, deficiência e dificuldades. Está 
baseado nos princípios da cidadania democrática e da inserção e 
provisão de práticas pedagógicas colaborativas e igualitárias, 
mudanças estruturais pedagógicas, físicas e atitudinais, respeitando 
e valorizando a diversidade e, atendendo às necessidades 
individuais e coletivas de todos os educandos. 
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 No intuito de percebermos a importância do ensino inclusivo, dialogamos com 

Vigotski (1997) apud Lira e Schlindwein (2008, p.174), que afirma que,  

[...] as leis que regem o desenvolvimento do aluno com algum dano 
físico ou mental e do aluno considerado normal são as mesmas. Não 
existem diferenças básicas no impulso para o desenvolvimento da 
criança, seja ela cega ou vidente, surda ou ouvinte, já que as forças 
do desenvolvimento são dinâmicas e buscam, através da 
compensação, uma superação de um estado de insegurança e de 
inferioridade que a condição da criança impõe.   

 
 Portanto, não há sentido em separar os alunos com deficiência dos alunos 

sem deficiência. Ambos possuem as mesmas capacidades de aprender, desde que 

sejam estimulados e tenham as devidas oportunidades. Reconhecemos que a 

deficiência pode trazer alguma limitação, mas se os sentidos remanescentes forem 

usados a favor do aluno, essa realidade pode ser compensada.  

Reconhecemos a importância de um ensino inclusivo, no qual todos os 

alunos, com e sem deficiência convivam num mesmo espaço escolar. Para tanto, os 

relacionamentos sociais são fundamentais para o sucesso da inclusão, pois as 

relações de afetividade, de companheirismo e de respeito entre todos no ambiente 

escolar são a base para alcançar a inclusão. Sendo assim, é importante que haja a 

interação social de todos, contribuindo para um desenvolvimento sem preconceitos e 

barreiras, tanto por parte dos professores, quanto dos alunos videntes22. 

Portanto, notamos os benefícios percebidos no ensino de crianças com 

deficiência na rede regular de ensino, a partir do que Evaristo e Silva (2013, p.30) 

afirmam: “então, ao incluir uma criança com deficiência numa escola regular, você 

ajuda a quebrar preconceitos, ajuda na socialização dessa criança com deficiência, 

ajuda na socialização das crianças que não tem deficiência”. 

Dessa forma, compreendemos que o proveito da educação das pessoas com 

deficiência na rede regular de ensino se constrói como uma possibilidade 

enriquecedora não somente para os alunos com deficiência, mas também para os 

alunos sem deficiência e para os professores. A partir dessa inserção, todos terão a 

oportunidade de conviver e de aprender com aquela pessoa que apresenta 

características e necessidades diferentes dos demais, tendo-se, assim, uma vivência 

que respeita e que valoriza a diversidade e a complexidade humana. 

                                                             
22

 Esse termo é utilizado para as pessoas que enxergam. 
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Destarte, nessa seção percebemos que a educação inclusiva apresenta-se 

como uma proposta que vai além do ensino de conteúdos historicamente 

acumulados. Ela promove a transformação de pensamentos e de atitudes de todos 

os envolvidos no que diz respeito à imagem que as pessoas sem deficiência 

constroem acerca das pessoas com deficiência. Isso acontecendo, rompe-se com o 

processo de discriminação que há em torno dessas pessoas, além de desenvolver 

em todos os alunos a sensibilidade e a maturidade de aceitar, de valorizar e de 

respeitar as diferenças do outro. 
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5 NARRATIVAS DE ENFRENTAMENTO NA ESCOLA REGULAR 

 

 

“[...] a pesquisa narrativa nos oferece a possibilidade de 
deixar vazios, de evitar a ficção perfeita, de tornar visível 
o metarrelato, de dar a possibilidade ao leitor de 
completar o relato”. (HERNÁNDEZ (2006) apud 
HERNÁNDEZ (2017, p.53). 
 

 Iniciamos a análise percebendo a complexidade presente nas narrativas dos 

participantes, tendo em vista, que é possível que em alguns momentos as análises 

não consigam capturar alguns elementos relevantes, que serão percebidos apenas 

pelo leitor do texto. Nesse sentido, Cruz (2015, p.76) afirma que “trazemos à tona a 

possibilidade de que o leitor sinta-se à vontade para fazer as suas próprias 

inferências, concordando ou não com o que foi elencado ao longo desse texto [...]”.  

No entanto, não consideramos isso como uma falha, que irá reduzir a 

qualidade das análises e sim, como uma possibilidade de levar o leitor a percorrer 

um caminho que será inspirado pelas nossas análises, mas que não o limita de fazer 

as suas próprias apreciações. 

Uma das grandes dificuldades da pesquisa com narrativas é justamente 

captar a interpretação do outro. Nesse sentido, encontramos respaldo em Passeggi 

(2010), quando a autora fala que não buscamos uma verdade objetiva nas 

narrativas, na verdade buscamos a interpretação que a pessoa traz naquele 

momento, pois,  

[...] não se busca obstinadamente a “verdade objetiva”, pois se tem 
consciência de que a “realidade” passa, obrigatoriamente, pela 
mediação dos sistemas simbólicos, constitutivos do imaginário social, 
que é, por sua vez, subjetivado pelos indivíduos. (PASSEGGI, 2010, 
p.112). 
 

 Neste capítulo, apresentaremos as categorias temáticas de análise que 

identificamos inspirados nas orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002) e Goss 

(2010) acerca da análise temática. A partir das narrativas dos participantes, 

pudemos identificar as seguintes categorias temáticas: “relações com a escola 

regular e especial”, “estratégias de enfrentamento” e “tutores de resiliência”. 

 No romance de Saramago (1995), “Ensaio sobre a cegueira”, por mais que o 

uso da cegueira branca seja uma metáfora, com o intuito de questionar os atuais 

valores da sociedade e não de falar propriamente da cegueira, percebemos o quanto 
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a possibilidade de se tornar uma pessoa cega aterrorizava os personagens, como se 

isso significasse que a vida teria chegado ao fim. 

 As narrativas de Maria, Marcos, Pedro e Lucas, longe disso, mostram que a 

vida de uma pessoa cega é marcada por situações e sentimentos que são comuns a 

vida de um vidente, sejam momentos de dificuldade, de medo, de coragem, de 

persistência ou de motivação para enfrentar as adversidades e alcançar muitas 

conquistas. 

 Desta forma, neste momento apresentamos e analisamos as narrativas dos 

participantes no intuito de compreender o que dizem sobre a escola regular e 

especial, quais os sentidos que atribuíam às adversidades encontradas na escola 

regular e como lidavam com elas, assim como, identificar quem foram as pessoas 

que os ajudaram nesse processo de enfrentamento. 

 

  

5.1 Escola regular, narrativas de experiências excludentes 

 

 Segundo Vigotski (1994), é imprescindível acabar com o isolamento da 

pessoa cega, para tanto a educação deve romper com a demarcação entre a escola 

especial e a escola comum, já que a educação da criança cega deve ser 

desenvolvida nas mesmas condições que qualquer criança. 

 Reconhecemos a importância da educação desenvolvida numa perspectiva 

inclusiva e entendemos que o processo de inclusão da pessoa cega, por vezes, é 

marcado por situações de opressão, de exclusão e de invisibilidade. Nesta seção, as 

narrativas dos participantes revelam experiências na escola regular, que 

demonstram situações de invisibilidade nas práticas pedagógicas. 

O participante Pedro vivencia dois momentos distintos em seu percurso 

escolar, um momento no qual estuda numa instituição especializada e outro no qual 

ingressa numa escola regular. 

As minhas experiências na escola, eu divido em dois momentos. Um 
momento da escola especial e um momento da escola regular. Na 
escola especial foi essa questão de adaptação de material em 
Braille, eu fui me percebendo enquanto pessoa cega ao longo do 
tempo. Então, eu não tinha essa compreensão do que é ser cego, e 
esse preparo do Instituto, dos colegas em lidar conosco, deficientes 
visuais. E o segundo momento foi quando cheguei à escola regular, 
que eu tive a percepção de que os professores não estavam 
preparados, mas também isso não era culpa desses profissionais [...] 
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chegando na escola regular eu tive contato com a diversidade 
humana. Eu perdi em relação aos conteúdos, porque pensei que a 
escola regular fosse melhor preparada. (PEDRO, ENA, 2017). 

 
 Percebemos, a partir da narrativa de Pedro, que o fato de estudar numa 

instituição especializada, na qual só havia alunos cegos, fez com que ele 

vivenciasse um sentimento de identificação e de acolhimento. No entanto, quando 

ele ainda estudava na escola especial, o participante revela que não tinha a 

percepção do quanto a escola especializada estava preparada para lidar com a sua 

deficiência, só percebendo isso quando ingressa na escola regular, na qual encontra 

uma realidade diferente, o que o faz refletir acerca dessa diferença. 

Compreendemos que o ato de refletir promove no participante uma 

elaboração mais sofisticada da sua percepção do mundo e da escola enquanto 

pessoa cega, pois é a partir da reflexão que ele é estimulado a estruturar de modo 

mais rebuscado as experiências que vivencia. Nesse sentido, Josso (2014) 

reconhece a relevância da capacidade de reflexão para o desenvolvimento das 

etapas da construção da biografia educativa, quando afirma que, 

[...] empenha o estudante numa aprendizagem na qual o saber, que 
construirá, vai depender diretamente das capacidades reflexivas 
postas em jogo em cada etapa e da intuição que tem do interesse 
que para ele representa a etapa que lhe pedem para ultrapassar. 
(JOSSO, 2014, p. 60-61). 
 

 Compreendemos que a realidade encontrada na escola regular foi um 

elemento importante para que Pedro amadurecesse a sua reflexão sobre o que é ser 

uma pessoa/aluno com cegueira. Porém, mesmo que a escola regular tenha 

contribuído para esse processo de reflexividade autobiográfica23, no qual ele reflete 

sobre sua vida e atribui novos sentidos a ela, percebemos uma possível situação de 

invisibilidade pedagógica que o participante narra ao notar que os professores não 

estavam preparados para ensiná-lo e que sua assimilação dos conteúdos não foi 

satisfatória. 

 É preciso compreender qual era o cenário educacional antes de fazer 

qualquer tipo de consideração à prática dos professores. Segundo Cruz (2015) a 

partir da Conferencia Mundial sobre a Educação para Todos, acontecida nos anos 

noventa, há ênfase para que a educação de pessoas com deficiência aconteça na 

                                                             
23

 Passeggi (2014b). 
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escola regular. Porém, essa proposta só se efetiva plenamente no ano de 1994 com 

a publicação da Declaração de Salamanca. 

 Portanto, ao final da década de noventa, período no qual o participante 

ingressa na escola regular, ainda era recente a transição entre o paradigma da 

integração para a inclusão24 no Brasil. Compreendemos que as dificuldades 

encontradas pelos professores talvez possam ser justificadas por essa recente 

transição, uma vez que no paradigma da integração não havia tantas adaptações 

para que o aluno fosse incluído, caso o aluno conseguisse integrar-se permanecia 

na escola, caso contrário, era encaminhado às escolas especiais.  

 Acreditamos que essa “não preocupação”, do Estado, da escola regular e do 

professor em fazer adequações para atender as demandas dos alunos com 

deficiência (já que a responsabilidade até então era das escolas especiais), fez com 

que a educação pautada nas necessidades dos alunos acontecesse vagarosamente 

na escola regular, repercutindo na prática dos professores que estavam entre esses 

dois paradigmas.  

 Certamente houve casos pontuais de preocupação em adequar o ensino às 

necessidades desses alunos, ainda na vigência do paradigma da integração, mas 

em linhas gerais, entendemos que não isso não ocorria. 

 Nossa intenção ao desenvolver essa relação entre o paradigma da integração 

e o da inclusão, não é de criticar um em detrimento do outro, pois compreendemos 

que cada paradigma é um reflexo do período histórico em que se situa, 

compreendemos que se não fosse o paradigma da integração, provavelmente não 

teríamos chegado ao da inclusão.  

O intuito nesse momento é compreender e problematizar o quanto o 

conhecimento é transitório e depende do contexto no qual está sendo “produzido”. 

Nesse sentido, Freire (1996, p.31) afirma que, “ao ser produzido, o conhecimento 

novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se „dispõe‟ a ser ultrapassado 

por outro amanhã”.  

