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RESUMO 

Fruto dos avanços na conquista de direitos das pessoas com deficiência ao longo dos primeiros 

anos do século XXI, tem-se observado maior participação de pessoas com os diversos tipos de 

deficiência nos variados setores da sociedade, todavia esse avanço não foi observado com a 

mesma proporção no subgrupo da deficiência visual. Um caminho utilizado por tais sujeitos 

para se alcançar novos patamares de vida é a reabilitação. Supondo que os espaços e as práticas 

de reabilitação possibilitam a reinvenção de vida frente à perda de visão, no presente estudo 

objetivamos analisar as reinvenções de vida da pessoa com deficiência visual ao longo do 

percurso reabilitacional. Nessa trajetória, tece-se um diálogo com os aprofundamentos sobre 

interdependência partir dos aportes teórico-conceituais desenvolvidos por Elias (1994), Kittay 

(2011) e Butler (2015). Metodologicamente, empreendemos uma pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa, apoiada na dialética e na reflexividade, visando potencializar diferentes 

saberes. Os sujeitos colaboradores desta pesquisa foram quinze pessoas com idade acima de 

dezoito anos, cegas ou com baixa visão, que passaram ou estão passando por serviços de 

reabilitação visual e integrantes de um grupo de extensão universitária voltado para pessoas 

com deficiência, bem como uma informante-chave vinculada à gestão da rede de atenção à 

saúde da pessoa com deficiência do estado do Rio Grande do Norte (SESAP) e também um 

integrante do corpo diretivo do Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande 

do Norte (IERC). Para a captação dos dados empíricos, realizamos três sessões de grupos focais 

heterogêneos e ocorridos entre os meses de setembro e outubro de 2019 e duas entrevistas 

semiestruturadas com os gestores no mesmo período. Posteriormente, os dados foram 

analisados com subsídio na análise de conteúdo temática (MINAYO, 2008). A pesquisa obteve 

aprovação ética para sua execução conforme regulamentação vigente envolvendo pesquisas 

com seres humanos. Quanto aos resultados, as categorias emergentes afloraram primariamente 

da análise indutiva e ascendente dos dados e se constituíram em três eixos principais: 1) espaços 

e práticas de reabilitação para a constituição de novas encenações de vida; 2) desafios à 

reabilitação; e 3) tessitura da reabilitação e reinvenção dos sujeitos. Foi possível conhecer em 

que medida as reinvenções se constituem e permeiam os cotidianos materiais e simbólicos de 

quem perdeu a visão, e os avanços e os desafios nessa construção. Adicionalmente, propomos 

um modelo de reabilitação inclusiva com vistas a melhor compreender as instâncias para 

atuação entre estado-sujeito-sociedade, cujas características principais são: biopsicossocial, 

interdependência, acessibilidade, aceitação da diversidade e valorização dos protagonismos dos 



sujeitos. Os achados da pesquisa nos levam a considerar como necessária a recusa da 

abordagem negativa da deficiência visual, pautada nas ideias de falta, déficit e defeito, 

transmutando-a para uma noção de potência inventiva propulsora da emancipação, no intuito 

de fazer emergir um mundo comum e heterogêneo aberto ao diálogo com a diversidade e 

permeado pelo modelo da inclusão social. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência visual. Reabilitação. Estigma social. Centros de  

reabilitação. Saúde pública. 

  

 

  



ABSTRACT 

As a result of the advances in the conquest of rights for people with disabilities during the first 

years of the 21st century, a greater participation of people with different types of disabilities 

has been observed in various sectors of society, however this advance has not been observed 

with the same proportion in the subgroup of visual impairment. One path used by such 

individuals to reach new levels of life is rehabilitation. Assuming that the spaces and practices 

of rehabilitation enable the reinvention of life in the face of loss of vision, in this study we aim 

to analyze the reinventions of life of the person with visual impairment along the rehabilitational 

path. In this trajectory, we weave a dialogue with the deepening of interdependence based on 

the theoretical-conceptual contributions developed by Elias (1994), Kittay (2011) and Butler 

(2015). Methodologically, we undertake an exploratory research with a qualitative approach, 

supported by dialectics and reflectivity, aiming at potentializing different knowledges. The 

subjects of this research were fifteen people over eighteen years of age, blind or with low vision, 

who have undergone or are undergoing visual rehabilitation 

 and members of a university extension group focused on people with disabilities, as well as a 

key informant linked to the management of the health care network for people with disabilities 

in the state of Rio Grande do Norte (SESAP) and also a member of the board of directors of the 

Institute of Education and Rehabilitation of the Blind of Rio Grande do Norte (IERC). To 

capture the empirical data, we conducted three sessions of heterogeneous focus groups that took 

place between the months of September and October 2019 and two semi-structured interviews 

with managers during the same period. Later, the data were analyzed with subsidy in the 

thematic contente analysis (MINAYO, 2008). The research obtained ethical approval for its 

execution in accordance with current regulations involving research with human beings. As for 

the results, the emerging categories emerged primarily from the inductive and ascending 

analysis of the data and were constituted in three main axes: 1) spaces and practices of 

rehabilitation for the constitution of new enclaves, 2) challenges to rehabilitation; and 3) 

subject's rehabilitation and reinvention. It was possible to know the extent to which reinventions 

constitute and permeate the material and symbolic daily lives of those who have lost their vision, 

and the advances and challenges in this construction. Additionally, we propose an inclusive 

model of rehabilitation with a view to better understand the instances for action between the 

subject-subject-society, whose main characteristics are: biopsychosocial, interdependence, 

accessibility, acceptance of diversity and appreciation of the protagonisms of the subjects. The 



findings of the research lead us to consider as necessary the refusal of the negative approach to 

visual disability, based on the ideas of lack, deficit and defect, transmuting it to a notion of 

inventive power that propels emancipation, in order to bring out a common and heterogeneous 

world open to dialogue with diversity and permeated by the model of social inclusion. 

 

Keywords: Visually Impaired Persons. Rehabilitation. Social Stigma. Rehabilitation Centers.  

Public health. 
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APRESENTAÇÃO 

 

E por que não falar dos campos, das suas flores e espinhos? Esta tese é o produto 

de uma virada que ocorreu em minha vida no início dos anos 2000, ao me constituir como 

pessoa com baixa visão devido a uma condição genética e de cunho progressiva.  A partir 

desse momento, surgiram muitas indagações, algumas inquietações, mas segui a trajetória 

até então iniciada como estudante de medicina, enquanto aprendia mais sobre a nova 

realidade que se apresentava diante de mim. 

Ao finalizar a graduação, adentrei no mundo tão esperado da prática profissional, 

seguindo a trajetória da residência médica. Logo que a concluí, um novo contexto 

vivencial me foi apresentado e eu havia me tornado deficiente visual. 

Uma deficiência adquirida na vida adulta, sem dúvida, mobiliza muitos vetores de 

existência, nos faz repensar nossa identidade e reconstituí-la não é uma tarefa fácil. Num 

momento em que queremos nos afirmar como cidadão, protagonista, precisamos às vezes, 

dar um passo atrás, voltar para nosso autoconhecimento e aprender os instrumentos 

requeridos para a nova trajetória. 

E foi o que fiz, no ano de 2012, ao conhecer o Instituto de Educação e Reabilitação 

de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC), ser apresentado aos recursos de tecnologias 

assistivas e de acessibilidade, de orientação e mobilidade, do braille, enfim, de como 

prosseguir enquanto ao mesmo tempo clamamos pelas mudanças sociais que favoreçam 

a inclusão. 

Em 2014, em meio à Copa do Mundo no Brasil, tomava projeções nacionais e 

internacionais a voz da reabilitação pela via da inovação tecnológica de Miguel Nicolelis. 

Nesse contexto, novas reinvenções pareciam se tornar possíveis para muitos cadeirantes, 

paraplégicos ou tetraplégicos, realimentando a esperança, o sonho e o revigorar para 

prosseguir a vida.   

Nesse mesmo tempo, impulsionado pela ânsia de novos saberes, retornei à 

universidade, crendo sobretudo no seu papel de diálogo com as problemáticas do 

cotidiano, e na sua potência em acolhê-las e no seu papel de ser farol para muitos. Foi 

quando despertou em mim o anseio pela docência e o ser pesquisador como novos marcos 

identitários, e que me permitiram, ao mesmo tempo, o autoconhecimento e a abertura de 

caminhos para mais pessoas. 
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O mestrado foi o início desse encontro, quando procuramos relacionar os 

determinantes de vida e de saúde com as condições de sofrimento e saúde mental de 

pessoas com deficiência visual, demarcando os obstáculos, e os desafios para uma 

sociedade que acolha a diferença. Agora, aprofundamos esse diálogo e acrescentamos o 

elemento da reabilitação e da reinvenção dos sujeitos estabelecidas no mapa da vida e nas 

trajetórias tecidas nos barcos de cada um. 

Falar de inclusão atualmente não é tarefa fácil, além de instigante é navegar em 

mares turbulentos, em contramarés, mas é em buscar comungar com outros no 

fortalecimento das naus para que novos portos seguros possamos construir. 

Considerar a diferença como algo intrínseco e inevitável da condição humana, a 

humanidade como um mosaico de individualidades e de comunhão para um esforço 

comum e o de sermos viajantes parceiros no barco mãe terra, é o marco que precisamos 

reforçar e o vento que nos impulsiona a viver e ser o que podemos e queremos.  

Uma pedra no meio do caminho, é uma pedra no meio do caminho, podemos 

chutá-la, guardá-la, pulá-la ou simplesmente ignorá-la. Mas uma muralha, alguns 

conseguirão saltá-la, outros escalarão, mas muitos precisarão de uma ajuda a mais para 

subir, de escadas ou de guinchos para transpô-la, e ser essa mão que impulsiona, guiar 

esses guinchos ou ser essa escada cabe a todos nós. Convido ao diálogo com a 

interdependência e sejamos nesse esforço coletivo os ventos das velas do mundo que 

queremos viver. 
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1 “Ó MAR SALGADO!”: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DOS PERCALÇOS E 

PERMEIOS DA REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 Mesmo com os avanços biotecnológicos vivenciados atualmente no conhecimento 

da natureza e dos seres humanos, é grande o número de pessoas que perdem total ou 

parcialmente a visão, seja por causas hereditárias ou adquiridas. Essa realidade relaciona-

se fortemente à transição epidemiológica em curso na maioria dos países, com nítido 

predomínio das doenças crônico-degenerativas e ao perfil de morbimortalidade que delas 

decorrem. 

 O número estimado de pessoas cegas no mundo aumentou em 17,6%, de 30,6 

milhões em 1990 para 36,0 milhões em 2015, com uma projeção para 114,6 milhões de 

pessoas em 2050, sendo que mais de 90% viverão em países pobres ou em 

desenvolvimento (TALEB; FARIA; ÁVILA, 2012; FLAXMAN et al., 2017; BOURNE 

et al., 2017). No Brasil, a deficiência visual atinge aproximadamente 7,2 milhões de 

pessoas e representa 58% de todas as deficiências, entre adultos e idosos. As formas 

adquiridas são encontradas em 91% desse total, enquanto a limitação intensa está presente 

em 16% (BRASIL, 2013). 

 Os custos globais diretos com a cegueira relativos aos tratamentos, pesquisa e 

administração são estimados em 25 bilhões de dólares. Somam-se ainda os custos 

indiretos devido à perda de participação de pessoas com deficiência visual e seus 

cuidadores, além de custos intangíveis relacionados ao sofrimento físico, psíquico e ao 

isolamento social (TALEB; FARIA; ÁVILA, 2012).  

Deficiência visual, segundo Nunes e Lomônaco (2008), caracteriza-se pela 

dificuldade de apreensão de informações do mundo externo pelo sentido da visão. 

Existem dois tipos de deficiência visual: congênita ou adquirida. Quanto à intensidade, 

ela pode ser do tipo cegueira ou baixa visão. Na pesquisa dirigida por Scherer (2020), a 

deficiência visual congênita esteve presente em 56% dos deficientes visuais no país, ao 

passo que o tempo médio daqueles que adquiriram a deficiência visual foi de 

aproximadamente 26 anos.  

A origem da deficiência visual pode ocorrer por causas hereditárias, congênitas, 

viral, traumática, como reação ou consequência de uma doença ou pela própria idade 

(SAUCEDO; HEREDIA; MARTÍNEZ, 2016). As principais causas da deficiência visual 

do estudo brasileiro de Scherer (2020) foram glaucoma e retinose pigmentar.  
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De forma complementar, Coco Martín et al. (2015) descrevem a deficiência visual 

como uma deficiência no funcionamento dos olhos ou do sistema visual que limita em 

algum modo a dinâmica de vida pessoal ou socioeconômica, dado que a condição 

interfere de forma significativa nas habilidades e deslocamentos da vida diária. Assim, o 

significado da experiência da condição visual para o indivíduo depende da sua interação 

com diversos fatores como os sociais, ambientais, psíquicos, familiares e laborativos 

(HADDAD et al., 2015). 

 Com base nisso, pessoas com deficiência visual compartilham de menores 

oportunidades de participação na sociedade, menor autonomia pessoal e social e maiores 

riscos potenciais à saúde. Esse quadro é relacionado à insurgência de danos 

sociossanitários que são fruto das múltiplas determinações sociais desfavoráveis 

(AMORIM, 2016).  

Esses danos e determinações expressam-se em diversos impactos da perda visual 

por meio dos quais afetam as oportunidades econômicas e educacionais, com 

consequências sociais adversas. Nesse sentido, chama atenção o fato de que 45,72% dos 

deficientes visuais são considerados sem instrução ou possuem ensino fundamental 

incompleto (BRASIL, 2013).  

Quando observamos as interseccionalidades com gênero, idade e habitação, a 

deficiência visual prevalece entre as mulheres, com o aumento da idade e em moradores 

da zona rural do país (BRASIL, 2013). Isso se correlaciona com a maior expectativa de 

vida das mulheres e com a falta de acesso aos serviços de saúde e de reabilitação, de modo 

ainda mais restrito em regiões rurais (TALEB; FARIA; ÁVILA, 2012).  

Na educação superior, em 2019, 34,01% dos estudantes com deficiência 

matriculados são estudantes cegos ou com baixa visão (BRASIL, 2020). Isso representa 

apenas 0,19% dos estudantes do país, cujo resultado ainda insuficiente, nos leva a 

reconhecer a necessidade de políticas voltadas ao acesso e permanência dessas pessoas 

no contexto educacional. Colaboram, para tanto, a Lei nº 12.711 de 2012 (BRASIL, 

2012d), atualizada pela Lei nº 13.409 de 2016, que dispõe sobre o ingresso e a reserva de 

vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das 

instituições federais de ensino (BRASIL, 2016).  

Quanto ao contexto do mercado de trabalho, apenas 1,03% dos deficientes visuais 

com limitação intensa e acima de 18 anos está formalmente empregado, o que equivale a 

apenas 0,16% do total de trabalhadores do país (BRASIL, 2018). Com base nisso, convém 
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reconhecer os fatores por detrás desses dados e que denunciam uma dura realidade, o 

ciclo persistente das apartações sociais destes sujeitos. 

 Em uma sociedade contemporânea demarcada pela valorização da imagem, da 

estética e do visual, a perda da visão na idade adulta traz consequências de ordem afetiva 

e emocional que repercutem na dinâmica de vida relacional e na capacidade de intervir 

diretamente no mundo. Isso porque, além de sentido humano predominante, capaz de 

perceber mais de 80% dos estímulos recebidos, a visão é um meio importante capaz de 

integrar o indivíduo ao seu meio ambiente, tanto quanto todos os demais sentidos 

mobilizados pela pluralidade e sinestesia da vida (DAVIDOFF, 2001; MASI, 2002).  

 Adicionalmente, com frequência, uma série de limitações se apresenta no 

cotidiano do sujeito que se torna cego ao longo da vida: rupturas nas habilidades básicas, 

comunicacionais, de locomoção, relacionais, recreacionais, autogerenciais e ocupacionais 

(BARCZINSKI, 2001), contribuindo para uma experiência traumática. Esses achados 

correlacionam-se de modo desfavorável às competências do dia a dia, função cognitiva, 

função social e desfechos subjetivos relativos ao bem-estar (WAHL, 2013). 

Já em relação à cegueira congênita, esses marcadores não são prevalentes, uma 

vez que inexiste o sentimento de perda, de algo insuperável ou traumático, posto que sua 

constituição identitária e aprendizagem relacional não sofreram rupturas bem definidas 

nos seus modos de representação. Porém, seja ela congênita ou adquirida, a cegueira 

impõe uma série de obstáculos pessoais ou sociais ao estabelecimento de convivência 

harmônica com o meio (ALMEIDA; ARAÚJO, 2013). 

Por exemplo, a cegueira carrega consigo marcas que conduzem em muitos casos 

ao estigma, ao bullying, à discriminação e ao preconceito, como barreiras sociais, 

obscurecendo as infindáveis pluralidades e diversidades inerentes ao ser e ao estar no 

mundo em uma sociedade padronizadora e normalizadora (LIMA, 2019; FRANCO; 

DENARI, 2012; DANES-STAPLES et al., 2013; SOBRINHO et al., 2018). Essas marcas 

são reforçadas pelos determinantes sociais de saúde como raça, gênero, religião e etnia 

(MILIAN; ERIN, 2001) e reafirmadas por Amorim (2016), em reforço mútuo entre saúde 

física e mental, e em última análise, à capacidade de interação simbiótica na sociedade 

em seus múltiplos aspectos. 

 As deficiências visíveis nas sociedades ocidentais, ou seja, as deformações do 

corpo, constituem potencialmente o que Goffman (1988) denomina de estigma, ao pôr 

em xeque as expectativas normativas que se tem em relação aos cidadãos considerados 

normais. Depreende-se dessa declaração que a aplicação do estigma é um resultado de 
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considerações situacionais e interações sociais entre o “normal” e o “anormal”, o perfeito 

e o imperfeito, o desejável e o indesejável, o aceitável e o inaceitável, o acreditado e o 

desacreditado.  

 Além do estigma, a restrição de participação nas atividades comunitárias e 

condições socioeconômicas desfavoráveis identificadas em sujeitos com deficiência 

visual aumentam o risco de comprometimento na saúde mental e na qualidade de vida 

(LIU et al., 2016; PAPADOPOULOS et al., 2014; MADSEN; HENRIK; HAGEMAN, 

2016; PARK et al., 2015; CHO et al., 2016). Em consequência, há maior isolamento social 

e inatividade, prejudicando a autoestima, a dinâmica de vida relacional e a saúde física 

(BECKER, 2012; BRAVO FILHO et al., 2012).  

 Estudos realizados diante de uma perda visual adquirida assinalam maiores níveis 

de estresse, ansiedade, frustração, humor depressivo e pensamento suicida (LATHAM et 

al., 2015; KIM et al., 2013). Isso corrobora para elevadas taxas de mortalidade geral e 

menor expectativa de vida (ZHANG et al., 2016; WANG, 2015; GU et al., 2013).  

 Influenciada pelo contexto social, mas também pela cultura e pelos valores, a 

saúde, vista como necessidade humana fundamental que engendra as diversas condições 

de vida, permite o desenvolvimento individual e coletivo das capacidades e das 

potencialidades dos coletivos humanos (LAURELL, 1997), com vistas à capacidade de 

instituir novas normas de vida particulares em resposta mobilizatória às exigências de 

infidelidades do meio (CANGUILHEM, 2009; CAPONI,1997). No entanto, apesar das 

nítidas contribuições para o progresso e bem-estar, a saúde das pessoas com deficiência 

tem sido historicamente subvalorizada na agenda política nacional e configura um 

objetivo a ser alcançado (HILGEMBERG et al., 2018; CAMPOS et al., 2015; 

BERNARDES et al., 2009).  

 Nos primeiros quinze anos do século XXI, a saúde da pessoa com deficiência foi 

recepcionada, ainda que de modo inacabado, na agenda política nacional com reflexo na 

elaboração de portarias, diretrizes e leis. Nesse prisma, foi instituída no Brasil pela 

Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, do Ministério da Saúde, a Rede de cuidados à 

pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), cujas diretrizes a 

serem implementadas são: a promoção da qualidade de vida, a prevenção de deficiências, 

a atenção integral à saúde, a melhoria dos mecanismos de informação, a capacitação de 

recursos humanos e a organização e funcionamento dos serviços (BRASIL, 2012a; 

BRASIL, 2010b). 
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 De acordo com a referida portaria, os cuidados prestados à pessoa com deficiência 

visual devem avançar na universalidade, na equidade e na integralidade, e devem estar 

alocados em pontos articulados entre os seguintes componentes: atenção básica (unidade 

básica de saúde, equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal e núcleo de apoio à 

saúde da família); atenção especializada em reabilitação visual, centro especializado em 

reabilitação, centro especializado em odontologia, atenção hospitalar e de urgência e 

emergência. Entretanto, para que ganhe densidade, os cuidados prestados devem ser 

entendidos em relação simbiótica com o conjunto das diferenças existentes na sociedade, 

com o sentimento de pertencimento social dos acolhidos e com o enfrentamento de 

estigmas e preconceitos subjacentes à temática da deficiência, questões ainda não 

totalmente superadas.  

 O Sistema Único de Saúde (SUS) tem importante tropismo com o modelo social 

da deficiência ao adotar a concepção de saúde como resultante das múltiplas 

determinações sociais e não como ausência de doença, além de ter na equidade, na 

integralidade e na preservação da autonomia das pessoas, princípios axiológicos 

(BRASIL, 1990a). Dessarte, o projeto democrático, popular e de mudanças da reforma 

sanitária brasileira intenta proporcionar por meio das práticas de cuidado voltadas às 

pessoas com deficiência, a materialização de um conjunto de direitos sociais promotores 

de inclusão e geração de novos modos de vida.  

 O estudo da saúde e de suas repercussões para a vida de pessoas com deficiência 

visual também está alinhado com os valores contemplados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), como respeito à diversidade e inclusão social, visando 

mitigar os riscos e vulnerabilidades relacionados aos determinantes sociais da saúde. 

Nesse contexto, a PNPS tem como foco promover a integralidade e equidade, com ações 

voltadas a garantia da saúde, autonomia e o potencial humano (BRASIL, 2014). 

 A referida política destaca-se pelo seu conteúdo inclusivo e integrado e alinha-se 

com a defesa dos direitos humanos universais (SILVA et al., 2015). No entanto, deve-se 

chamar atenção para os desafios relacionados à efetividade dessa política, no tocante à 

necessidade de um foco na intersetorialidade e na integralidade voltadas para grupos 

específicos, como é o caso das pessoas com deficiência, permitindo que elas sejam 

plenamente incluídas na comunidade (MALTA et al., 2016). 

 Pinheiro e Mattos (2009) demonstram que existe uma indissociabilidade entre a 

ideia ampliada de integralidade e a garantia de acesso aos serviços de saúde e de novas 

práticas intersetoriais. Como princípio e objetivo orientador de redes assistenciais, os 
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aspectos subjetivos e objetivos são considerados em franca oposição ao reducionismo e à 

objetificação dos sujeitos, reconhecendo-se a interdependência sistêmica existente entre 

os atores e as organizações, com a sua ampla gama de serviços prestados.  

 Nesse contexto, considerar a promoção à saúde de sujeitos com deficiência visual 

envolve atentar para o processo de reabilitação por eles vivenciado. Partimos do 

pressuposto de que a compreensão da reabilitação e sua relação com a inclusão de sujeitos 

com deficiência visual podem corroborar o entendimento da vida cotidiana e também dos 

elementos adversos intrinsecamente relacionados.  

A reabilitação é referida como elemento integrante da produção de saúde, da 

atenção à saúde, da integralidade do cuidado e um dos objetivos da atenção básica, 

juntamente com a promoção, a prevenção, a cura e os cuidados paliativos (CAMPOS et 

al., 2006; PINHEIRO; MATTOS, 2009; BRASIL, 1992). Como um dever prioritário do 

Estado a ser prestado, a reabilitação envolve a participação de equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, que realizará avaliação biopsicossocial das necessidades, habilidades e 

potencialidades de cada pessoa (BRASIL, 2015).  

A promoção de cuidados precoces em reabilitação é um dos objetivos da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência que deve ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde 

aos que dela necessitarem, temporária ou recorrentemente, e favorece as reinvenções de 

vida das pessoas. Deverá estar contemplada em uma rede de serviços diversificada, 

integrada, articulada e efetiva em reabilitação, nos diferentes pontos de atenção, desde a 

atenção básica a atenção especializada (BRASIL, 2012a).  

 Segundo Tittanegro (2006), o termo reabilitação vem de devolver a habilidade, 

tornar hábil. A palavra latina “habilis” significa aquilo que se pode carregar, o manejável, 

o flexível. “Habilitatis” é então a habilidade ou a faculdade de fazer algo comodamente, 

facilmente. Para os autores, no dicionário, o termo reabilitação é sinônimo de 

recapacitação, e significa ação ou efeito de reabilitar-se, física, intelectual, moral, social, 

profissional, psicológica e materialmente.  

 Na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (CDPD; ONU, 

2006), incorporada no sistema legislativo brasileiro sob status de emenda constitucional 

(BRASIL, 2009), a reabilitação é um direito fundamental e inviolável. Como tal, perpassa 

por um processo mais amplo de transformação social, mas que pode não ter sido 

explicitamente realizada até o presente, por guardar uma prática ambivalente em que 

prevalece o desenvolvimento da reabilitação dentro de um contexto histórico em que a 
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norma estatística se tornou uma referência cada vez mais influente para a prática médica 

(GIBSON, 2016). 

 O enfoque prioritário nos aspectos biomédicos da deficiência e da reabilitação tem 

se revelado insuficiente para superar as injustiças sociais, tanto pela ausência de 

intervenções integradas inclusivas, quanto por não proporcionar o repensar dos 

determinantes da deficiência. Por isso, apesar de necessários como pontos de atenção para 

algumas ações específicas no cuidado à saúde da pessoa com deficiência, os centros 

especializados de reabilitação devem ser ancorados como espaços ou nós de articulação 

com a atenção básica e toda a rede de saúde, visando sobremodo à reinserção social 

(BRASIL, 2012a; CAMPOS et al., 2015).   

 O significado dominante do termo reabilitação tradicionalmente aceito tem sido 

questionado, ao carregar aspectos negativos, como a impossibilidade de compreender 

elementos próprios da subjetividade e da plasticidade humana, bem como a 

estigmatização e rejeição da experiência particular de vida. Em seu bojo está o saber 

biológico que é dominante e muitas vezes contrário às práticas afirmativas das 

potencialidades humanas e amplificadoras das possibilidades de uma identidade positiva 

(VENTURINI et al., 2003).  

 Entre as expectativas da pessoa com deficiência visual ao frequentar um serviço 

de reabilitação, Montilha et al. (2012) assinalam a orientação e a mobilidade, o 

aprendizado para o uso de órteses, atividades da vida diária, começar ou reiniciar uma 

atividade profissional e aceitar a deficiência visual ou o que a gerou. Porém, segundo os 

autores, são prevalentes atitudes de desinformação quanto à existência de tais serviços, a 

resistência à utilização dos mesmos, a desatenção por parte dos familiares, e a insuficiente 

expansão dos programas de reabilitação no país. 

 O modelo médico-individual da deficiência e da incapacidade, ao focar na 

anormalidade, na limitação funcional, na invalidez, na tragédia pessoal e na 

medicalização, reforça a ideia de que o defeito está na pessoa, que porta uma marca e se 

desvia da norma. Tem por base o positivismo, o cartesianismo, a dualidade mente versus 

corpo e o corpo visto como uma máquina a ser corrigida e devolvida à sociedade 

(GIDDENS, 2013; ANDREWS, 2019; BARNES; MERCER, 2010; BRANSCOMBE, 

2017).  

Segundo Skliar (2003, p. 169), a elaboração teórica da “normalidade” origina-se 

a partir de norma e ao seu significado latino de arte de seguir preceitos e de corrigir erros, 

o que reforça o estigma social e a vitimização, desabrochando em preconceitos, em 
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atitudes de rejeição e na negação das diferenças, vistas como defeitos estésticos 

insuprimíveis.   

Sob esse modelo, emergiu o paradigma da integração social, no qual as pessoas 

consideradas diferentes ou anômalas no sentido orgânico, por serem um fardo social, 

devem se assemelhar à maioria por meio do ajuste, da adaptação, da compensação 

individual ou da superação. Contribui para o reforço do modelo biomédico, do 

assistencialismo e da reabilitação ortopédica tradicional e hegemônica, com o viés de 

consertar os corpos considerados desviantes para se integrarem à sociedade (BARNES; 

MERCER, 2010; GIBSON, 2016; ROCHA, 2006).  

Por outro lado, o paradigma da inclusão social, perpetrado pelo modelo social e 

libertador da deficiência, contempla em seu escopo de análise as barreiras sociais 

incapacitantes, as desvantagens, a opressão social, a responsabilidade individual e 

coletiva e as estratégias políticas (GIDDENS, 2013; (BARNES; MERCER, 2010; 

SHAKESPEARE, 2018). Nessa nova perspectiva, ao tensionar por uma compreensão 

sociopolítica e emancipadora da deficiência, cabe à sociedade se transformar para  acolher 

a todas as diferenças e se democratizar.  

Em uma proposta sinérgica, complexa e abrangente, o modelo biopsicossocial 

apoia a ideia de que existe uma interconexão entre os três domínios da saúde: o 

biomédico, o social e o psicológico, e que esses domínios são de natureza interdependente 

(JAHAN; ELLIBIDY; ABDULHAKIM, 2017). Essa compreensão estruturante canaliza 

para melhorias do funcionamento, do bem-estar e da participação humana (SOLVANG; 

HANISCH; REINHARDT, 2017). Com isso, dissolve-se as dualidades normal versus 

patológico e estrutura-se uma nova convivência com ambivalências na sociedade e que 

se modificam com o tempo.  

 A ambivalência, segundo Bauman (1999), é a possibilidade de conferir a um 

objeto ou evento mais de uma categoria. O autor a define como sendo o último estágio da 

humanidade. É a coexistência da diversidade, da aceitação do “outro”, do estranho, da 

alteridade, e o próprio palco da peça chamada pós-modernidade, uma vez que “os 

sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades da 

população, eles devem guardar uma coerência com a situação de vida” (MENDES, 2012, 

p. 21). Isso levanta o desafio de programar modelos e práticas inclusivas atentas às 

necessidades de cada indivíduo imerso em um território e possuidor de uma história que 

lhe é própria. 
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Para Silva e Emmel (2018), quando analisam a existência da inclusão nos 

diferentes espaços sociais, apontam que são interferentes nesse processo de inclusão a 

falta de acessibilidade, os impasses no atendimento a esse público, o baixo grau de 

conscientização da diversidade por parte da sociedade, os impasses no acesso aos serviços 

de saúde e medicamentos, assim como aos pontos de reabilitação.   

 A inclusão social é um processo de mão dupla e construída conjuntamente, ou 

seja, tanto a pessoa com deficiência como a sociedade precisam se modificar 

(BARTALOTTI, 2006, p. 23-24). É uma premissa essencial à concretização da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e à reabilitação porque ao estabelecer um 

conjunto de ações complementares, no sentido de contemplar todas as esferas da vida do 

indivíduo, garante assim uma atenção integral (LIMA; PINTO; PEREIRA, 2011).  

 As premissas para que a inclusão social ocorra envolvem: solidariedade 

humanitária, consciência de cidadania, necessidade de melhoria da qualidade de vida, 

investimento econômico, necessidade de desenvolvimento para a sociedade e pressão 

internacional (SASSAKI, 1995). De modo complementar, busca a equiparação de 

oportunidades, de forma que a pessoa possa se desenvolver em todos os aspectos da vida 

em uma sociedade para todos que resguardem a valorização das diferenças, o direito de 

pertencer, a igual importância das minorias, e a cidadania com qualidade de vida 

(SASSAKI, 2006). 

Tendo em vista a sinalização pela agenda da inclusão em meta e objetivo a ser 

alcançado, as políticas públicas representam a dimensão mais abrangente da resposta 

governamental e capaz de atender às demandas sociais apresentadas pela população. 

Nesses termos, a solidariedade revela-se como um princípio galvanizante, meio e fim de 

uma política social responsável (PINHEIRO; MATTOS, 2009).  

 O processo de formulação das políticas públicas envolve um ciclo contínuo não 

linear, constituído por três contextos principais inter-relacionados: o contexto de 

influência (onde as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos 

pelos grupos de interesse em disputa), o contexto da produção de texto (textos legais 

oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos oficiais, vídeos etc.) e o contexto da prática (onde a política é 

implementada, sujeita à interpretação e recriação) (BOWE et al., 1992 apud 

MAINARDES, 2006). 

 Com intuito de iluminar o contexto de influências políticas nos sistemas de saúde 

dos estados membros, o Plano da OMS 2030, fundamentado na crescente necessidade 
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não atendida de reabilitação, sinaliza por maior disponibilidade de recursos e práticas 

acessíveis, a fim de contemplar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3: 

“Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades”. 

Segundo o documento, a reabilitação apoia aqueles com condições de saúde a 

permanecerem independentes o quanto possível, participar da educação, serem 

produtivos e cumprir papéis significativos na vida (WHO, 2017a). 

 Assim, o estudo das intersecções existentes entre reabilitação, seus espaços e suas 

práticas permite identificar, avaliar e problematizar as políticas e as experiências 

individuais e coletivas de interdependência que se inserem no momento atual vivenciado 

de inclusão/exclusão social. Secundariamente, baliza os moldes nos quais intervenções 

sociais eficazes possam se concretizar, com o intuito de promover melhoria de vida a 

partir da equalização de oportunidades, suplantando as vulnerabilidades humanas 

agravadas pelo isolamento social. 

 A interdependência, de acordo com Elias (1994), é “o entrelaçamento das 

dependências dos homens entre si, e o que liga uns aos outros em uma rede de relações 

na sociedade”. Segundo Elias (1994, p. 67-68):  

 

Como os homens são – inicialmente por natureza, e então mediante o 

aprendizado social, mediante educação, mediante a socialização, 
mediante as necessidades despertadas socialmente – mais ou menos 

mutuamente dependentes entre si, então eles, se é que se pode falar 

assim, só existem enquanto pluralidades.  

 

Diniz (2007), Diniz (2003) e Kittay (2011), autoras da segunda geração do modelo 

social de deficiência, por meio de uma abordagem pós-moderna e de crítica feminista, 

opuseram-se à defesa de independência enquanto normatividade própria dos autores da 

primeira geração, e constataram que a vulnerabilidade e a dependência são aspectos 

constitutivos de todos os seres humanos, seja na infância, na velhice, frente a uma 

debilidade por uma doença ou na deficiência. Segundo elas, nenhum de nós somos 

genuinamente independentes, mas dependemos das estruturas de sustentação de nossas 

vidas, a qual envolve complexas interdependências entre redes de pessoas e sistemas. 

Nesse prisma, “[...] a dependência é elemento próprio da história de vida de cada um, pois 

‘todos somos filhos de uma mãe’, e nesse sentido, todos nós somos constituídos de 

relações, somos seres relacionais, somos em relação [...]” (GAIGUER, 2018, p. 62). 

Por meio das dependências aninhadas e inescapáveis ocorre o encontro com o 

outro, bem como com as interdependências em que todos de alguma forma estão 
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engajados (KITTAY, 2006). A interdependência é, pois, um princípio ético e moral de 

igualdade e que rege práticas e valores com vistas à atenção aos outros, o bem-estar, as 

responsabilidades mútuas com o cuidado e a justiça social, opondo-se à visão moderna, 

masculina e individualista das pessoas e às desigualdades de poder, ao assumir a 

diversidade, a alteridade, a vida apoiada, a dialogicidade e o agenciamento, elementos 

centrais e inalienáveis (KITTAY, 2011; DINIZ, 2007). Nesse particular: “Quando 

reconhecemos como a dependência do outro nos salva do isolamento e nos fornece 

conexões, isso faz a vida valer a pena. Assim, podemos iniciar o processo de abraçar as 

dependências necessárias” (KITTAY, 2011, p. 57). 

Na mesma direção, Gibson (2016) problematiza a independência como uma meta 

tida como certa de reabilitação sob uma abordagem positivista e disciplinar e defende a 

dependência como conectividades inerentes à condição humana. Portanto, a reabilitação 

constitui-se em um empreendimento sociopolítico e complexo cujo desvendar não pode 

ser realizado sem a conjugação de investigações empíricas e teóricas.  

 Frente a essas problematizações, consideramos a reabilitação no contexto de 

interdependência da pessoa com deficiência visual como possível elemento balizador no 

processo de inclusão social, de forma que o seu impedimento enfraquece a criação de 

novas formas de vida, ao passo que se fortalece com o processo de participação social. 

Os resultados supostos são uma sociedade mais receptiva ao encontro com a diversidade, 

galgando os pilares de justiça e de solidariedade, num contexto mais humano, florescente 

e receptivo. 

 Com isso, pretende-se sustentar a hipótese de que os espaços e as práticas de 

reabilitação possibilitam a reinvenção de vida frente à perda de visão. Para esse fim, 

pretendemos refletir sobre as seguintes questões: Que cenários são esses? Que práticas 

são essas? Que reinvenção de vida é essa? Como se dá esse diálogo com a saúde coletiva?   

 Para Certeau (1998), espaço é o lugar praticado, animado pelos movimentos dos 

viventes e dinâmico pela sua natureza existencial e antropológica. Diz respeito à 

organização dinâmica da sociedade, qualificado pelas apropriações dos sujeitos que o 

transformam a partir das suas ocupações, percepções e vivências ao longo dos itinerários 

cotidianos compartilhados.  

Todavia, “a organização funcionalista, privilegiando o progresso (o tempo), faz 

esquecer a sua condição de possibilidade, o próprio espaço, que passa a ser o não pensado 

de uma tecnologia científica e política” (CERTEAU, 1998, p. 173). Com isso, o espaço 

assume-se como “o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, 
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o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais 

ou de proximidades contratuais” (CERTEAU, 1998, p. 201).   

Práticas, por seu turno, são as movências, os modos de proceder e as maneiras 

interdisciplinares e criativas de fazer cotidianas, pelas quais os usuários se reapropriam 

do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural (CERTEAU, 1998). São 

aprendidas e transformadas a partir das ações empreendidas pelos agentes por meio de 

procedimentos, os quais articulam as experiências e atravessam os espaços (CERTEAU, 

1998).  

Consoante Meneses César e Andrade Santos (2020), “é no cotidiano que as 

inúmeras práticas sociais se materializam e constituem a essência de cada indivíduo que, 

embora singular, constitui-se de pluralidades, demarcando, assim, a complexidade 

inerente tanto à individualidade quanto à coletividade”. Com isso, “as práticas do espaço 

tecem com efeito as condições determinantes da vida social” (CERTEAU, 1998, p. 174), 

cuja viabilidade se concretiza a partir da materialidade atribuída e inerente aos corpos, a 

suas interações e reinvenções.   

Para compreender a reinvenção, Certeau (1998) estuda e problematiza o cotidiano, 

segundo o qual se dá o que o autor chama de artes de fazer, astúcias e táticas de resistência, 

capazes de modificar objetos e códigos, e estabelecer uma (re)apropriação do espaço e do 

uso ao contexto de vida de cada um.  

Nesse direcionamento, a experiência de perder a visão não requer o simples 

ajustar-se a uma realidade vivencial estática, mas convoca reinvenções do território 

existencial, da trama cotidiana e à expansão da vida. A etiologia latina da palavra 

“invenire” tem o sentido de compor juntamente com restos arqueológicos, ou seja, a 

matéria-prima bruta, o substrato fecundo para as prementes mudanças que virão, em um 

corpo ao mesmo tempo individual e coletivo, enlaçado em múltiplas conexões 

(KASTRUP, 2015).  

O corpo se constitui, segundo Certeau (1998), tanto um aporte simbólico de 

poderes institucionalizados, como de modo simultâneo uma mediação para bricolagens, 

desvios e transgressões político-culturais promovidas pelos sujeitos em seu cotidiano. 

Pelo exposto, ainda que comporte sempre inventividade e seja capaz de inscrever 

plasticidade mesmo em ambientes blindados, o corpo é marcado pelo espaço, pela 

reprodução social do espaço (MORI; BUARQUE, 2016).  

Desse modo, a experiência de deficiência visual extraída nos espaços e práticas 

cotidianas, é fonte de novas aproximações ao itinerário social vivido e sentido a partir da 
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escuta. Trata-se de uma estratégia para alcançar novos patamares de existência e desafio 

para se fazer justiça socialmente comprometida com a abolição da indiferença e da 

violência simbólica.  

Em que pese tal postulado, a pesquisa científica reclama por maior 

autorreflexividade do sujeito pesquisador frente ao objeto pesquisado. Como em casos de 

se compor parte do mesmo fenômeno em estudo, isso permite realçar maior veracidade e 

credibilidade às interpretações aferidas, uma vez que as bases axiológicas passam a ser 

mais plenamente compreendidas (MARTINS, 2013). Espera-se, com isso, empregar as 

experiências e percepções de mundo próprias de um pesquisador que vivencia a 

deficiência visual para a captação mais aprofundada, crítica e sensível do fenômeno 

analisado. 

Os diálogos consubstanciados em novas pesquisas que aproximem 

umbilicalmente os campos da deficiência e da saúde coletiva, além de congregar esforços 

analíticos, tencionam questões sociopolíticas intrinsecamente relacionadas, como a 

marginalização, a estigmatização e a violência simbólica vivenciados nos percursos 

históricos dos que fogem aos padrões de normalidade socialmente aceitos. Além disso, os 

diálogos consubstanciados em novas pesquisas a construção de um novo olhar, inspirado 

nos ideais de justiça e cidadania plenas em que a sociedade possa se ancorar a fim de 

coibir práticas preconceituosas, discriminatórias e negligentes, as quais incidem no 

processo de inclusão.  

 Segundo Duckett e Pratt (2001), os métodos de pesquisa podem ser remédios para 

a solução de dificuldades, recrutamento de participantes e albergar diversidade de vozes 

e necessidades de pessoas com deficiência visual. Esse sustentáculo se dá mediante 

respeito às individualidades, estar orientado para a ação e contribuir para a constituição 

de uma agenda de pesquisa. 

 Nesses termos, a presente proposta de pesquisa alinha-se às diretrizes esculpidas 

na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que dispõe sobre o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, por proporcionar a geração de conhecimento, o desenvolvimento 

científico e a inovação em tecnologia social, objetivando a melhoria da funcionalidade, 

da qualidade de vida, inserção ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. 

Insere-se, portanto, na área de concentração “Políticas, gestão e planejamento em saúde”, 

do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, ao propor e contribuir para o debate sobre os fatores circunstanciais, 
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sociopolíticos e gerenciais envolvidos em agravo de âmbito coletivo em um grupo 

populacional com representatividade social. 

 Além de contribuir para a produção de conhecimentos e a ampliação do debate 

científico, a pesquisa em saúde coletiva nos auxilia a construir novas alternativas e rumos 

para a garantia da efetividade do direito à saúde em todos os níveis. Desse modo, capacita 

para o enfrentamento dos objetos de investigação em saúde, plurais e complexos, que 

reclamam por ações políticas eficazes atinentes ao setor (BARRETO, 2003). 

 Ademais, objetivando tornar a potência de vida uma realidade palpável, emergem 

desafios entre os quais a investigação científica é um pilar a fim de promover equidade e 

aumentar a qualidade dos cuidados praticados (WHO, 2015). Esse alcance se dará à 

medida que os esboços analíticos tradutores dos modos de vida, cuidado e reabilitação 

saiam do papel e componham planos, programas e ações destinadas à confecção de 

patamares de desenvolvimento humano. 

 A maximização das discussões advindas na presente pesquisa poderá permear 

intervenções integradas mais inclusivas, bem como a abertura de interlocuções 

intersetoriais e governamentais, catalisando a transformação das práticas sociais para as 

quais políticas públicas possam ser direcionadas. No âmbito acadêmico, pode colaborar 

para a formação humanística e receptiva dos profissionais envolvidos direta ou 

indiretamente com as pessoas com deficiência, construindo, doravante, uma mentalidade 

mais aberta à diferença e à diversidade eticamente responsável e adensando o corpo de 

conhecimento construído até o presente no campo da deficiência. 

Com este estudo adentramos em rotas que nos permitam decifrar os entremares, 

espaços e vetores humanos ou não humanos que configuram realidades afloradas ou 

possíveis de serem experimentadas quando se pensa no enlace entre o factual e o 

desejável. Nesse diálogo, ora pela ambivalência, ora pelas contradições, podemos nos 

munir de instrumentos cognitivos e transformadores que poderão nos arvorar para a luta 

social premente e pujante pela inclusão. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar as reinvenções de vida da pessoa com deficiência visual ao longo do 

percurso reabilitacional.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever os espaços e as práticas de reabilitação vivenciadas por pessoas com 

deficiência visual;  

b) Discutir as possibilidades e os limites para os fluxos de reabilitação por pessoas 

com deficiência visual; 

c) Identificar as políticas, programas e ações voltadas à saúde e reabilitação da 

pessoa com baixa visão e cegueira no estado do Rio Grande do Norte;  

d) Conhecer os desafios pessoais e circunstanciais às reinvenções de vida erigidas 

pelas pessoas com deficiência visual. 
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2 A CARTA NÁUTICA, A BÚSSOLA E O FAROL: O PERCURSO 

METODOLÓGICO CONSTRUÍDO 

 

 Para o alcance dos objetivos elencados, realizou-se uma pesquisa exploratória 

com abordagem qualitativa, apoiada na dialética e na reflexividade. O objeto de estudo 

foi a reabilitação da pessoa com deficiência visual e seus desdobramentos nas reinvenções 

da vida. 

 A abordagem qualitativa foi indicada, pois esta permitiu “obter detalhes 

intrincados sobre fenômenos, conhecimentos, processos de pensamento e emoções 

difíceis de extrair ou descobrir por meio de métodos de pesquisa mais convencionais” 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 24). Seu valor está não somente em gerar novas teorias, 

mas em basear teoria em dados, proporcionando a criação de novos entendimentos e 

interpretações amparados em investigação feita sistematicamente. 

 Tobar e Yalour (2001) realçam entre as utilidades da pesquisa qualitativa a 

exploração e identificação de temas ou problemas ainda pouco conhecidos; o 

levantamento de estratégias relevantes e atuais de intervenção coletiva; e a sugestão de 

abordagens conceituais e de soluções apropriadas aos problemas apontados. Para isso, a 

trajetória de pesquisa não deve se demonstrar linear, nem tampouco mecânica. “É um 

processo interativo de pensamento, reflexões, condutas, guiado por regras (método) 

flexíveis e suscetíveis de modificação, assim como iluminado por marcos teóricos e 

conceituais compartilhados pela comunidade de cientistas” (TOBAR; YALOUR, 2001, 

p. 89). 

 A tentativa de pesquisar qualitativamente a experiência singular de mundo de 

pessoas cegas é considerar a cegueira como uma outra ordem sensorial, um objeto de 

estudo avesso ao reducionismo da homogeneização de vidas, mas atento às distintas 

“formas de perceber, significações, pedagogias, técnicas, estratégias particulares para se 

viver em um mundo que majoritariamente enxerga” (VON DER WEID, 2017). Nesse 

percurso, a autora nos convida a renunciar à distância que somos acostumados a manter 

entre o mundo e o conhecimento que guardamos sobre ele, ao provocarmos reflexões e 

uma consequente virada performativa a novas compreensões de parâmetros de vida 

possíveis. 

 A reflexividade que utilizamos se embasou no aprofundamento da teia interposta 

entre o contexto empírico, o pesquisador e a sua obra, e em decorrência, o campo e a vida 

social (MINAYO; GUERRIERO, 2014). Essa proposta de compreensão do ser humano 
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no mundo se inscreve por meio da experiência única e se traduz na linguagem, na reflexão 

e na interpretação do narrado e do vivido, precedidos pela cultura (MINAYO, 2012).  A 

reflexibilidade “[...] diz respeito ao reconhecimento da influência do pesquisador em 

ativamente coconstruir a situação que se propõe a estudar. Também alude ao uso que esses 

insights podem ter no entendimento ou na interpretação dos dados” (BARBOUR, 2009, 

p. 198). 

 A dialética aqui assumida foi concebida como a arte do diálogo e da interpretação 

frente às contradições estampadas nas problemáticas sociais e nas dualidades, cuja 

superação pretendeu emplacar novas interpretações qualitativas como pilares para a 

transformação totalizante do corpo social (GIL, 2008).  

Assim, os contrastes entre o geral e o particular, o quantitativo e o qualitativo, o 

objetivo e o subjetivo, o passado e o presente, podem se configurar como sustentáculos 

para a decifração e a compreensão dos dilemas e dos desafios travados pela sociedade 

contemporânea.  

A dialética, conforme Adorno (2009, p. 124), é um modo de “procedimento 

filosófico que tenta destrinchar os nós do paradoxo”, e “enquanto crítica ao sistema, 

lembra aquilo que estaria fora do sistema”. Ao considerar o curso do mundo dialético e 

no pensar nas contradições como virtude, o autor anuncia que “a força que libera o 

movimento dialético no conhecimento é aquela que se erige contra o sistema” 

(ADORNO, 2009, p. 35). 

 Os sujeitos colaboradores desta pesquisa foram pessoas com idade acima de 18 

anos, com deficiência visual, que passaram ou estão passando por serviços de reabilitação 

visual, frequentadoras atuais ou pregressas do Instituto de Educação e Reabilitação de 

Cegos do Rio Grande do Norte (IERC) (Quadro 1). Também entrevistamos informantes-

chave vinculados à gestão da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência do estado 

do Rio Grande do Norte e um membro da gestão do Instituto de Educação e Reabilitação 

de Cegos do Rio Grande do Norte (Apêndice F). 
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Quadro 1 – Caracterização simplificada dos participantes dos grupos focais 

Pseudônimo Sexo Idade Escolaridade Ocupação Renda 

familiar 

Ano de 

início da DV 

Forma de 

instalação 

da DV 

Grau da DV Grupos 

Focais 

ALICIA 

ALONSO  

Feminino 23 Ensino médio Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

Desde o 

nascimento 

Abrupta Cegueira 

total 

Grupo 1 

ANDREA 

BOCCELI  

Masculino 70 Ensino 

superior 

incompleto 

Estudante 3 a 5 

salários 

mínimos 

2003 Insidiosa Cegueira 

total 

Grupos 2 e 

3 

ANNE 

SULLIVAN  

Feminino 65 Ensino 

fundamental 

incompleto 

Do lar 1 a 2 

salários 

mínimos 

2005 Insidiosa Cegueira 

total 

Grupo 1 

DEMOCRITUS  Masculino 57 Ensino 

superior 

incompleto 

Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

2012 Insidiosa Cegueira 

total 

Grupo 1 

DIDYMUS  Masculino 83 Ensino médio Aposentado Mais de 5 

salários 

mínimos 

2011 Insidiosa Cegueira 

total 

Grupos 2 e 

3 

DORINA 

NOWILL  

Feminino 37 Especialização Professora 3 a 5 

salários 

mínimos 

Desde o 

nascimento 

Insidiosa Visão 

subnormal 

Grupos 1 e 

3 

GENEVIEVE 

CAULFIELD  

Feminino 20 Ensino médio Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

Desde o 

nascimento 

Insidiosa Visão 

subnormal 

Grupo 1 

HELEN 

KELLER  

Feminino 34 Ensino 

superior 

incompleto 

Música 1 a 2 

salários 

mínimos 

1995 Abrupta Cegueira 

total 

Grupos 1 e 

3 
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HOMERO  Masculino 57 Ensino 

superior 

incompleto 

Aposentado Mais de 5 

salários 

mínimos 

2012 Abrupta Visão 

subnormal 

Grupos 2 e 

3 

JANE 

POULSON  

Feminino 35 Ensino médio Estudante Mais de 5 

salários 

mínimos 

2003 Insidiosa Visão 

subnormal 

Grupos 2 

JORGE LUIS 

BORGES  

Masculino 57 Ensino 

fundamental 

Aposentado 1 a 2 

salários 

mínimos 

2013 Abrupta Cegueira 

total 

Grupo 1 

LEONHARD 

EULER  

Masculino 48 Ensino médio Músico 1 a 2 

salários 

mínimos 

2013 Insidiosa Cegueira 

total 

Grupo 1 

RAY 

CHARLES  

Masculino 27 Ensino 

fundamental 

Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

2015 Insidiosa Visão 

subnormal 

Grupo 1 

STEVIE 

WONDER  

Masculino 30 Ensino médio Aposentado 

/ músico e 

costureiro 

1 a 2 

salários 

mínimos 

2015 Insidiosa Cegueira 

total 

Grupo 2 e 3 

VALERIE 

CAPERS  

Feminino 32 Ensino 

fundamental 

Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

Desde o 

nascimento 

Insidiosa Visão 

subnormal 

Grupo 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como se observa no Quadro 1, os participantes dos grupos focais foram: oito 

homens e sete mulheres; a idade variou entre vinte a oitenta e três anos; a formação mais 

encontrada foi a de ensino fundamental ou médio; as ocupações mais apontadas foram as 

de estudante e aposentado; a renda mensal familiar mais encontrada variou entre um a 

dois salários mínimos; quanto ao tempo de instalação da deficiência, quatro revelaram 

deficiência congênita e onze adquirida; quanto à forma de instalação da deficiência, foi 

do tipo insidiosa em onze e abrupta em quatro; e quanto ao grau da deficiência, nove 

revelaram cegueira ou equivalente e seis visão subnormal. 

O Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC 

– RN) é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de 

utilidade pública municipal e estadual, por meio da Portaria nº 988, de 28 de agosto de 

2002, do Ministério da Justiça do Brasil, em seu artigo 1º.  Também, possui registro no 

Conselho Nacional de Assistência Social. Tem como missão principal promover a 

habilitação, reabilitação e educação das pessoas cegas ou com deficiências visuais graves, 

proporcionando oportunidades para o seu pleno desenvolvimento, bem como a sua 

integração ou reintegração à sociedade, permitindo maior independência e autonomia. 

O IERC apresenta um histórico de atividades prestadas e de relevância à sociedade 

norte-rio-grandense. Isso emerge da necessidade de acolhida de pessoas com deficiência 

visual no contexto de inclusão social, reforço educacional e preparo profissional 

(ARAÚJO; MARQUES; OLIVEIRA, 2008).  

O Instituto é uma entidade participante do Fórum Pró-inclusão, que é um fórum 

estadual de incentivo à aprendizagem e resgate dos direitos das pessoas com deficiência 

e outros discriminados no mundo do trabalho potiguar, criado pela Portaria SRTE/RN n° 

47, de 28 de novembro de 2008, e publicado no Diário Oficial da União n° 239, em 09 de 

dezembro de 2008. É mantido através de convênios com o Governo do Estado e Prefeitura 

Municipal, no que diz respeito à cessão de pessoal e recebe cooperação financeira do 

Governo Federal, atendendo aos projetos encaminhados. Atualmente, mais de 100 

deficientes visuais são atendidos na instituição, com entrada contínua durante todo o ano. 

Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e grupos focais como técnicas 

escolhidas para captação e construção dos dados, sendo estes posteriormente analisados 

com subsídio na análise de conteúdo temática. Os roteiros das entrevistas individuais 

(Apêndice G) e de grupo (Apêndice H) foram construídos a partir dos embasamentos 

teóricos, consagrados e emergentes, bem como das inquietações da presente pesquisa.  
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 A entrevista é uma técnica qualitativa de pesquisa bem estabelecida e comumente 

empregada em ambientes de saúde (POPE, 2005). Entre suas diversas tipologias, a 

entrevista semiestruturada é amplamente utilizada na pesquisa em saúde coletiva, pois 

sensibiliza para uma maior captação dos pontos de vista dos sujeitos, considerada uma 

maneira eficaz de obtenção dos dados, proporcionando alcance das descobertas 

pretendidas (FLICK, 2004). 

Para Pope (2005, p. 32), “os grupos focais são um tipo de entrevista em grupo que 

valoriza a comunicação entre os participantes da pesquisa a fim de gerar dados”. As 

entrevistas de grupo focal são vistas como uma técnica qualitativa de coleta de dados 

bastante eficaz, pois além de possuírem baixo custo, proporcionam o alcance de maior 

riqueza de dados (POPE, 2005). Ademais, além de permitir maior abrangência ao tema 

em estudo, tanto por meio do estímulo ao diálogo quanto pelas reflexões coletivas, 

revelam substratos para compreensão que são comumente despercebidos por outras 

técnicas de coleta de dados (FLICK, 2004). 

 O grupo focal como técnica de pesquisa, utiliza sessões grupais de comunicação 

interativa, centralizando um tópico específico a ser debatido entre os participantes 

(RESSEL et al., 2008). Isso poderá emergir as vozes dos participantes da pesquisa, 

focalizando os discursos dentro dos sentidos singulares, sem deixar de considerar os 

consensos e os dissensos revelados, pois a resposta padrão é finalizar um estudo ao atingir 

a saturação dos dados (KAMBERELIS; DIMITRIADIS; WELKER, 2017). Sendo assim, 

foi adotada a técnica de saturação teórica dos resultados para guiar o estabelecimento do 

número de grupos focais realizados.  

Essa escolha se deve ao fato de auxiliar na indicação da “suficiência das 

informações e da possibilidade do início das análises e interpretações finais e mais 

sistematizados do conjunto do corpus empírico” (MACEDO; GALEFFI; PIMENTEL, 

2009, p. 98). É operacionalmente definida como a “suspensão de captação de novos 

participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, 

certa redundância ou repetição (DENZIN; LINCOLN, 2017), não sendo mais considerado 

oportuno manter a coleta.  

 Desse modo, foram realizadas três sessões de grupos focais na Escola de Música 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, compatível com o que Guest, Namey 

e Mckenna (2017) apontam como necessário para identificar todos os temas prevalecentes 

dentro do conjunto de dados em um estudo de investigação na área da saúde. Esse local 

foi escolhido por ser espaço em que os usuários e ex-usuários de serviços de reabilitação 
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transitam ao participarem de um projeto de extensão com encontros semanais voltado à 

inclusão social promovido pela UFRN e denominado Esperança Viva.  

 O número de participantes em cada um dos grupos focais da presente pesquisa 

variou entre seis e oito, seguindo as recomendações de Barbour (2009), que preconiza a 

composição ideal dos grupos entre quatro a oito integrantes. O período de realização 

compreendeu os meses de setembro e outubro de 2019. Os sujeitos colaboradores foram 

convidados a participar pelo pesquisador até atingir a composição prevista para cada 

sessão. Os critérios de inclusão foram ser pessoa com deficiência visual autodeclarada, 

cego ou com baixa visão; acima de dezoito anos; ser participante ativo do grupo de 

extensão universitário Esperança Viva, e frequentar ou já haver frequentado o IERC. Não 

houve critérios de exclusão nesta pesquisa.  