 A partir da fala do participante, percebemos que mesmo diante de uma 

possível invisibilidade pedagógica, ele percebia na escola regular um elemento 

positivo, que é a possibilidade de conviver com a diversidade, pois a partir do seu 

                                                             
24

 “[...] na proposta da integração os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 
deveriam se adequar a propositura pedagógica da escola, caso não conseguissem acompanhar a 
sistematização, eram encaminhados as escolas especiais. Já na proposta inclusiva é a escola que 
adéqua seu currículo para acolher os alunos com NEE”. (CRUZ, 2015, p.50). 



83 
 

ingresso na escola regular ele começava a relacionar-se com colegas de sala que 

não eram deficientes. 

 Compreendemos que na escola especial a diversidade não é tão presente, já 

que a maior parte das pessoas que a frequentam compartilham de narrativas e 

experiências acerca da deficiência, o que os colocaria numa situação de “igualdade”. 

Já na escola regular, essa discussão sobre a experiência de vida de uma pessoa 

com deficiência, provavelmente não é corriqueira.   

 Portanto, na narrativa acima percebemos que cada espaço de ensino (escola 

especial e regular) contribuiu ao seu modo para o desenvolvimento do participante. 

Acreditamos que a formação que o aluno teve na escola especializada contribuiu 

para a construção da sua identidade, fazendo-o refletir positivamente no seu 

processo de resiliência. Por mais que não houvesse tanto preparo no 

desenvolvimento de práticas de ensino inclusivas na escola regular, ela possibilitou 

que o aluno tivesse a oportunidade de conviver com a diversidade humana. No que 

diz respeito a essa mudança entre a escola regular e especial, Vitória narra que: 

Antes da cirurgia eu já estudava, nessa época, foi no ano de 1995. 
Eu tinha feito até a terceira série, daquela época. Então, eu sempre 
me dei muito bem na escola, com todas as crianças, todas as 
professoras, sempre me dei muito bem, minhas notas sempre foram 
muito boas. Depois de oito meses da cirurgia, minha mãe procurou o 
Instituto de Cegos, que é o IERC, o Instituto de Educação e 
Reabilitação de Cegos. E fui para lá, rapidamente aprendi o Braille. 
Em noventa e sete fui para a escola regular, não é fácil para um 
deficiente enfrentar, certo? Mesmo eu já grandinha, já estava com 
treze anos, não é fácil para enfrentar, porque os professores não 
estão adaptados para ensinar aos deficientes. (VITÓRIA, ENA, 
2017). 

  

 A narrativa da experiência de Vitória apresenta características diferentes das 

de Pedro, tendo em vista que ela não nasceu cega. Nessa narrativa, podemos fazer 

a seguinte inferência: quando a aluna enxergava e estudava na escola regular, na 

qual os professores estavam preparados para lidar com alunos sem deficiência, tudo 

ocorria bem. E, igualmente, quando a participante se torna cega, e passa a estudar 

numa escola na qual os professores estavam preparados para lidar com a sua 

deficiência, tudo também ocorria bem. No entanto, quando a participante retorna à 

escola regular, na qual os professores não estavam aptos a lidar com a sua 

condição de pessoa com deficiência, é que as situações de adversidade começam a 

surgir. 
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Mesmo que Vitória tenha uma trajetória diferente da Pedro, já que ela não 

nasceu cega, e tenha frequentando a escola regular na condição de vidente e 

posteriormente na condição de pessoa cega, como mencionado acima, percebemos 

que o ingresso dela na escola regular se dá no mesmo período que Pedro, no final 

dos anos noventa, e os dois revelam que os professores da escola regular não 

estavam preparados para ensiná-los.  

 Percebemos que os participantes responsabilizam o professor de não estar 

apto a ensiná-los, pois acreditam que este é o único responsável pelo sucesso ou 

fracasso do aluno. Na verdade, compreendemos que o professor não pode ser visto 

como o único responsável, já que ele compartilha essa responsabilidade com a 

escola e com o Estado. 

 Historicamente a responsabilidade da “prestação” do ensino para as pessoas 

cegas sempre foi desenvolvida por instituições especializadas, fazendo com que a 

escola regular não se “preocupasse” com os alunos cegos, já que esses seriam 

responsabilidade de instituições especializadas. Nesse sentido, Silva (2008) diz que 

o primeiro asilo para cegos foi criado no século V na França, segundo Leal (2013) a 

primeira escola para cegos foi fundada em Paris no ano de 1783, segundo Franco e 

Dias (2007), Silva (2008) e Lira e Schlindwein (2008) a primeira escola para cegos 

do Brasil foi fundada em 1854, já no Rio Grande do Norte, segundo Martins (1997) 

apud Silva (2008) a primeira instituição especial foi fundada em 1952. Portanto, 

percebemos que ao longo da história, a educação das pessoas com deficiência 

visual comumente acontecia em instituições especializadas. 

 Compreendendo a experiência que as instituições especializadas acumularam 

ao longo do tempo, percebemos a importância dessas experiências serem 

compartilhadas com as escolas regulares e com as universidades, por meio de 

formações continuadas, contribuindo assim para uma inclusão pautada nas reais 

necessidades dos alunos, assim como afirma Cruz (2015, p.36): 

Essas instituições especializadas podem também articular parcerias 
com as redes municipais e estaduais de ensino, desenvolvendo 
assim projetos ou ações de formação continuada com os professores 
da rede pública, uma vez que os professores desses centros 
especializados possuem um vasto conhecimento para com a 
deficiência que atuam. Nesse sentido, a Declaração de Salamanca 
(BRASIL, 1994, p. 5) propõe que “Escolas especiais podem servir 
como centro de treinamento e de recurso para os profissionais das 
escolas regulares”. 
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Dessa forma, percebemos que além da formação inicial, a formação 

continuada também se faz importante como um mecanismo de combate a essa 

invisibilidade pedagógica que o aluno cego vivencia na escola regular, pois 

possibilitaria ao professor as condições basilares necessárias para que ele se sinta 

seguro ao desenvolver suas práticas de ensino numa perspectiva inclusiva.  

Sabemos que hoje os cursos de licenciatura ofertam disciplinas (obrigatórias 

e optativas) que contribuem para a educação especial, porém acreditamos que 

ainda não é o suficiente para que o professor perceba-se apto e seguro para 

desenvolver práticas inclusivas. Percebemos a importância da formação dos 

professores aos nos depararmos com essa fala de Vitória (ENA, 2017) “se tivesse 

um curso para todos os professores fazer para trabalhar com todos os deficientes, 

seria bem melhor”. 

Assim como Vitória, que passou por diversas situações problemáticas em seu 

relacionamento com os alunos e professores, Pedro também passou por algumas 

situações de adversidade e invisibilidade no contexto escolar, principalmente no que 

se refere ao relacionamento entre ele e alguns professores, como podemos 

perceber na narrativa: “uma das situações bem emblemáticas foi um professor de 

artes que pediu que eu desenhasse um coelho, não acho que a gente nem deveria 

julgar se foi certo ou errado”. (PEDRO, ENA, 2017). 

Ao ingressar numa sala de aula regular, na qual ele era o único aluno cego, e 

talvez um dos primeiros alunos com deficiência que o professor teve contato, Pedro 

deparou-se com essa situação na qual o professor solicitou que ele desenhasse um 

coelho. O que, para Pedro, foi um choque muito grande, pois, provavelmente na 

instituição especializada na qual ele estudou esse tipo de situação nunca havia 

acontecido. O que nos faz entender que o aluno está na sala de aula regular, no 

entanto a sua condição de aluno cego é negada quando lhe é solicitado que ele faça 

um desenho, o que não é possível ser feito devido à cegueira.  

Nesse processo de inclusão, destacamos o quanto essa situação conflituosa 

pode ter sido importante para a prática pedagógica do professor, pois talvez ele 

nunca tenha tido experiências com pessoas cegas e ao lidar com um aluno cego no 

contexto regular de ensino, certamente, esse professor se viu impelido a aprimorar a 

sua formação docente para preparar-se para lidar com alunos com deficiência. Por 

isso, destacamos a importância do desenvolvimento de uma relação dialógica com o 

aluno assim como sugere Freire (1987, 1996), para que assim, ele diga quais são as 
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suas particularidades e suas reais necessidades. Nesse sentido, Salomon (2000, p. 

7) afirma que: 

[...] aproximar-se da pessoa deficiente visual e conhecê-la na sua 
singularidade, desvelando seus sentimentos, interesses, 
possibilidades e limites, os caminhos possíveis para que cada um 
amplie suas condições de autonomia e integração pessoal e social. 
  

Na narrativa abaixo, deparamo-nos com outra experiência, na qual Pedro 

identifica como difícil.   

Outra situação difícil foi na aula, eu levantei a mão, os colegas 
disseram que o professor viu, mas ele ignorou a minha pergunta. 
Não sei se pelo fato de eu ser cego, não sei, mas isso fica uma 
questão muito subjetiva, porque é o olhar do outro, não sei se o olhar 
do outro estava tão complacente com esse profissional. Mas ele 
ignorava a minha presença enquanto pessoa cega, o professor foi 
bem indelicado nesse sentido. (PEDRO, ENA, 2017). 

  

 Pedro nos mostra este cenário, no qual o professor invisibiliza a sua voz em 

sala de aula. Contudo, mesmo não tendo a oportunidade de se posicionar em sala, 

podemos notar que o participante não se deixa abalar com tal acontecimento, o fato 

o leva a se questionar se realmente essa exclusão por parte do professor aconteceu 

ou se foi a percepção equivocada dos seus colegas de sala. 

 Porém, mesmo que o participante tenha nos deixado a dúvida, se o professor 

viu ou não ele levantando a mão para se posicionar em sala de aula, Pedro 

reconhece que, de um modo geral, o professor ignorava a sua presença, o que nos 

leva a pensar várias questões que poderiam “justificar” esse tipo de posicionamento 

do professor, como por exemplo: Será que o professor se sentia inseguro com um 

aluno cego em sala de aula? Será que em seu curso, o professor teve oportunidade 

de conviver com pessoas cegas? Será que o professor desconsiderava só a voz do 

aluno cego ou a voz de todos os alunos? Enfim, são diversas questões que podem 

surgir a partir deste cenário, mas deixamos o leitor à vontade para desenvolver suas 

hipóteses que “justificariam” essa realidade. 

 Por mais que não haja condições de responder a essas perguntas, pois 

entendemos que somente o professor poderia nos dizer o que o levou a tal ação, 

questionamo-nos se, devido ao fato do aluno não enxergar, o professor acreditava 

que Pedro não tinha condições de aprender. Nesse sentido, Batista (2005) apud 

Nunes e Lomônaco (2010) e Lira e Schlindwein (2008) esclarecem que nós vivemos 

numa sociedade na qual há a valorização das informações por meio do canal da 

visão, quando na verdade é possível utilizar outros meios para “processar” as 
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informações. Os autores ainda reconhecem que a visão é um “guia” do 

processamento de informações, mas a sua falta não impossibilita esse 

processamento. Nesse sentido, Nunes e Lomônaco (2010, p.58) complementam que 

a cegueira “[...] por si só não é um impedimento ao desenvolvimento. Há a 

imposição de caminhos diferenciados devido à ausência da visão, mas o 

desenvolvimento do cego é pleno de possibilidades e limitações como o de qualquer 

ser humano”. 

 Nas narrativas de Marcos e Lucas, que estão presentes na seção “Estratégias 

de enfrentamento na escola regular”, também pudemos perceber que há momentos 

em que é retratada a invisibilidade pedagógica, portanto retomamos às narrativas 

nesta seção. 

 Percebemos a invisibilidade pedagógica que o participante vivenciava nos 

momentos de avaliação, quando ele narra que “no momento da prova, a minha 

prova em Braille ainda não tinha chegado, então o professor pedia para que eu 

aguardasse os alunos fazerem as provas e após eles terem concluído, fazia a minha 

prova, num canto da sala e muito baixinho”. (MARCOS, ENA, 2017). 

Devido ao fato de não ter acesso às provas em Braille, o participante ficava 

em uma situação de invisibilidade na sala de aula, já que ele não tinha como ler a 

prova e assim participar da mesma forma que os outros alunos. Ele esperava que 

seus colegas saíssem da sala para que pudesse fazer as avaliações. 

 No entanto, entendemos que não podemos culpabilizar a escola, nem o 

professor pela dificuldade do acesso aos materiais adaptados em Braille. Esse 

processo de adaptação é demorado, além da dificuldade devido à existência de 

poucas impressoras em Braille. Retomaremos essa dificuldade na adaptação dos 

materiais na seção “estratégias de enfrentamento na escola regular” 

 Assim, mesmo diante a invisibilidade narrada, o participante pode contar com 

a ajuda do professor, que se prontificava em ler as provas para que o participante 

tivesse condições de ser avaliado.  