 Os grupos focais podem ser homogêneos ou heterogêneos. Conforme Kamberelis, 

Dimitriadis e Welker (2017), grupos focais heterogêneos permitem interações com várias 

pessoas e perspectivas distintas, podem ser mais dinâmicos e produzir dados mais ricos 

para análise. Por isso, procuramos selecionar dentre aqueles que se dispuseram a 

participar, pessoas com características identitárias, ocupacionais, socioeconômicas, 

culturais e epidemiológicas distintas de modo a compor grupos heterogêneos (Vide 

Apêndice C). Da mesma forma, a ideia da heterogeneidade foi obedecida ao longo das 

reuniões grupais, de modo a não repetir os mesmos sujeitos e permitir distintas interações 

ao longo das construções discursivas. Essa forma de sistematização dos grupos é 

apresentada por Krueger e Casey (2000), ao valorizarem a participação de diferentes 

pessoas ao longo dos encontros.    

Os critérios para o enquadramento da deficiência visual obedeceram aos ditames 

do Decreto nº 3.298/99 (BRASIL, 1999), que dispõe sobre a Política Nacional para a 

integração da pessoa com deficiência e rege as ações e políticas públicas da previdência 

e da assistência social. O acesso a tal informação se deu por autodeclaração, mediante 

informação expressa e consentida pelo participante. 

 Antes de iniciar cada sessão, realizamos a coleta de dados pessoais, com o objetivo 

de obter informações referentes à identificação pessoal, causa e temporalidade da 

deficiência, ocupação atual, moradia, aspectos familiares e socioeconômicos. Em cada 

sessão de grupo focal o tema norteador da reabilitação e seus desdobramentos foi 

proposto, tendo por guia um roteiro semiestruturado com alguns direcionamentos e 

contou com o apoio de um auxiliar de pesquisa para colaborar no processo de organização 
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da sala, preenchimento das fichas de identificação, captação das assinaturas e registros 

fotográficos. 

 Em todas as sessões as cadeiras foram dispostas em círculo, o pesquisador se 

dispôs aleatoriamente ao lado dos presentes e a auxiliar se dispôs em posição 

diametralmente oposta ao pesquisador principal. Antes do início, foram apresentados os 

objetivos da pesquisa e reafirmado o convite à participação de modo que no momento 

seriam respeitadas as opiniões e os pensamentos divergentes e que não havia certo ou 

errado, mas sim percepções próprias de cada um a serem compartilhadas. Após isso, 

solicitou-se anuência dos participantes para a gravação em dispositivo de gravador de voz 

e captação de imagens fotográficas.  

 Ao início da sessão, o pesquisador solicitava que cada um dos presentes se 

apresentasse ao grupo. Após essa roda de apresentações, foi lançada uma pergunta 

disparadora ao grupo e os participantes dialogavam livremente entre si. As mesmas 

perguntas (Ver Apêndice F) foram apresentadas de modo indistinto a todos de modo que 

cada um sentia-se livre para dialogar ou intervir na fala do outro.  

Desse modo, o primeiro encontro teve como pano de fundo o tema da vida e 

deficiência visual; o segundo, os desafios da vida; e o terceiro, a reabilitação e seus 

desdobramentos. Houve momentos em que os integrantes dialogaram entre si, expondo 

opiniões concorrentes ou divergentes frente ao que se estava debatendo. Opiniões 

contrárias ou divergentes foram respeitadas pelos integrantes em todos os encontros. 

 O primeiro grupo focal foi realizado no dia 09/09/2019, na sala 11 da Escola de 

Música da UFRN, teve a duração de 1 hora e 29 minutos e contou com a participação de 

oito pessoas. O segundo grupo focal ocorreu no dia 18/10/2019 na sala 25 da Escola de 

Música. Teve a presença de seis participantes e duração de uma hora e vinte e cinco 

minutos. O terceiro encontro aconteceu no dia 02/10/2019 na sala 03 da Escola de Música, 

com duração total de 1 hora e 20 minutos e sete participantes. 

 As entrevistas individuais com os informantes-chave foram realizadas com uma 

servidora pública ativa e permanente da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do 

Norte (SESAP) e que desenvolve ações de planejamento e gestão da rede de atenção à 

saúde da pessoa com deficiência, e o vice-diretor do Instituto de Educação e Reabilitação 

de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC).  
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Os contatos iniciais com os informantes-chave se deram por via telefônica, a partir 

de indicação de demais servidores ou funcionários da instituição. Depois disso, procedeu-

se o agendamento das entrevistas que foram aceitas após explicações preliminares de seus 

objetivos. 

 As entrevistas com os informantes-chave ocorreram no mês de setembro de 2019 

e duraram entre uma hora e meia e duas horas. Todas as perguntas propostas foram 

respondidas e não se percebeu nenhum tipo de constrangimento ao longo da coleta dos 

dados. Além do pesquisador e do entrevistado, as entrevistas ocorreram com a presença 

de um auxiliar de pesquisa que ficou responsável em assegurar o ambiente favorável ao 

momento.  

 Todas as entrevistas individuais e dos grupos focais foram gravadas em três 

dispositivos digitais tipo mp3 e posteriormente transcritas integralmente. Após essa fase, 

procedeu-se a uma segunda audição das entrevistas com o objetivo de minimizar os erros 

de transcrição e corrigir possíveis falhas de registro. 

 O atual projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), conforme preconiza a regulamentação da pesquisa envolvendo 

seres humanos – Resolução nº. 466, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2012c) e aprovado pelo Parecer CAAE 13370519.6.0000.5292 (Anexo A). Previamente 

à realização das entrevistas semiestruturadas e dos grupos focais, foram esclarecidos os 

objetivos da pesquisa e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A), que foram assinados pelos sujeitos da pesquisa, resguardando-se 

o anonimato destes. A fim de garantir o sigilo dos anonimatos dos sujeitos pesquisados, 

adotamos como pseudônimos dos participantes, nomes de pessoas com deficiência visual 

que são reconhecidas pelo desenvolvimento de atividades relevantes de expressão 

artística, científica, intelectual ou paraesportiva (Vide Apêndice D).  

 A análise de conteúdo temática subsidiou o tratamento e a decodificação dos 

dados, a confecção das categorias analíticas e a interpretação dos resultados. Bauer e 

Gaskell (2002) salientam o caráter social da análise de conteúdo, pois é uma técnica cujo 

intuito é produzir inferências de um texto para seu contexto social de forma sistemática e 

objetiva.  

 A análise temática é um método e uma ferramenta amplamente utilizada e 

reconhecida para analisar dados qualitativos, resultantes de entrevistas, grupos focais ou 

fontes documentais, oferece total flexibilidade e amplitude teórica e tem o potencial para 
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uma orientação de ordem empírica ou crítica. Dentro dessa abordagem, a subjetividade 

do pesquisador é vista como uma parte integrante do processo analítico criativo (TERRY; 

HAYFIELD; CLARKE; BRAUN, 2017).  

 Para Minayo (2008), fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença possua algum significado para 

o objeto estudado. Do ponto de vista operacional e a fim de que se possa conferir 

significação aos dados coletados, a análise temática, amplamente utilizada em diversos 

estudos de teses e dissertações qualitativas na área da saúde, compõe-se de três etapas 

principais: 1) pré-análise: composta por leitura flutuante e exaustiva, constituição do 

corpus, retomada e reformulação das hipóteses e objetivos iniciais; 2) exploração do 

material: por meio de codificação dos dados brutos em unidades de registros, construção 

de índices, classificação e agregação dos dados manifestos em categorias organizativas 

teóricas ou empíricas; e 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação: trabalho 

com os significados derivados dos núcleos de sentido obtidos e interpretações finais dos 

achados subjacentes ao fenômeno em análise (MINAYO; 2008; MINAYO; 2001).  

 As categorias que afloraram desta pesquisa foram derivadas primariamente da 

análise indutiva dos dados, como ponto de partida e principal modo de condução do 

pesquisador, ao trabalhar de modo ascendente para a construção de códigos e destes para 

os temas. Buscamos realizar ao longo das categorias uma análise inicialmente de cunho 

semântica mais descritiva e tentamos aprofundar com uma análise latente, implícita ou 

crítica dos dados obtidos, como preconizam Terry et al. (2017).  

 Nesse percurso metodológico procuramos integrar diferentes pontos de vista e 

domínios de disciplinas, tais como: contribuições antropológicas, sociológicas, históricas 

e filosóficas para um esclarecimento mais fecundo dos diversos ângulos que comportam 

o fenômeno em estudo. Assim, esta tese se propõe alcançar a situação de saúde e 

reabilitação da pessoa com deficiência, dando voz e vez ao protagonismo desses sujeitos, 

levantando e decifrando os ditos e interditos da razão, tecendo elos com a rede de atenção 

à saúde, conciliando afetos, valores, princípios culturais, sentimentos e experiências, 

catalisadores fulcrais desta investigação.  

 Neste estudo, o comprometimento assumido com a inclusão social requereu um 

arcabouço metodológico estruturante e estruturado em moldes que pudessem dar vasão 

às vozes dos sujeitos, a difusão de suas experiências singulares, a análise e discussão dos 

resultados e a devolutiva do produto da investigação aos que dela participaram e aos 

envolvidos direta ou indiretamente com a temática em tela. Para esse engajamento fluir e 
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fazer-se ecoar, algumas ferramentas foram consideradas vitais para o alcance de lentes 

satisfatórias ao objeto analisado, entre os quais o de reconhecer a deficiência pelas suas 

potencialidades e possibilidades gerativas de novas formas de vida (CANGUILHEM, 

2009; CAPONI, 1997), o que requer novas configurações nas estruturas da sociedade, 

nos modos de organizar-se e, sobretudo, nas interações sociais cotidianas estabelecidas.  

 De posse do instrumentário náutico metodológico, podemos passar ao encontro 

com a trajetória marítima planejada. De sorte que faremos pausas reflexivas no percurso 

e nos valeremos de lastro do referencial teórico para maior segurança e confiança no 

percurso. Iniciamos adentrando a nau do conhecimento, onde podemos identificar a bordo 

pertences, decoração, tons, texturas e aromas familiares que tornem o ambiente acolhedor. 

Convido, portanto, o leitor a apropriar-se do desejo de deslocar-se da zona de conforto, 

pensar o contraponto do que se apresenta travestido de aparência e travar uma empreitada 

de novas assimilações, decodificações e sensibilidades. 

 É com esse espírito que nos lançamos ao mar da ciência após os ajustes das velas 

para melhor captação do influxo dos ventos mais favoráveis à sua compreensão. Nesse 

particular, recolhemos a âncora da inércia e nos alimentamos da esperança equilibrista de 

novos encontros com o além-mar, em busca de novas fronteiras, conscientes dos desafios 

a assumir. 
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3 NAVEGAR É PRECISO: OS ESPAÇOS E AS PRÁTICAS DE REABILITAÇÃO 

PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVAS ENCENAÇÕES DE VIDA 

 

Nesta seção introduzimos os resultados da pesquisa, cujo objetivo é o de conhecer 

e analisar os espaços e as práticas de reabilitação e reinvenção na experiência de vida 

cotidiana de pessoas com deficiência visual. Conforme mencionado, esses serão 

identificados a partir de codinomes em alusão a personagens com deficiência visual, 

atuais ou históricos, relacionados em diversos campos de atuação na sociedade.  

As seguintes subcategorias compõem esta seção: os primeiros passos: a trajetória 

reabilitacional; reinventar o fazer: as atividades de vida diária (AVD); reinventar o mover-

se: os passos para a orientação e a mobilidade; reinventar a leitura e a escrita: o encontro 

com o braille; um atalho no percurso: as tecnologias assistivas; uma força aliada: diálogos 

com a interdependência; os próximos passos: a ocupação e o trabalho no processo de 

reabilitação; e, por fim, a música como via para reabilitação. 

Ao considerarmos a necessidade de navegar nesses mares e a imprecisão da vida, 

apoiamo-nos nas ideias de complexidade e incerteza próprios da contemporaneidade, mas 

ao mesmo tempo no desejo de lançar-se ao encontro com as particularidades de vidas 

cujas vozes tornam-se nossos prismas para as interpretações do cenário deste estudo. 

 

3.1 OS PRIMEIROS PASSOS: A TRAJETÓRIA REABILITACIONAL  

 

 Viver sem o sentido da visão é ao mesmo tempo um encontro com o desconhecido 

e uma abertura para novas significações. Como desafio, o sujeito e a sociedade assumem 

posições e ações por vezes inoportunas ou impróprias; como portal, a cegueira toca o 

sensível que há em nós e nos apresenta caminhos possíveis de percorrer. 

 Ao desnudarmos essa aparente dualidade, diante de uma perda total ou parcial da 

visão, o sujeito passa a experienciar uma nova realidade de uma vida privada no sentido 

que Davidoff (2001) reconhece como predominante em nossos tempos e que Mocanasu 

et al. (2019) considera uma das condições humanas mais difíceis e temidas.  

Frente o novo modo de ser e estar no mundo, ferramentas aliadas são requeridas 

ao encontro que se estabelece entre o sujeito e o ambiente que o rodeia. A trajetória 

reabilitacional emerge como uma possibilidade a ser empreendida e aprendida, de sorte 

que, para sua consecução, a disposição, a iniciativa e a vontade de encará-la são as 

pilastras dominantes para adentrar esse novo percurso.  
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Como nos esclarece Leonhard Euler,  

 

sair da inércia, do isolamento, das resistências e buscar novos mares é 

essencial para que se possa dar o primeiro passo rumo a novas 

descobertas: “A gente só se reabilita se você sair, né? No meu caso que 

eu morava no interior, na época lá, se fosse pela minha família eu acho 
que eu não saía nem de casa, saía não, gente, era só ali. Mas eu era meio 

teimoso (LEONHARD EULER).  

  

Leonhard Euler apresenta um contexto de vida bastante frequente entre pessoas 

com deficiência visual, o das apartações sociais dos convívios e da dinâmica relacional. 

As desigualdades sociais circunjacentes, a pobreza, a baixa escolaridade e as dificuldades 

à garantia da acessibilidade são pilastras que retroalimentam a marginalização e a 

exclusão. 

 Dentre todas as deficiências, a visual é a que congrega o maior número de pessoas 

no Brasil, assim como elevadas taxas de pobreza e miséria, de baixo acesso a serviços de 

saúde e de reabilitação (BRASIL, 2013). O rompimento dessas distorções aspira por 

horizontes, nos quais as políticas públicas e instrumentos legislativos possam operar 

marcadamente com justiça social, ao equalizar oportunidades, em grande medida, pela 

via da equidade e do exercício das diferenças. 

 A justiça social pode ser compreendida pelos princípios da participação plena e 

igualitária de todos os grupos em um uma sociedade mutuamente formada para atender 

às suas necessidades  

 

e pela visão da sociedade em que a distribuição de recursos é equitativo 
e todos os membros são fisicamente e psicologicamente seguros e 

protegidos (BELL, 1997). Incorporar a justiça social nas políticas e nas 

práticas sociais resultará em planos de reabilitação mais eficazes, em 
maior retenção de usuários e em maiores índices de satisfação deste 

usuário (KELSEY; SMART, 2012, p. 230).  

  

Uma abordagem de interseccionalidade permitirá uma compreensão mais 

completa da desigualdade sistêmica experimentada por indivíduos que têm múltiplas 

identidades minoritárias, como é o caso dos deficientes visuais. Isso permitirá conceber 

que a identidade do ser cego ou com baixa visão “não é uma dimensão separada e aditiva 

da estratificação social, mas sim que contexto e identidade se reforçam e se definem 

mutuamente de vários modos” (WARNER; BROWN, 2011).  
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 No contexto de interseccionalidades existentes entre deficiência visual e 

reabilitação aqui proposto, iniciaremos com os elementos proximais aos sujeitos 

deficientes visuais, em seguida passaremos ao contexto intermediário de vida e seus 

desafios e, na última seção, apresentaremos os elementos contextuais mais distais, 

procurando compor um modelo sistêmico e integral de reabilitação. 

 

3.2. REINVENTAR O FAZER: AS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVD) 

 

 Com a perda da visão surgem novos e variados problemas que interferem 

diretamente na vida diária. Ações até então corriqueiras como se alimentar, preparar 

alimentos, realizar a higiene pessoal, cozinhar e varrer a casa revelam dificuldades.  

 Com isso, ao adentrar no novo contexto de aprendizado e aquisição de novas 

habilidades, uma das primeiras ambições do sujeito que se torna cego é a de readquirir as 

práticas cotidianas básicas, como o uso de utensílios domésticos para potencialização de 

suas funcionalidades. Helen Keller e Jane Poulson entendem que precisaram passar por 

esse novo aprendizado em suas vidas para o favorecimento de suas independências para 

tais tarefas: 

 

[...] então assim aprendi, participei da aula de AVD, que é atividades da 

vida diária [...] porque eu gosto de saber me virar sozinha (HELEN 
KELLER).   

 

[...] saber o que era e aprender a usar os talheres, aprender a ir ao 
banheiro, voltar, essas coisas [...] aprender a fazer as nossas coisas só 

(JANE POULSON).  

 

 Sob o enfoque da OMS (2018), a deficiência visual é a dificuldade na habilidade 

em executar atividades de vida diária relacionadas à visão. Essa concepção se associa 

mais à ideia de incapacidade (disability), que se refere à restrição de atividades funcionais 

em decorrência de uma deficiência (AMARAL, 1998).  

 As implicações práticas que a perda de visão adquirida têm no desempenho diário 

das atividades variam entre indivíduos e são consideradas necessidades de reabilitação 

prioritárias (MACNAUGHTON; LATHAM; VIANYA-ESTOPA, 2019). Isso porque a 

condição de não ver suscita uma aprendizagem detalhada para a utilização efetiva de 

referenciais táteis, auditivos, olfativos e proprioceptivos (KASTRUP, 2015).  
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 A reabilitação é um processo que passa pela busca de conhecer e executar, dentre 

outras, as atividades da vida diária, o que interpela uma prática multiprofissional sob o 

olhar interdisciplinar dentro de uma demanda crescente de complexidade cultural, 

tecnológica e científica (RODRIGUES, 2008). Desse modo, ser capaz de avaliar o 

impacto da perda da visão e entender os principais fatores que podem influenciar as 

necessidades de reabilitação para cada indivíduo, é fundamental (MACNAUGHTON; 

LATHAM; VIANYA-ESTOPA, 2019).  

 Conforme Porto, Garcia e Davet (2019), as atividades da vida diária (AVD) 

englobam tarefas domésticas e usuais do indivíduo com intuito de proporcionar a 

independência em ações de alimentação, vestuário, organização doméstica, higienização 

pessoal e dos ambientes internos. São componentes de competências a serem 

desenvolvidos pelos sujeitos e que alargam suas capacidades relacionais e dinâmicas com 

o meio e consigo (HERSHENSON, 1998). 

 Apesar de a independência para realização das atividades de vida diária ser um 

objetivo bastante valorizado por pessoas com deficiência visual, por familiares e pelos 

vários profissionais envolvidos, a sua concretização é questionada, pois pode requerer o 

dispêndio de muita energia e tolher o aproveitamento de outros aspectos da vida (VAZ; 

ANTUNES; FURTADO, 2019). Segundo Morris (2001), independência pode denotar 

autodeterminação para a tomada de decisões a respeito da vida e da assistência dispensada 

e não necessariamente a capacidade para a realização individual de todas as atividades do 

dia a dia, tema que será mais bem aprofundado nas seções seguintes. 

 

3.3. REINVENTAR O MOVER-SE: PASSOS PARA ORIENTAÇÃO E A 

MOBILIDADE 

 

 A mobilidade por contribuir para a saúde geral, fisiológica e psicológica, é de 

grande importância para a reabilitação (BRANDT; POPE; EDS, 1997). Por esse motivo, 

a reabilitação de pessoas com deficiência visual envolve a evocação de novos 

procedimentos e técnicas para atingir objetivos específicos, que tocam, a princípio, à 

dimensão funcional da vida (KASTRUP, 2015). Nesse percurso, o treinamento de 

orientação e mobilidade se torna uma outra relevante necessidade de reabilitação do 

sujeito cego. 

 Essa técnica é oferecida a pessoas com deficiência visual para ajudá-las a manter 

a segurança e a autonomia em sua orientação e deslocamentos nos percursos por meio do 
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ensino de novas habilidades para orientar-se objetivando compensar a informação visual 

reduzida ou ausente (VIRGILI; RUBIN, 2010; SILVA; EMMEL, 2018). Além de reforçar 

a confiança em si e no ambiente que o cerca, tal aprendizado tem o benefício prático de 

direcionar para o enfrentamento de vida e a resposta aos anseios de independência que é 

valorizada e recorrente nas seguintes falas:  

 

E um certo tempo depois que eu fui perdendo a visão, em 2009, eu 

resolvi conhecer o IERC, me matriculei, e foi quando eu aprendi a andar 

com a bengala (ANDREA BOCCELI).  
 

O serviço de reabilitação também me ajudou muito, me ensinou a andar 

com a bengala, uma coisa importante (HOMERO).   

 
Aí foi quando eu tive o contato com a bengala, abstraí um pouco, mas 

eu tive o contato com a bengala, aí já é uma reabilitação. Você já tá se 

reabilitando (LEONHARD EULER). 
 

A professora me disse: “eu fui ensinar o senhor a voar, agora ninguém 

segura mais o senhor!”, e eu fiquei feliz com isso [...] e foi quando eu 

encontrei toda a minha independência de andar só (ANDREA 
BOCCELI). 

 

Jane Poulson e Didymus acrescentam o apoio que recebem em seus 

deslocamentos e aprendizados dos mesmos, de modo a compor um cenário de trocas, 

afetos e reforço de seus motivadores pessoais, a saber:  

 

Eu faço aula de orientação e mobilidade, mas a gente vai à rua com a 

bengala e volta, sempre a professora ali do meu lado (JANE 

POULSON). 
 

Tenho a minha bengala pra me guiar, minha família pra me apoiar 

(DIDYMUS). 

 

 A falta de informações dos referenciais espaciais é algo que torna o deslocar-se 

sozinho um desafio, além de trazer comprometimento emocional importante (ROETS-

MERKEN; DRASKOVIC; ZUIDEMA et al., 2015). Nesse contexto, a desvantagem 

decorre da socialização da deficiência ou da incapacidade, provocada pela redução, em 

certos casos de forma drástica, das capacidades de orientação, independência física, 

mobilidade etc., acarretando prejuízos à participação social (LIMA; PINTO; PEREIRA, 

2011; JAHAN; ELLIBIDY; ABDULHAKIM, 2017).  

 Desse modo, para a orientação espacial e para o deslocamento com autonomia no 

ir e vir cotidiano, em muitos casos os deficientes visuais precisarão contar com outros 
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seres, humanos ou não humanos, que se tornam agentes promotores de acesso aos lugares 

ou aos serviços. Assim, segundo Salminen, Heiskanen e Suomela (2019), a referida 

técnica, apesar de trazer maior conscientização e informação sobre deficiência visual, 

exige prática a longo prazo e apoio familiar.  

 Para o deslocamento no espaço, o domínio do uso da bengala, que não se limita à 

aquisição de uma técnica, canaliza novos aportes afetivos, relacionais e também 

perceptivos, principalmente os táteis e as auditivas. Esses sentidos passam a desempenhar 

a função que a visão costumava contemplar. Sua principal finalidade é a de tanto detectar 

quanto desviar possíveis obstáculos no percurso (KASTRUP, 2015), elementos-chave 

para a mobilidade com autonomia e segurança. 

 A bengala longa, além de ser um instrumento, é considerada um sinal da pessoa 

deficiente visual, o que a torna uma identificação capaz de evocar tal significado na 

consciência social. Além de companheira diária, ela permite mobilidade, privacidade, 

identificação do outro, autonomia e segurança, com consequente preservação da 

integridade corporal (SANTOS; CASTRO, 2013). Além disso, promove maiores chances 

para aquisição de uma ocupação e maior aferição de renda (BELL; SILVERMAN, 2018).  

 Muitas pessoas com visão parcial também usam essa ferramenta de reabilitação 

como auxiliar à locomoção ou como um sinal aos videntes (DYCHT, 2016). Nesse 

contexto, no início do século XXI, no Brasil surgiu o movimento Bengala Verde, para 

incentivar a presença social de pessoas com baixa visão, baseado no slogan “Queremos 

que nos vejam”. O objetivo desse movimento é o de divulgar socialmente a identidade da 

pessoa de baixa visão, utilizando a bengala na cor verde para sensibilizar a sociedade para 

a mensagem de que “também somos pessoas com deficiência, vemos com dificuldade e 

temos necessidades diferentes das dos cegos” (CARAN; ARAÚJO; TRAVIESO, 2019). 

 Além da bengala, o cão-guia é igualmente uma ajuda útil na reabilitação para 

deficientes visuais. Com ele, as pessoas cegas podem se mover mais rápido e com mais 

segurança do que com o uso de uma bengala branca, afeta positivamente a saúde mental, 

favorece os diálogos e a constituição de uma vida mais ativa (DYCHT, 2016). 

 A Lei nº 11.126/2005 assegura o direito à utilização do cão-guia em todos os locais 

públicos ou privados de uso coletivo por pessoas com deficiência visual, de modo que tal 

recusa configura ato de discriminação repudiado com interdição e multa, regulamentada 

pelo Decreto nº 5.904, de 21 de setembro 2006. Todavia, a despeito dessas disposições 

legislativas, ainda permanece no Brasil a falta de uma cultura favorável, o que dificulta a 

aquisição de um cão guia, bem como o seu usufruto por causa do desrespeito à legislação 
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ainda observado nos reiterados discursos (FUKUHARA; MARCIANO; OPPI et al., 

2014). 

 Embora existam há muito tempo as citadas ajudas de locomoção, incluindo 

bengalas brancas e cães-guia, nos últimos anos as ajudas foram expandidas com o 

desenvolvimento de recursos tecnológicos avançados, incluindo dispositivos de GPS e 

tecnologia para smartphones, por meio de aplicativos com tecnologia de câmera, 

transferência de dados e uma rede de profissionais treinados para fornecer suporte visual 

remoto para quase qualquer tarefa (WHITBURN; MICHALKO, 2020).  

 Apesar desses avanços e dos recursos habitualmente conhecidos para orientação 

e locomoção, existe uma brecha que impossibilita que o acesso a esses vetores seja 

equitativo para todas as pessoas com deficiência visual, como a indisponibilidade de 

acesso aos modernos recursos tecnológicos de apoio, seja pela indisponibilidade dos 

mesmos ou pelos altos custos financeiros; pela falta do apoio de terceiros, familiares ou 

não, para auxílio nos deslocamentos; e a permanência de barreiras físicas e atitudinais. 

Helen Keller exemplifica essa problemática com uma vivência compartilhada: 

 

Eu fui pra uma reunião da CAENE, acho que foi no início desse ano, 
que foi um pessoal do Rio Grande do Sul que vieram para cá, e 

trouxeram uns materiais para podermos conhecer; esses materiais são 

da reabilitação para cegos e deficientes físicos. Um que eu vi foi uma 

bengala que eu fiquei apaixonada, a bengala é show de bola, era pra 
pessoas cegas, ela vibra na mão da gente quando tem um buraco, um 

carro, alguma coisa na frente, e ela vai vibrando e puxa pro lado que eu 

possa ir. É bem interessante. Aí na hora eu fiquei querendo comprar... 
eu perguntei pro pessoal, esse material, essa bengala, quanto que é que 

vocês estão cobrando? E disseram: olhe, é o seguinte, esse material nós 

criamos, mas só pode ser utilizado pros cegos do RS. Nenhum cego de 

qualquer outro estado pode, porque isso aqui é só pra gente de lá. Eu 
disse: agora, me diga uma coisa e pra que foi que vocês trouxeram para 

mostrar a gente? Ficar assim, morrendo de vontade de comprar um 

material maravilhoso desses, e a gente não poder (HELEN KELLER). 

 

 Sobre tal, Bauman (2008 p. 39) argumenta que a “[...] velocidade do movimento 

tornou-se um fator crucial, talvez até supremo, na estratificação social e na hierarquia de 

dominação”. Ou seja, a ausência de modos de articular o movimento em velocidade cada 

vez mais exigida pela dinâmica social, aparta das possibilidades de ganhos na vida 

aqueles cuja presença se faz decair por indispor das tecnologias aliadas a esse fim, em 

lugares e espaços cotidianos.  
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3.4 REINVENTANDO A LEITURA E A ESCRITA: ENCONTRO COM O 

BRAILLE 

 

 Após adquirir domínio das atividades de vida diária e da orientação e da 

locomoção, o uso do braile é destacado como elemento da reabilitação. Seu uso ocorre 

nos contextos de alfabetização primária ou secundária, ou seja, como primeira via para a 

leitura ou como uma alternativa após a perda da capacidade da leitura tradicional pelo 

sentido da visão. De todo modo, tem uma avaliação positiva quando se relaciona às 

noções de autonomia, desenvolvimento dos estudos e lazer imersos na trilha 

emancipatória: 

 

A reabilitação foi boa porque eu aprendi o braille (HELEN KELLER).  

 

[...] assim que eu entrei no instituto de cegos, lá eu comecei a ser 
reabilitada, a ser alfabetizada no braille, assim como toda criança é, 

sendo não no braille, Só que no meu caso foi no braile (ALICIA 

ALONSO).  

 
A reabilitação foi boa porque eu aprendi o braille e eu tive, assim, 

condições de poder ler livros, eu gostava muito de ler historinhas e 

coisas assim, e pra mim foi ótimo. Quando eu voltei a estudar e eu poder 
ter essa parte (HELEN KELLER).  

 

 Segundo Martins (2006, p. 63), “o surgimento do Sistema Braille constitui a 

revolução tecnológica mais importante que a modernidade trouxe à vida das mulheres e 

homens privados do sentido da visão”. Não se trata de uma adaptação, mas sim  de um 

sistema eficaz de códigos ou símbolos baseado no tato para escrita e leitura idealizado 

por Louis Braille no início do século XIX, e adotado mundialmente, sendo tido como um 

marco relevante ao permitir o acesso das pessoas cegas aos mundos da cultura, à 

informação  e ao conhecimento (MARTINS, 2014).  

 No Brasil, foi oficializado em 1962, tornanando-se obrigatório em todo território 

nacional, cabendo ao infrator a perda de direitos concedidos pela União (Lei nº 4.169, de 

4 de dezembro de 1962). Em 2000, a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

responsabiliza o poder público em todas as esferas de governo na implementação da 

formação de intérpretes de escrita em Braille e de guias intérpretes para o favorecimento 

da comunicação direta (BRASIL, 2000).  

 Bell e Silverman (2018) reforçam o braille e a presença de instrutores como apoios 

de ajuda para o desenvolvimento de habilidades, cujos indivíduos que ficam cegos mais 
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tarde na vida podem se beneficiar. Ademais, a utilização do braille segundo os autores, 

viabiliza o acesso ao emprego, maior renda e autoeficácia, desenvolvendo novos 

horizontes em áreas sociais, intelectuais e profissionais  

 A leitura e escrita em braille conjugam e fazem coexistir o que Berthoz (2013) 

denomina de vicariância criadora, como uma aliada à potência inventiva do cérebro. O 

autor sublinha os componentes da vicariância funcional, que possibilita solucionar o 

mesmo problema, empregando diferentes soluções, a exemplo de se poder ler ou escrever 

em tinta ou em Braille; e a vicariância de uso, na qual um mesmo objeto pode assumir 

diferentes sentidos, como, por exemplo, a mão que pode ser um órgão motor ou ao mesmo 

tempo um órgão sensível.  

 De igual modo ao uso da bengala, o aprendizado do braille também se insere como 

sistema no conjunto de relações afetivas que se estabelecem entre a pessoa e o mundo. 

Isso porque o sujeito experimenta um reaprendizado de escrita e leitura do que antes era 

costume fazer com a utilização do sentido da visão e isso requer um refinamento na 

sensibilidade especial que se desenvolve nas pontas dos dedos (KASTRUP, 2015).  

 Mesmo com acurada equivalência com o alfabeto em tinta convencional, existem 

limites ao uso do braille quando se analisa as individualidades e particularidades dos 

sujeitos e suas invenções de mundos. A capacidade individual de apropriar-se desse 

método de comunicação condiciona em certos casos ao seu uso ou desuso, o que se 

relaciona à idade do acometimento da cegueira, à forma como foi alfabetizado 

primariamente, à sensibilidade tátil mais ou menos precisa nos dedos, ou simplesmente 

as vontades e preferências de cada un. Isso desemboca no fato de que nem todo deficiente 

visual irá utilizar o braille para se comunicar, ler ou se expressar e por consequência esse 

dado merece ser considerado ao se planejar ou oferecer atendimentos e políticas públicas, 

devendo-se evitar diretrizes reducionistas e homogeneizadoras que desconsiderem as 

singularidades dos sujeitos (TORRES; MAZZONI; MELLO, 2007). Como afirma 

Andrea Bocceli, que tem diabetes e comprometimento neurossensorial: 

 

Não desenvolvi o braille, não foi culpa de nenhum dos professores, 
porque todos os que eu passei por eles fizeram de tudo para que eu 

aprendesse. Eu ainda desenvolvi para escrever, mas pra ler eu tenho 

dificuldades, por causa da minha sensibilidade no dedo. Eu sinto o meu 

dedo dormente (ANDREA BOCCELI). 

 

Todavia, não bastam o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita em 

braille e códigos prescritivos à sua implementação em ambientes públicos se a 
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disseminação de sua disponibilização não for atendida. A rigor, a consciência coletiva e 

as boas práticas de equidade e justiça social são as grandes molas mestres capazes de 

operar uma persuasiva reinvenção da exclusão social. 

 O acesso a materiais de comunicação ou sinalização em Braille envolve 

investimento institucional, mas, além disso, demonstra sensibilidade político-

organizacional e comprometimento com a humildade cultural que reconhece a diferença 

do outro um caminho para expansão de consciência (ANDREWS, 2019). Desse modo, a 

disponibilização pelos serviços de textos, receituários e materiais de divulgação, dentre 

outros, em braille para aqueles que deles façam uso, configura não somente em “caminhos 

alternativos” e “recursos auxiliares à comunicação, mas em respeito ao próximo, e em via 

para a inclusão e para a emancipação social. 

 

3.5 UM ATALHO NO PERCURSO: AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS  

 

 Paralelamente, um ponto adicional a ser ressaltado e basilar ao arcabouço da 

reabilitação é o tema da tecnologia assistiva (TA). Nesse particular, tensionamentos e 

potencialidades são afloradas entre os interlocutores sobre os obstáculos de apropriação 

dos aperfeiçoamentos tecnológicos e as maneiras de utilizá-los para a rotina cotidiana. 

Além de favorecer sua aprendizagem, a reabilitação contribui para que a tecnologia 

assistiva ou ajudas técnicas sejam utilizadas (ARRUDA; MONTILHA, 2008).  

O Quadro 2 ilustra as principais tecnologias assistivas disponíveis na atualidade 

às pessoas com deficiência visual e apresenta uma proposta classificatória com base na 

natureza e finalidade delas.  
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Quadro 2 – Tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência visual 

1. Recursos materiais 

ópticos: maior conforto 

visual  

Para distância: sistemas telescópicos, telelupas e 

lunetas 

Para perto: lupas manuais, fixas, de mesa, horizontais 

e iluminadas ou óculos 

2. Recursos materiais não 

ópticos  

Ampliação de caracteres e de imagens por meio da 

aproximação física ou do aumento real do objeto 

Controle de iluminação 

Controle de contraste 

Auxílios para postura e posicionamento  

Auxílios para escrita  

Auxílios eletrônicos 

Livros gravados ou falados 

3. Recursos de informática Softwares de leitores de tela com síntese de voz:  

Virtual Vision (1997), Jaws (1995), NVDA (2006), 

Orca, (linux) – softwares que tornam possível a leitura 

de informações textuais por deficientes visuais,  

Sistema operacional: contendo aplicativo com voz 

própria integrada – o DOSVOX e o winvox do Núcleo 

de Computação Eletrônica da UFRJ,  

Sistemas de acessibilidade da atualidade:  

smartphones: TalkBack (sistema operacional 

Android), VoiceOver (leitor de tela nativo do sistema 

operacional iOS)  

Aplicativos para funções do dia a dia: Be My Eyes, 

Light Detector, MovieReading, Blind Droid Wallet, 

taptapsee  

Digitalizadores de texto (Scanners) com programa de 

Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR)  

Softwares conversores de textos em áudio: balabolka  

Sistemas de ajuste de cores e magnificação de 

imagem por vídeo: lupas eletrônicas  

Softwares de ampliação de tela: zoom text e magic 
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Teclado Braille:  

Braille-portátil  

Teclado- falado  

Sistema de Reconhecimento de Voz  

Máquina de datilografia braile 

Display braile ou Linha braile 

Impressora braile: imprime textos em Braille e 

imagens em alto-relevo  

4. Auxílios de mobilidade Bengalas (Comum, Bengala verde, Bengala 

inteligente com vibração) 

Bengala inteligente com vibração 

Cão guia e Cão guia robô 

Guia vidente e Guia não vidente 

Aplicativos: Wayfindr, CittaMobi  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Sampaio (2010) e Branco et al. (2016). 

 

 Quando o sujeito se torna cego o encontro de tais ferramentas de apoio é um 

bálsamo que se estabelece nesse novo patamar de vida e traz consigo novas possibilidades 

de encontro com o diferente que há em si, o desconhecido. Conforme nos apontam 

D’Amanda et al. (2020), a decisão de utilizar tecnologia assistiva está intimamente 

conectada à construção da transição entre identidades visuais e cega, além de poder 

diminuir algumas das estigmatizações que ocorrem no dia a dia. Assim, ao se transformar, 

ele passa a assumir novas posturas, mais ativas e dinâmicas e isso configura um status de 

autonomia e de proatividade, ressignificando suas capacidades e potencialidades. É o que 

nos traduz Dorina Nowill em seu relato: 

  

As novas tecnologias nos favoreceram. E graças a Deus que hoje elas 

estão a nosso favor. De onde a gente poderia imaginar que a questão do 

celular, ler um livro. De onde você poderia ler um livro se não fosse um 
livro físico como antigamente? Em braille é muito difícil. É muito 

volumoso, a despesa também pra se imprimir um livro em braille. E o 

uso das novas tecnologias só vieram a calhar... recursos de voz 
(DORINA NOWILL). 

 

 Ao passo que transformações de cunho individual e social podem ser 

identificadas, as novas tecnologias também coabitam com os entraves de seus avanços a 
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sua apropriação por muitos daqueles que dela poderiam se beneficiar plenamente, tais 

como o elevado custeio das despesas de sua aquisição, a maior parte desses dispositivos 

tem preços proibitivos para a maioria das pessoas cegas, advindas das camadas mais 

pobres da sociedade (SOUZA, 2018). E isso, além de consequências pessoais refletidas 

nas falas que se seguem, pode inviabilizar também a propulsão de suas atividades 

produtivas e de lazer, fundamentais para a dinâmica relacional, de reconhecimento de si 

como protagonista e para a inclusão social almejada. 

  

Por que o que adianta você criar uma coisa maravilhosa se você não 

quer espalhar? O que você aprende que é bom tem que ser 
compartilhado com as outras pessoas (ALICIA ALONSO).  

 

Outro problema também que acontece é que materiais que são muito 
bons são muito caros. Não são acessíveis para nós, para quem não tem 

condições (ALICIA ALONSO). 

 

 A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146, de 06/07/15), no artigo 74, conceitua 

tecnologia assistiva como produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e 

serviços que maximizem a autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. São 

avanços na informática, programas com sintetizadores de voz e de ampliação, recursos 

para o uso nas tarefas do cotidiano etc., que permitem ao sujeito cego ou com baixa visão 

a leitura de textos impressos, o reconhecimento de rostos, cores etc. (SOUZA, 2018; 

ARRUDA; MONTILHA, 2008). Desse modo, delineiam um papel direto e uma relação 

interdependente com o ser humano e as atividade e os fatores contextuais com forte 

impacto de fatores sociais, culturais e institucionais (GIESBRECHT, 2013). 

 Consoante Radabaugh (apud OBERLE et al., 1993): “Para as pessoas sem 

deficiência a tecnologia torna a vida mais fácil, para as pessoas com deficiência a 

tecnologia torna a vida possível”. Assim, com a introdução da TA, algumas pessoas com 

deficiência podem fazer atividades sem necessitar exclusivamente da ajuda de membros 

da família ou assistentes, podem assumir a parentalidade, melhorar sua dinâmica na 

educação, em ocupações ou no trabalho, evitar a institucionalização e participar de 

atividades recreativas ativas (ALBRECHT et al., 2006; D’AMANDA; NOLEN; 

HURYN, 2020).  

 No entanto, o uso do termo “tecnologia assistiva” ainda é pouco difundido no 

Brasil (SANTOS et al., 2018). Além do mais, a sua utilização por parte dos deficientes 

visuais é igualmente comprometida. Um levantamento realizado pelo Ministério da 
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Ciência e Tecnologia em 2010 mostrou que apenas 15% dos deficientes visuais utilizavam 

algum tipo de tecnologia assistiva para leitura como lupa, lupa eletrônica; e apenas 8,5% 

utilizavam tecnologia assistiva para acessar o computador (BRASIL, 2010; apud 

GARCIA, 2017).    

 Esses dados nos fazem questionar: se os supostos destinatários prioritários não 

estão utilizando, em termos populacionais, os recursos tecnológicos disponíveis, então, 

para quem são concebidas efetivamente essas tecnologias assistivas? Existem políticas 

públicas direcionadas ao seu acesso, uso e distribuição, pensando em uma sociedade 

democrática e plural? 

 O uso e a adoção de dispositivos tecnológicos podem ser afetados por problemas 

sociais negativos. Especificamente, a assistência de tais dispositivos pode retratar 

usuários como vulneráveis ou incapazes, levando a interações sociais problemáticas, e 

mínima utilização dos recursos, mesmo quando a tecnologia permite autonomia 

(BENNETT; BRADY. BRANHAM, 2018).  

 Forber-Pratt e Aragon (2013 apud LEVITT, 2017), escreveram: “Há uma história 

em que a voz das pessoas com deficiência é silenciada nas discussões sobre a deficiência”. 

Frente a essa problemática, as restrições da deficiência seriam combatidas 

particularmente bem se as pessoas com deficiência e as demais pessoas da sociedade 

trabalhassem juntas para reduzir seu impacto pela via da promoção dos direitos humanos 

de cada cidadão.  

 Para isso, há que se mobilizar em atendimentos pautados em políticas públicas 

que busquem romper com os paradigmas ancorados no assistencialismo para um 

paradigma ligado ao direito do cidadão e da cidadã. Nesse transcurso, a tecnologia 

assistiva poderá minimizar, alterar ou até mesmo desobstruir as barreiras concernentes à 

inclusão das pessoas com deficiência visual.  

 

3.6 UMA FORÇA ALIADA: DIÁLOGOS COM A INTERDEPENDÊNCIA 

 

 A reabilitação como algo decorrente do reconhecimento do sujeito com 

deficiência visual traz em si a valorização das tecnologias, mas ao mesmo tempo o 

entendimento da interdependência. Trata-se de um outro pilar a alicerçar as práticas 

interseccionais no contexto de ajudas mútuas nos diversos contextos existenciais.  
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 Ao mesmo tempo que o sujeito se reconhece como experimentando uma 

deficiência visual, ele se reconhece como interdependente e isso gera uma ambivalência. 

“A gente sempre depende de alguém independente de ser deficiente ou não” (RAY 

CHARLES); “Ninguém é totalmente independente, nós sempre temos uma dependência 

do outro” (ANDREA BOCCELI). “Então, graças a Deus, eu tive gente que me ajudou e 

também sempre tive força de vontade” (ALICIA ALONSO).   

 A interdependência é uma maneira de pensar o mundo social como uma rede 

complexa de relações entre o “eu e o nós” (ELIAS, 1994). Segundo o autor, essa teia de 

relações de indivíduos interdependentes que se encontram ligados entre si a vários níveis 

e de diversas maneiras”, pode ser denominada configuração, entendida como uma 

estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Ou seja,  

 
Uma vez que as pessoas são mais ou menos dependentes entre si, 

inicialmente pela ação da natureza e mais tarde através da 

aprendizagem social, da educação, socialização e necessidades 
recíprocas socialmente geradas, elas existem, poderíamos nos arriscar 

a dizer, apenas como pluralidades, apenas como configurações (ELIAS, 

1994, p. 249). 

 

A interdependência é um ponto central de debate em estudos críticos sobre 

deficiência e reabilitação com enfoque nos direitos. Ela envolve uma ética em torno do 

sujeito relacional, afetivo e interligado, enredado em teias de dar e receber em uma 

experiência compartilhada, ou entradas e saídas de várias dependências como sendo 

inerentes à condição humana (GIBSON, 2015). 

Diniz (2003, 2007) postula que há pessoas com deficiências com quadros mais 

severos em que, por maior apoio e desobstacularização que se apresentem, não serão 

capazes de desenvolver habilidades produtivas. E quanto a isso não é problema o fato de 

que requeiram ajuda constante para tarefas cotidianas, desde que o enfoque do bem-estar 

recaia sobre o princípio da interdependência em comum acordo entre as pessoas e não 

sobre os pilares individualistas e da produtividade, pois “nossa dependência um do outro 

é vista como parte de nossa inevitável dependência e conexão uns com os outros” 

(KITTAY, 2006, p. 324), de sorte que sempre dependemos das estruturas que sustentam 

nossa vida diária.  

Kittay (2011) defende a ideia de igualdade pela interdependência como um 

princípio operante e ineliminável mais apropriado à reflexão sobre as questões de justiça 

para a pessoa com deficiência. Segundo a autora, independência não significa adaptar-se 
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sem nenhuma classe de ajuda entendida como suporte, mas sim tomar como base um 

modelo social da troca entre atores intimamente ligados (KITTAY 2011). Desse modo, a 

independência não se reduz ao fazer algo compartilhado ou com ajuda, mas seria cada 

vez maior quanto mais a pessoa com deficiência tiver controle sobre o tipo de assistência 

que precisa e a forma como será realizada (VON DER WEIDA, 2018).  

A interdependência na vida das pessoas com deficiência visual enfatiza a 

reciprocidade e a mutualidade das relações para a satisfação de suas necessidades básicas. 

Quando ocorre a perda de visão, os receios e as inseguranças latentes que eram 

anteriormente fornecidos pelo controle visual dos espaços e objetos, são frequentemente 

intensificados. Nesse contexto, participam como aliados em intercâmbios cotidianos a 

família, amigos, colegas de classe, profissionais de saúde e de reabilitação e membros da 

comunidade em geral, como esclarecem alguns sujeitos: 

 

E graças à família, vão identificando a sua deficiência gradualmente. 

Até a gente se acostumar leva tempo, é muito difícil e a família ajuda 
muito nesse processo (HOMERO).  

 

A pessoa ir sozinha já é difícil, sair num grupo sozinho já é difícil, a 

família tem que participar (DEMOCRITUS).  
 

Na turma, graças a Deus, tem aquelas pessoas que chegam e me ajudam, 

sabe? na turma, principalmente quando tem vídeo, quando tem alguma 
coisa assim slides, que tem desenho, passa pra mim, pra me dizer o que 

tem ali (HELEN KELLER).  

 

Mas graças a Deus eu tive amigas que me ajudaram, sempre eu fui assim 
de fazer amizades rápido, porque eu sou tipo, falo demais, então eu acho 

que isso facilita na hora de fazer uma amizade (ALICIA ALONSO).  

 
Eu gosto muito de brincar. Me perguntam: como é que eu sou cego e 

ando sozinho? Eu digo, primeiro eu não ando sozinho, eu ando com 

Deus e depois com as pessoas que eu vou encontrando na rua 
(ANDREA BOCCELI).  

 

 No contexto familiar, o apoio percebido também se expressa em práticas de 

educação para a autonomia por parte dos que convivem no lar. Muitas vezes são as 

primeiras pessoas com quem o reabilitando pode contar e buscar, a partir do exemplo ou 

do incentivo, uma referência no enfrentamento de difíceis momentos que possam surgir:  

 

[...] meus pais sem nenhum estudo, sem nenhuma orientação, eles nos 
criaram de uma maneira que eles foram nos preparando. Sem a gente 

nem perceber, sem eles também saber o que estavam fazendo, mas com 

muita sabedoria, com certeza, Deus nos orientou. [...] eu agradeço 
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muito a criação que a gente teve, nós fomos preparados pra isso. Meus 

pais já, com certeza, coração de mãe né, não se engana, com certeza 
Jesus orientou a criação desse jeito (ANNE SULLIVAN).   

 

 Sales (2017) constatou que a presença de um membro familiar com deficiência 

altera a dinâmica da família, ocasionando em uma reestruturação na vida de todos os 

integrantes. Além disso, ressalta a importância do apoio familiar para os contextos 

biopsicossociais de vida das pessoas com deficiência,  

 Condeluci (1995) esclarece que os familiares devem abrir mão do poder e assim 

permitir que a pessoa com deficiência assuma por si o controle. Também devem 

direcionar sua atenção não de modo centrípeto, mas sim para enfocar a educação e a 

sensibilização voltada à comunidade, com impacto consistente para a reabilitação, esta 

última permeada pela subsequente revalorização e pela conexão do sujeito. 

A família é um grupo de elementos que constituem um todo orgânico em 

interação, cuja ação de uma das partes do sistema influencia as restantes partes, criando 

uma rede de interdependência (PEREIRA, 2007). O pertencimento a uma família, 

amigos, um grupo e cultura é importante para o crescimento até à liberdade interior e para 

a maturidade (VANIER, 1992 apud THOMPSON, 2016).  

 A maioria das formações sociais, desde redes familiares, organizações 

comunitárias e sistemas educacionais às instituições de saúde, empresas e governos, 

surgiram em resposta às vulnerabilidades compartilhadas das pessoas ou dos ambientes 

(TURNER, 2006). Essas estruturas fornecem evidências dos laços naturais do ser 

humano, sua conectividade, dependências compartilhadas e solidariedade e a recusa da 

autossuficiência ou da independência mítica. 

 

A vida é uma teia ecológica que se conecta para cima e para baixo na 

escala. Nossos micromundos – nossas habilidades, personalidade e 

caráter estão exclusivamente relacionados ao nosso macromundo – a 
família, amigos, comunidade e a sociedade em geral (CONDELUCI, 

1995, p. 129). 

 

 Ainda no contexto de interdependência e seus desdobramentos, o percurso de vida 

exemplifica diversas situações em que a necessidade de ajuda e as adversidades se tornam 

mais salientes, como no envelhecimento. Os idosos, um grupo populacional em 

crescimento em que a deficiência visual tem um impacto significativo, terão de lidar não 

só com as dificuldades da falta de visão, mas também com as dificuldades acrescidas pela 

redução de outros tipos de capacidades. 
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 As fragilidades que o envelhecimento em uma pessoa com deficiência traz são 

estampadas na fala de Andrea Bocceli. Com 70 anos, além da deficiência visual, ele 

convive diariamente com os desafios de uma deficiência física fruto de uma amputação 

decorrente do diabetes. Utiliza-se de uma prótese para auxiliá-lo na locomoção, mas 

também do apoio de conhecidos e desconhecidos para se deslocar por diversos ambientes 

que frequenta: 

 

porque em muitas vezes as pessoas querem ignorar a minha deficiência, 
as duas, e a outra também que é ser idoso (pausa para choro). [...] 

quando iniciaram as aulas, eu, com muita dificuldade, vinha pra 

universidade no carro lá do instituto, trazia o andajá pra subir aquelas 
quatro rampas e descer. Alguns colegas me ajudaram muitas vezes, 

porque eu cansava (ANDREA BOCCELI). 

  

 Com o envelhecimento da população, as necessidades globais de reabilitação são 

altas e devem aumentar ao longo das próximas décadas. Uma vez atingidas, poderá haver 

a redução das dificuldades funcionais associada ao envelhecimento e à melhoria da 

qualidade de vida (WHO, 2017b).  

 Os idosos com deficiência visual apresentam maior comprometimento emocional 

por diversos fatores, a exemplo do maior acúmulo de dificuldades significativas no 

funcionamento devido a restrições na comunicação, informação e na mobilidade 

(ROETS-MERKEN et al., 2015). Esse quadro exige a consideração de estruturas e 

barreiras sociais incapacitantes, para as quais a interdependência social poderá colaborar 

para amortecê-las ou suplantá-las.  

 Segundo Aguado Diaz e Alcedo Rodríguez (2004), o natural envelhecimento de 

pessoas com deficiência enseja um impacto significativo na política social, o que inclui 

demanda de serviços específicos da área de saúde, de transporte e de adequação urbana.  

 Sobre esta discussão, Butler (2015, p. 34) nos adverte que somos todos inacabados 

e que o corpo humano e social coabitado é constitutivamente interdependente: 

 

Não há vida sem as condições de vida que sustentam, de modo variável, 

a vida, e essas condições são predominantemente sociais, estabelecendo 
não a ontologia distinta da pessoa, mas a interdependência das pessoas, 

envolvendo relações sociais reproduzíveis e mantenedoras, assim como 

relações com o meio ambiente e com formas não humanas de vida, 
consideradas amplamente.  
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A autora faz um apelo para reconhecermos a interdependência, ao contestar a 

concepção liberal de um sujeito autônomo e individualista, a partir do reconhecimento de 

uma condição generalizada de vida precária. Esta poderá se converter, em última análise, 

em uma condição de sofrimento ou de violência, mas também na formulação de respostas 

insubmissas (BUTLER, 2015), no intuito de informar uma narrativa diversa para a 

inclusão. 

 Com efeito, há uma possibilidade ética e política ao experimentar a 

vulnerabilidade, perda ou pesar, sugerindo o estabelecimento de um tipo de relação mais 

empática e responsável com o outro (PETHERBRIDGE, 2017).  

 Com base na compreensão do sujeito parcial e incompleto, a interdependência nas 

relações com outros seres facilita as tarefas cotidianas como a mobilidade, locomoções, 

comunicação e práticas cotidianas, bem como o apoio à inclusão e à realização. No 

entendimento dessa interdependência corporal e social, ocorre a expressão de uma 

dimensão contínua e normativa das dimensões políticas e sociais de nossas vidas, que ao 

expor e corrigir a distribuição desigual de vulnerabilidade, passam a se abrir ao mundo e 

à contínua transformação e à renovação.  

 

3.7 OS PRÓXIMOS PASSOS: A OCUPAÇÃO E O TRABALHO NO PROCESSO 

DE REABILITAÇÃO  

 

 Ao aprofundar os fatores que favorecem a recriação do sujeito com visão 

prejudicada, seja por causas herdadas ou adquiridas, a ocupação se destaca como um 

elemento aliado nesse processo.  

São falas que enfatizam não só o trabalho formal, como outras atividades 

ocupacionais na promoção da autoafirmação e saúde mental do sujeito protagonista e 

ativo, influenciando e compondo o processo reabilitacional. Sobre tal, destaca Homero: 

 

Uma coisa primordial é arranjar uma atividade, qualquer que seja ela. 

Nem que seja uma atividade como voluntário, qualquer coisa, não pode 
ficar em casa, só em casa. Porque sua família toda sai e você fica 

sozinho em casa, sem fazer nada, olhando as paredes, então vai surgir a 

depressão (HOMERO).  

  

A inatividade e o afastamento social são apontados por Homero como elementos 

para o comprometimento da saúde mental. Ele reforça a importância de se buscar as trocas 

relacionais, seja de amizades, participação em grupos ou realização de atividades para o 
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engajamento social: “Então você tem que arranjar alguma atividade, ou financeira ou 

filantrópica, qualquer uma. Tem que arranjar alguma coisa pra fazer, ter um grupo de 

colegas para você conversar, pra interagir e não ficar ocioso” (HOMERO). 

 O termo ocupação está associado a um fazer, uma ação complexa, inerente a todo 

ser humano que pode aumentar a confiança da pessoa, e se expressa em contextos social, 

econômico, político e cultural (SALES; MATSUKURA, 2016). Os seres humanos, 

enquanto seres ocupacionais, passam o tempo a adquirir novas ocupações e a maximizar 

as suas capacidades potenciais (ASABA; WICKS, 2010).  

 A ocupação é uma necessidade humana básica, tão importante como alimento ou 

bebida, de importância central para a saúde e o bem-estar e que fornece propósito à vida. 

Não é algo que vem apenas do indivíduo, mas deve ser entendido na totalidade complexa 

das pessoas inseridas em seus ambientes (SALLES; MATSUKURA, 2016).  

 Entre seus objetivos estão: não ficar sem fazer nada; entretenimento; ampliar 

habilidades; aumentar autonomia e poder contratual e empowerment (VALLADARES et 

al., 2003), sendo um tópico que influencia o florescimento humano (BUETOW; KAPUR; 

WOLBRING, 2019). Deve ser vista tanto como um fenômeno social, político, 

econômico, histórico e social, como também um local tão importante onde as condições 

de privilégio e desvantagem são (re)produzidas (GERLACH et al., 2018).  

 A visão prejudicada em adultos tem uma influência tangível na qualidade de vida, 

ao se relacionar a resultados adversos relativos à ocupação, autorrelato geral de saúde e 

saúde mental (CUMBERLAND; RAHI, 2016; BECKER; MONTILHA, 2015). Sobre 

esse cenário, a reabilitação poderá colaborar no aumento do nível de ocupação das 

pessoas com deficiência visual e seu lugar e confiança no mundo, mediante olhar 

abrangente por meio de ação articulada e integrada com outros setores da comunidade, 

em especial, nas áreas de educação, saúde, trabalho e meio ambiente, pelas articulações 

com pessoas e objetos, em experimentação de outros modos de viver.  

 Dorina Nowill apresenta em seu relato uma experiência de encontro com a 

cegueira que a fez sair por um tempo de uma vida de atividades para um momento de 

pausa. Ela relaciona o trabalho às noções de independência, trocas relacionais, 

autorrealização, reforço positivo e concretização de planos traçados. Em contrapartida, 

traz a ideia de inatividade laboral relacionada a prejuízos no funcionamento psíquico, 

sentimento de inutilidade, acomodação e desvalorização, o que a impulsionou a querer 

restabelecer sua atividade profissional:  
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Mas eu sempre fui muito ativa, muito independente, sempre trabalhei 

desde muito nova, trabalhava e estudava, e aí vê minha vida ali parada, 
não era pra mim. Não queria aquilo. Ficar dentro de casa, pra família é 

muito cômodo, mas aí eu não tava me sentindo bem. Eu disse: eu tenho 

que voltar, a minha cabeça tem que funcionar, porque se eu ficar aqui 
as coisas vão começar a acontecer, vem uma depressão e eu não quero 

isso pra mim [...]. Então a vontade de ter o contato com pessoas, de tá 

em atividade, de tá me movimentando, de tá colocando a minha cabeça 

pra funcionar a mil, novos projetos que eu tinha pra mim [...]. Eu não 
quis que a minha vida parasse ali dentro de casa, que só se restringisse 

a tomar conta de casa, ajudar a um familiar que precisasse, de não ser o 

coitado. Não era provar pra ninguém que eu conseguia, era pra mim 
mesma, de que eu poderia fazer aquilo. [...] E eu sempre digo: acho que 

eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Não me arrependi (DORINA 

NOWILL).  