 Na narrativa seguinte, acontece algo inusitado, o cuidado e a preocupação 

que as professoras tinham com o participante era tão grande que elas preferiam que 

ele ficasse estático para que assim não se machucasse.  

[...] eu fui acostumado a fazer em casa tudo o que as pessoas que 
enxergam faziam, e quando eu cheguei na escola ninguém me 
deixava fazer nada. As professoras não queriam que eu andasse 
sozinho, até para ir ao banheiro eu não tinha como ir sozinho, porque 
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a mentalidade delas é que eu iria me machucar, e aí eu sempre tinha 
que ficar sempre parado, sentado na minha cadeira, quietinho. 
(LUCAS, ENA, 2017). 

 
 Compreendemos que a vontade das professoras era zelar pela integridade do 

aluno, e isso é apreciável. No entanto, a boa vontade das professoras acabou se 

tornando um grande trauma para o aluno, já que o impediam de fazer atividades 

comuns para ele, dificultando a sua autonomia. 

 Ao nos depararmos com esta narrativa, percebemos que o aluno estava 

presencialmente na escola, no entanto, estava numa condição de invisibilidade, o 

que torna o ensinamento de Freire (1996) especialmente relevante no que diz 

respeito ao estabelecimento do diálogo com o aluno para que assim seja possível 

compreender sua realidade e o que ele necessita.  

A partir da narrativa, reconhecemos que além do diálogo com o aluno é 

necessário que no espaço escolar haja a compreensão por parte de todas as 

pessoas envolvidas, no que diz respeito às potencialidades e às limitações do aluno 

com deficiência, para que assim, o seu processo de aprendizagem e inclusão 

aconteça de forma satisfatória. Nesse sentido, Amiralian (2005, p.64) afirma que, 

A comunidade escolar precisa saber o que significa ter uma 
deficiência mental, visual, auditiva, ou qualquer outra lesão física ou 
funcional. Quais as limitações, as incapacidades, as desvantagens e, 
também, as possibilidades e capacidades dos alunos com essa 
condição. O entendimento das reais implicações das deficiências 
poderá propiciar atitudes favoráveis para com os indivíduos nessas 
condições. 
 

Elaboramos abaixo um quadro que identifica que todos os participantes 

narram situações nas quais, compreendemos que há a sinalização de um processo 

de invisibilidade pedagógica do aluno cego na escola regular.  

 

Quadro 4. Invisibilidade na escola regular 

 Invisibilidade pedagógica 

Vitória  

Pedro  

Lucas  

Marcos  

              Fonte: Análise do pesquisador, 2017. 

 

 O quadro aponta que por mais que os alunos cegos estivessem 

presencialmente na escola regular, em conformidade com o paradigma da inclusão, 

em alguns momentos esses alunos se encontravam numa situação de invisibilidade 
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pedagógica, pois as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, muitas 

vezes não contemplavam ou não respeitavam as especificidades dos alunos cegos. 

 Nesta seção, percebemos que nas narrativas os participantes compreendem 

a escola especial como um espaço mais preparado para atender as suas 

particularidades. Já a escola regular apresenta muitas experiências nas quais foi 

possível compreender situações de invisibilidade, tais como as dificuldades 

pedagógicas encontradas ou os professores que não sabiam como conviver e 

ensiná-los, o que os colocavam em uma situação de invisibilidade. 

 No entanto, algumas narrativas pontuais também identificam algumas 

situações positivas na escola regular que contribuíram na formação dos 

participantes, como, por exemplo, a oportunidade de conviver com a diversidade, o 

apoio que um participante recebia no momento de fazer as provas e o 

amadurecimento que um participante teve ao entrar na escola, percebendo-se como 

cego. 

 Historicamente, a educação de pessoas cegas, desde o seu surgimento, foi 

desenvolvida por instituições especializadas, o que fez com que as escolas 

regulares não se preparassem para ensinar a esses alunos. A partir do momento em 

que a educação da pessoa com deficiência passa, por força de lei, a ser realizada 

nas escolas regulares, na década de noventa, Maria, Lucas e Pedro ingressam na 

escola regular no paradigma da inclusão e narram as dificuldades encontradas. Já o 

participante Marcos vai para a escola regular ainda no movimento da integração e 

também narra as dificuldades encontradas na escola regular. 

 Portanto, as narrativas dos participantes se situam nesse momento do aluno 

com deficiência “entrar” na escola regular evidenciando assim a dificuldade da 

escola ao “receber” esses alunos. Como já mencionado no decorrer desta seção, 

compreendemos a importância que a escola especial tem na solução dessa 

dificuldade da escola regular, já que a escola especial possui experiência na 

educação de alunos com deficiência e poderia compartilhar mais intensamente suas 

experiências com a escola regular, como também, com as universidades. 

 

 

5.2 Estratégias de enfrentamento na escola regular 
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Conforme Angst (2009), a resiliência é um processo no qual o indivíduo 

desenvolve estratégias de enfrentamento para lidar com uma situação de 

adversidade com o intuito de “superar” os conflitos. Nesta seção, identificamos nas 

narrativas dos participantes quais foram as estratégias de enfrentamento que eles 

“usaram” na escola regular. 

A narrativa do participante abaixo nos revela a sua reflexividade 

autobiográfica, de como vivenciou uma situação difícil e a enfrentou. 

Para mim, um momento de muita angústia, era nos meus dias de 
prova. No momento da prova, a minha prova ainda não tinha 
chegado em Braille, então o professor pedia para que eu aguardasse 
os alunos fazerem as provas e após eles terem concluído, fazia a 
minha prova, no canto da sala e muito baixinho. Então para mim, era 
um momento de angústia sim, porque eu queria estar incluído, mas 
estar incluído de fato, incluído de direito, em todos os momentos da 
sala. E o que me deu motivação para superar? O meu objetivo em 
concluir os estudos, e adquirir conhecimento, e dizer para mim, eu 
posso, eu sou capaz. Então, mesmo passando por essas 
dificuldades, eu procurei superar todas elas, de uma forma 
motivadora, de uma forma bem administrada. Para que hoje, eu 
fosse uma pessoa portadora de um título de graduação, sem o 
constrangimento de ter abandonado meus estudos por dificuldade, 
quer fosse do próprio sistema ou fosse uma fraqueza minha, por não 
lutar pelo meu objetivo. (MARCOS, ENA, 2017). 
 

 Notamos nesta narrativa, um fato que é muito comum nas narrativas de todos 

os outros participantes deste trabalho: o atraso na chegada de material adaptado na 

escola regular. Isso se deve ao fato da impressora Braille ser um equipamento que 

não é acessível, se comparado a uma impressora comum, impossibilitando assim 

que todas as escolas tenham um equipamento desses. Comumente, essas 

impressoras ficam centralizadas em instituições ou setores especializados no 

atendimento de pessoas com deficiência visual. 

 Então, essas instituições ou setores recebem as demandas das escolas 

regulares, o que acaba por gerar atraso devido a uma série de serviços 

especializados que devem ser executados no processo de adaptação do texto em 

tinta para o texto em Braille, como por exemplo, a diagramação e edição. Somam-se 

os problemas na logística e a grande demanda pelos serviços e tem-se como 

resultado o atraso na entrega das avaliações às escolas. Nesse sentido, Lira e 

Schlindwein (2008, p.174) afirmam que, 

As expectativas do aluno com relação à escola são muitas vezes 
frustradas, não por incompetência ou falta de capacidade intelectual, 
mas por negligência do sistema educacional ou da própria escola 
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que não utiliza os recursos didáticos adequados para a facilitação do 
processo ensino-aprendizagem.  
 

 Sendo assim, há um processo de inclusão parcial, no qual os alunos não têm 

o devido acesso aos materiais necessários para a sua plena inclusão e participação 

escolar, além de gerar nesses alunos um profundo sofrimento, por não 

desenvolverem as atividades propostas ao mesmo tempo em que os seus colegas. 

Nesse sentido, Nunes e Lomônaco (2010, p.60) afirmam que, 

O aluno cego, em sua vida escolar, necessita de materiais adaptados 
que sejam adequados ao conhecimento tátil-cinestésico, auditivo, 
olfativo e gustativo – em especial materiais gráficos tateáveis e o 
braille. A adequação de materiais tem o objetivo de garantir o acesso 
às mesmas informações que as outras crianças têm, para que a 
criança cega não esteja em desvantagem em relação aos seus 
pares. 
 

 Apesar disso, o participante diz que, ao não ter acesso à prova em Braille, 

não conseguia iniciar a prova no mesmo horário que os seus colegas, tendo que 

esperar que a maioria saísse de sala, para que o professor pudesse fazer a leitura.  

 Contudo, mesmo lidando com esta realidade, que lhe causava sofrimento, já 

que ele não se sentia incluído plenamente, o participante nos revela qual a 

estratégia de enfrentamento utilizada para “superar” esta adversidade. Ele narra que 

tinha como foco central a conclusão dos seus estudos, e que isso era um fator 

determinante para o seu enfrentamento, para que assim ele pudesse mostrar para si 

e para os outros, que a cegueira não o impossibilita de aprender. 

 Além de almejar a conclusão dos estudos, Marcos também revela, em sua 

narrativa, que enfrentou essa adversidade, para que, no futuro, ele não sofresse 

com a sensação de fracasso. O que nos leva a pensar que, nesta narrativa, o 

participante utilizou a persistência como estratégia de enfrentamento. 

 Na narrativa abaixo a participante “opta” por uma estratégia oposta à 

persistência, já que ela utiliza o afastamento para o fortalecimento como 

estratégia de enfrentamento. 

Eu fui para o (escola 1)25, fazer o quinto ano, e quando eu cheguei lá 
não foi fácil para mim nem com os alunos, nem com os professores, 
foi uma turma onde poucos me ajudavam, pouquíssimos, e eu tive 
que mostrar para eles que a minha deficiência não passava para 
eles, primeiramente. Segundo, eu tive que mostrar para os 
professores que os deficientes têm que passar pelos colégios, tem 
que haver a inclusão, num é isso? Não foi fácil, foram muitas 

                                                             
25

 Por não possuirmos um termo de autorização das escolas mencionadas, ao longo deste trabalho 

suprimiremos os nomes das instituições.  
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confusões entre os professores e eu, a gente discutia muito porque 
eles não me aceitavam. E simplesmente por esse motivo, eu acabei 
parando os meus estudos, no mês de agosto, não terminei o quinto 
ano, parei. (VITÓRIA, ENA, 2017).  

 

 Ao nos depararmos com esta narrativa, inicialmente notamos que a 

participante reconhece a importância do ensino desenvolvido numa perspectiva 

inclusiva, no qual todos os alunos, com e sem deficiência, aprendam e convivam 

num mesmo espaço. Entendemos que o processo de inclusão de Vitória foi de difícil 

acontecimento, tendo em vista que aceitar a diferença do outro, às vezes, pode ser 

muito difícil. Nesse sentido, Silva (2008, p.12) afirma que “[...] só quando for aceita a 

diferença, é que acontecerá a inclusão”. 

Compreendemos, também, que a participante desenvolveu a estratégia de 

enfrentamento para lidar com os conflitos que aconteciam com os professores e com 

os alunos, assim que ingressou na escola regular. Ela desenvolveu a estratégia da 

persistência e do diálogo, na qual, a partir de sua narrativa, entendemos que a 

participante persistentemente dialogava com os alunos, no intuito de conscientizá-

los que eles podiam se relacionar com ela, que não ficariam cegos, já que a 

cegueira não é algo transmissível. Além de ser persistente nesse diálogo com os 

alunos, a participante nos relata que também dialogava muito com os professores, 

para que eles a aceitassem enquanto pessoa cega e, assim, a incluíssem no 

desenvolvimento das atividades escolares.  

Contudo, mesmo adotando as estratégias do diálogo e de persistência, elas 

não foram suficientes para a “superação” da adversidade, fazendo com que Vitória 

utilizasse a estratégia do afastamento para o fortalecimento. Assim, ela desiste de 

frequentar a escola regular e passa um período afastada da escola, fortalecendo-se, 

para que, posteriormente, retorne à escola e consiga enfrentar as adversidades 

existentes, como perceberemos na narrativa seguinte da participante.  

No arcabouço teórico acerca do processo de resiliência, havíamos levantado 

duas suposições sobre a “superação”, uma delas era que “mesmo que uma pessoa 

enfrente uma adversidade, adotando para si uma conduta resiliente, isso não 

garante que a “superação” se dará sempre26”, tal suposição foi percebida na 

narrativa de Vitória. 

                                                             
26

 Esta suposição consta no capítulo desta dissertação, intitulado: “Resiliência e enfrentamento das 
adversidades”. 
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Consideramos que mesmo não havendo a “superação” das adversidades 

encontradas no relacionamento com os professores e com os alunos, isto não 

desmerece o seu processo de resiliência, pois a participante usa a estratégia do 

afastamento para o fortalecimento, reestrutura-se psicologicamente, toma um 

novo “fôlego” e retorna à escola regular fortalecida, como percebemos na narrativa 

abaixo. 

[...] eu vou contar algo que aconteceu, já também na (escola 2), [...] 
Que foi o preconceito também, da turma, de alguns alunos. Um certo 
dia, eu estava saindo da sala para o intervalo, para poder ir comprar 
o meu lanche, e tinham uns alunos sentados no chão com as pernas 
esticadas no meio do corredor. Elas vendo que eu estava com um 
colega, também cego, a gente estava passando, elas não foram 
capazes de falar, estamos aqui no meio, falar qualquer coisa, ficaram 
caladas e o que aconteceu? Eu e esse meu colega caímos, e com 
certeza machucamos elas, [...] (nesse momento a participante fica 
irritada). Mas eu fiquei em pé e disse: − Machucou? E elas 
responderam: − É machucou. E eu disse:- Não vou pedir desculpas, 
sabe por quê? Porque a culpa foi sua, você está sentada no chão, 
com as pernas esticadas, vendo que eu sou deficiente visual, o meu 
amigo também, você tem boca, sabe falar, não falou porque não 
quis. Isso para mim, simplesmente é preconceito e para mim o lugar 
disso é no lixo, então se você quer continuar com esse preconceito 
continue, mas continue com o preconceito e o machucado, e fui 
embora. (VITÓRIA, ENA, 2017). 
 

 Segundo Laranjeira (2007), Yunes (2003) Sordi, Manfro e Hauck (2011), o 

processo de resiliência é marcado pela complexidade, pois ele não pode ser definido 

e identificado de forma objetiva, já que é marcado por avanços e retrocessos.  

Compreendemos a complexidade que há no processo de resiliência, pois na 

narrativa acima, a participante narra uma história de desistência, afastamento e 

retorno fortalecida para enfrentar os preconceitos no espaço escolar. Pois quando é 

derrubada, juntamente com o seu amigo que também é cego, ela enfrenta a situação 

vorazmente e não esmorece mediante a circunstância. 

 Certamente, não podemos afirmar que esse tombo não fragilizou a 

participante, mas, a partir de sua fala, podemos notar que as sequelas desse tombo 

não foram capazes de fazer com que ela desistisse do seu ideal de estudar e de 

permanecer na escola regular. 

 Percebemos na fala da participante a constante repetição da palavra 

preconceito, e notamos o quanto este está enraizado em todas as culturas, por 

muitas vezes instituindo a naturalização de um tratamento desigual e discriminatório 

aos seus membros sociais. Nesse sentido, Candau (2012, p.15) afirma que “os 
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preconceitos são realidades historicamente construídas e dinâmicas; são 

reinventados e instalados no imaginário social constantemente”. Porém, mesmo 

existindo essa constante reinvenção do preconceito é necessário que ele seja 

combatido, principalmente no contexto escolar, tendo em vista que:  

A escola, em geral, lida mal com as diferenças e tende a silenciá-las 
e neutralizá-las. Preconceitos e diferentes formas de discriminação 
estão presentes no cotidiano escolar e precisam ser 
problematizados, desvelados, desnaturalizados; caso contrário, a 
escola estará a serviço da reprodução de padrões de conduta 
reforçadores dos processos de discriminação em curso na 
sociedade. (CANDAU, 2012, p.73). 

 

Depreendemos na narrativa da participante o quanto ela assumiu uma atitude 

de enfrentamento do preconceito que passou na situação narrada, para que dessa 

forma as pessoas que a derrubaram percebessem que aquela atitude não era 

decorosa, e que não a reproduzissem com outras pessoas. 

Na narrativa abaixo, o participante, desgastado com o árduo processo da 

educação inclusiva, termina o ensino médio e chega à conclusão que nunca mais 

voltará a estudar.  

Então, quando eu terminei o segundo grau em noventa e sete e jurei 
que nunca mais estudaria para ninguém [...], pelo estresse que eu 
passei pela luta que foi, pela briga que a minha mãe teve lá no 
supletivo, pelo trauma que eu passei lá na escola regular quando eu 
era criança. Pelas inúmeras brigas que a gente teve para fazer as 
provas juntos com os outros alunos, que não tinha condições de se 
fazer, de montar, de transcrever uma prova para Braille em tempo 
hábil. Isso me deixou totalmente estressado, cansado mentalmente, 
e quando eu terminei o Ensino Médio eu passei oito ou nove anos, 
sem querer conversa com ensino regular, as pessoas falavam: − 
Lucas, vá fazer universidade. E eu dizia: − Deus me livre, não quero 
fazer universidade nunca. Mas, comecei a fazer cursos, fiz diversos 
cursos, estudei música, fiz curso de operador de telemarketing, todos 
os cursos que dessem para um cego fazer eu fazia. (LUCAS, ENA, 
2017). 
 

Na narrativa acima o participante nos relata que a sua expectativa, ao 

terminar o ensino médio, mediante as inúmeras dificuldades enfrentadas na escola 

regular, era de nunca mais estudar. Já que o mesmo estava muito desgastado 

psicologicamente, e não suportava mais enfrentar tantas adversidades.  

Então, entendemos que ele utiliza a estratégia do afastamento para o 

fortalecimento, no qual fica longe da escola por um período, cerca de oito anos, até 

que se sentisse fortalecido para enfrentar novamente essas adversidades, que é o 

momento no qual ele volta a fazer diversos cursos. 
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Apreendemos o quanto o processo de resiliência é marcado por uma 

condição passageira, e não como um escudo protetor que fará com que o sujeito se 

torne inviolável a todas as situações traumáticas ou adversas que surjam em sua 

vida. Assim como reconhece Angst (2009), não existe uma pessoa que é resiliente 

em todos os momentos, na verdade o indivíduo está resiliente. 

Reconhecemos a importância da escola regular para o aluno com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE), no entanto percebemos, a partir das 

narrativas dos participantes, que a mesma ainda não se encontra plenamente 

preparada, no que diz respeito ao acesso, permanência e conclusão dos estudos 

desse público específico.  

Nesse sentido, Candau (2012, p.23) afirma que “a escola não está preparada 

para lidar com um aluno diferente ao idealizado e as manifestações das diferenças 

são ainda bastante desestabilizadoras da cultura escolar”. Podemos perceber isso 

claramente, ao nos depararmos com a narrativa abaixo, na qual o participante nos 

revela um trauma enfrentado no ambiente escolar. 

[...] eu recebi o maior trauma da minha vida escolar, foi quando eu 
entrei nessa escola. Porque eu era acostumado a fazer em casa tudo 
o que as pessoas que enxergam faziam, e quando eu cheguei na 
escola ninguém me deixava fazer nada. As professoras não queriam 
que eu andasse sozinho, até para ir ao banheiro eu não tinha como ir 
sozinho, porque a mentalidade delas é que eu iria me machucar, e 
sempre tinha que ficar parado, sentado na minha cadeira, quietinho. 
Inclusive na hora do recreio, quando todo mundo saía da sala para 
brincar, eu não podia sair porque eu ia correr, eu machucaria as 
outras crianças ou se fosse para o balanço, me machucaria, iria cair, 
e aquilo causou um conflito muito grande na minha cabeça de 
criança. Porque eu dizia: − Se eu posso fazer isso em casa, na rua 
em todo lugar. Por que eu não posso fazer na escola? (LUCAS, ENA, 
2017). 
 

 

Ao nos defrontarmos com esta narrativa, percebemos o quanto essa escola 

regular, talvez por nunca possuir um aluno cego matriculado, não sabia como lidar 

com esse aluno, no que concerne à sua independência de locomoção. O que nos 

faz pensar no desafio que é para a escola regular receber alunos com deficiência, 

quando ainda não está totalmente preparada para lidar com esse público.  

Nesse sentido, as atividades rotineiras que o aluno desenvolvia em casa 

comumente, já que era estimulado para isso, na escola eram proibidas, com o receio 

de que Lucas se machucasse. Então, toda a autonomia que o participante possuía 

fora do universo escolar era tolhida, justamente na escola, que deveria ser o espaço 
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no qual ele teria de ser mais estimulado, gerando em Lucas um profundo conflito 

interior. 

Quando Lucas narra que estava na escola fisicamente, no entanto, 

permanecia numa condição de invisibilidade, devido a sua não participação nas 

atividades rotineiras, recordamo-nos do personagem Agilulfo do romance de Italo 

Calvino “O cavaleiro inexistente”. Esse personagem possuía uma armadura, 

entretanto, dentro da armadura não havia um homem, expressando assim a sua 

condição de inexistência. Tal estado se aproxima muito do que Lucas narra, no qual 

sua armadura estava na sala, porém em determinados momentos a sua condição de 

inexistência em sala de aula era evidente, então “É alguém que existe sem existir, 

entende, aprendiz27?”. (CALVINO, 2005, p.18).  

Depreendemos na narrativa abaixo, a estratégia adotada por Lucas, a fim de 

enfrentar a situação que o limitava de fazer as coisas, que para ele eram essenciais, 

foi o estabelecimento do diálogo com os pais. Quando à sua mãe, perguntou-o se 

estava gostando da escola, ele narra a ela um cenário no qual ele permanecia 

estático em sala, o que o fazia sofrer muito e que se tal situação perdurasse mais 

tempo, ele preferia ficar dormindo em casa. 

Até que um dia, minha mãe me perguntou se eu estava gostando da 
escola, e eu fui explicar para ela que não, porque ninguém me 
deixava fazer nada, porque eu vinha para a escola só para dormir, e 
para ir para a escola dormir, eu preferia dormir na minha cama que 
era muito mais confortável do que aquela cadeira velha dura. Então 
minha mãe me tirou da escola, então meus pais ficaram sabendo que 
tinha o Instituto de Cegos aqui em Natal e resolveram me matricular. 
(LUCAS, ENA, 2017). 
 

Então, sua mãe percebendo a realidade em que Lucas se encontrava, achou 

mais conveniente encaminhar seu filho para uma escola especializada, partindo do 

princípio que a instituição especializada estaria mais capacitada para ensiná-lo. 

Mesmo que o movimento da inclusão defenda que os alunos devem estar na 

escola regular, percebemos a necessidade de valorização das instituições 

especializadas. Contudo, essas não devem ser o único espaço que os alunos com 

deficiência devem ter acesso, mas sim, numa perspectiva de complementaridade à 

escola regular. 

O processo de enfrentamento perante as adversidades em algumas situações 

resulta na “superação” e em outras situações não. Percebemos, a partir da narrativa 
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 Fala de um personagem do romance de Calvino (2005), referindo-se ao cavaleiro inexistente.  
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abaixo, que o importante para o participante foi persistir e usar o diálogo como 

estratégia.   

[...] me veio à mente a escola regular, que tinha um colega meu que 
ficava brincando com a minha bengala e eu não achava bom, porque 
a bengala era uma extensão do meu corpo, e também porque ele era 
um pouco invasivo, eu sempre levava desvantagem quando tentava 
pegar a minha bengala de volta. Eu pedia a ele, porque ele fica 
brincando em sala de aula, o incômodo é que eu ficava sem esse 
recurso que era uma extensão do meu corpo, como eu já disse às 
vezes ele me dava e às vezes não. (PEDRO, ENA, 2017). 
 

Na narrativa acima, percebemos o quanto era doloroso para o participante a 

brincadeira de mau gosto que um colega fazia com ele, tendo em vista que ao ter 

sua bengala subtraída, o participante perdia totalmente a sua autonomia de 

locomoção. 

Apesar de sentir-se incomodado, ele não se acomodava com essa situação, 

pois tentava pegar a bengala e quando percebia que não conseguiria pegá-la, 

utilizava a estratégia do diálogo para convencer seu colega a devolver o objeto. 

Percebemos a importância do desenvolvimento do diálogo, como uma possibilidade 

de luta pela condição de oprimido do participante, a partir do que Freire (1987, p. 29) 

afirma, “o diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de ser 

feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por sua 

libertação”. 