 

 Em uma pesquisa conduzida por Nantes de Castilho et al. (2011), o trabalho foi 

assimilado pelos sujeitos com deficiência visual como uma ocupação que permite o 

desenvolvimento de potencialidades, de conhecimentos de lugares novos e de novas 

possibilidades de estudo. Ademais, se configura como uma possibilidade de desconstruir 

os preconceitos, pelo fato de que os sujeitos passaram a ser identificados pelas suas 

habilidades e domínios de competências no desenvolvimento de suas atividades 

profissionais.  

 No estudo de Santos e Carvalho (2018), os sentidos do trabalho para pessoas com 

deficiência adquirida, incluindo deficientes, visuais foram: distração, ocupação e 

realização de atividades; independência e sobrevivência; prazer e satisfação; 

preenchimento da vida; utilidade; e valorização pessoal. Para alguns depoentes dos 

grupos focais, o trabalho pode motivar e estabelecer objetivos para a vida e representa 

ocupação, esforço mental, tarefas repetidas e exigência de ritmo.  

 Conforme Lund e Cmar (2020), o emprego é amplamente reconhecido como uma 

importante reabilitação, mas o fosso de emprego entre pessoas com e sem deficiências 

persiste, como é o caso das taxas de emprego mais baixas encontradas entre deficientes 

visuais, a execução de trabalhos de menor status, menores salários e menor jornada de 

trabalho. Isso revela a discriminação existente nas organizações civis e na sociedade em 

relação à competência profissional dos deficientes visuais, sendo ainda considerado um 

desafio para esses sujeitos o direito ao trabalho. 

 O desemprego está correlacionado com problemas de saúde físicos e mentais e 

pode ter muitas implicações sociais, emocionais, psicológicas e práticas adversas, como 

pobreza, depressão e baixa autoestima (SALLY FRENCH, 2017). Apesar da crescente 
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desconexão existente entre o crescimento econômico e o emprego, o trabalho continua a 

representar para muitos, um elemento de identidade e de reconhecimento social.  

 Alicia Alonso e Helen Keller discorrem sobre as barreiras para a inclusão no 

mercado de trabalho. Segundo elas, muitos são os obstáculos à efetivação do direito 

constitucional ao trabalho e este passa a ser visto como um entrave aos anseios e planos 

pessoais, gerando a frustração pela não concretização do mesmo. São preocupações 

relevantes quanto à desconsideração das capacidades e potencialidades individuais no 

processo de recrutamento devido ao mero cumprimento por parte do empregador da lei 

de cotas; a priorização dos candidatos com deficiências mais leves e que requeiram menos 

ajustes na empresa e a baixa oferta de cargos condizentes com as possibilidades de 

desempenho pelo deficiente visual. 

 

Eu acho que de fato a inclusão, na prática, se você for ver, não existe! 

Por quê? Muitos deficientes só são contratados para trabalhar por causa 
da cota. Se não fosse a cota, eu acho que não contrataria. E outro meio, 

concurso. Eu nunca vi nenhuma empresa assim, a maioria das empresas, 

contratar o deficiente pela capacidade dele, mas sim pela cota. [...] Eu 
acredito que eles procuram aqueles deficientes que tenham menos 

limitações possível, um surdo, ou alguém que tenha só problema no 

dedo. Agora um cego, você pode ver, é mais difícil. [...] Vamos pra uma 
lista de vagas de uma empresa: temos emprego pra deficiente, aí você 

chega, é jardineiro, é empacotador, e assim por diante... Não tem assim, 

alguma coisa que realmente dê pra um cego fazer. E também eu acho 

assim, vamos combinar também que tem muitas vagas de emprego pra 
deficiente, vamos dizer assim, que básica, né? Eles não dão um cargo 

mais alto. Por que será que não dão? Eu acho que não acreditam na 

capacidade de um deficiente trabalhar num RH, por exemplo (ALICIA 
ALONSO). 

 

A reflexão trazida por Alicia Alonso é uma demanda por direitos de acesso e 

permanência no mercado de trabalho e que permeia a reabilitação inclusiva. Ao 

considerarmos o trabalho elemento desse processo, reforça-se o anseio e também a 

necessidade de políticas públicas capazes de incentivar a entrada e permanência do 

trabalhador com deficiência no mercado de trabalho.  

Os instrumentos legais vigentes que compõem o arcabouço jurídico e normativo 

do sistema de cotas no ambiente de trabalho são: a Lei nº 8.213, de 1991, a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, e o Decreto nº 3.298, de 2000. Sob essa égide, a política 

nacional de cotas empregatícias para o acesso e a contratação de pessoas com deficiência 

no mercado formal de trabalho visa, por meio da ação afirmativa de reserva de um 

percentual determinado de vagas de postos de trabalho, em empresas públicas ou 
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privadas, reduzir as históricas desigualdades de oportunidades, proteger a dignidade 

humana e combater a discriminação e a segregação (SETUBAL; FAYAN; COELHO, 

2017; PICOLO, 2015).  

Conforme Barnes e Mercer (2010), decorrentes da segregação e do isolamento, o 

impacto das barreiras sociais, atitudes e práticas discriminatórias no mundo exterior não 

são totalmente percebidas pelas pessoas com deficiência até que ocorram tentativas de 

participar de atividades de grupos, a exemplo da transição estabelecida para o trabalho. 

Diante disso, é vital reconhecer a essência na qual as pessoas estão mais ou menos 

engajadas, a luta contra as barreiras para assumir e manter os postos de trabalho e o 

contexto em que o trabalho é realizado. Isso nos faz perceber que o entrave gerado pelo 

estigma, desconhecimento ou descaso para com essa temática reforça a invisibilidade e a 

segregação. É o que nos adverte Helen Keller: 

 

No nosso evento no ano passado na Escola de Música, todo ano nós 

temos o nosso evento, a gente mudou um pouco o tema do evento. Então 
não foi mudado totalmente, foi mudado uma parte. Então a gente 

colocou o ano passado falar sobre políticas públicas e foi chamado, eu 

não sei se foi gerente, quem foi, de uma empresa... E começou a falar 

sobre os deficientes, que tem e tal tal tal... deficiente físico, deficiente 
auditivo e simplesmente quando perguntado assim:  “e um deficiente 

visual?”, ele já achou que nós deficientes visuais não temos capacidade 

nenhuma de trabalhar lá. Ainda por final disse: “é, podemos até pensar 
em colocar pra trabalhar no depósito. O que um cego vai fazer num 

depósito? Me diga... os produtos enlatados tem como o cego saber? Eu 

já fiquei meio invocada. Eu acho assim supererrado essa forma que ela 

falou. Por quê, será que nós não temos capacidade? Será que a gente, 
cegos, ah tadinho do bichinho tem que ficar dentro de casa guardado 

num cativeiro. pra morrer ali e acabou-se? (HELEN KELLER). 

 

 Sob essa perspectiva o que se vive, na verdade, é uma inclusão aos moldes em que 

se privilegiam uns em detrimentos de outros, e que as deficiências mais acentuadas são 

marginalizadas e excluídas das possibilidades reais de prestar um trabalho salutar à 

sociedade. Muito dessa problemática é consubstanciado pelo estigma social da cegueira 

e pelo preconceito velado ou expresso àquele que perdeu a visão, traduzido em práticas 

que trazem apartações sociais e acentuam as desigualdades socioeconômicas 

secularmente estabelecidas e encarnadas no nosso meio. 

 Sally French (2017) afirma que é mais provável que pessoas com deficiência 

estejam em trabalho periférico e mal remunerado. Em um levantamento de vagas de 

emprego para contratação de pessoas com deficiência pelo mercado formal de trabalho, 
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Dutra et al. (2020) demonstraram predomínio de postos de trabalho que exigiam menor 

escolaridade, menor qualificação técnico-profissional e ofereciam baixas remunerações. 

Entre as profissões mais exercidas pelos deficientes visuais, se destacam os operadores 

de câmara escura, que atuam com revelação de filmes radiológicos, os operadores de 

produção, embaladores, atendentes de telefone, vendedores ambulantes e massagista 

(BOLONHINI JÚNIOR; 2004).  

 A dificuldade de participação da pessoa deficiente visual no trabalho não decorre 

necessariamente da falta de existência de leis e de fiscalização, mas da carência de ações 

e recursos que viabilizem a concretização daquilo que é prescrito dentro dos dispositivos 

legais. Nessa direção, Garcia (2014) identifica questões que favorecem a limitada 

presença dos trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho brasileiro: precária 

acessibilidade; persistência de estereótipos e preconceitos; a precária formação 

profissional; a inadequação da legislação e as questões culturais relacionadas à 

deficiência. 

 A concepção da naturalização social e organizacional que prevalece ainda hoje 

sobre o trabalhador com deficiência é a do desadaptado, desqualificado e desviante. Tal 

pensamento se traduz em processos seletivos de contratação excludentes quando há por 

parte do contratante expectativa de que o candidato com deficiência possa demandar 

adaptações pessoais ou ao ambiente de trabalho. Essas exigências de qualificação têm 

como plano de fundo a ideologia da normalização, os programas disciplinadores da vida 

social e o controle dos modos de ser dos sujeitos (GARBIN, 2016; CARVALHO-

FREITAS; MARQUES, 2009).  

 Uma pesquisa realizada em 2016 revelou que 65% dos gestores demonstram 

resistência para entrevistar e/ou contratar pessoas com deficiência e que 81% dos 

recrutadores contratam pessoas com deficiência apenas “para cumprir a lei” (I. SOCIAL, 

2016). Em contrapartida, uma vez empregados, 92% dos gestores avaliam positivamente 

o desempenho das pessoas com deficiência, e afirmam que as pessoas com deficiência 

têm desempenho equiparado aos demais. 

 Williams (2001) discute a necessidade de incorporarmos uma nova ética política 

do cuidado social para balancear as ocupações em muitas sociedades pós-industriais com 

a ética do trabalho remunerado. Para isso, ela propõe uma reconsideração da 

“interdependência", como um sustentáculo para a interação humana. De sorte que a 

interdependência considera todos e tudo em uma interação que depende mutuamente, ela 
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poderá em primeiro plano revelar o trabalho acessado holisticamente, incluindo o trabalho 

importante e historicamente negligenciado realizado por pessoas com deficiência visual. 

 

3.8 A MÚSICA COMO VIA PARA A REABILITAÇÃO 

 

Ao longo da história as pessoas cegas foram reiteradamente vistas como 

indesejadas, imperfeitas, improdutivas e incapazes de uma vida plena e livre, o que se 

refletiu em práticas de marginalização, extermínio, abandono, exploração ou 

encarceramento. Em outra via, soma-se a esse cenário, uma compreensão mais recente da 

sociedade de que alguns cegos são dotados de um sexto sentido, de aptidões especiais 

para a música ou capacidades extraordinárias de adaptação e superação, devendo provar-

se humano e produtivo, para poder pleitear o desfrute da sociedade (MOISES; 

STOCKMANN, 2020). 

A rigor, segundo Dycht (2016), não é uma verdade absoluta que todas as pessoas 

privadas da visão têm uma audição superior ou têm uma notável aptidão a gostar de 

música. No entanto, uma pessoa cega pode ser melhor em ouvir ou tocar música do que 

a maioria das pessoas normovisuais, pelo fato de não se distraírem facilmente com a 

aparência de outras pessoas (PARENS, 2017).  

Levando-se em consideração ao que Diderot, em 1749, em “Carta sobre os cegos 

para uso daqueles que enxergam”, escreveu ao enaltecer a real capacidade de 

aprendizagem dos cegos a partir das sensações e dos sentidos para além do visual 

(MOISES; STOCKMANN, 2020), e na ponte entre ocupação e trabalho, a educação 

musical e a música são práticas adicionais voltadas para a inclusão dos deficientes visuais 

que sobressaem nesta pesquisa, ao longo dos processos reabilitacionais criativos. Além 

de fomentar o intercâmbio cultural e social, potencializam aos sujeitos os sentidos do tato 

e da audição, reforçam a autoestima e contribuem para o bem-estar geral dos mesmos. 

 Em certos casos, como apontam Andrea Bocceli e Democritus, pode haver o 

favorecimento do reencontro do sujeito que perde a visão com a construção de novas 

pontes sociais de amizade, de valorização das potencialidades no desenvolvimento de 

novas habilidades e de competências comunicacionais, artísticas e intelectuais. Emerge a 

partir daí um leque de possibilidades criadoras para a reconstrução de sonhos, planos e 

metas de vida que conformam sentidos para a existência.  
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A música me ajudou muito na minha reabilitação. Porque eu nunca fui 

de conviver assim com a música E quando eu fui convidado pra fazer 
parte do grupo Esperança Viva [nota], foi onde eu fui cada dia 

superando. E até hoje ainda estou aprendendo através da música, 

através desse projeto. Eu tenho dificuldade, eu sempre digo, eu tenho 
dificuldade de tocar flauta, mas nunca deu vontade de desistir, só dá 

vontade de eu aprender todo dia um pouquinho [...] Estou aqui, toquei 

a minha vida pra frente, graças ao grupo Esperança Viva, o qual eu fui 

convidado a participar lá no Instituto de Cegos. E ainda não aprendi 
muita coisa, mas através desse convite e através do Esperança Viva, me 

deu vontade de voltar a estudar. Voltei a estudar, estou fazendo a 

faculdade de produção cultural e estou feliz (ANDREA BOCCELI). 
 

Eu até conquistei coisas que eu não conseguia quando eu era vidente, 

como fazer uma graduação tecnológica, voltar a estudar, participar de 
um curso de música, era a coisa que nem passava pela minha cabeça 

(DEMOCRITUS). 

 

A eclosão de práticas que as ações inclusivas incidem sobre as pessoas com 

deficiência tem consequências incalculáveis. Os ganhos incidem não somente na pessoa 

cuja vida é tocada, mas em todo o seu entorno familiar e comunitário. Nessa espiral de 

influências que a música é capaz de fazer emergir, Leonhard Euler enfatiza: 

 

No meu caso, como todos já sabem, a música etc., etc. Então gente, hoje 

eu tô muito feliz, no que eu tô, eu não digo satisfeito, porque perder a 

visão..., tô satisfeito com as coisas que eu vou fazendo, que eu vou 
adquirindo e assim, me sinto hoje uma pessoa feliz, independente, 

sabendo das minhas limitações ou desafios. Banda braille, depois de 

tanto tempo eu cantar em uma banda com vários instrumentos e 

pessoas, e o palco maior, e você tem como você ter... Mas hoje, graças 
a Deus, eu consigo.... Então depois de tanto tempo (LEONHARD 

EULER).  

 

A educação musical para pessoas com deficiência visual objetiva proporcionar ao 

participante a assimilação de conceitos como habilidades musicais gerais, as quais são 

utilizadas também no desenvolvimento das dimensões física, emocional, mental, social, 

estética e espiritual (SOARES, 2006). Nessa arena, os diferentes tipos de atividade 

musical ajudam na formação da identidade do indivíduo com uma deficiência adquirida 

ou congênita, na socialização e na construção de processos contínuos de autonomia, 

melhorias na qualidade de vida e no bem-estar (LOURO, 2006; VIANA, 2014). 

 Coutinho (2010) destaca que, para se estar incluído, além de espacialmente aceito, 

o sujeito precisa se sentir culturalmente acolhido. Nessa direção, a música funciona como 

elemento propulsor à inclusão, uma vez que é um veículo encorajador para a criação de 
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locais de convivência, para a construção de laços sociais, para enfrentar as raízes das 

desigualdades sociais e para contornar preconceitos (PINTO, 2019).  

 Além disso, o contato com a experiência musical é eficaz na diminuição da dor, 

da ansiedade e da depressão, e com isso, um recurso aliado à promoção da saúde física e 

mental (SIEDLIECKI; GOOD, 2006). É uma estratégia passível de utilização por 

profissionais de diversas áreas, inclusive da saúde (PORTUGAL NETA; PASSOS, 2019). 

Pois, conforme Helen Keller: “Quando sentia tristeza, começava a chorar aqui acolá, já 

começava a colocar músicas, louvores, pra poder começar a ouvir, cantar alto dentro de 

casa, pra eu puder expulsar essa depressão” (HELEN KELLER). 

 Como uma atividade social e de um fazer criativo, a música quando realizada em 

grupos reduz o isolamento e a passividade, aumenta a colaboração, favorece a identidade 

de grupo, o vínculo comum de resiliência, a comunicação, a cooperação e a coesão social 

(STENSAETH, 2013; ANDREWS, 2019; KOELSCH, 2010). Isso é particularmente 

relevante, pois as respostas à marginalização da deficiência na sociedade em geral 

permeiam o distanciamento das pessoas com deficiência, notadamente daquelas com 

deficiências mais severamente estigmatizadas, como é o caso da deficiência visual.  

Nos encontros semanais do Grupo Esperança Viva, ocorre o reforço de laços 

sociais, do espírito de ajuda mútua, de acolhimento, de solidariedade e de partilha: “Tô 

na Escola de Música já faz três anos. Não toco flauta com perfeição, mas estou no coral. 

E sou muito feliz assim mesmo com tudo, aprendendo um pouquinho a cada dia com 

todos e sou muito feliz estando aqui” (JANE POULSON). Esse contexto favorece maior 

reciprocidade nas ações coletivamente construídas, dentro e fora de sala de aula, a 

exemplo do que ocorre nos ensaios da flauta doce, na vocalização grupal, na hora da 

distribuição do lanche, num auxílio para uma atividade de higiene pessoal ou ao guiar a 

trajetória numa apresentação em um ambiente externo à universidade. 

 Por tudo isso, a música pode ser incluída em ações de promoção à saúde e tem um 

papel particularmente importante na reabilitação inclusiva, uma vez que esta favorece o 

desenvolvimento integral da pessoa com deficiência visual, a aprendizagem ao longo da 

vida, a diversidade cultural e a justiça social. Em contextos de grupos, são vidas 

compartilhadas, sentimentos de pertencimento a uma comunidade com deficiência, 

desafiando-se cotidianamente nas maneiras de fazer música, ao comungar dos problemas 

de mobilidade e acessibilidade que a sociedade reiteradamente produz. 
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4 CONHECENDO O INVISÍVEL: OS DESAFIOS À REABILITAÇÃO  

 

Nesta seção, procuramos estabelecer um entendimento dos resultados por detrás 

dos principais desafios revelados pelos sujeitos pesquisados ao longo dos seus processos 

reabilitacionais e que foram reiterados pelos mesmos. Secundariamente, objetivamos 

compreender o modo pelo qual a sociedade pode assumir-se como protagonista de 

mudanças sociais e coletivas em prol do direito à inclusão. 

As subcategorias aqui arroladas foram: o meio de tudo: acessibilidade para 

abertura de caminhos; fluxos de interdependência para uma comunicação inclusiva; e o 

estigma social: as marcas do invisível. 

 

4.1 O MEIO DE TUDO: ACESSIBILIDADE PARA ABERTURA DE CAMINHOS 

 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/2015, entende-se como 

barreiras qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos 

à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 

barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas 

comunicações e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas (BRASIL, 

2015). Para que as barreiras sejam suplantadas e possibilite a expressão das 

individualidades, sentidos e significados de vida  de cada um no entorno social, percebe-

se que a sociedade precisa urgentemente considerar a alteridade do outro como princípio 

articulador e compreensivo do saber das diferenças.  

 Com a acessibilidade assume-se, na atualidade, uma marca da diversidade e dos 

avanços de direitos por igualdade de oportunidades conquistados nas últimas décadas, 

mas ainda pouco praticada. É um leme que tenta nortear as ações em âmbitos públicos e 

privados, individuais e coletivos, para que um novo patamar de civilidade e justiça 

possamos alcançar.   

 A palavra acessibilidade é derivada do latim “accessibilitate”, utilizada para 

qualificar o que se pode chegar facilmente ou ainda, o que fica ao alcance (BRASIL, 

2006). O termo surgiu na década de 1940, para determinar a condição de acesso das 

pessoas com deficiência, juntamente com serviços de reabilitação e profissional para esse 

grupo (SASSAKI, 2009).  
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 No Brasil, a questão da acessibilidade foi tratada pela primeira vez em termos 

jurídicos e normativos na Emenda Constitucional nº 12, de 17 de outubro de 1978, ao 

assegurar às pessoas com deficiência a melhoria de sua condição social e econômica, 

garantindo educação especial; assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e 

social do País; proibição de discriminação; e, acessibilidade. Entretanto, sua eficácia ficou 

comprometida em razão da ditadura militar (PIOVESAN; SILVA; CAMPOLI, 2015, p. 

477). 

 A Lei Brasileira de Inclusão considera acessibilidade como: a possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive 

seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015). Nesse interregno, a 

acessibilidade é composta pela concepção de espaços, artefatos e produtos que atendam 

a todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura e confortável (FLÓ; MUCHALE, 2016). 

 Não apenas permite a liberdade de locomoção, como também de acessar ações 

rotineiras como estudar, trabalhar, ter lazer, esporte, saúde etc., além do gerenciamento 

de modo seguro e confiante dos rumos da própria vida, a esse exemplo: “Hoje se você 

anda nos bancos tem, né, aquelas coisas lá pra você andar, principalmente você tando com 

a bengala, já tem a questão do braille, se você quiser ir num elevador, num banheiro, você 

vai” (LEONHARD EULER). 

 A acessibilidade é antes de tudo um princípio, um direito a ter direitos e um dos 

meios para se alcançar a cidadania e a inclusão social (SETUBAL; FAYAN; COELHO, 

2017; LIMA; PINTO; PEREIRA, 2011). Ela tem uma vasta dimensão ao englobar desde 

as nossas atitudes até as demais adaptações necessárias para uma inclusão verdadeira. 

Nesse sentido, Sassaki (2019) apresenta a acessibilidade em sete dimensões igualmente 

importantes e complementares entre si: arquitetônica, comunicacional, metodológica, 

instrumental, natural, programática e atitudinal (Quadro 3). 
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Quadro 3 – As sete principais dimensões de acessibilidade 

Dimensões de acessibilidade Especificações 

1. Acessibilidade arquitetônica: acesso sem barreiras físicas construídas no 

interior e no entorno de edificações e nos 

espaços urbanos. 

2. Acessibilidade atitudinal:  acesso sem barreiras resultantes de 

preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações. 

3. Acessibilidade comunicacional:  acesso sem barreiras na comunicação, a 

qual pode ser: interpessoal ou face a face, 

falada, por escrito ou a distância.    

4. Acessibilidade instrumental:  acesso sem barreiras a instrumentos, 

ferramentas, utensílios e tecnologias 

utilizados na execução de atividades em 

quaisquer campos. 

5. Acessibilidade metodológica:  acesso sem barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas utilizados na execução de 

atividades em quaisquer campos. 

6. Acessibilidade natural:  acesso sem barreiras nos espaços criados 

pela natureza e existentes em terras e águas 

de propriedades públicas ou particulares. 

7. Acessibilidade programática:  acesso sem barreiras invisíveis embutidas 

em textos normativos, tais como: leis, 

normas de serviço, avisos, notícias, 

políticas da organização, manuais 

operacionais, regulamentos internos etc. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Sassaki (2019). 

 

 Atualmente, nas mais modernas políticas de inclusão social e de atenção não 

discriminatória a qualquer pessoa ou grupo de pessoas, encontra-se o conceito expresso 

por termos como o da acessibilidade integral ou acessibilidade universal. Essa nova 

perspectiva é sustentada por uma filosofia democrática que defende o acesso, passagem 

ou entrada num determinado local ou atividade de qualquer cidadão sem qualquer 

restrição devida ao sexo, idade ou à sua condição humana (CEBRIÁN, 2003).  

 Todavia, quando há dificuldades de enxergar, o enfrentamento da vida pode ser 

mais exigente, e quando as barreiras em atitudes gerais, legislação, estruturas sociais, 

culturais ou físicas não são removidas, há maior risco de solidão, de perdas de 
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oportunidades para o trabalho, educação, lazer, cultura e desporto, acarretando na via final 

comum da exclusão (BRUNES; HANSEN; HEIR, 2019; VON DER WEIDA, 2018); e, 

como nos alerta Helen Keller: “Piso tátil que eu conheça, que eu saiba, é pra poder o cego 

ser guiado, dentro de uma escola, que era pra ser em todos os lugares, né, e pra falar a 

verdade, quase não é em lugar nenhum”.  

 Piso tátil, segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), é aquele caracterizado por textura 

e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-

guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa 

visão (ABNT, 2015, p. 5). A disponibilização de piso podotátil e em alto contraste em 

espaços de uso coletivo, públicos ou privados, é garantida pela Lei Brasileira de Inclusão, 

juntamente a adequações de acessibilidade universal que incluem reformas para 

eliminação de barreiras arquitetônicas, instalação de rampas de acesso, elevadores, 

corrimãos, sinalização tátil com informação ampliada, e tamanho adequado para pessoas 

com baixa visão (SETUBAL; FAYAN; COELHO, 2017). 

 Desse modo, sem a acessibilidade em seus diversos contextos e cenários, a pessoa 

com deficiência vivencia um maior isolamento e apartação de relações sociais, produção 

de sentidos e de florescimento. Percebe-se, portanto, que existem acessibilidades que são 

mais ou menos acessíveis aos seus destinatários conforme suas condições econômicas e 

financeiras, seus interesses particulares e enfrentamento nos contextos particulares de 

vida atreladas aos interesses governamentais e à conscientização comunitária. 

 O que percebemos amplamente no Brasil são cidades construídas que cresceram 

sem planejamento urbano adequado, desrespeitando as bases da acessibilidade universal 

em franca violação do direito de ir e vir, em rotas públicas desniveladas e com intensos 

obstáculos no percurso. A tarefa de transformar essa consciência para o uso compartilhado 

dos espaços por todos é o desafio que se apresenta aos governantes e membros da 

sociedade em geral.  

 Isso envolve, entre outros aspectos, a efetivação de mecanismos legais de 

fiscalização, a execução de calçadas planas e sem desníveis ou degraus, a destinação de 

recursos para padronização de obras com a utilização de materiais adequados ao uso por 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, o rebaixamento das faixas para 

travessias, a sinalização sonora nos semáforos localizados em vias públicas de grande 

circulação ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, a sinalização tátil direcional 

e de alerta no piso com revestimento antiderrapante, a instalação de corrimão nas escadas, 
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e mobiliário urbano com desenho universal, de acordo com as normas técnicas da ABNT 

(BRASIL, 2006; ABNT, 2015).  

 A necessidade de ouvir as vozes das pessoas com deficiência a respeito de todos 

os seus direitos, sob o lema “Nada sobre nós sem nós”, consagrou-se em vários 

documentos legais nacionais e internacionais, norteando o arcabouço de uma nova 

estrutura social. Assim, a disposição de fazer prevalecer a manifestação das vontades 

capitais dos protagonistas envolvidos permitiu que nos últimos anos um número cada vez 

maior de pessoas com deficiência pudesse alcançar uma vida mais livre e independente 

(PICOLO, 2015; SETUBAL; FAYAN; COELHO, 2017).  

 Com isso, estratégias que visem promover a participação social e a acessibilidade 

de populações com deficiência visual podem ser benéficas para melhorar a sensação geral 

de bem-estar desses indivíduos (BRUNES; HANSEN; HEIR, 2019). Esse ponto de 

ignição é fundamental na reabilitação, na mitigação da dependência, na participação mais 

ativa das pessoas com deficiência em sociedade, no aumento da sua autoestima e de sua 

qualidade de vida (FARIA, 2016).  

 Para o alcance da acessibilidade, o poder público, a iniciativa privada, as pessoas 

com deficiência e toda a sociedade organizada, são artífices na co-construção de mundo 

mais humano e inclusivo, tornando o mandamento legislativo em ato praticado. Que as 

políticas sociais e as leis contenham disposições que desobstruam as barreiras à 

acessibilidade, e que não existam obstáculos como escadas ao invés de rampas ou 

elevadores; ou um sistema de mobilidade urbana inacessível, o que inclui os transportes 

públicos e suas plataformas de acesso. Em última análise, todos se beneficiam, deficientes 

ou não, de práticas acessíveis, uma vez que podem trazer praticidade, agilidade, 

autonomia e liberdade em ações cotidianas. 

 

4.2 FLUXOS DE INTERDEPENDÊNCIA PARA UMA COMUNICAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

 A comunicação humana é um elemento fundamental “à transmissão de formas 

simbólicas e ao compartilhamento de significados comuns, e é a força motriz 

impulsionadora e transformadora da relação que os sujeitos estabelecem com os lugares 

e espaços, lugares e não lugares (REIS, 2013). Juntamente com a afetividade e a 

socialização, a comunicação é instrumento essencial e basilar para o estabelecimento de 

interações sociais das pessoas com deficiência visual (ACIEM; MAZZOTTA, 2013). 
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Todavia, frequentemente tais pessoas encontram-se em situação de maior desvantagem 

devido a sistemas sociais de comunicação inadequados e inacessíveis (BARTON, 2008). 