Na narrativa acima, quando Pedro diz “às vezes ele me dava e às vezes não”, 

faz-nos pensar que essa “brincadeira” era recorrente, e por se tratar de algo 

constante, fazia com que o participante adotasse a estratégia da persistência, pois 

ele tentava persistentemente convencer o colega de sala a devolver sua bengala, 

mesmo que nem sempre conseguisse. 

Na narrativa abaixo, Marcos também reconhece a importância da estratégia 

do diálogo, como uma forma de se aproximar de seus colegas, além de reconhecer 

a importância dos tutores de resiliência. Compreendemos que ele percebia que os 

laços sociais seriam indispensáveis para a sua participação em sala, além de um 

saudável convívio social com todos. 

Então, a minha trajetória na educação inclusiva foi da seguinte forma: 
chegava à sala de aula, procurava um lugar para sentar e antes da 
aula começar eu normalmente interagia com os meus colegas do 
lado, perguntava o nome, procurava fazer um vínculo e dessa forma 
eu angariava amizades. E também falando um pouco de mim, da 
minha capacidade, do meu interesse, da minha vontade de estar na 
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sala e aprender. Mediante isso, eu consegui interagir bem com os 
colegas. (MARCOS, ENA, 2015). 

 

Marcos mostra que, a partir do diálogo, sua tomada de atitude, de 

empoderamento o tornava visível aos outros, expondo quem ele é e o que deseja. 

Dessa forma, o participante, corajosamente, assumia o posicionamento de dialogar 

com os seus colegas, clarificando a eles que, mesmo possuindo uma limitação, isso 

não o impossibilitava de aprender da mesma forma que os outros alunos. Assim 

como reconhece Vigotski (1997) apud Lira e Schlindwein (2008), quando defende a 

ideia de que o aluno com deficiência e sem deficiência tem a mesma capacidade de 

aprender.  

Então, ao se apresentar aos colegas, o participante assume um dos três 

pilares essenciais, identificados por Grotberg (2006) apud Rodrigues e Polidori 

(2012) para o processo de enfrentamento e “superação” das adversidades. O 

participante assume o pilar do “eu sou”. Nesse pilar, ele se reestrutura a partir de 

elementos que o definem, como por exemplo, a coragem de se expor perante os 

demais colegas, a sua vontade e sua capacidade de aprender. 

Então, determinado a enfrentar as adversidades, o participante se fortalece no 

pilar “eu sou” e se apresenta para os colegas, com o intuito de desenvolver um 

processo de estruturação de identidade e a partir disto, entendemos que seria 

possível estabelecer quem eu sou e quem são meus pares. 

Na narrativa seguinte, percebemos a experiência do participante no que diz 

respeito à assistência para se locomover na escola, que era ofertada por 

professores ou por colegas. No entanto, em alguns momentos que o participante 

necessitou de ajuda, ela não aconteceu, então ele nos relata como enfrentou essa 

realidade. 

Um colega de sala, muitas vezes um professor me perguntava se eu 
estava precisando de alguma coisa, e raramente eu dizia que sim, 
quando eu dizia que precisava ir a um banheiro ou comprar um 
lanche, eu normalmente encontrava o auxílio. Muitas vezes, também 
recebi não, alguém dizia que estava apressado, alguém dizia que 
estava indo embora ou simplesmente não me ouvia. Para que eu 
pudesse vencer essas dificuldades, mediante esse isolamento que 
estava acontecendo comigo, eu me energizava de forças de vontade 
e reconhecia que eu também tenho a responsabilidade de ter uma 
atitude. E eu tendo essa necessidade, armava a bengala e saía 
caminhando naquela disposição de abordar a primeira pessoa que 
eu encontrava, e dessa forma eu agia, em busca de alguém para me 
auxiliar. E procurava essa ajuda em um, quando esse primeiro já me 
atendia, ótimo. Mas quando o primeiro me dava um não, o segundo 
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me dava não, o terceiro não, mas eu continuava insistindo e alguém 
sempre me ajudava. (MARCOS, ENA, 2017). 
 

 Nessa narrativa, o participante discorre que na escola existiam pessoas que 

eram prestativas e o auxiliavam em sua locomoção, contudo, existiam outras 

pessoas que não eram tão prestativas. Mesmo que em alguns momentos o 

participante tenha recebido um não, isso não o fazia desistir, longe disso, o 

participante se apropriava da estratégia da persistência e lutava pelos seus 

objetivos. 

 Percebemos assim que o ato de persistir demonstra o quanto Marcos estava 

“munido” de força de vontade, e que não fazia parte de seus planos desistir de 

chegar onde ele quisesse. Por mais que sua narrativa esteja se referindo à 

locomoção dentro da escola, acreditamos que podemos fazer uma leitura mais 

ampla da persistência do participante, não se trata só de persistir para ir ao banheiro 

ou para a lanchonete, trata-se de persistir pela vida, pelos direitos da pessoa cega e 

pelos seus sonhos. 

Então, ao ouvir um não ou simplesmente ser ignorado, isso não o esmorecia, 

fazia com que ele, destemidamente, desdobrasse a sua bengala e partisse para a 

próxima pessoa em busca de ajuda. Portanto, nesta narrativa percebemos que o 

participante também faz uso da estratégia da identificação de tutores de 

resiliência. 

Em sua busca por ajuda para se locomover, o participante se propõe a 

identificar pessoas que poderiam ajudá-lo em seu processo de locomoção. 

Entendemos que esse processo de identificação não é tão simples, não se trata 

somente de ir atrás de pessoas que pudessem guiá-lo, e sim do desenvolvimento da 

sensibilidade em identificar alguns sinais (se a pessoa age receptivamente ao 

pedido, se a entonação da voz indica que ela quer e pode ajudar etc.) que 

indicassem que a pessoa poderia ser um tutor de resiliência em potencial.  

Assim como Marcos, Pedro também reconhece que a identificação de 

tutores de resiliência foi uma estratégia muito importante para o seu processo de 

enfrentamento na escola regular. 

A principal estratégia que eu desenvolvi foi identificar a pessoa que 
eu possa pedir alguma coisa. Eu acho que isso é o ponto chave, o 
deficiente visual, como todos os seres humanos, precisa aprender 
isso, tem pessoas que você vai pedir alguma coisa e ela vai fazer, e 
tem pessoas que você vai pedir e ela não vai fazer. É preciso lidar 
com isso. Tem pessoas que andavam na escola comigo, tem 
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pessoas que não andavam, enfim isso é muito variado. (PEDRO, 
ENA, 2017). 

 

Na narrativa de Pedro é possível perceber que ele dá ênfase à estratégia da 

identificação de tutores de resiliência, definindo-a como a principal estratégia 

usada por ele na escola. Em sua reflexão autobiográfica, ele reconhece a 

necessidade do deficiente visual desenvolver essa estratégia na escola. No entanto, 

ele faz uma leitura mais ampla, reconhece que esta estratégia é importante não 

somente para a pessoa com deficiência, mas também para pessoas sem deficiência.  

Da mesma maneira que Marcos, Pedro considera que nesse processo de 

solicitação de ajuda, é muito comum o não recebimento de auxílio, no entanto é 

necessário o preparo psicológico para lidar com a recusa, já que ela é 

absolutamente normal. 

Na narrativa abaixo, o participante narra o quanto era angustiante o início do 

ano letivo, que devido à mudança na composição da turma fazia com que ele ficasse 

circulando de grupo em grupo.  

[...] no começo de todo ano letivo, acontecia de você ficar circulando 
entre os grupos, isso me dava uma intranquilidade, isso foi me 
fechando, fui trabalhando com as mesmas pessoas. É claro que 
dentro do processo analítico, quando você estiver analisando, você 
pode dizer que isso é ruim, que a gente precisa circular, que a gente 
precisa ter várias pessoas, mas a estratégia que eu adotava era 
trabalhar sempre com as pessoas por afinidade. (PEDRO, ENA, 
2017). 

 
 A estratégia desenvolvida por ele foi a formação de grupos com pessoas 

por afinidade, para que assim desfrutasse de tranquilidade emocional, já que 

seriam colegas que ele tinha afinidade e saberia como funcionava a dinâmica do 

desenvolvimento dos trabalhos. Notamos que o participante ao narrar esta estratégia 

que usava na escola, reflete sobre ela e reconhece que tem um lado negativo, que é 

a não socialização com os demais colegas da sala.  

Percebemos a preocupação do participante em como avaliaríamos essa 

estratégia de enfrentamento, no entanto, como desenvolvemos uma pesquisa com 

pessoas cegas, acreditamos que não nos cabe julgar se a estratégia é boa ou não, e 

sim compreender quais foram as estratégias e quais os sentidos que os 

participantes atribuem a elas.   

 Na narrativa seguinte houve um momento no passado, no qual o participante 

vivenciou algumas adversidades na escola, e provavelmente não saiu totalmente 
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ileso. Mas, agora com a maturidade que adquiriu ao longo de sua vida, sente-se 

mais seguro ao enfrentar as novas adversidades.   

Resolvi entrar no (escola 1), que era uma escola regular, fui brigar, 
eu tinha dezenove anos em noventa e cinco. Já tinha condições de 
lutar por aquilo que eu queria, já tinha condições de argumentação, 
que uma criança não tem, e entrei no (escola 1), e lá eu fiz o 
primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, noventa e cinco, 
seis e sete. (LUCAS, ENA, 2017). 
 

 Nessa narrativa, compreendemos que Lucas utiliza a estratégia da 

persistência, quando ele revela que ao entrar na escola regular, “luta” pelos seus 

objetivos, que anteriormente por ser mais jovem não tinha essa condição de 

enfrentar as adversidades.  

 Então, percebemos que em sua reflexão ele compreende que o 

amadurecimento e as experiências que ele teve ao longo de sua vida, foram 

substancialmente importantes para que aos seus dezenove anos, ele pudesse 

enfrentar as adversidades, que no passado ele não havia conseguido devido a 

pouca idade. 

Dessa forma, reiteramos a nossa percepção da complexidade que há no 

processo de resiliência, marcado por avanços e retrocessos. Na qual, o participante 

quando criança provavelmente passou por uma situação de adversidade e não 

conseguiu enfrentá-la ou enfrentou, mas não conseguiu “superá-la”. E mais tarde por 

já possuir a experiência de como enfrentar tal situação, conseguiu enfrentar a 

adversidade e talvez “superá-la”.  

Contudo, reiteramos que o fato de “superar” uma determinada situação que o 

afligia, não significa dizer que ele nunca mais sofrerá com a lembrança dolorosa. O 

que deve ser validado nesse processo de enfrentamento é o remanejamento da 

situação traumática, possibilitando a pessoa utilizar a situação traumática a seu 

favor, resultando assim em um novo modo de viver, nesse sentido, 

Utilizar a lembrança de uma ferida para fazer dela uma ação 
dinâmica situa esse trabalho psicológico bem além do enfrentamento 
do trauma e dos fatores de adaptação. O ferido toma novamente nas 
mãos o que lhe aconteceu para fazer disso um novo projeto de vida, 
às vezes até num contexto adverso. Essa evolução resiliente não 
evita a angústia ou o sofrimento diário infligido pela adversidade, mas 
utiliza a memória da ferida para organizar um novo modo de viver. 
(CYRULNIK, 2009, p. 34).  

 
Compreendemos que os participantes da pesquisa, ao nos narrarem acerca 

das suas experiências no espaço escolar, tem a oportunidade de refletir sobre sua 
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história, e assim atribuir sentido a sua experiência de vida na escola. Tal processo 

de reflexão é definido por Passeggi (2016), como reflexividade autobiográfica. 

 Então, deparamo-nos com as narrativas da experiência dos participantes, que 

foram mais representativas, e a partir de suas reflexões sobre essas narrativas, 

percebemos quais sentidos eles atribuem a elas. Resultando assim, num processo 

de autoformação desses participantes, que ao narrarem as suas experiências tem a 

oportunidade de traçar um novo olhar para essas experiências.  

Por mais que, até então, tenhamos apresentado narrativas nas quais os 

participantes, em seu processo de resiliência, enfrentaram as adversidades 

provenientes do espaço escolar e obtiveram a “superação”. Nem sempre o 

posicionamento de enfrentar as adversidades resulta na “superação”, assim como 

afirma, Rodrigues e Polidori (2012, p. 620) “o processo de enfrentamento não 

garante a solução do problema”.  

A narrativa seguinte apresenta um desafio vivenciado por um participante no 

espaço escolar, na qual, mesmo o enfrentando, ele não conseguiu “superá-lo”. A 

adversidade aqui se refere a não aprendizagem de conteúdos da área de Exatas e 

como isso interferiu negativamente o participante ao longo de sua vida. 