 Por meio de gatilhos pessoais, situacionais ou ambientais, ter uma deficiência 

visual afeta negativamente a comunicação entre intercomunicantes numa relação que se 

estabelece entre familiares, no sistema educacional, no trabalho, na comunidade, nos 

serviços de saúde e de reabilitação. Assim, a possibilidade de se comunicar com um 

interlocutor diretamente de maneira fluida e eficaz é afetada, o que pode ocasionar 

dificuldade em realizar plenamente certas atividades e contribuir para fracassos 

relacionais e terapêuticos (ONCE, 2011; HEINE; BROWNING, 2002).  

 Os participantes levantaram situações de falhas na comunicação ao frequentaram 

ambientes de saúde, de rua, repartições públicas ou privadas, denunciando atitudes em 

que o interlocutor se dirige ao acompanhante ou reclama da ausência deste quando não 

está presente. Em outras situações existe uma falsa concepção de incapacidade do 

deficiente visual para conduzir sua vida, por parte do atendente, revelando omissão, 

desconhecimento ou ignorância, como mostram os relatos: 

 

Já aconteceu de eu chegar numa clínica pra ser atendido, quando a 
recepcionista me chamou tava com a minha ficha e ela disse que minha 

filha podia assinar por mim. Então eu disse: não, a minha filha é só a 

minha acompanhante, o paciente aqui sou eu, tá aqui o meu guia de 

assinatura que foi uma coisa que eu nunca me separei. Eu disse: eu perdi 
a minha visão, mas não fiquei analfabeto (ANDREA BOCCELI). 

 

Quando nós chegamos principalmente em ambiente de saúde, já 
esbarramos ali na recepção. Quando a gente vai se dirigir na recepção e 

se identificar, a pessoa não se dirige a você, se dirige a quem está ao seu 

lado... ah, ela veio pra que médico? As pessoas sempre se dirigem a 

quem está ao seu lado pra essa pessoa responder por você, como se você 
fosse um ser incapacitado que não soubesse responder por si próprio. 

Eu geralmente vou com a minha mãe e eu digo: “fique calada que eu 

respondo por mim”. Às vezes ela responde, aí eu brigo com ela. E às 
vezes me dirijo à pessoa e digo: “eu sou apenas deficiente visual, o 

restante funciona perfeitamente. Pode me perguntar porque a melhor 

pessoa pra responder sobre mim sou eu mesma. Então pergunte a mim”. 
Então assim, esse preconceito a gente já encontra ali nessa parte da 

recepção (DORINA NOWILL).  

 

Eu estava indo pro banco, uma pessoa veio passar por mim, aí eu estava 
junto com a minha esposa, aí ele disse: ei, fale pra ele aí afastar um 

pouquinho (JORGE LUIS BORGES).  

 
Outro dia eu disse até assim, “quando eu for pra um médico, que ele se 

dirigir à pessoa que está comigo, aí vou dizer: ‘pode responder, ela sabe 

tudo o que eu sinto, vou ficar calada’”. Não perguntam nada a gente 

(ANNE SULLIVAN). 
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E tem gente que ainda pergunta: olha pra minha esposa e diz: “ei, ele 
escuta?” (LEONHARD EULER). 

 

A vulnerabilidade da pessoa com deficiência visual também passa pelas 

construções sociais. É o caso de políticas de identidade que produzem e reforçam práticas 

sociais de manutenção de certos tipos imutáveis de identidade, como o do fraco, inválido, 

incapaz, submisso ou irresponsável. Não importa o quanto os sujeitos intencionem sair 

de certas situações, eles são presos e incapazes de se realizar e se assumir como pessoas 

(WAGNER, et al., 2020).  

Na política identitária, a comunicação expressa-se como uma estratégia utilizada 

pelos sujeitos para construir seus lugares de fala, as interações sociais, a luta pelo 

reconhecimento moral e a necessidade de pertencer, subvertendo em certos modos os 

valores sociais arraigados culturalmente. Quando não há ação comunicativa para com 

aqueles que são oprimidos, a desigualdade e as injustiças se fortalecem e prevalecem 

(WAGNER, et al., 2020). Quanto a isso, alguns debatedores adicionam: 

 

Meu tio me colocou lá no balcão, cheguei lá, mostrei minha carteirinha 

e tal, e a mulher disse: “cadê seu acompanhante?”, eu disse: “ela não 

veio hoje não”. Mulher, como é que eu vou poder saber das coisas se só 

veio você? Eu disse: “agora pronto, eu não tenho boca não pra falar 
não? o problema é: eu tenho boca, eu sei falar, o que você me perguntar 

está aqui eu respondo a você agora”. Aí quando eu cheguei na sala do 

médico, ele disse: “cadê sua mãe?”, eu disse: “ela não pôde vir hoje”. 
“Mas Helen Keller, você não pode vir só por que como é que eu posso 

dar o laudo?”. “E eu não tô aqui não?” (HELEN KELLER). 

 
Às vezes eu fico pensando: meu Deus por que as pessoas fazem isso? 

sei lá, tipo a gente é cego só, cego! não tem outros problemas. a gente 

pode responder normalmente. a gente fala, a gente anda, a gente sente, 

a gente tem sentimento, a gente não é robô. Mas sabe qual o problema 
também que eu acho disso tudo, é porque realmente, infelizmente, ainda 

tem cegos ou deficientes em geral, que se portam como coitados. Então 

essa parte que acaba com o progresso dos que vêm tentando (ALICIA 
ALONSO). 

 

Como nós andamos muito com alguém, um vidente, no caso, a outra 
pessoa que se dirige não se dirige a nós, se dirige a um que está ao nosso 

lado, Se vamos a um consultório médico, a recepcionista pergunta: “a 

qual é o nome dela?”. É como se nós fôssemos também deficientes 

mentais, não é? Eu assim, eu me sinto muito mal porque é como se a 
gente, eu não sei falar sobre mim? Precisa perguntar ao outro? Eu falo, 

a minha única deficiência é a visual. É em todo canto. Eu falo pelos 

cotovelos, não precisa se dirigir ao outro. Aí muitas vezes as pessoas 
pensam que além da deficiência visual nós também temos algum 

problema mental, não é? É como se a gente não pudesse responder por 



Reinvenções na vida de pessoas com deficiência visual 78 
 

nós. Tem sempre o outro que tem que tá ali pra poder falar por nós. 

Quem melhor pra falar de mim do que eu mesma? Não precisa o outro, 
né. E eu me irrito muito. Aí quando a gente se irrita a gente é visto como 

ignorante. “ah, você é muito ignorante, tem a pessoa aqui pra lhe ajudar 

e você não aceita”... né, enfim [...] (DORINA NOWILL).  
 

Essa questão do atendimento na saúde... eu sempre fui pra um médico 

só da unidade básica, no Onofre Lopes. E as pessoas se espantam se 

você chega só. A dificuldade que a gente encontra é justamente quando 
você tá lá, as pessoas não têm um treinamento para lidar com um 

deficiente. Eu recebo um tratamento muito bom em alguns aspectos, 

mas em outros fica deficiente [...] Por que as pessoas tratam você desse 
mesmo jeito, né: “ele tá em jejum?”. Aí pergunta a idade, muitas 

experiências são nesse sentido, se dirigirem apenas para o 

acompanhante (DEMOCRITUS). 

 

 Martins et al. (2015), atribuem falhas de comunicação à insegurança, o 

distanciamento, a hostilidade e o despreparo da equipe de prestadores como fatores 

agravantes ao intercâmbio comunicacional eficaz. Com base nisso, o estigma, as relações 

pautadas pelo poder biomédico e pela violência institucional permanecem como 

importantes fatores que interferem para um cuidado efetivo à saúde de pessoas com 

deficiência no SUS (VIEIRA; FAVORETO, 2015).  

 Num estudo de reações na população em geral, Silván-Ferrero (2008) relata que a 

interação com pessoas com deficiência provoca mais ansiedade e, portanto, um maior 

desejo de terminar a interação o mais rápido possível. Isso se relaciona ao fato de que 

numa comunicação é comum o uso de certas nuances oculares que podem ser excludentes 

para pessoas com deficiência visual, como fazer contato visual e a ênfase em expressões 

faciais e linguagem corporal (BOLT, 2005),  

 Com efeito, as interações interpessoais e à comunicação, seja em conversação 

direta ou por meio de mensagens escritas ou não verbais estão Entre as maiores 

necessidades de reabilitação para as trocas sociais de sujeitos com deficiência visual 

(LEEUWEN et al., 2015). De sorte que para esse grupo populacional, a adoção bilateral 

de melhores estratégias de comunicação e conscientização permitem diminuição das 

disparidades de saúde e dos problemas psicossociais como baixa da autoestima, 

depressão, tédio e solidão, que contribuem para o isolamento e afastamento do convívio 

social  (SHARBY; MARTIRE; IVERSEN, 2015; MEDEIROS et al., 2017). Assim, os 

profissionais de saúde e reabilitação devem estar cientes dos desafios específicos da 

pessoa com deficiência visual e da importância de uma boa comunicação e informação. 
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Segundo Vygotski (1997 apud SCHLINDWEIN, 2008), o cego ao mesmo tempo 

que experimenta a contradição de limites em relação ao espaço, vivência em potência, a 

possibilidade através da linguagem de uma comunicação completa e absolutamente 

adequada e de uma compreensão mútua com os videntes.  

No entanto, para que isso ocorra, uma comunicação compreensiva e afetiva 

precisa se estabelecer para que garanta a acessibilidade comunicacional. 

 Acessibilidade é ter acesso a todo e qualquer espaço, seja físico ou de 

comunicação (ABNT, 2004). Acessibilidade comunicacional, por seu turno, refere-se à 

desobstrução das barreiras de comunicação interpessoal, escrita e virtual (SASSAKI, 

2009). A acessibilidade afetiva, por sua vez, diz respeito às relações interpessoais 

cotidianas de encontros nos quais a comunicação, em sentimentos e em afetações, por 

meio de todas as possibilidades de experiências com o outro, se faz presente 

irrestritamente, através de olhares acolhedores no sentido da escuta ativa e atentos às 

singularidades inerentes de cada ser (PESSOA, 2019). 

 Para Morin (2000), a compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação 

humana. Esses atributos da comunicação e da compreensão, além de serem 

imprescindíveis à socialização entre as pessoas, são instrumentos indispensáveis para 

uma assistência qualificada (MEDEIROS et al., 2017). 

 Melhorar fundamentalmente a qualidade dos cuidados aos usuários com 

deficiência visual requer respeito as suas preferências, necessidades e valores (IEZZONI, 

2006). Desse modo, a melhor forma de alcançar o atendimento qualificado é investir no 

relacionamento entre usuário e os prestadores, empoderando o sujeito que busca o 

cuidado sobre a sua condição e capacitando os profissionais que os atendem.  

 A falta de abertura ao diálogo, a indisposição em ajudar aliados ao despreparo para 

lidar com a diversidade humana por parte da sociedade, notadamente nos serviços 

públicos ou privados que frequentam, são reiterados por Leonhard Euler, Jorge Luís 

Borges, Democritus e Dorina Nowill. Segundo eles, além da capacitação, é fundamental 

o envolvimento e a sensibilização à diferença pelos prestadores dos serviços 

frequentados, como se seguem: 

 

Já passei por umas situações meio desagradáveis. Que a gente chega pra 

se consultar lá na clínica ou num local lá e eles colocam aquelas pessoas 

lá e elas não dão nem a mínima pra você, acredita? Você chega lá, aí 
tem aquelas pessoas que marcam a consulta lá... o cara não tá nem... 

não responde as perguntas direito. Uma vez a gente passou porque eu 

fui marcar uma consulta e ele disse que não tinha consulta, ele já foi 
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logo dizendo ele já foi dizendo e andando: “não tem consulta aqui”. A 

sorte que a gente conhecia umas pessoas lá na clínica lá e a mulher 
disse: “tem, tem consulta sim pra doutor tal”. Ficou feio pra ele, ou seja, 

ele levou uma chamada na frente da gente. Ou seja, eles atendem 

quando querem, essas pessoas não têm respeito pela gente no local de 
saúde. Então são essas coisas que seria bom que tivesse uma pessoa que 

recebesse a gente bem e soubesse também dar as informações precisas 

(LEONHARD EULER). 

 
Eu acho que devia ter um “Eu posso ajudar?” em todos os postos de 

saúde pra gente. Porque a gente tá brigando pela independência, para 

ser incluído, mas se a gente olhar direitinho até um vidente quando 
chega num órgão público ele precisa de um “Eu posso ajudar?” lá, e pra 

gente devia ter. Eu fui uma vez pro hospital sozinho, não sei se foi sorte 

e tudo, mas eu encontrei uma pessoa que me levou na sala de 
computadores, me levou no médico, me acompanhou total. Eu acho que 

deveria ter (JORGE LUIS BORGES). 

 

Em nosso meio, encontramos diuturnamente organizações sociais pouco sensíveis 

à diversidade humana e que propagam a ideia de homogeneidade entre os seus integrantes 

como um valor perseguido, discriminando todos aqueles que se situam fora dos esquemas 

habituais de normalidade. Em contraste, o modelo da diversidade posiciona a deficiência 

como um aspecto central e valorizado da identidade de uma pessoa (ANDREWS, 2019).  

Com isso, a diversidade nos parece um conceito muito mais democrático e 

inclusivo do que a normalidade, já que a diversidade se aplica a uma gama muito mais 

ampliada da população, ao passo que a normalidade, em linhas gerais, nega, restringe  e 

aparta o anormal, a exemplo do que se segue: 

 

Eu acho assim, é uma falta de tempo, é uma falta de paciência, é uma 
falta de querer ajudar. [...] Que tivesse pessoas preparadas, orientadas 

em como chegar. Eu acho que não é só uma pessoa específica, mas 

pessoas capacitadas, orientadas, para todos os profissionais, 
independente da função que ele exerça. Por que já pensou se você vai 

numa clínica e aquela pessoa não está lá, como é que você vai fazer? 

(DORINA NOWILL). 
 

Não há uma formação específica para isso, todos os que estão ali devem 

estar preparados para isso. [...] Desde o segurança, quem atende lá o 

exame, o médico, devem estar preparados para isso, todos os 
profissionais tem que estar capacitados pra essas possibilidades. É uma 

coisa que é pra acontecer naturalmente. E quando a gente vai também 

conquistando as coisas, se prepare porque as pessoas vão também ver 
com esse olhar. Não adianta você tá esperando que as pessoas não vão 

prestar socorro toda hora. É preciso às vezes se pronunciar e dizer: “eu 

preciso de ajuda” (DEMOCRITUS). 
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 Favretto, Carvalho e Campos (2008) também se preocuparam com a dificuldade 

de comunicação com deficientes visuais pelos profissionais de atenção à saúde e 

indicaram como fundamental e necessária a aquisição de novos saberes e ferramentas por 

parte dos atores envolvidos no atendimento a esse público. Esse passo propicia a 

superação dos preconceitos e facilita a socialização e a informação, além da educação em 

saúde dessa clientela para uma melhor qualidade de vida.  

 A formação acadêmica ou continuada desses profissionais é frequentemente 

insatisfatória, repercutindo em práticas cotidianas não acessíveis para as demandas das 

pessoas com deficiência e a insatisfação destas com os cuidados recebidos. No entanto, a 

maioria dos profissionais envolvidos no atendimento aos deficientes visuais menciona a 

existência de condições factíveis para a melhoria dos cuidados oferecidos (FAVRETTO; 

CARVALHO; CAMPOS, 2008).  

A necessidade de uma formação de graduandos da área da saúde que contemple 

disciplinas e conteúdos que abordem os aspectos biopsicossociais da deficiência e da 

reabilitação em uma abordagem interprofissional longitudinalmente em seus currículos, 

é sinalizada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 

2010b). O desenvolvimento de competências e habilidades provedoras de empatia, 

melhoria na comunicação, quebra do estigma e minimização das barreiras sociais às 

pessoas com deficiência, capacita os estudantes para a consciência social, a identidade do 

futuro profissional, e a prestação de uma atenção integral, mais humanizada e inclusiva 

voltada a esse público (CASTRO et al., 2018). 

A acessibilidade comunicacional envolve também o desmonte de barreiras à 

informação visual, como as colocadas em letreiros, murais, faixas cartazes, impressos ou 

painéis. Andrea Bocceli compartilha de sua experiência ao se deparar com um ponto de 

atenção onde as informações visuais não são acessíveis ao seu modo de perceber o mundo 

sem a participação majoritária da visão, prática esta amplamente difundida pelos mais 

diversos ambientes que frequentamos cotidianamente: 

 

No serviço de entrega de medicamentos que eu frequento, ele não tem 
um atendimento muito adequado. Uma das primeiras vezes que eu fui 

lá, eu sei qual é o transporte que eu entro pra chegar até lá, e eu fui só... 

quando cheguei lá, primeiro, o painel não é adequado pra cego. A moça 

que me entregou a senha, disse assim: “é senha tal”. Eu disse: “tá bem”, 
e fui aguardar o chamado. O painel não diz nada. Só faz uma zuada, aí 

aparece o número lá. Mas pra um cego, ele vai ver o número? Não! Isso 

já foi em 2018. Procurei o diretor, falei com ele e disse a ele que aquele 
painel não tava adequado pra cego (ANDREA BOCCELI).  
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 Uma estratégia transformadora a ser adotada por todos voltada à recepção da 

pluralidade humana em seus diversos contextos de existência nos mais diversos locais e 

serviços, é a da acessibilidade atitudinal. Acessibilidade atitudinal, conforme Sassaci 

(2009), refere-se às atitudes humanas nas quais os preconceitos, estigmas e 

discriminações estão em comportamentos humanos para com pessoas com deficiências 

em geral. Relaciona-se à mudança de velhos hábitos e atos, e para tanto requer respeito e 

acolhimento ao contemplar aspectos relacionados às ações de comunicação, 

administração, formação de funcionários, entre outros (CAMILLO CIANTELLI et al., 

2017; PONTE; SILVA, 2015; PRATES, 2016).  

 Atitudes em relação às pessoas com deficiência que representam os valores e as 

crenças, são rotineiramente apresentadas pelo que é falado ou evitado em uma conversa. 

A falta de acessibilidade atitudinal é exemplificada por Andrea Bocceli, que mesmo com 

a dupla deficiência visual e física e sendo idoso, desloca-se livremente aos mais diversos 

locais para atendimentos e se depara de modo repetitivo com o que segue:  

 

O atendente, a pessoa que me atendeu no guichê, depois de eu perguntar 
a muita gente o número da senha e tal, ele me atendeu achando que eu 

era só deficiente físico, e eu calado lá na minha.... então ele disse, botou 

na mesa: “assine aqui”!”. Eu disse: “pois não, dê licença só enquanto 

eu tiro o meu guia de assinador, que eu não me separo dele”. Aí ele 
disse: “o senhor é cego?” – Sou! – “Mas o senhor também é deficiente 

visual?” – Sou! – “Mas isso é um absurdo! Como é que pode, o senhor 

não tem filho, não tem mulher, não tem neto, e anda só!” – me deu um 
carão daquele bem dado! Eu dei uma respirada e disse a ele: “deixe eu 

lhe fazer uma pergunta, me responda: existe alguma lei no nosso país 

proibindo um deficiente visual e físico andar só? Se souber me diga! 

Porque eu não gosto de ser desobediente à lei. Se tiver essa lei, por favor 
me avise” (ANDREA BOCCELI).  

 

 De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), a sociedade, o estado 

e a família têm o dever de assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos direitos à 

acessibilidade, à comunicação, à informação, à saúde, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência comunitária, dentre outros. Tais direitos possibilitam a condição 

de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços urbanos ou rurais, o 

que inclui as edificações, os transportes, a informação e a comunicação, bem como de 

outros serviços e instalações abertos ao público, de uso coletivo, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Isso torna todos, cidadãos com deficiência ou 
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não, coatores incumbidos de garantir uma sociedade inclusiva e sem barreiras para o 

desfrute de suas relações. 

 Alguns princípios básicos podem colaborar com uma perspectiva comunicacional 

consciente, acolhedora e inclusiva em um atendimento, reduzindo eventuais disparidades: 

evitar impedimentos por suposições valorativas preconcebidas; perguntar à pessoa com 

deficiência sobre suas necessidades e preferências individuais, reconhecendo o direito à 

autonomia e autodeterminação; colocar-se disposto à escuta atenta às queixas ou 

expectativas particulares; priorizar sempre que possível a confidencialidade e a 

privacidade, colocando o sujeito no centro da conversa; ter consciência social da 

multiculturalidade existente na vida humana e a necessidade de considerar cada pessoa 

como singular e incomparável, evitando condutas padronizadas; valorizar métodos 

alternativos de comunicação como por meio de recursos de tecnologia assistiva, como 

materiais digitalizados ou gravados em voz, sem perder a essência da conduta sensível e 

humanizada para construção de parceria significativa; ter compaixão e empatia, ao 

assumir o papel do outro, elementos vitais  para uma compreensão e satisfação facilitadas 

na interação (IEZZONI, 2006; MARTINS et al., 2015; TORRES; MAZZONI; MELLO, 

2007; ROBEY et al., 2013; MILLER, 2013). 

 

4.3 ESTIGMA SOCIAL: MARCAS DO INVISÍVEL  

 

 As emoções negativas sobre as pessoas com deficiência povoam o imaginário dos 

não deficientes e sustentam a hegemonia das sensibilidades capazes (CAMPBELL, 

2010). A gênese social desses sentimentos tem considerável guarida em valores sociais 

arraigados em nossa cultura, nos lares e por onde frequentamos e se expressam por meio 

do estigma. Consoante Hatzenbuehler e Phelan (2013), o estigma parece ter uma 

influência corrosiva na saúde, em grande parte devido à ruptura e à alteração de uma 

miríade de sistemas – institucionais e comunitários (recursos e condições materiais), 

interpessoais (relações sociais) e intrapsíquicos (autoestima, comportamentos de 

enfrentamento).  

 Um estigma é uma “marca” nascida por uma pessoa que possui características 

rotuladas como indesejáveis, por se desviar de uma norma social como definido pela 

sociedade em que a pessoa vive (LINK; PHELAN, 2001). Os estigmas podem ser um 
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status socioeconômico da pessoa, marca de nascença, doença mental ou deficiência como 

prosopagnosia ou cegueira (JONES et al., 1984 apud PENDLETON, 2019).  

Estudos sobre o desvio e o estigma foram desenvolvidos paralelamente ao que se 

constituiu como sociologia do desvio, com contribuições do interacionismo simbólico e 

da escola de Chicago. Representante importante dessa construção é Erving Goffman, 

autor de célebres trabalhos publicados na década de 1960. Esse autor aprofunda o estudo 

do estigma nas interações sociais e simbólicas de um ponto de vista comparativo a fim de 

promover generalizações sobre o comportamento humano, e tentando responder em que 

medidas as forças sociais estão tendo impacto na construção da sociedade. Suas pesquisas 

versam sobre a micropolítica das relações sociais e contribuem para o emergir de um 

pensamento pós-moderno.  

 Goffman (1988) adota a noção grega de estigma, que se referia aos sinais corporais 

pelos quais se queria evidenciar com profundo desdém o baixo status moral de quem os 

apresentava. O estigma se perpetua como valor na sociedade a partir da difusão de um 

conjunto de parâmetros de normas sociais que se revelam como ideais de normalidade e 

apartam os desviantes do convívio.  

Os principais tipos de estigma apresentados são: as abominações do corpo ou 

deformidades físicas, os fracos de caráter como as pessoas com distúrbios mentais ou 

vícios; e os estigmas de raça, nação e religião, que podem ser transmitidos geneticamente 

(GOFFMAN, 1988). Desse modo, o estigma se apresenta como uma linguagem de 

relações social e historicamente construída, motivada pela engrenagem societária e que 

envolve a dinâmica das pessoas em grupo. Assim, o autor busca reconhecer em que 

medida a linguagem de relações produz identidade, proporcionando pensar saúde, doença 

e ativismo, e como lidar com esse processo ambíguo de aceitação e evitação, contraste na 

interação social em um conjunto de circunstâncias observáveis. Uma proposta de 

taxonomia dos diversos tipos de estigma é apresentada por Bos et al. (2013) (Quadro 4).  
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Quadro 4 – Taxonomia dos tipos de estigma 

 

Normalidade 

 

........................................................................ Deficiência 

 

Pessoas em 

situação de 

esterilidade, 

ostomia, 

mastectomia, 

daltonismo, 

diabete, 

vivendo com 

HIV etc.  

 

Pessoas surdas, 

pessoas com 

baixa visão ou 

com visão 

unilateral, 

pessoas cegas 

sem atrofia do 

globo ocular, 

pessoas mudas 

etc.  

 

Pessoas cegas 

com atrofia do 

globo ocular, 

pessoas com 

hemiplegia, 

pessoas com 

deficiência 

intelectual 

leve, pessoas 

com 

sofrimento 

mental, pessoas 

com 

deficiência 

física leve etc.  

 

Pessoas com 

amputação 

total ou parcial 

de membros 

superiores ou 

inferiores, 

pessoas com 

paralisia 

cerebral, 

pessoas com 

tetraplegia, 

pessoas com 

paraplegia, 

pessoas com 

nanismo etc.  

 

Pessoas com 

deficiência 

intelectual. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Bos et al. (2013).  

 

Desse modo, as pessoas com alguma deficiência visível passam a ser 

representadas no imaginário social pelas suas marcas corporais, e com isso sofrem as 

consequências das múltiplas formas de segregação e a subsequente perda do seu lugar na 

hierarquia social. Assim sendo, não por acaso, a estigmatização faz parte da imbricada 

teia das relações sociais e é propagada aos “com deficiência” por meio dos valores 

culturais arraigados em cada cultura, ancorada no processo de socialização dos 

indivíduos.  

A normalidade tem um significado que demarca uma arte de seguir preceitos e 

corrigir erros e delimita o corpo e a identidade normais. Vistos como ideologias para a 

criação do corpo defeituoso ou anormal, norma e normalidade passaram por mudanças 

conceituais por intermédio da estatística nos séculos XVIII e XIX, constituindo-se na 

abordagem médica que classifica as pessoas por sua lesão, descartando outras 

possibilidades de compreensão – sociológica, cultural, histórica (OLIVEIRA et al., 2016).  

 Freitas e Rocha (2019) refletem que dentre todas as deficiências, a deficiência 

visual sobressai como a de maior inclinação para vitimização social pela negação, assim 

como a de menor favorecimento na aferição de potencialidades individuais. Essa marca 

cultural e simbólica ocorre pelo fato de que quanto mais uma cultura valoriza a visão, 
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mais tende a depreciar as pessoas que não veem (MARTINS, 2014), e se traduz nos modos 

particulares de encarar o desafio da perda de visão para si e aos que estão próximos.  

 Assim, as pessoas que vivem com as manifestações únicas da cegueira aprendem 

a conviver com as circunstâncias de maneiras muito específicas e diversas:  

 

Nos veem apenas como deficiente, você é só o deficiente. É como se 

você não tivesse mais habilidade pra nada. Como se a visão fosse o 

todo, né, e assim, pronto, perdeu a visão acabou o mundo, é 
incapacitando, você não serve mais pra nada, é melhor você ficar quieto 

no seu canto, que você não vai mais dar conta de nada. Como se nós 

não tivéssemos outras habilidades a desenvolver (DORINA NOWILL).  
 

 Quanto às repercussões para a vida do sujeito acometido pela estigmatização, ela 

muitas vezes leva à diminuição da autoestima e sentimentos de controle sobre a vida e as 

escolhas, que podem contribuir para o aparecimento de raiva, ansiedade e depressão 

(CORRIGAN; WATSON, 2002; SIQUEIRA; CARDOSO, 2011). Em decorrência, elas 

são forçadas a sentir tristeza, passividade, submissão ou automarginalização e renunciar 

ao controle de suas próprias vidas (DYCHT, 2016).  

 Geralmente, existe uma suposição subjacente de que as pessoas com uma 

deficiência adquirida são responsáveis pelo que aconteceu com elas, com fundamento no 

mito de que a deficiência é inerentemente negativa e a expressão de uma tragédia pessoal 

(ANDREWS, 2019). Essa atitude se nutre do modelo moral ou religioso de deficiência, 

que concebe a cegueira como resultado da falta de valores morais e da não observância 

de preceitos religiosos, seja por parte da pessoa, por sua família ou pelo grupo a que 

pertence e, portanto, uma punição por pecados espirituais cometidos (RETIEF, 2018; 

WHITBURN; MICHALKO, 2020).  

 O fenômeno da negação por parte do outro pode dificultar severamente a 

reabilitação e a inclusão, tanto pela interdição que se estabelece em processos de 

microagressões quanto pelo arquivamento de rotas emancipadoras. É o que Helen Keller 

esclarece:  

 

Muitas vezes no corredor, sentavam-se no chão o pessoal lá, os alunos, 
esticavam a perna no chão e ficavam lá, e eu querendo passar. Eu não 

tinha como passar porque os alunos estavam ali. Teve vezes que a gente 

foi passar e a gente não sabia que tinha ninguém no meio. e 
simplesmente a gente caiu. Porque o pessoal que ficava ali e não 

avisava: “tô aqui no meio” (HELEN KELLER).  
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Andrea Bocceli acrescenta uma experiência que teve com uma pessoa que acabou 

de perder a visão:  

 

Eu já fui chamado pra dar um depoimento pra um rapaz que chegou e 
quando eu falei pra ele que eu andava sozinho, a visão cada vez mais 

que eu tava perdendo, aí eu falei pra ele que eu tinha me adaptado a 

uma bengala, que tinha me aceitado, e quando eu disse a ele que o 
correto era providenciar uma engala ele disse: “ah não, bengala não 

Porque meus colegas vão rir de mim”. Quando o camarada diz uma 

coisa dessa ele não tá se aceitando (ANDREA BOCCELI). 