Se nós tínhamos algo no Ensino Médio de equações, frações, 
Química, Física, então esses conteúdos eram adaptados para a 
parte histórica para suprir o conteúdo e obter a nota. Entretanto, eu 
me dei conta claramente disso quando fui fazer o terceiro grau. 
Surgiu-me a oportunidade de fazer o curso de Direito, isso sim, isso 
me agradou. Por quê? Porque eu estava na área das Humanas e eu 
não trabalharia com a Matemática, com a Física, nem com a 
Química, tão presentes como em outros cursos. No curso de Direito 
consegui concluir, mas compreendendo as dificuldades que eu 
enfrento. Já bem próximo de concluir o curso de Direito, fiz o 
vestibular para a (universidade 1) e me matriculei para fazer o curso 
de Ciência e Tecnologia. Nesse curso eu me dei conta do grande 
prejuízo que eu tive na escola inclusiva, porque fui lidar com as 
Ciências Exatas e foi nas Ciências Exatas que eu me dei mal. 
(MARCOS, ENA, 2015). 

  

 Devido à dificuldade de transpor os conteúdos da área de Exatas, já que são 

matérias nas quais o acesso visual facilita muito a compreensão dos conteúdos, e 

pensar em adaptações para esse tipo de conteúdo demanda muito esforço e 

dedicação, a adaptação pensada pelos professores foi a substituição desses 

conteúdos por fatos históricos, porém essa adaptação não possibilitava que o aluno 
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tivesse acesso pleno ao conteúdo. O que resultou em um empobrecimento da 

compreensão do aluno no que se refere a esses conteúdos. 

 Esse cenário gera no aluno uma sequela irremediável, mas que não é notada 

tão visivelmente assim que ele conclui a Educação Básica. Ao ingressar no curso de 

Direito, o aluno se sente confortável com as disciplinas, pois é um curso na área de 

Humanas, e não exige muitas habilidades da área de Exatas. 

 No entanto, quando o aluno ingressa no segundo curso superior, Ciência e 

Tecnologia, que é um curso que exige um vasto conhecimento matemático, o 

participante percebe o quanto as dificuldades encontradas na Educação Básica 

fazem com que ele retome a situação de sofrimento, já que não possuindo a base 

matemática necessária o participante não consegue concluir o curso.  

 Portanto, a dificuldade enfrentada no decorrer de toda a sua Educação 

Básica, no que concerne a aprendizagem dos conteúdos das disciplinas da área de 

Exatas, faz com que o participante reconheça que “eu me dei mal”, percebemos a 

partir desta reflexão a identificação de uma sensação de fracasso dividido em dois 

momentos, um ao concluir o Ensino Médio e outro ao não concluir o seu segundo 

curso superior. 

Apreendemos, assim, o quanto é fundamental que o professor tenha um olhar 

sensível e desenvolva práticas educativas adaptadas à realidade e as reais 

necessidades do aluno com deficiência, para que assim, o mesmo tenha plenas 

chances de aprender e permanecer na escola regular. Ressaltamos que adaptação 

não é sinônimo de supressão de conteúdos. Além do olhar sensível do professor, é 

necessário que a escola e todo o sistema de ensino ajam em conjunto, pois é 

inviável delegar toda a responsabilidade de desenvolver a educação inclusiva sob a 

responsabilidade do professor.  

Elaboramos abaixo um quadro, que identifica as estratégias que os 

participantes usaram em seu processo de enfrentamento das adversidades 

encontradas na escola regular.  

 

Quadro 5. Estratégias de enfrentamento dos participantes 

 Diálogo Persistência Afastamento 
para o 

fortalecimento 

Identificação 
de tutores de 

resiliência 

Formação de 
grupos com 
pessoas por 

afinidade 

Vitória      

Pedro      
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Lucas      

Marcos      

      Fonte: Análise do pesquisador, 2017. 

 

 Percebemos que apesar de Vitória, Pedro, Lucas e Marcos se apropriarem de 

algumas estratégias de enfrentamento em comum, suas adversidades e a forma 

com as enfrentaram acontece de uma forma muito particular em cada narrativa. 

Notamos também que, em determinadas narrativas, os participantes usavam mais 

de uma estratégia em seu processo de enfrentamento, o que nos faz refletir que 

essas estratégias podem se complementar. 

Entre as cinco estratégias identificadas nas narrativas dos participantes 

(diálogo, persistência, afastamento para o fortalecimento, identificação de tutores de 

resiliência e formação de grupos com pessoas por afinidade) há uma presença mais 

forte no uso do diálogo e persistência no processo de enfrentamento, no entanto, 

isso não diminui a importância das outras estratégias. 

Segundo Vigotski (1994), com a ajuda da fala, a pessoa cega consegue 

“superar” a ausência da visão, para que assim vivencie a experiência no mundo do 

vidente. A partir das narrativas dos participantes, apreendemos o quanto a fala se 

mostrou como um elemento essencial, para que o cego enfrente e “supere” as 

adversidades encontradas na escola. 

Para tanto, recorremos a Freire (1987, 1996) quando esse reconhece a 

importância do diálogo, já que através dele é possível compreender a realidade dos 

alunos, além de promover a libertação do sujeito que está em situação de opressão. 

Nesse sentido, notamos que todos os participantes utilizam o diálogo como uma 

forma de se libertarem da condição de oprimidos, além de esclarecerem quais são 

as suas necessidades enquanto alunos. 

Segundo Cyrulnik (2009) quanto maior o período de sofrimento, maior a 

probabilidade de distúrbios. Desta forma, percebemos o quanto é importante a 

persistência desenvolvida pelos participantes em seu processo de enfrentamento 

para que dessa forma as situações que causam sofrimento durem o menor tempo 

possível. 

Nas análises das narrativas dos participantes, notamos que Lucas e Vitória 

mesmo adotando uma postura de enfrentamento, não conseguiram “superar” as 

adversidades encontradas na escola regular. Necessitando assim, de um 

afastamento da escola, que era o ambiente no qual encontravam as adversidades, 
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para que posteriormente estivessem mais fortalecidos para enfrentar outras 

adversidades. 

Partindo deste cenário, entendemos que ainda que os participantes não 

tenham conseguido alcançar a “superação”, o fato de enfrentarem as adversidades 

já os torna fortalecidos para um processo de resiliência futuro. 

O apoio que os tutores de resiliência podem oferecer é reconhecido por Pedro 

e Marcos, que percebem como uma estratégia a identificação de tutores de 

resiliência na escola. Compreendendo a importância dos tutores de resiliência, 

Cyrulnik (2009, p.166-167) afirma que, “as influências do meio que facilitam a 

resiliência constituem-se, portanto, de um envoltório afetivo seguro e de relatos que, 

dando sentido ao caos, propõem condutas para sair dele”. 

Nas entrevistas, todos os participantes reconhecem quem são os seus tutores 

de resiliência e como estes os ajudaram em seu processo de enfrentamento, no 

entanto, compreendemos que apenas Pedro e Marcos narram sobre a importância 

de encontrar/identificar tutores de resiliência, como uma estratégia importante no 

processo de enfrentamento.  

A formação de grupos com pessoas por afinidade, para a realização dos 

trabalhos em sala de aula foi identificada por Pedro, como uma estratégia valiosa. 

Pois, o participante no decorrer do ano letivo ao identificar colegas que possuía 

afinidade em comum, preferia fazer os trabalhos com esses colegas, por se sentir 

mais confortável. 

Ao identificar estas cinco estratégias, não há a pretensão de afirmar que elas 

são úteis a todas as pessoas cegas em contexto escolar, mas perceber como elas 

foram úteis para os participantes da pesquisa e como provavelmente podem ser 

úteis a outras pessoas cegas em situação semelhante. 

 

 

5.3 Tutores de resiliência no processo de enfrentamento 

 

Segundo Cyrulnik (2009), um dos elementos que impulsiona a resiliência é o 

acolhimento afetivo de alguém que está próximo ao sujeito que passou por uma 

situação traumática. Quando uma pessoa está ou foi exposta a uma situação 

perturbadora, ela se sentirá mais confortável para “lutar” contra essa realidade se 

tiver apoio emocional de tutores de resiliência que fazem parte do seu convívio.  
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Embora consideremos que pode haver situações nas quais pessoas desconhecidas 

podem oferecer esse apoio, sem ao menos ter uma ligação íntima, é mais comum 

que ele ocorra entre pessoas com algum tipo de conexão afetiva.  

Dessa forma, segundo Cyrulnik (2009), os tutores de resiliência são as 

pessoas que contribuem para o processo de enfrentamento de outras pessoas, 

ajudando-as a “superar” as situações de adversidade. O autor também reconhece 

que uma situação traumática certamente é a mesma para todas as pessoas, no 

entanto o remanejamento do trauma acontecerá de forma diferente a partir do apoio 

dos tutores de resiliência.   

Nesta seção, os participantes da pesquisa identificam quais foram os seus 

tutores de resiliência e como eles os ajudaram em seu processo de enfrentamento 

das adversidades e de inclusão na escola. 

Na narrativa abaixo, a participante relembra uma experiência na qual um 

professor de Química escrevia e desenhava no quadro, no entanto não tinha a 

preocupação em dizê-la o que ele havia registrado.   

Quando eu fiz o 9º, 1º, 2º, eu tive que levar uma amiga minha lá, 
para ela explicar como ele tinha que fazer para explicar a uma 
pessoa deficiente visual, pegar os cálculos, porque ele desenhava no 
quadro e dizia: - Oh pessoal, vocês têm que fazer assim. Como é 
que um cego pode aprender dessa forma? Não tem condições, 
sendo assim eu levei essa minha amiga e ela conversou com ele, 
tentou explicar, eu levei o material, que é antigo, mas que serve 
muito para os cegos.(VITÓRIA, ENA, 2017). 

  

 Percebemos que a escola muitas vezes contribui na construção de alunos 

que reproduzem padrões apáticos, além de não problematizarem o que acontece no 

contexto da escola e fora dela. Assim como afirma Cyrulnik (2009, p.129) “nossa 

cultura treina as crianças para a obediência voluntária graças à escola [...]”.  

 No entanto, na narrativa de Vitória percebemos que ela não permanece 

apática mediante ao que estava acontecendo na escola, pois, ao perceber que 

estava sendo prejudicada na compreensão dos conteúdos, a participante solicita o 

apoio de uma tutora de resiliência, no caso uma amiga, com o objetivo que essa a 

ajude a enfrentar a adversidade vivenciada.  

 Percebemos assim, o quanto essa amiga foi importante para a inclusão de 

Vitória, pois ao agir como uma tutora nesse processo de enfrentamento, certamente 

contribuiu para que a participante tivesse acesso aos conteúdos da mesma forma 

que os outros alunos, a partir das adaptações necessárias.  
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 Na narrativa abaixo, a participante identifica outra tutora de resiliência que 

também foi importante em seu processo de enfrentamento. 

Uma pessoa que me ajudou muito, já faz dois anos que eu terminei, 
mas eu e essa pessoa somos muito ligadas até hoje, a amizade 
continua, é (amiga 1). Era uma irmã, porque ela me ajudava muito, 
nos trabalhos era sempre junto com ela, ela me ajudava. −Vitória 
tenha calma que eu vou pesquisar, eu vou trazer para você. Ela 
pesquisava e no outro dia chegava: −Vitória está aqui, trouxe para 
você. E quando não dava no intervalo para ler ou eu copiar em 
Braille, ela ia para a minha casa e ficava lendo e eu copiando em 
Braille. (VITÓRIA, ENA, 2017). 
 

 Dessa vez, a tutora participava do processo de enfrentamento da participante 

numa perspectiva mais contínua, se a primeira tutora mencionada fez apenas uma 

visita na escola e conversou com o professor, a segunda tutora mencionada na 

narrativa acima auxiliou a participante durante um período mais prolongado, uma 

vez que se tratava de uma colega de sala. 

 Percebemos a importância que a tutora teve no processo de enfrentamento 

de Vitória quando ela diz que sua amiga de sala era como se fosse uma irmã. O que 

nos leva a pensar o quanto os tutores de resiliência desempenham um papel afetivo 

na vida de quem ajudam. A partir da narrativa de Vitória, percebemos que sua amiga 

dedicava o seu tempo para auxiliá-la, chegando inclusive a sacrificar o intervalo, que 

é um momento de descanso, para ajudar Vitória.  

Acreditamos que essa dedicação de sua amiga, era um ato de amor a 

participante, pois ao perceber a condição de oprimida na qual a participante se 

encontrava, por não conseguir ter acesso aos conteúdos, ela se propunha a assumir 

a responsabilidade de mediar esse acesso. Nesse sentido, Freire (1987, p.45) afirma 

que “[...] o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, 

oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com a sua causa. A causa de sua 

libertação”.  

 Já na narrativa abaixo, o participante identifica que seus colegas de sala eram 

importantes para o seu enfrentamento, no entanto, também reconhece a importância 

da sua família nesse processo. 

Como eu não tinha condições de tirar as coisas do quadro 
escrevendo, eu pedia para um colega colocar um carbono embaixo 
da sua folha do caderno, para que ele pudesse copiar para mim. Ao 
passo que ele copiava para ele, ficava também para mim numa folha 
de papel, e com isso levava para casa e pedia para a minha mãe ou 
irmã ler, para que eu pudesse copiar em Braille e servisse de 
material de estudo. (MARCOS, ENA, 2015).  
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A visão desempenha uma importante função na vida das pessoas, assim 

como afirma Teixeira (2015, p.106), “de modo geral, a visão é o meio pelo qual nos 

inteiramos sobre tudo ao nosso redor, e sua ausência pode interferir em nossa forma 

de ver e assimilar diferentes aspectos do cotidiano”. Sendo assim, a ausência da 

visão impedia que o participante copiasse o que estava escrito no quadro, então ele 

revela o quanto a ajuda dos colegas era importante, para que essa dificuldade fosse 

enfrentada. 

O participante revela que sua família também era essencial, para que ele 

enfrentasse a limitação de não conseguir ler o que estava escrito no caderno, dessa 

forma contava com o apoio de sua mãe e irmã. Nesse sentido, Santos e Pereira-

Martins (2016, p. 3234) afirmam que “embora seja importante ressalvar que nem 

todas oferecem um contexto psicossocial seguro e solidário para o desenvolvimento 

de seus membros, muitas pessoas percebem suas famílias como uma significativa 

fonte de apoio”.   

Dessa forma, percebemos o quanto é importante a atuação da família no 

processo de enfrentamento das limitações encontradas no processo de ensino, pois 

a partir do apoio que recebe da família, o aluno tem a possibilidade de se 

desenvolver intelectualmente, contribuindo assim em sua formação. A respeito da 

importância da família na vida da pessoa com deficiência, Teixeira (2015, p.105) 

afirma que: 

A aquisição e o desenvolvimento de habilidades específicas para a 
criança com deficiência visual tornam-se importantes numa 
intervenção efetiva, e os pais desempenham papel crucial nesse 
processo, pois serão os responsáveis pelo bom desenvolvimento da 
criança e de seu respectivo sucesso.  

 

 Da mesma forma que Marcos identifica os colegas e a família como tutores 

importantes para o enfrentamento das limitações no ambiente escolar, Lucas 

também percebe isso ao narrar que: 

No Ensino Fundamental, na época em que estava no Instituto, depois 
do supletivo, o amigo que eu tive foi a minha mãe, a pessoa 
fundamental foi ela, ela que ia comigo fazer as provas, ela que lia as 
apostilas, ela que gravava. Quando eu fui para a (escola 1) tinha um 
colega nosso que se disponibilizou para ir para dentro da sala de 
aula comigo até que eu me enturmasse, me adaptasse em sala de 
aula, nos primeiros dias de aula ele procurou fazer amizade com a 
turma, explicar a situação. Era uma pessoa muito comunicativa, 
então foi fácil para que eu conseguisse me enturmar rapidamente 
com algumas pessoas da turma e logo a gente estava formando 
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grupos, para fazer trabalhos. Já no Ensino Médio, que é naquela 
época em que a gente era jogado aos leões, eu tive o apoio de 
alguns amigos que eu acho fundamental, principalmente no Ensino 
Médio é fundamental que você traga a sua sala de aula para o seu 
lado, os seus colegas de sala têm que estar do seu lado, tem que 
comprar aquela briga juntos com você. (LUCAS, ENA, 2015).  
 

 O participante, na narrativa acima, revela como sua mãe foi extremamente 

importante no seu processo de ensino, pois ela o ajudava no que fosse necessário 

para ele tivesse a oportunidade de aprender, fosse lendo as apostilas, fosse o 

levando até à escola, fosse gravando as aulas etc. Percebemos assim, o quanto a 

família desempenha um papel decisivo no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno cego, nesse sentido Teixeira (2015, p.105) afirma que “a 

mediação construída pela família contribui, de forma efetiva, para o desenvolvimento 

cognitivo do deficiente visual e de suas relações interpessoais”.  

 Quando ingressa na escola regular, Lucas conta com o apoio de um tutor de 

resiliência, que se disponibiliza a ir com ele à escola para que nos primeiros dias de 

aula o participante se sentisse mais seguro. Entendemos que o seu colega que era 

muito comunicativo, compreendendo a importância do desenvolvimento de laços 

afetivos com o restante da turma, tratou de mediar o desenvolvimento de parceria 

entre o participante e os demais colegas de sala, para que, quando saísse da sala o 

participante ficasse assistido.  

Percebemos que o tutor de Lucas, sendo uma pessoa mais experiente, 

ajudou-o naquilo que talvez o participante ainda não conseguisse fazer sozinho: 

interagir com os colegas de sala. A ação inicial se deu na perspectiva que o 

participante pudesse interagir posteriormente com autonomia. Assim, 

compreendemos que nesse processo de mediação, é possível identificar a zona de 

desenvolvimento proximal, que se constitui na, 

[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. (VYGOTSKY (1999, p.112) apud SILVA 
(2008, p.115). 
 

 Nesse processo em que um tutor de resiliência tenta encontrar novos tutores 

em sala de aula, recordamo-nos da nossa experiência como ledor, na qual 

permanecíamos em sala de aula com uma aluna que possuía múltiplas deficiências 
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e tentávamos estabelecer laços de amizade da aluna com os demais alunos da 

turma, para que assim ela tivesse o apoio de outros tutores de resiliência. 

 Em nossa experiência, percebíamos que nessa tentativa de “encontrar” novos 

tutores de resiliência para a aluna, não havia um acolhimento e um apoio de toda a 

turma, normalmente era um número pequeno de alunos que se disponibilizavam a 

ajudar. A esses, nós já sabíamos que poderíamos recorrer quando necessário. 

Quando o participante narra que “tive o apoio de alguns amigos”, entendemos que 

ele também recebia o apoio de algumas pessoas, porém não era apoiado por toda a 

turma. Mesmo não recebendo o apoio de toda a turma, Lucas reconhece a 

importância de toda a turma se engajar no enfrentamento das adversidades que 

possam surgir na escola. 

 Diante dessa realidade, questionamo-nos quais seriam os motivos que levam 

uma pessoa a se tornar um tutor de resiliência. Compreendemos que além do prazer 

em ajudar o outro, também é possível se tornar uma pessoa mais humana, a partir 

do momento no qual são colocadas as necessidades do outro em detrimento das 

suas próprias. Nesse sentido, Freire (1987, p. 10) afirma que, “e o homem só se 

expressa convenientemente quando colabora com todos na construção do mundo 

comum- só se humaniza no processo dialógico [...]”. 

 Na narrativa abaixo, o participante também reconhece a importância dos 

colegas de sala em seu processo de inclusão, além de perceber a relevância de 

uma professora como sua principal tutora de resiliência. 

Penso que os meus colegas de turma, que viviam comigo todos os 
dias, saíram profissionais bem mais especializados para lidar não só 
com o cego, mas com a pessoa humana, porque eles sabiam que 
tinham que parar, que tinha que escrever. (Professora 1), nossa 
primeira estimuladora, nossa diretora, nos apóia até hoje, como você 
sabe. Quando eu precisava, me encaminhava até (professora 1), a 
senhora pode me ajudar aqui? Me dando bronca, me aconselhando, 
então (professora 1) é muito importante para a minha inclusão 
escolar. A gente acaba tendo pessoas que, acreditam no potencial, 
mas em suma, (professora 1) é a grande incentivadora, do ponto de 
vista educacional, que me incluiu nesse mundo. (Professora 1) não 
podia me ver quieto que mandava eu ir ler (risos), e agradeço a ela 
até hoje por isso. (PEDRO, ENA, 2015). 
 

 Os participantes da pesquisa revelam o quanto a visão dos seus tutores de 

resiliência foi um instrumento fundamental para que eles conseguissem enfrentar as 

adversidades que a condição de cego lhes impõem. Nesse sentido, segundo 
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Vygotski (1997) apud Lira e Schlindwein (2008) o cego utiliza a visão de outra 

pessoa, tendo a experiência alheia como instrumento que o permite enxergar. 

Quando o participante reconhece a importância de seus colegas em seu 

processo inclusivo, percebemos que ele também discorre sobre a formação humana 

que seus colegas tiveram ao conviver com uma pessoa com deficiência. Nessa 

dinâmica, não somente os alunos que possuem algum tipo de deficiência são 

privilegiados, por estarem numa escola regular, mas sim todos envolvidos nesse 

processo, por aprenderem novos princípios e conviverem com as diferenças. Como 

afirma Silva (2008, p.22), 

[...] o processo de inclusão educacional de alunos cegos, também 
favorece os alunos videntes, pois lhes possibilita a aquisição de 
valores e atitudes, tais como respeito, solidariedade, cooperação, 
reconhecimento, valorização do outro, tolerância, entre outras; os 
professores pelas oportunidades de interação, de troca e renovação 
de conhecimentos e habilidades suscetíveis de atualizar e 
redimensionar a sua prática pedagógica. 
 

Reconhecemos a importância de um ensino inclusivo, no qual todos os 

alunos, com e sem deficiência convivem num mesmo espaço escolar. Para tanto, 

consideramos os relacionamentos sociais um elemento fundamental para o sucesso 

da inclusão, no qual as relações de afetividade, de companheirismo e de respeito 

entre os alunos, entre o professor e os alunos devem ser construídas através de 

uma vivência contínua. Sendo assim, é importante que haja a interação social de 

todos, contribuindo para um desenvolvimento sem preconceitos e barreiras, tanto 

por parte dos professores, quanto dos alunos videntes. 

O participante também identifica a importância que uma professora teve em 

seu processo inclusivo, ele relata que quando passava por alguma situação de 

dificuldade sempre podia contar com ela para o que fosse necessário. Além de 

ajudá-lo quando solicitado, ele revela que a professora comumente o estimulava a 

estudar, resultando em um sentimento de gratidão do participante. 

Assim, notamos que essa professora, agindo como uma tutora de resiliência 

foi capaz de contribuir não somente para a formação intelectual do aluno, mas 

também, contribuiu substancialmente na sua formação humana, valorizando-o e 

acreditando em suas potencialidades. O que certamente contribuiu para o seu 

processo de enfrentamento, inclusão e construção de uma boa autoestima. 

Segundo Freire (1996) ensinar exige querer bem aos alunos, já que a 

afetividade não se distancia da prática docente. Percebemos esse querer bem aos 
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alunos quando nos deparamos com a narrativa acima, na qual o participante recorda 

de sua professora de uma maneira carinhosa. 

Elaboramos abaixo um quadro, que identifica os tutores de resiliência que os 

participantes reconhecem em seu processo de enfrentamento e inclusão. 

 

Quadro 6. Tutores de resiliência 

 Amigos/ 
colegas 

Familiares Professores 

Vitória    

Pedro    

Lucas    

Marcos    

                                   Fonte: Análise do pesquisador, 2017. 

 

Nesta seção percebemos, a partir das narrativas de Vitória, Pedro, Lucas e 

Marcos, que os principais tutores de resiliência foram os seus amigos/colegas, 

familiares e professores. Mesmo que nas narrativas presentes neste trabalho, os 

participantes reconheçam que os seus amigos/colegas foram os tutores que mais os 

ajudaram em seu processo de enfrentamento e inclusão na escola, não significa 

dizer que os seus pais e professores não foram significativos. 

Percebemos o quão importante foram os tutores de resiliência no processo de 

enfrentamento, inclusão e “superação” dos desafios encontrados na escola, 

principalmente pelo fato dos tutores agirem de forma respeitosa, compreendendo as 

necessidades dos participantes e se propondo a auxiliá-los, pois “o respeito à 

autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que 

podemos ou não conceder uns aos outros”. (FREIRE, 1996, p.66). 