 

 O uso da bengala não se decide facilmente, nem se esgota em aprender uma 

técnica específica. Além de ser um pesado símbolo relacionado à visibilização antecipada 

e sobreposta da identidade da cegueira, a bengala sobrecodifica a subjetividade ao 

despersonalizar o sujeito que a porta de seus caracteres singulares (KASTRUP, 2015). 

Essa trama é sobremodo despertada em uma sociedade que normatiza os comportamentos 

e as capacidades, resultando em estranhamentos e comoções aos que deles se afastam 

(BERTOTTI et al., 2019), e como afirmado por Andrea Bocceli:  

 

Então quando eu fui chegando na esquina da minha casa, ainda meio 
desajeitado porque era o primeiro dia que eu estava usando a bengala, 

eu nunca esqueci desse episódio, tinha umas pessoas sentadas assim 

numa sombra, aí eu escutei quando uma disse: meu Deus, Andrea 

Bocceli com a bengala!. Aí eu dei uma paradinha bem em frente, dei 
uma respirada e disse: por favor, quando eu passar com a minha 

bengala, não digam isso. Digam assim: obrigado meu Deus por eu ter a 

minha visão boa pra ver Andrea Bocceli passar com a bengala dele. Isso 
aí foi mesmo que eu ter botado uma água fria numa água quente. Tudo 

isso que a gente passa é a rejeição, as pessoas não preparadas [...] 

(ANDREA BOCCELI). 

 

 Nesse mesmo sentido, Homero complementa:  

 
Eu fui para o IERC convidado por um amigo meu que havia ficado cego 

há pouco tempo, e ele disse que era bom eu ter umas aulas de 
mobilidade, pra aprender a andar com a bengala. Aí eu disse: “a 

bengala?”. Era um negócio tão estranho pra mim.  E ele ainda disse pra 

mim que era pra comprar uma grande que batesse no meu peito. Eu 
disse: “é mesmo?”. Aí você começa a andar com aquilo... eu fiquei com 

vergonha de pegar a bengala, de sair no meio da rua no início. No início 

você saI, aí se encontra com um amigo que pergunta logo o que foi que 

houve e você para e conta a história todinha. Eu tive vergonha de andar 
e assumir.  Mas depois é uma necessidade... temos que andar seja com 

os batentes e os buracos. E, o único lugar que eu vou com uma certa 

segurança é no shopping, porque não tem batente, mas sempre 
acompanhado (HOMERO).  
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 E Anne Sullivan acrescenta:  

 

[...] então eu acho que pelo fato de eu ter perdido a visão com mais 

idade, aí eu tenho ainda problemas com a bengala. Eu não ainda me 

acostumei com a bengala. Eu sinto que eu preciso de ajuda e de 

psicólogo, por exemplo, e não procuro essa ajuda. Não me perguntem 
por que, mas eu sinto que preciso, mas não procurei ainda (ANNE 

SULLIVAN). 

 

Conforme Sacks (2013), de um modo geral, a aquisição da cegueira em idade mais 

avançada traz maiores prejuízos sociais e desafios ao sujeito quando comparado ao cego 

congênito. Isso porque com a cegueira instalada após alcançada a idade adulta, sucede-se 

uma forte desordem na vida da pessoa e perda de habilidades que demorarão mais para 

serem redescobertas, já que possuem uma identidade mais fortemente demarcada e maior 

resistência às mudanças. 

Nessa linha, a investigação de Mendes (2014) revelou maior vergonha de usar 

bengala por parte de participantes com cegueira adquirida. Tal sentimento leva à 

ocultação da deficiência numa tentativa de se minimizar o rótulo estabelecido ao cego e, 

por consequência, o bullying. Ray Charles sobre o tema assevera que: 

 

[...] eu era muito afetado nessa parte aí na questão da visão, de 
comentários que creio que todos aqui também já ouviram apelidos... o 

bullying, a palavra-chave é essa. mas chegou um tempo na minha vida 

que eu precisei encarar de frente pra poder desenvolver as outras 
atividades, os outros sistemas. Eu era privado apenas da visão, mas 

tinha muitas coisas em mim que eu poderia e deveria desenvolver.  

Então eu passei por essa fase da aceitação e fui me aceitando aos poucos 
(RAY CHARLES).  

 

 Indivíduos com deficiência são vistos como possuidores de menor status e são 

frequentemente vítimas de bullying.  Este é amplamente definido como exposição 

repetida a ações físicas ou comportamentais negativas por parte de um ou mais outros ao 

longo de um período de tempo (DANES-STAPLES, et al., 2013). Acarreta juntamente 

com o estigma, consequências emocionais negativas, isolamento, solidão, pior qualidade 

de vida e falta de igualdade de oportunidades (BRUNES et al., 2019; PÉREZ-GARÍN et 

al., 2018). 

 Stevie Wonder aponta em seu relato a perpetuação de práticas preconceituosas, 

por ação ou por omissão, o que faz reforçar cada vez mais o rótulo do indivíduo 

desqualificado para o convívio social. Vejamos seu comentário sobre o tema: 
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Eu sofri alguns estigmas e algumas segregações em alguns órgãos, tanto 

da saúde como de outros órgãos, tanto em questões relacionadas à 

minha deficiência, por ser um deficiente visual, muita gente coloca 
muitos estigmas. Eu sofri com o estigma de ser invisível. Muitas vezes 

em alguns procedimentos, exames de laboratórios e até consultas 

médicas (STEVIE WONDER).  

 

 As sociedades devem tornar o seu ambiente físico em geral, o que inclui os 

serviços de saúde, plenamente acessíveis às pessoas com deficiência. Essa acessibilidade 

passa pela aceitação da diferença e o convívio com a diversidade, de modo a beneficiar 

não só os deficientes, mas também a sociedade no seu conjunto, evitando a exclusão 

social e o empobrecimento coletivo.  

 A dimensão biopsicossocial da reabilitação inclusiva entende o sujeito inserido 

em um modelo holístico de compreensão da realidade em que o ser tem uma posição 

central e participa nas esferas biológica, psicológica e social interdependentes. Realça a 

relevância da expressão e da participação em todos os contextos de vida, e, por 

conseguinte, requer a participação de outros nesse processo (CÁCERES; ARIAS; 

HERNÁNDEZ, 2019). 

  A aceitação da condição da cegueira, o apoio familiar e de amigos, o apoio 

institucional e de reabilitação aliados à conscientização social de reconhecer o cego como 

mais uma das múltiplas possibilidades de viver a vida, são coadjuvantes ao novo modo 

de conceber a deficiência visual. O transmutar da antiga concepção do cego inválido, 

desqualificado ou frágil, eleva a condição humana a um patamar de existência mais justa 

e mais inclusiva, e, como enfatiza Democritus: “Agora só depende da pessoa com 

deficiência, das instituições, da sociedade... é uma continuação, uma porta pra você abrir 

para novos horizontes para quem de repente se encontra em uma situação de limitação” 

(DEMOCRITUS).  

 Butler (2015) nos brinda com um pensamento capaz de nos fazer refletir sobre 

nossas práticas atuais para além dos enquadramentos estabelecidos, pois se ampliamos 

nossos enquadramentos atuais ou permitirmos que eles sejam interrompidos por novos 

vocabulários, isso vai determinar, em parte, a nossa habilidade de consultar tanto o 

passado quanto o futuro para nossas práticas atuais.  

 Acredita-se que o estigma à pessoa com deficiência em geral e visual em particular 

poderá ser combatido tanto em nível individual como populacional através da educação 

em todos os níveis, pela maior exposição das pessoas estigmatizadas nos meios de 
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comunicação, educacionais e em ambientes profissionais, e por meio de campanhas de 

saúde pública e de áreas que dialogam com a temática. Todos esses elementos podem 

ajudar a diminuir as reações emocionais adversas das pessoas, ao incutir novos valores 

sociais afinados à inclusão social. Assim, como afirma Democritus: “A inclusão é para 

que aconteça naturalmente”.  

A luta contra a discriminação para com esse grupo é uma faceta à qual as 

autoridades públicas e a sociedade em geral devem prestar especial atenção, de modo a 

garantir o direito à plena participação em todas as áreas da vida nas mesmas condições 

que as demais pessoas. Esses direitos podem permanecer inacessíveis às pessoas com 

deficiência devido à inacessibilidade dos espaços físicos e sociais, aos recursos 

financeiros limitados e à perpetuação de atitudes incapacitantes.  

Nessa órbita, já não é mais a pessoa com deficiência que precisa a todo custo se 

adaptar, mas sim a sociedade que deve remover os obstáculos ao pleno exercício e gozo 

dos seus direitos, o que proporcionará por meio da redução do estigma, a atenuação das 

suas consequências devastadoras a esse público de invisibilidades históricas. Como meio 

para atingir esse objetivo, Butler (2015, p. 14) recomenda:  

 

[...] se queremos ampliar as reivindicações sociais e políticas sobre os 
direitos à proteção e o exercício do direito à sobrevivência e à 

prosperidade, temos antes que nos apoiar em uma nova ontologia 

corporal que implique repensar a precariedade, a vulnerabilidade, a dor, 
a interdependência, a exposição, a subsistência corporal, o desejo, o 

trabalho e as reivindicações sobre a linguagem e o pertencimento social. 

 

Como afirma Hunt (1967, p. 157), em sua memorável obra Stigma: the experience 

of disability: “Estamos desafiando a sociedade a nos levar em conta, a ouvir o que temos 

a dizer, a nos reconhecer como parte integrante da própria sociedade”. É um chamado a 

alicerçar e praticar uma ética reformada na consciência da expressividade de toda e 

qualquer diferença humana no contínuo de interdependências que nos constituem, de fato, 

em nossas diferenças. 

Por fim, a deficiência visual deve ser entendida como exemplo de diversidade 

humana encarnada, e a forma como ela é vivenciada é contextual e não biológica. Nessa 

perspectiva, a lente por detrás da diversidade das deficiências exige uma abordagem 

sensível que se oponha às formulações liberais de mitigação contra o desvio, e que seja 

capaz de promover a igualdade, a não discriminação, a participação e inclusão, a 

acessibilidade e o respeito às capacidades em constante dinamismo. 
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5 A NAU QUE LEVA ALÉM: TESSITURA DA REABILITAÇÃO E 

REINVENÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Esta seção final de resultados traz à colação a análise do tema da reabilitação, seus 

entendimentos e as repercussões para os grupos focais. A partir disso, agrupa e sistematiza 

os níveis da reabilitação e prevê um modelo de reabilitação inclusiva, a partir das 

subcategorias: a reabilitação proximal; a reabilitação intermediária; a reabilitação distal; 

e os desdobramentos da reabilitação inclusiva: os tons das reinvenções existenciais  

Com base nisso, pretende-se circunscrever os desdobramentos desse conceito nas 

vidas sociais e nos comportamentos revelados, lançando luz sobre o caminho traçado de 

quem vivencia a deficiência visual e suas reinvenções de vidas. 

 A partir dos elementos até aqui apresentados e discutidos, podemos compreender 

a reabilitação como um processo contínuo e mutável ao longo da vida dos sujeitos. Não 

é estática, tampouco existe um modelo geral para todos. Sendo fluida, gera condições e 

oportunidades de existência humana ao deslocar do isolamento ou da inércia para uma 

dinâmica de trocas e aprendizados. 

 Neste trabalho, adotamos o modelo de deficiência proposto por Brandt et al. 

(1997), que analisa a relação estabelecida entre a pessoa e o meio ambiente, a fim de 

compreendermos os impactos previstos e a concepção de reabilitação. Esse modelo busca 

reconhecer a deficiência não como um atributo estático e isolado do indivíduo, mas como 

uma função dinâmica decorrente da interação entre as características físicas ou 

psicológicas do indivíduo e o meio ambiente, que passa a poder influenciar positiva ou 

negativamente cada nível de capacidade ou incapacidade apresentada ao longo da 

interação social.  

 Nesse entendimento, o ambiente é comparado a um tapete, cuja força ou 

resistência é proporcional à qualidade e à quantidade dos sistemas de apoio mútuos e das 

várias barreiras existentes. Com base nisso, a reunião entre um indivíduo que tem algumas 

condições potencialmente incapacitantes e o meio ambiente, pode causar uma desativação 

mais forte ou mais fraca, dependendo se o ambiente é mais ou menos favorável ou 

mediante a presença de muitas ou poucas barreiras, que constituem em via final em um 

círculo vicioso de incapacidade) ou em um círculo virtuoso de capacitação (BRANDT et 

al., 1997).  

  Ao atuar sobre a pessoa e o meio ambiente, a reabilitação passa ser considerada 

como um processo contínuo de intervenção que pode promover a criação de interação 
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virtuosa entre o indivíduo e seu meio social, objetivando melhoria das potencialidades 

humanas e inclusão social, em uma abordagem transdisciplinar e intersetorial 

(PETRETTO, 2017; WHO, 2017a). Esse modo de conceber a reabilitação canaliza uma 

consciência inter-relacional de interdependência para a construção de novas formas de 

estar no mundo e para o florescimento pessoal (BUETOW; KAPUR; WOLBRING, 

2019). 

 Conforme aponta Sacks (2013), o verdadeiro desafio da reabilitação é trazer a 

pessoa de volta à vida, seja pelo encontro de um novo modo de viver, seja pela ordenação 

do mundo pessoal. Para tanto, não é suficiente que a pessoa cega aceite sua condição e se 

adapte a ela, é preciso a reinvenção bivalente de si e do mundo exterior.  

 Para a compreensão de reinvenção,| partimos do entendimento de Certeau (1998) 

acerca da invenção do cotidiano, segundo o qual se dá a partir do que o autor chama de 

artes de fazer, astúcias e táticas de resistência, que vão modificando objetos e códigos, e 

estabelece uma (re)apropriação do espaço e do uso ao modo de cada um. Com isso, 

espaços e práticas se inserem da dimensão biopsicossocial da reabilitação inclusiva por 

meio da reinvenção do sujeito e da sociedade com o mote da inclusão social.  

 O modelo biopsicossocial combina as dimensões dos componentes biomédicos, 

psicológicos e sociais e foi primeiramente teorizado e criado pelo psiquiatra americano 

George Engel no final dos anos 1970 (JAHAN; ELLIBIDY, 2017). Esse modelo traz uma 

abordagem completa e holística da saúde e dos cuidados de saúde, sendo igualmente útil 

e ponto-chave na reabilitação (STEINER et al., 2012).  

 Em 2001 a Organização Mundial de Saúde propôs, com base no modelo 

biopsicossocial, o modelo abrangente, unificador e integrador da funcionalidade e 

incapacidade humanas, com a subsequente elaboração da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A CIF reúne três perspectivas – corporal, 

individual e social – e contém os seguintes componentes gerais: Função e estruturas do 

corpo, Atividades e Participação e Fatores contextuais, elementos estes basilares para a 

prática de reabilitação (SOLVANG; HANISCH; REINHARDT, 2017; STUCKI et al., 

2016). 

 Atividade refere-se à realização de uma tarefa. ou ação por um indivíduo, em 

qualquer nível de complexidade (desde as habilidades e condutas mais simples às mais 

complexas. Participação, por seu turno, é a resultante da interação da pessoa em uma 

determinada área da vida. Esta contribui sobremodo para a saúde e o bem-estar, e é 
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considerada o resultado mais relevante na reabilitação (RODRIGUES, 2008; 

SALMINEN; HEISKANEN; MARKKANEN, 2019).  

 Por fim, os fatores contextuais englobam fatores ambientais como as 

características arquitetônicas ou físicas, os sistemas legais, os fatores econômicos e 

culturais e outras características do ambiente psicossocial; e fatores pessoais, como 

cognição, emoções, atitudes, educação, idade, gênero, estilo de vida e outros fatores 

pessoais. Esses elementos poderão facilitar ou restringir a interação, a percepção de 

deficiência e a inclusão social (RODRIGUES, 2008; JAHAN; ELLIBIDY; 

ABDULHAKIM, 2017; WADDELL, 2004).  

Com base nesse entendimento, uma abordagem reabilitadora visa à (ré)inserção 

de indivíduos acometidos por alterações de origem biopsicossocial no âmbito de suas 

vidas, organizados em um cotidiano que os remeta ao bem-estar, saúde e qualidade de 

vida (RODRIGUES, 2008). Para tanto, requer a criação de novos espaços que contenham 

algumas das características da vida, a exemplo da socialização, da personalização de 

ambientes familiares ou cotidianos a fim de promover a igualdade de oportunidades a 

partir do desenvolvimento de uma abordagem holística às complexas necessidades 

experimentadas por sujeitos em uma sociedade que os incapacita (SHAKESPEARE et 

al., 2018).  

 A análise das falas nos permite perceber que a reabilitação dos sujeitos se passa 

na cotidianidade destes, nos encontros que se estabelecem ao se deparar com desafios e 

estes passam a ser elementos promotores de ação ou de sofrimento. Os participantes 

permitem a recriação de suas vidas a partir dos encontros que se estabelecem consigo 

mesmo e com o ambiente ao frequentá-lo, travando relações intercambiáveis. 

 Nessa categoria podemos estabelecer eixos com os quais a reabilitação se constrói 

ou se firma: o proximal ou individual, em seus aspectos físicos e psicológicos; o meso ou 

intermediário, denotando as relações com outras pessoas, o ambiente, as tecnologias 

assistivas e os serviços de saúde, educação e reabilitação stricto sensu; e o eixo distal, que 

faz referência aos processos sociais mais amplos como valores, cultura e os programas e 

políticas veiculadoras de direitos para inclusão e cidadania. Essas dimensões são 

estruturantes de um novo modo de conceber a reabilitação em uma abordagem ampliada 

capaz de gerar potencialização de esforços cujos destinatários são os maiores 

beneficiados e detentores das necessidades de vias sociais desobstruídas. 
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5.1 A REABILITAÇÃO PROXIMAL 

 

 Sobre a reabilitação proximal compreende-se as perspectivas física e psicológica. 

Estas passam pela saúde e pela subjetividade, por meio do reconhecimento de si, pela 

ressignificação do sujeito, pela rememoração de sua história, pela sua representação, pela 

consciência interior e pela motivação.  

 Esses desdobramentos abrem as portas para o enfrentamento interior, basilar para 

os passos que se sucederão ao longo do percurso reabilitacional. Nesse particular, alguns 

sujeitos citaram: a depressão, a ansiedade, a raiva e o medo como sentimentos percebidos 

de modo reiterado em seus relatos, assim como os impactos advindos de consequências 

físicas adversas no momento do diagnóstico da cegueira trazendo rupturas e apartações 

para suas vidas. Seguem os relatos: 

 

Primeiro, quando perdi minha visão e não foi só a visão, foi a visão, 

minhas pernas e minha mente. Fiquei totalmente cega, fiquei louca e 
posso dizer até assim: fiquei aleijada, não andava. Se me colocassem 

sentada nessa cadeira que eu estou sentada aqui, eu caía pra qualquer 

lado, porque não tinha mais a locomoção do corpo. Então foi bem difícil 
[...] Quando a gente tem a nossa visão e perde de uma hora para a outra, 

a gente acaba ficando bastante dependente [...] Eu sempre tenho o 

nomezinho de brabinha, aliás, não é que eu sou brabinha, eu busco algo 

que eu tenho direito. Então, é o que eu faço. Então, a minha vida é essa 
(HELEN KELLER).  

 

Agora eu sinto, depois já agora, eu sinto muita dificuldade, porque eu 
tenho medo. O medo é meu companheiro. Eu tenho medo de sair daqui 

pra ali sozinha. Não sou como os meninos aqui que andam com 

facilidade [...] O medo, o medo me acompanha, o medo de tudo, então 

eu acho que pelo fato de eu ter perdido a visão com mais idade, aí eu 
tenho ainda problemas com a bengala. Eu não ainda me acostumei com 

a bengala. Eu sinto que eu preciso de ajuda e de psicólogo, por exemplo, 

e não procuro essa ajuda. Não me perguntem por que, mas eu sinto que 
preciso, mas não procurei ainda (ANNE SULLIVAN). 

 

Essa questão da depressão, eu sinceramente falando, eu tenho sintomas 
de depressão. Quando tem sintomas de depressão é porque você tá com 

depressão. Você percebe os sintomas, no meu entender, você está com 

depressão. Eu não procurei ajuda ainda. Mas eu sinto que eu vou ter a 

necessidade de procurar. E quanto mais a gente conquista as coisas, 
mais a gente se frustra também, porque vem aquela... você atingiu o 

degrau, você precisa se firmar naquilo pra conquistar outro 

(DEMOCRITUS). 

 

 Quando se depara com um sentimento ou emoção adversa, constituindo quadros 

duradouros de transtornos mentais, uma pergunta que deve surgir é: quais os fatores 
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internos e externos que os fizeram aflorar? Com vistas a mitigar os danos pessoais e 

sociais desses desdobramentos a pessoa, sua família, entorno comunitário e toda a 

sociedade devem colaborar no sentido de viabilizar rotas mais inclusivas para todos, o 

que poderá aliviar o sofrimento mental daqueles que o enfrentam cotidianamente. 

 Em última análise, a reabilitação proximal captura elementos dos determinantes 

sociais de saúde proximais como alimentação, prática de atividade física, tempo para 

descanso, sono, cuidados pessoais, saúde mental e espiritual, todos aliados a um comando 

para o bom viver na perspectiva das ações humanas. Todavia essa vertente recebe 

influências das vias intermediárias e distais de reabilitação que serão abordadas adiante, 

devido aos imbricamentos que se estabelecem em múltiplas afluências intercambiáveis 

de comunicação.  

 

5.2 A REABILITAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

 No segundo eixo, a reabilitação meso ou intermediária permite a busca e a 

instituição de nexos com outros sujeitos e interações, em uma via de coletividades. Surge 

como uma fronteira, uma liga ou um portal entre os eixos proximal e o distal, e abarca 

tudo o que permite ao sujeito ter contato com o mundo. Tem como elementos os 

instrumentos, leia-se tecnologias assistivas, as relações, os espaços de sociabilidade e 

formação. Assim, na perspectiva da transformação pelas sociabilidades nos diversos 

espaços, ocorre a possibilidade de encontro com a reinvenção pelo processo de interação 

e pelos grupos sociais, favorecidos ou não pela ideia de acessibilidade em seus diversos 

contextos e cenários.  

 Desse modo, percebe-se que para as práticas individuais físicas e mentais 

saudáveis se efetivem, a presença de atores, de espaços e de circunstâncias relacionais 

favoráveis ao sujeito precisam coabitar na vida familiar e social para o alcance de 

resultados mais profundos de reabilitação. A coesão social estabelecida com familiares ou 

apoio de membros da comunidade, conhecidos ou não, do ambiente de trabalho ou estudo, 

assim como a participação em espaços de educação, saúde, esporte, lazer ou de 

reabilitação, juntamente com o favorecimento ou não da acessibilidade em seus variados 

contextos, é estampada nas falas dos sujeitos e caracteriza esse espectro de forças 

conectadas com a via da recriação de vida.  
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Leonhard Euler sinaliza a reconstrução de sua vida, mais livre e interativa a partir 

do apoio recebido: “dentro lá do bloco onde eu moro, eu tinha medo de ir até lá o portão 

sozinho, hoje eu já vou, graças ao acompanhamento com psicólogo, dos amigos, da 

esposa, da família” (LEONHARD EULER). 

 A reabilitação intermediária também abarca as práticas inseridas nos serviços 

próprios de reabilitação e congêneres. A necessidade de buscar por tal serviço é revelada 

por muitos como um momento de viragem na vida e a possibilidade de abertura para 

novas ressignificações e direcionamentos em suas rotinas. 

 O primeiro contato pode se dar por meio do incentivo de amigos, familiares outros 

deficientes ou, mais raramente, por iniciativa própria. Mas a maioria compartilha da ideia 

de que tal busca se dá pelo grande anseio em aprender ou reaprender a viver a vida, seja 

pela aquisição de novas ferramentas existenciais e operacionais, pelo espírito de 

identidade grupal que se forma e os anseios de liberdade e independência, alavancas para 

a autonomia pessoal e social almejada, como podemos observar a partir dos discursos a 

seguir:  

 

O IERC pra mim foi o começo de tudo, de tudo... (ANDREA 
BOCCELI).  

 

Eu fui pro IERC convidado por um amigo meu que havia ficado cego 

há pouco tempo, e ele disse que era bom eu ter umas aulas de 
mobilidade, pra aprender a andar com a bengala (HOMERO).   

 

Até eu chegar no IERC eu não sabia nada do mundo dos deficientes e 
depois que eu cheguei lá eu adquiri também mais independência [...] O 

IERC ensina muito a gente a ser independente, aprender a fazer as 

nossas coisas só (JANE POULSON).  

 

O caráter distintivo das condições crônicas, a exemplo da deficiência visual, realça 

a reabilitação como cerne ao invés da cura. Com isso permite organizar as oportunidades 

inclusivas proporcionadas pelos diversos auxílios materiais, conjunturais ou humanos em 

um sistema integrado de apoio à vida (BARNES; MERCER, 2010).    

A reabilitação tem aos poucos incorporado práticas de cuidados mais holísticos 

que se centram na (re)integração da pessoa na sociedade e não despreza as diferenças. Ela 

pode ser mobilizada para ajudar as pessoas a criarem novas formas de fazer e estar no 

mundo que não tenham de ser construídas em relação a normas corporais preconcebidas 

ou modos de função preestabelecidos, mas que levem em conta os entrecruzamentos entre 
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biologia, biografia pessoal e a ordem sociocultural (GIBSON, 2016). Nesse prisma, os 

interlocutores complementam: 

 

Então a primeira coisa que eu faço é querer aprender a andar naquele 
local, eu quero ter minha liberdade. Eu quero poder me virar só naquele 

lugar, sabe?, ter minhas amizades (HELEN KELLER).  

 
Fui pra o IERC pra passar pelo processo de aprendizado, de locomoção, 

tudo mais (DEMOCRITUS).  

 

O IERC me ajudou muito. Foi quando eu aprendi a me locomover, foi 
onde eu sempre tive o incentivo de independência, de ser independente 

[...] Mas a minha liberdade eu agradeço ao instituto de cegos (ANDREA 

BOCCELI).  
 

Eu conheci o IERC a parte de reabilitação, de andar, de muitas coisas, 

fui e me ajudaram.. Não chegou tudo ainda, mas pra mim foi bastante 
pra poder aprender muita coisa. Não foi o bastante, quero mais (JORGE 

LUIS BORGES).  

 

 Reabilitar para os colaboradores dos grupos focais adquire um sentido de abertura 

de portas e oportunidades para o encontro com a educação, que se apoia nos aprendizados 

de habilidades e de novas funcionalidades, incluindo os modos de se comunicar e se 

expressar, tão necessários à identidade, ao desenvolvimento pessoal e ao empoderamento. 

Uma vez que o analfabetismo e a baixa escolaridade são eventos marcantes entre pessoas 

com deficiência visual, a reabilitação é um aliado ao alcance de níveis educacionais mais 

elevados, conscientização e emancipação dos sujeitos transformados, protagonistas de 

suas existências. Sob essa perspectiva, os entrevistados esclarecem: 

 

Quando foi no ano de 2007-2008 que eu conheci o instituto, comecei lá 

a ter o conhecimento com a ledora e eu vi que a partir dali a gente é 

capaz de desenvolver coisas que você achava que não poderia 
desenvolver [...] Só em eu conseguir assinar o meu nome ou alguma 

coisa pra mim já é uma vitória (LEONHARD EULER).  

 

Eu cheguei muito diferente e fui aprender a me movimentar, a me 
reabilitar, mudar meu estilo de vida, até minha assinatura mudou, 

porque eu não conseguia mais fazer a mesma assinatura de antes. Aí 

tive um treinamento da minha assinatura, assinei em casa várias vezes 
e tirei uma nova identidade. Aí meu maior prazer foi quando eu fiquei 

resolvendo a situação. Porque além de eu tá dependendo, eu tinha que 

levar outra pessoa pra comprar qualquer coisa. Eu fiz tudo direitinho, 
eu fiz a identidade e hoje eu assino como se eu tivesse essa assinatura. 

Aí é como se eu tivesse nascido com essa assinatura, e deu tudo certo 

graças a Deus, na minha reabilitação. Mas pra isso precisou de muita 

coragem também, desde querer ser independente. Porque eu logo fiquei 
com medo de sair de casa e fiquei pensando: eu já levei tanta queda ou 
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tombo, por que eu não vou levar cego? E comecei a andar só no meio 

da rua. Aí graças a Deus a reabilitação me ajudou muito e ajuda de 
alguns órgãos, né (JORGE LUIS BORGES). 

 

O papel dos ambientes sociais tem valor significativo ao proporcionar a 

participação ou impor restrições. No âmbito educacional, as restrições se materializam 

desde a falta de acessibilidade física às atitudes de preconceitos, às barreiras 

metodológicas, nos instrumentos de uso, nos arranjos organizacionais, nos currículos e 

nos programas educacionais (SASSAKI, 2009).  

O desmonte dessas microagressões inaugura ou reinaugura novos modos de 

existência, cujo pilar se finca na educação igualitária, apoiada e inclusiva, a saber: 

 

Daí pra frente eu até conquistei coisas que eu não conseguia quando eu 
era vidente, como fazer uma graduação tecnológica, voltar a estudar, 

participar de um curso de música era a coisa que nem passava pela 

minha cabeça. Agora isso, especialmente no meu caso, tangido pela 
vontade de não ficar parado. Porque eu sempre fui ativo nas minhas 

atividades. Ficar dentro de casa era uma decepção pra mim. Então eu 

comecei a buscar as coisas. Foi nessa busca que eu tive apoio e consegui 

tudo isso (DEMOCRITUS). 
 