Compreendemos que em todas as narrativas desta seção foi possível 

identificar que há o estabelecimento de uma relação dialógica e de confiança entre 

os participantes e seus respectivos tutores, estabelecendo-se como algo decisivo 

para o desenvolvimento de uma relação de confiança e apoio.  
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CONSIDERAÇÕES EM ABERTO 

Este seu olhar 
Quando encontra o meu 

Fala de umas coisas 
Que eu não posso acreditar 

 
Ah! Se eu pudesse entender 
O que dizem os teus olhos... 
(Este seu olhar, Tom Jobim) 

 
 Percebemos o quanto os dois anos de desenvolvimento deste trabalho foram 

formativos para nós e para os participantes. Enquanto construtores da pesquisa, 

fomos tocados e estimulados a pensar sobre o processo de resiliência da pessoa 

cega, no enfrentamento das adversidades, durante a infância e a adolescência, na 

escola. Tornar-se, assim, um desafio concluir, em uma única voz, uma pesquisa 

constituída pela polissemia de visões de mundo e constituição de subjetividades. 

Constatamos que a pesquisa (auto)biográfica, por seus princípios e métodos, 

permitiu-nos compreender o quanto foi transformador para nossa formação humana, 

pois  presenteou-nos  com as narrativas de pessoas tão fortes e vencedoras. As 

narrativas dos adultos cegos sobre suas experiências, na infância e adolescência, 

proporcionaram-nos um repertório de informações e reflexões acerca do processo 

de enfrentamento da pessoa cega, na escola regular, de modo que pudemos, do 

ponto de vista científico, aprofundar estudos sobre os processos de resiliência e 

melhor vislumbrar os direitos da pessoa com deficiência visual a uma educação 

inclusiva. Do ponto de vista humano, esses estudos nos trazem inspirações para 

enfrentarmos outros tipos de adversidades na vida. 

 Os trechos da canção de Tom Jobim, que abrem a parte conclusiva deste 

trabalho, têm por intenção a reflexão sobre diálogos tecidos no momento das 

entrevistas narrativas autobiográficas e como nos sentimos ao longo do convívio 

com a pessoa cega. Dentre tantos sentimentos, destaca-se a surpresa, ao 

percebermos em suas narrativas, o enfrentamento e a “superação” de situações de 

dificuldades, rompendo com a ideia do senso comum da pessoa cega como um ser 

“incapaz”, “dependente da boa vontade de terceiros”. Quando Tom Jobim ressalta a 

sua a vontade de entender o que os olhos dizem, pensamos no desafio que 

enfrentamos para entender o que diziam aqueles que não podiam ver “com os 

olhos”. O que suas narrativas exigiam de nós para melhor compreender, analisar, 

interpretar as interpretações de Marcos, de Vitória, de Pedro e de Lucas sobre a 
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complexidade de sua condição de cegos, interpretativos e produtores de infinitas 

significações, vivendo num universo voltado para videntes. 

Que sentidos eles atribuíam às adversidades surgidas no Ensino 

Fundamental e Médio e o que evidenciavam como estratégias de enfrentamento e 

de superação para o seu processo de inclusão? 

As análises revelaram que os participantes compreendem as adversidades 

como algo que é possível de ser enfrentado e “superado”. Eles evidenciam o uso de 

cinco categorias de estratégias que pudemos depreender sobre o enfrentamento das 

adversidades vivenciadas na escola, além do apoio de seus tutores de resiliência.  

Nossas experiências, enquanto professor e pesquisador, fazem-nos entender 

a importância da contribuição das pessoas cegas para uma compreensão mais 

aprofundada dos processos de exclusão, enfrentamento e inclusão. Esta foi a razão 

de nossa escolha por uma pesquisa com pessoas cegas e não sobre pessoas 

cegas, e tomar como objeto de estudo o processo de enfrentamento na escola 

regular, narrados por elas mesmas. Encontramos, assim, na pesquisa 

(auto)biográfica em educação a abordagem mais adequada para desenvolver uma 

pesquisa que reconhecesse a importância de trabalhar com a pessoa cega. 

Em uma exploração inicial, acreditávamos, com a pretensão que a nossa 

pesquisa fosse inédita, que havia uma baixa produção acadêmica que considerasse 

as narrativas das pessoas cegas. Contudo, ao realizar um levantamento da 

produção científica no Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES), deparamo-nos 

com um alto índice de trabalhos, que davam visibilidade às suas vozes. Este achado 

nos trouxe uma sensação mista de alegria e tristeza. Tristeza, por perceber que a 

nossa ideia inicial foi refutada, e alegria por perceber a sensibilidade de 

pesquisadores e sua preocupação em dar visibilidade ao que dizem as pessoas 

cegas, sobre a realidade, tal como elas a percebem. 

Portanto, o trabalho se situa na possibilidade de contribuir para esse cenário, 

que reconhece e que valoriza as narrativas de pessoas cegas, estabelecendo um 

diálogo entre elas e as discussões teóricas que problematizam o enfrentamento da 

exclusão pelo deficiente visual, e as formas de inclusão que existiam, no Ensino 

Fundamental e no Médio, no período de sua infância e de sua adolescência. 

 No desenvolvimento da metodologia de pesquisa, nos inspiramos em Schütze 

(2010); Appel (2005) e Jovchelovitch e Bauer (2002) para o recolhimento e a análise 

das narrativas. Percebemos o quanto foi fundamental o afloramento de nossa 
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sensibilidade, enquanto pesquisador, para o bom andamento da pesquisa, pois ao 

pesquisarmos com pessoas cegas foi necessário fazer adequações metodológicas, 

com o intuito de atender às particularidades do público em questão. Tome-se como 

exemplo a realização das entrevistas, para que elas fossem possíveis,f omos ao 

encontro dos participantes, em seus locais de trabalho ou de estudo, visando 

oferecer-lhes maior comodidade. Outro aspecto imprescindível de ressaltar foi 

enviar-lhes as transcrições das narrativas para que fizessem eventuais adequações. 

Tivemos o cuidado de retornar as transcrições por e-mail, já que sabíamos que eles 

manuseavam os leitores de tela com muita propriedade, todavia, apenas um 

participante nos deu retorno, o que nos fez pensar que deveríamos desenvolver 

outra estratégia. Tivemos então a ideia de conversar com eles pelo telefone, assim, 

obtivemos êxito.  

 Os contextos das experiências vivenciadas pelos participantes na escola 

regular, situando-os em momentos históricos das políticas voltadas para pessoas 

com deficiência na escola regular, condizem com dois grandes paradigmas, o 

primeiro deles a integração que aconteceu entre 1960 e 1990, e a inclusão que entra 

em vigor a partir da década de 90. O da integração, vivenciado por Marcos, e o da 

inclusão, por Vitória, Pedro e Lucas. 

 Nesses cenários, por mais que a escola regular tivesse legalmente a 

responsabilidade de “receber” esses alunos, ela ainda não se encontrava 

plenamente preparada para tanto. As narrativas dos participantes revelam que ao 

chegarem à escola regular, eles se depararam com atividades pedagógicas que 

impossibilitavam sua participação, o que nos permite afirmar que eles vivenciavam 

uma sensação de invisibilidade pedagógica na escola regular. Apesar de 

perceberem essa invisibilidade, os participantes narram experiências nas quais 

reconhecem a importância da escola regular em sua formação. 

Com base em suas narrativas, identificamos cinco estratégias de 

enfrentamento, utilizadas por eles: o uso do diálogo; a persistência; o afastamento 

para seu fortalecimento; a identificação de tutores de resiliência e a formação de 

grupos com pessoas por afinidade.  

 As análises baseadas no conceito de resiliência apontam que tais estratégias, 

valiosas para que os participantes conseguissem enfrentar as adversidades, não são 

necessariamente válidas para todas as pessoas cegas.  
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Os participantes também reconhecem em suas narrativas a importância dos 

tutores de resiliência no processo de enfrentamento, especialmente pelo fato de 

operarem de forma respeitosa, compreendendo suas reais necessidades quando se 

propõem a auxiliá-los. Segundo Cyrulnik (2009), os tutores de resiliência são muito 

importantes no processo de enfrentamento, já que auxiliam as pessoas que 

sofreram traumas a (re)manejarem a dor e o trauma. 

 Assim como Cyrulnik (2009), Angst (2009) e Laranjeira (2007) defendem a 

ideia de que o processo de resiliência é desenvolvido a partir de estratégias 

individuais e do apoio de pessoas próximas. Os participantes da pesquisa, também 

reconhecem que precisaram ser fortes para desenvolver suas próprias estratégias, 

embora ressaltem o quanto foi imprescindível a ajuda dos tutores em seu processo 

de enfrentamento. 

Segundo Vigotski (1994), é necessário que a educação das pessoas com 

deficiência não seja desenvolvida de forma segregada das pessoas sem deficiência, 

já que ambas têm as mesmas possibilidades de aprendizagem. Silva (2008) 

compreende que a educação deve ser desenvolvida numa perspectiva inclusiva, 

pois ela favorece a formação humana de alunos e professores, com e sem 

deficiências, pois todos passam a conviver com a diversidade humana e aprendem a 

respeitar, valorizando suas particularidades e potencialidades. 

Porém, é necessário que a escola regular esteja realmente preparada para 

lidar com esse público, para que não aconteçam situações de invisibilidade 

pedagógica, como foi percebido nas narrativas dos participantes. Para tanto, 

reforçamos a necessidade de se problematizar o cotidiano das instituições 

educativas, com vistas a uma educação realmente inclusiva e de qualidade para 

todos. Compreendemos que uma das alternativas que contribuiria para a melhor 

preparação da escola regular, seria através de uma maior interação entre a 

universidade e os institutos de educação especial, numa participação conjunta da 

formação inicial e continuada, uma vez que os professores dos institutos têm muita 

experiência com as diferentes modalidades de deficiência e poderiam contribuir nos 

cursos de graduação na formação de professores da escola regular. 

Sabemos que hoje existe a preocupação em desenvolver parcerias com as 

escolas especiais, inclusive que as secretarias, municipal28 e estadual29, de 

                                                             
28

 Secretaria Municipal de Educação de Natal. 
29

 Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte. 
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educação firmam parcerias com instituições especializadas para ofertar formação 

continuada para os professores da Educação Básica. Todavia, diante do número 

cada vez maior de alunos com deficiência visual na escola regular, entendemos que 

essas aproximações entre a universidade, a administração pública da escola regular 

e as instituições especializadas ainda não acontecem de forma satisfatória.  

Considerando que os participantes da pesquisa, apesar das adversidades 

encontradas no Ensino Fundamental e Médio, conseguiram enfrentá-las e vão 

traçando percursos profissional e pessoal bem sucedidos gostaríamos, para finalizar 

esta Dissertação e abrir novos horizontes de pesquisa, concluir com a fala de 

Marcos, um dos participantes, como marco de sentimentos de coragem, de 

persistência e de “superação”, que perpassou a fala das pessoas cegas que 

contribuíram com este trabalho: “Se buscarmos uma deficiência no homem, vamos 

encontrar apenas a deficiência moral, porque as físicas todas são superadas”. 

(MARCOS, ENA, 2015). 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa, cujo objetivo foi 

apresentado pelo pesquisador. Ao integrar este estudo, permite a utilização dos 

dados fornecidos, para a realização da pesquisa de dissertação do pesquisador, a 

ser apresentada como trabalho final do Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação, em 2017.2. 

Você tem liberdade de se recusar a participar, e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. O 

pesquisador se compromete em discutir com o participante o andamento de suas 

análises, e lhe entregar uma cópia da dissertação, concluída e defendida. 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu manifesto livremente 

meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

Nome do participante:  

CPF: 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Nome do pesquisador responsável: Emmanuel Dário Gurgel da Cruz 

CPF: 0xx.xxx.xxx-x1 
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ANEXO B- AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS 

 

 

Conhecendo os propósitos e objetivos da Pesquisa, eu 

________________________________________________, autorizo a gravar em 

vídeo e veicular minha imagem e/ou depoimentos para fins científicos, no trabalho 

“EXPERIÊNCIAS DA ESCOLA: ALÉM DOS LIMITES DA CEGUEIRA”. Fica ainda 

autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de 

direitos da veiculação, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

Estou ciente de que a publicação terá sempre caráter científico e social, 

garantindo a veracidade do trabalho e respaldando o meu anonimato, caso seja 

solicitado. Ciente dos fins estabelecidos para divulgação, concedo autorização. 

 

 

 

Natal,       de                         2017 

___________________________ 

                                                                                       Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

APÊNDICE 

 

 

ENTREVISTA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA 

 

Quais experiências marcaram a sua vida na escola? 

 

Existiu alguém na escola que foi importante para seu processo de inclusão escolar? 

 

Se houve situações difíceis na escola, como você lidou com elas? 

 

 