Se eu não tivesse estudado o braille, como é que eu ia estudar aqui? aqui 

ou em qualquer lugar? (LEONHARD EULER).  
 

Hoje eu faço questão de dizer ao mundo inteiro: perdi a visão, não fiquei 

analfabeto, pelo contrário, estou estudando pra ter um novo aprendizado 

(ANDREA BOCCELI). 

 

 O sentimento de pertença de grupo, no âmbito da reabilitação intermediária, 

salienta a cooperação, a inspiração por meio de exemplos, a solidariedade, a partilha de 

vida e o desfrute de momentos de convivência, saudáveis à construção de laços afetivos. 

A sensação de estar desfocado na sociedade, ou de ser alguém mal compreendido é 

amenizada com o encontro que se estabelece entre os iguais, além de fortalecer o espírito 

de comunidade de forças a favor de reinvindicações comuns.  

Isso é particularmente válido, pois como demonstrado na literatura, pessoas com 

deficiência visual têm com frequência poucos amigos e geralmente se consideram 

solitárias e sem apoio de seus pares (SALMINEN; HEISKANEN; SUOMELA, 2019; 

D’AMANDA et al., 2020).  

Nesse contexto, para Hershenson (1998), o grupo de pares normalmente passa a 

contribuir com o desenvolvimento de objetivos do indivíduo, tendo sua influência 
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formativa para instâncias da vida social do sujeito, como a educação e o trabalho, 

consoante se observa nos relatos:  

 

Então quando eu cheguei lá no IERC foi um novo mundo, estar perto 
de pessoas da mesma forma que eu sou, então pra mim foi ótimo. E isso 

até hoje eu agradeço lá no IERC por eles terem me ajudado nesse lado 

(HELEN KELLER). 
 

Quando eu cheguei no IERC, que vi muito colegas deficientes, cada um 

com um tipo de deficiência. Todos cegos, mas, uns com mais 

dificuldades do que outros.... outros voando lá... eu disse: “se ela faz 
isso, por que que eu não posso fazer?”. Eu senti muitos exemplos de 

colegas lá dentro do IERC [...] Quando eu vi colegas lá, cada um com 

seus problemas, eu disse: “eu também tenho os meus, mas se eles 
podem, eu também vou poder. Se eles aceitaram, eu também vou 

aceitar” (ANDREA BOCCELI). 

 
Só o fato de chegar na instituição e encontrar aquele grupo lá que tem 

os mesmos problemas que eu já encoraja a viver. Eles vivendo da 

mesma situação e tentando ser feliz, tentando conquistar as coisas [...] 

A gente só consegue mais quando a gente está em grupos com pessoas 
iguais a gente mais ou menos, né? (DEMOCRITUS).  

 

Então esse momento de encontros da gente é um momento que dá uma 
força, um ânimo pra todos nós (HOMERO).  

 

 A reabilitação baseada na comunidade (WHO, 2017a) é uma estratégia endossada 

pela Organização Mundial de Saúde, com enfoque territorial com o fim de melhorar a 

autoeficácia e independência de pessoas com deficiência e diminuir as dificuldades 

apresentadas, por meio da valorização de processos e de recursos predominantemente 

locais, como intervenções em saúde, educação, meios de subsistência, social e 

empoderamento. Busca a melhoria da qualidade de vida de indivíduos com deficiência e 

suas famílias, com a realização de suas tarefas diárias de modo independente e se 

envolvendo efetivamente com suas comunidades (JAHAN; ELLIBIDY, 2017).  

 Desse modo, a reabilitação de longo prazo deve ocorrer com maior ênfase nas 

comunidades locais, principalmente vários centros de saúde, centros de reabilitação, 

escolas, locais de trabalho, residências. Todavia ainda são poucas as pessoas que se 

beneficiam diretamente por tais ações e muitos ficam à margem dos resultados 

pretendidos (IEMMI et al., 2013). 

 Nessa perspectiva, a rede de atenção à pessoa com deficiência no SUS tem sido 

formatada de modo a abranger os diferentes níveis de complexidade, desde a atenção 

primária à alta complexidade. Na média complexidade, o Centro de Referência em 

Reabilitação (CER), foi regulamentado através da Portaria nº 818, de 05de junho de 2001, 
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a qual igualmente determinou a criação das Redes Estaduais de Assistência à Pessoa com 

Deficiência, bem como a forma de composição da equipe multidisciplinar responsável 

pela atenção (MITRE; ANDRADE; COTTA, 2013; ALVES; RIBEIRO; SAMPAIO, 

2016; BRASIL, 2010b).  

 Com essa regulamentação, os Centros de Referência em Reabilitação (CRR) 

passam a ser espaços de articulação com outros pontos de atenção do SUS e 

responsabilizam-se por ações e por procedimentos ambulatoriais de média e alta 

complexidades, além de desenvolver e produzir conhecimentos, tecnologias e capacitação 

dos profissionais envolvidos, atuando com base epidemiológica e utilizando tecnologia 

apropriada para desenvolver essas ações (GOULART; ANDERLE, 2020). Realizam 

desde o diagnóstico, a tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia 

assistiva, por meio de projeto terapêutico singular, constituindo-se em referência para a 

rede de atenção à saúde no território, pesquisa e capacitação permanente (BRASIL, 

2012a).  

 Já especificamente quanto ao local de atendimento e aos processos de trabalho 

para usuários com deficiência visual, a regulamentação se deu por meio das portarias nº 

3.128, de 24 de dezembro de 2008, nº 793, de 24 de abril de 2012, e nº 835, de 25 de abril 

de 2012 (BRASIL, 2008; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012b). Essas portarias estabelecem 

que a Rede estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual seja composta por ações 

de reabilitação na atenção básica e em Serviços próprios de Reabilitação Visual, 

articulados com o sistema local e regional de atenção à saúde.  

 Como aponta a gestora Têmis, no estado do Rio Grande do Norte, o marco de 

desenvolvimento da rede estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência ocorre 

em 2012, com a regulamentação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa Com 

Deficiência – Viver Sem Limites. Este Plano foi lançado em 17 de novembro de 2011, 

pelo Decreto presidencial nº 7.612, com objetivo de implementar novas iniciativas e 

intensificar ações desenvolvidas pelo governo em benefício das pessoas com deficiência. 

Esse plano envolve ações desenvolvidas por 15 ministérios, concentradas em 4 eixos de 

atuação, são eles: 1) acesso à educação; 2) atenção à saúde; 3) inclusão social; 4) 

acessibilidade. 

Neste contexto, foram criados no Rio Grande do Norte os Centros Especializados 

em Reabilitação (CER) e progressivamente habilitados em um programa de expansão e 

de interiorização que vem ocorrendo desde então.   
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Atualmente existem nove CER em todo o estado, sendo que destes apenas dois 

desenvolvem ações voltadas a pessoas com deficiência visual. Além destes, participam 

da rede os núcleos de atenção à saúde da família (NASF), instituições filantrópicas, a 

atenção básica, a rede hospitalar, os centros especializados na odontologia (CEO), e a 

rede especializada de média complexidade. 

 Conforme a Portaria nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008, as Redes Estaduais de 

Atenção à Pessoa com Deficiência Visual deverão ser organizadas e implementadas pela 

Secretaria estadual de saúde e serão compostas por ações na atenção básica e Serviços de 

Reabilitação Visual. Na atenção básica deverão ocorrer as ações de prevenção da 

deficiência visual, de promoção da saúde ocular e de promoção da habilitação/reabilitação 

visual. Por seu turno, os Serviços Especializados de Reabilitação Visual credenciados 

deverão oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados ao diagnóstico e para habilitação/reabilitação das pessoas com 

deficiência visual, mantendo articulação e integração com os sistemas local e regional de 

atenção à saúde.  

 Entre as ações de gestão desenvolvidas na rede de atenção à saúde da pessoa com 

deficiência, estão: a realização de encontros sistemáticos com representantes das unidades 

descentralizadas para o planejamento e avaliação das ações desenvolvidas; a elaboração 

de uma ficha de referência e contrarreferência aos serviços de reabilitação; a regulação 

de consultas e de exames, porém ainda de modo embrionário e sem uma sistematização 

unificada de todos os pontos de atenção da rede; e a realização de ações intersetoriais com 

as unidades responsáveis pelo transporte, com os serviços de assistência social e de 

educação nas escolas, pois, como afirma Têmis: “Não é só a questão de trabalhar a 

reabilitação, a atenção especializada para aquele paciente, ele precisa de ter todo esse 

território preparado para recebê-lo”.  

 O primeiro serviço de reabilitação visual habilitado no Rio Grande do Norte foi o 

de São José do Mipibu, na região metropolitana de Natal, e mais recentemente o de Caicó, 

na microrregião do Seridó. As suas ações desenvolvidas deverão envolver, dentre outras: 

avaliação oftalmológica, avaliação e orientação psicológica e de serviço social, avaliação 

multiprofissional do desenvolvimento, estimulação de habilidades para a execução de 

atividades de vida diária e profissional,  estimulação precoce, fornecimento de recursos 

ópticos, orientação e mobilidade, indicação e adaptação de prótese ocular, atendimento 

familiar, estimulação à inclusão escolar, capacitação profissional, estimulação à pesquisa 

e o registro de informações (BRASIL, 2008).  



Reinvenções na vida de pessoas com deficiência visual 102 
 

 Todavia, no estado do Rio Grande do Norte os centros especializados de 

reabilitação visual permanecem com suas atividades ociosas devido a alguns fatores 

essenciais como: a baixa procura por parte dos usuários; a falta de profissionais 

capacitados para o exercício de funções específicas da reabilitação visual; a falta de ajuste 

aos padrões de acessibilidade nas unidades; a falta de sensibilização e de conhecimento 

por parte dos gestores locais sobre a política voltada à reabilitação; a inexistência de um 

grupo gestor condutor estadual e regional permanente; e a falta de conhecimento da 

população sobre os direitos de reabilitação que lhes são garantidos constitucionalmente 

para o usufruto dos mesmos, como destaca Têmis: “A população, por incrível que pareça, 

muitos ainda têm um certo desconhecimento, não falo nem da rede, eu falo do CER 

mesmo. Porque quando a população conhece o CER, conhece a rede, aí ele começa a 

ajudar também, aí fica mais fácil”.  

 Ainda segundo a gestora, esses obstáculos perpetuam a inércia e a baixa 

resolutividade dos serviços de reabilitação visual, alimentando um modelo assistencialista 

e paliativo que não gera transformações sociais consistentes. Para ela, a inspiração a partir 

do funcionamento de outros centros com resultados satisfatórios, a pesquisa científica e 

a capacitação permanente dos profissionais, sejam técnicos, de nível superior ou gestores, 

poderá impulsionar respostas favoráveis à implementação da rede de serviços de 

reabilitação visual com os pressupostos da universalidade, equidade e integralidade 

avivados. 

 Gimigliano e Negrini (2017) apontam entre os motivos reconhecidos para a baixa 

utilização dos serviços de reabilitação por pessoas com deficiência a falta de 

acessibilidade, como barreiras de transporte, custos serviços, longos tempos de espera e 

falta de conscientização. As barreiras existentes à ampliação da reabilitação sublinham a 

necessidade de maior conscientização e advocacia, maior investimento na força de 

trabalho e infraestrutura de reabilitação, e estruturas aprimoradas de liderança e 

governança (WHO, 2017a). 

 A reabilitação, no sentido stricto, é uma prática multicomponente, centrada na 

pessoa e caracteristicamente realizada por equipes multi e interdisciplinares (HARSLØF; 

POULSEN; LARSEN, 2019). A equipe de reabilitação pode ser composta por proffionais 

como enfermeiros, engenheiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, 

fisiatras, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, educadores, 

conselheiros vocacionais, entre outros (BRANDT; POPE, 1997; WILKINSON; 

SHAHID, 2018; MARTINI, 2011). Pelo instrutivo da Portaria nº 3.128, de 24 de 
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dezembro de 2008, a equipe mínima para os serviços especializados de reabilitação visual 

é composta por: médico oftalmologista, dois profissionais de nível superior de pedagogia, 

terapia ocupacional ou fisioterapia com capacitação em habilitação/reabilitação visual, 

um assistente social, um psicólogo, um técnico em orientação e mobilidade e, 

opcionalmente, um ortoptista e um óptico protesista.     

Conforme esclarece Hershenson (1998), a estrutura de prestação de serviços de 

reabilitação pode ser estadual ou federal, voluntária, privada com fins lucrativos, 

atendimento gerenciado ou alguma combinação dessas alternativas. Além disso, a 

reabilitação não deve ser fornecida somente por meio do sistema de saúde, já que a 

condição humana requer um olhar abrangente à sua multidimensionalidade (GOULART; 

ANDERLE, 2020).  

 Assim, no Brasil, além dos centros de referência em reabilitação, outras práticas 

sociais de reabilitação são desenvolvidas por órgãos públicos ou por organizações não 

governamentais, que devem estar sintonizadas com os princípios do SUS (RODRIGUES, 

2008). Nessa direção, o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do 

Norte (IERC – RN) é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 

reconhecida de utilidade pública municipal e estadual, por meio da Portaria nº 988, de 28 

de agosto de 2002, do Ministério da Justiça do Brasil, em seu artigo 1º. Também, possui 

registro no Conselho Nacional de Assistência Social.  

 Foi fundado em 16 de julho de 1952 edesde essa época vem trabalhando com 

educação e reabilitação de pessoas cegas e pessoas surdo-cegas de diversas idades. Tem 

como missão principal promover a habilitação, reabilitação e educação das pessoas cegas 

ou com deficiências visuais graves, proporcionando oportunidades para o seu pleno 

desenvolvimento. É o que Tirésias esclarece: “Aí começa a trajetória da pessoa cega aqui 

dentro do instituto que vai até ele chegar à universidade, a um emprego, a se realizar 

através de uma colocação no mercado de trabalho ou mesmo aprovação num concurso 

público”.  

 Para tanto, o instituto oferece aulas de orientação e mobilidade, de música, de 

dança, de teatro, de alfabetização no sistema braille, de reforço pedagógico, de educação 

física, de informática de estimulação precoce essencial de psicomotricidade e de artes 

com foco em artesanato. Os profissionais envolvidos são: professores pedagogos, com 

formação em artes, professores de educação física, psicólogo e assistente social. 

 Também ocorrem palestras educativas sobre temas diversos, encaminhamentos 

para a realização de cursos técnicos e profissionalizantes e a execução de diversos 
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projetos em parceria com instituições de ensino como a UFRN. Essas ações buscam, 

sobretudo, ampliar a motivação, a socialização, o trabalho sobre a autoestima e também 

sobre a qualidade de vida.  

 O IERC é uma entidade participante do FÓRUM PRÓ-INCLUSÃO, que é um 

Fórum Estadual de incentivo à aprendizagem e resgate dos direitos das pessoas com 

deficiência e outros discriminados no mundo do trabalho potiguar, criado pela Portaria 

SRTE/RN n° 47, de 28 de novembro de 2008 e publicado no Diário Oficial da União n° 

239, em 09 de dezembro de 2008. 

Apresenta uma área total de 2.046 m2, sendo 961 m2 de área construída, com a 

qual tem capacidade de receber 200 alunos. Atualmente, cerca de 118 deficientes visuais 

de todo o estado são atendidos na instituição, com entrada contínua durante todo o ano. 

 O IERC é mantido através de convênios com o Governo do Estado do Rio grande 

do Norte e a Prefeitura Municipal de Natal no que diz respeito à cessão de pessoal e 

repasse financeiro; através de doações e também recebe esporadicamente cooperação 

financeira do Governo Federal, atendendo aos projetos encaminhados. As demais 

contribuições são oriundas dos associados da comunidade. 

 As fragilidades da instituição envolvem: o baixo quantitativo de recursos humanos 

disponíveis, os recursos orçamentários limitados, a carência de materiais e equipamentos 

tecnológicos para a sala de informática, a desarticulação à rede de atenção à reabilitação 

visual do Sistema Único de Saúde, e a existência de baixo número de parcerias com 

demais instituições formadoras ou de saúde. 

 Com o exposto, percebe-se que o IERC apresenta um histórico de atividades de 

relevância à sociedade norte-rio-grandense. Isso é reforçado pelo que afirma Democritus: 

“O conselho que eu dou é focar nas instituições. A importância das instituições que agora 

vão ficar mais focadas na questão da reabilitação, tem que permanecer e abrir novos 

caminhos. E eu acredito que tem mais coisas que eles podem fazer” (DEMOCRITUS). 

 Os benefícios emergem a partir da resposta à necessidade de acolhida de pessoas 

com deficiência visual no contexto de inclusão social, reforço educacional e preparo 

profissional. Desdobram-se nessa conjuntura o estabelecimento de rotas mais favoráveis 

à retomada de vidas significativas em uma base para emancipação do sujeito, que é muitas 

vezes preterido pelos governantes e pela sociedade. 
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5.3 A REABILITAÇÃO DISTAL 

 

 Após a busca dos nexos, há o mais amplo. Viver amplamente a vida para além das 

questões proximais (subjetivas), viver tudo o que a sociedade oferece. Essa exploração 

passa pela necessidade de alcançar novos patamares de existência, reconhecer e viver a 

cidadania plena.  

 O sujeito não é mais o indivíduo, ele é o protagonista nos espaços de 

transformações mais próximos, mas também o conectado com a sociedade, e passa a 

exercer ou atuar como quem se ressignificou e construiu nexos, mas, acima de tudo, como 

cidadão. Trata-se do terceiro eixo ou da reabilitação distal, o qual cria a atmosfera social 

para o exercício mais pleno da vida do sujeito em sua totalidade e potencialidade.  

 Importa aqui um adendo a fim de considerar elementos circunscritos ao processo 

de saúde e doença, mas que em última análise promovem distalmente a saúde quando 

garantidos, como espaços acessíveis, cultura receptiva à diferença, ausência de violência, 

valorização da paz, aspectos ocupacionais, políticos e econômicos etc. São aliados na 

gênese de novas configurações existenciais, dinâmicas de vida e ao protagonismo 

resultante dos pilares reabilitacionais erguidos para a magnificação do bom viver humano.  

Esse sistema contextual da reabilitação apresenta uma maior influência de 

moldagem sobre os eixos da reabilitação proximal e intermediária do que destas sobre o 

primeiro. Isso porque representa as arenas nas quais a sociedade designou a reabilitação 

como tendo o papel de ajudar o usuário a funcionar, pela configuração do ambiente para 

vida independente e interacional (HERSHENSON, 1998).  

 Juntamente com a disponibilização para todos, e especialmente as pessoas com 

deficiência, dos diversos bens, sistemas da sociedade e dos ambientes construídos, tais 

como serviços, atividades, e comunicação, tem-se o substrato para a equiparação de 

oportunidades para o alcance de meta e objetivos de vida (RODRIGUES, 2008; ONU, 

1996). Nesse diapasão, a inclusão da pessoa com deficiência visual se dá no respeito às 

diferenças e às necessidades de cada um, de modo a considerar por parte da sociedade a 

implementação dos ajustes e providências necessárias que possibilitem o acesso imediato 

e definitivo à convivência nos espaços comuns. 

 Seguindo a reflexão da OMS sobre as barreiras ao processo reabilitacional (WHO, 

2017a) e atentando aos princípios do SUS de universalização, hierarquização e 

regionalização, medidas de apoio podem ser desenhadas nas três instâncias de gestão. O 

governo federal poderia fortalecer a criação e a revisão de políticas públicas destinadas à 
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reabilitação e à utilização de novas tecnologias, bem como reforçar o repasse dos recursos 

destinados à reabilitação.  

Aos estados, caberia gerenciar a integração entre os sistemas de saúde e 

instituições apoiadoras, reduzindo a burocracia existente e desobstruindo o acesso aos 

serviços, além de melhorias nas instalações físicas, na acessibilidade e na aquisição de 

tecnologias modernas. Aos municípios, caberia fomentar parcerias para melhorar a 

disponibilidade e a qualidade da oferta dos serviços, a ampliação e capacitação de recurso 

humano especializado, a educação permanente dos profissionais envolvidos e a educação 

em saúde dos usuários atendidos, buscando concretizar uma ação conjunta 

multissistêmica relativa à reabilitação inclusiva. 

 Todavia, a reiterada falta de prioridade e os constantes ataques ao financiamento 

dos serviços sociais e de saúde, em uma política excludente de austeridade, fazem 

reverberar um movimento contrário à democracia, à emancipação e à sustentabilidade 

(PAIM, 2018). Esses efeitos atingem as pessoas com deficiência que passam a depender, 

em muitos casos, e cada vez mais, do assistencialismo, de práticas filantrópicas e de 

organizações paraestatais, em franca oposição ao universalismo constitucional da saúde 

pública brasileira.  

 Para que a reforma sanitária e democrática brasileira se concretize, faz-se mister 

adotarmos um escopo civilizatório que enfrente as adversidades humanas em suas raízes 

capazes de elevar a novos patamares de existência os sujeitos excluídos dos entornos 

sociais, como são as pessoas com deficiência visual, por exemplo. Nesse sentido, 

Raichelis (2006, p. 37) alerta para as consequências adversas da falta de prestação social 

coletivamente requerida: “Diante do esvaziamento do espaço público contemporâneo e 

do crescimento de demandas sociais não atendidas, o risco é o de fragmentação da 

sociedade civil e a ausência de projetos coletivos capazes de criar novas agregações 

sociais”.  

 A fragmentação social opõe-se ao modelo da integralidade e leva à criação de 

muros que apartam os convívios sociais, retardam ou impedem as vias emancipatórias a 

reinvenção existencial e, por conseguinte, alimenta o cárcere e a opressão social. Como 

Bauman (2014) complementa: “A realidade da possibilidade de uma ilha é o isolamento 

total do indivíduo juntamente com a atomização e fragmentação da sociedade”.  

Nos tempos em que vivemos não nos resta outra alternativa a não ser a de opor-se 

a esse mecanismo que constrange e despedaça os que fogem aos padrões hegemônicos 

historicamente aceitos, que reforça as margens, o isolamento e nega a diversidade. Nessa 



Reinvenções na vida de pessoas com deficiência visual 107 
 

arena, é necessário entender a diversidade como cores a compor o tecido social, em 

diversos tons e texturas ao reforçar os elos de interdependência que unem 

simbioticamente a todos nós. 

 

5.4 OS DESDOBRAMENTOS DA REABILITAÇÃO INCLUSIVA: OS TONS DAS 

REINVENÇÕES EXISTENCIAIS  

 

 Com base no exposto até aqui, podemos agora construir um entendimento dos 

desdobramentos da reabilitação inclusiva para a vida dos que são por ela guarnecidos. É 

um processo mútuo sujeito-sociedade em que espaços e práticas andam juntas para a 

solidificação das teias de interdependência. 

 A reinvenção passa por níveis ou instâncias, que em seu conjunto poderão trazer 

respostas aos desafios de viver sem visão num mundo eminentemente visocêntrico. Para 

tanto, dependem sobremodo de elementos basilares esculpidos ao longo do sistema 

reabilitacional. 

 Aceitação e revalorização de si no processo de subjetivação é o primeiro dos 

desfechos recriativos e, portanto, um passo essencial ao reencontro do sujeito que se 

modificou e passou a requerer um novo diálogo consigo. Sua ausência impede os passos 

reabilitacionais adicionais e compromete a saúde global. É o que afirmam Andrea Bocceli 

e Ray Charles ao se inserirem nesse debate: 

 

Eu tenho pra dizer, primeiro a pessoa se aceitar, não aceitar ser 

coitadinho e fazer o que for possível. [...] Quem vê eu andando a cidade 

inteira, mas eu tenho traçado aqui o meu caminho quando eu saio de 

casa... eu sei qual o ônibus eu vou pegar, onde vou descer, tudo isso... 
agora não se acomodar, porque tem pessoas que se acomodam, jamais 

se atrevem a dizer assim: “olhe, pode me deixar ali na esquina de tal 

lugar que dali eu sei me virar”. Aí isso aí é comodismo. Se aceitar, não 
aceitar ser coitadinho e não ficar dependente do outro, porque é a coisa 

pior que tem é a pessoa ser dependente (ANDREA BOCCELI).  

 
E acredito que a reabilitação ela passa por um ponto pelo que eu venho 

percebendo, ela tanto serve para quem já nasceu quanto pra quem 

perdeu com o passar do tempo, que é a fase da aceitação. Enquanto a 

gente não se aceita, aceita a nossa condição, a nossa saúde física é 
afetada, a nossa saúde mental e a nossa reabilitação também passam 

tudo por isso. E eu falo isso por experiência própria. Logo quando eu 

percebi mesmo que as coisas estavam ficando mais difíceis por conta 
da perda da visão, eu demorei um pouco a me aceitar e justamente por 

demorara aceitar essa condição você demora também a procurar ajuda, 

a procurar se adequar a essa nova situação [...] Comecei a dar um passo 



Reinvenções na vida de pessoas com deficiência visual 108 
 

em direção a essa nova vida, procurar ajuda, e me aceitar nessa 

condição. E hoje em dia tenho orgulho de cada passo que eu dou (RAY 
CHARLES).  

 

O instituto também que é um centro que nos ajuda a desenvolver o 
nosso potencial e acreditar em nós mesmos. Muitos são os casos de 

pessoas que chegaram ali sem esperança nenhuma, sem perspectiva 

positiva nenhuma, mas que se for perguntar hoje como é que está a vida 

dessa pessoa ela vai falar o antes e o depois, né? E eu sou uma dessas 
pessoas (RAY CHARLES).  

 

 A reabilitação também se percebe como promotora de força motriz para a 

autonomia e para a tomada de decisão por parte dos envolvidos. São iniciativas que irão 

impulsionar a busca da convivência, da circulação nos espaços sociais e na concretização 

dos objetivos de vida e cidadania. 

 Ray Charles, Stevie Wonder e Andrea Bocceli trazem discursos que demonstram 

seus posicionamentos sociais em relação ao enfrentamento da perda visual após passarem 

pelo processo de reabilitação e que os impulsiona a alcançar novos patamares 

circunscritos às suas vivências:  

 

Antigamente até pra ir na parada de ônibus alguém tinha que ir comigo, 

pra avisar quando o ônibus chegava, eu não pegar o ônibus errado e 

tudo mais. Só que hoje não... hoje eu consigo ir pra qualquer lugar, até 
pra fora do estado mesmo, se for preciso, sem ter essa dependência toda 

(RAY CHARLES).  

 

Mas a minha vida, como eu sou lúcido, eu quem decido! (ANDREA 
BOCCELI).  

 

Nós somos donos de nós mesmos. Nós que temos as decisões em mãos. 
Não é ninguém que tem o direito de tomar a decisão por nós (STEVIE 

WONDER).  

 

 Outros diálogos fizeram emergir o construto de perceber a Reabilitação como 

ferramenta aliada para subsidiar um novo olhar, que perpassa a autoafirmação, o 

empoderamento e o ativismo político. A essência da esperança, da utilização dos outros 

sentidos, da redescoberta das capacidades funcionais que não se esgotam na visão, da 

consciência dos direitos de ser pessoa fazem ecoar um discurso que expande a sensação 

de ser possível manter-se vivo e atuante apesar dos fluxos contrários. 

 

Você pode perder a visão, mas você tem as outras ferramentas, você 
pode dar continuidade àquilo que você quiser fazer (LEONHARD 

EULER).  
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Quando a gente vê tudo, é tudo muito fácil. Então quando a gente não 
vê, a gente vai dando mais importância à nossa audição (JANE 

POULSON).  

 
O que nós temos é apenas uma limitação, é uma perda visual. Mas 

assim, intelectualmente, o cognitivo funciona perfeitamente bem, os 

nossos membros, o nosso corpo. Então assim, são cuidados que nós 

devemos ter independente de qualquer outra pessoa que seja vidente ou 
que tenha qualquer outra deficiência. Não é, temos que cuidar da mesma 

forma. E assim, o que nós temos é apenas uma limitação, o cognitivo 

está preservado, a audição, todos os outros sistemas estão funcionando 
perfeitamente bem (DORINA NOWILL). 

 

Vivo feliz. Hoje eu digo pra os colegas, mesmo aqueles que ainda têm 
resíduo visual: se preparem, não desistam, não tenham vergonha de 

dizer: eu sou deficiente visual (ANDREA BOCCELI).  

 

A cultura da deficiência é um conceito em desenvolvimento “contra-a hegemonia” 

para a abordagem da tragédia pessoal e uma experiência vivida no coração e na mente de 

muitas pessoas com deficiências. É um fenômeno intercultural que não conhece fronteiras 

geográficas, considerado um elemento relevante nas lutas das pessoas com deficiência 

(BARTON, 2008; BARNES; MERCER, 2010).    

Assim, o cerne da cultura da deficiência é o de que pessoas com deficiência podem 

ser bem-sucedidas e terem prestígio social, apesar das suposições das pessoas não 

deficientes, pois suas características envolvem: (a) é intencionalmente criada e 

desenvolvida pela comunidade da deficiência; (b) inclui uma gama diversificada e 

completa de deficiências; (c) afirma a identidade da deficiência; (d) inclui valores 

compartilhados; (e) rejeita narrativas culturais dominantes e pressupostos de que a 

deficiência precisa ser curada, suportada ou superada; e (f) cultiva orgulho nas 

perspectivas e experiências únicas das pessoas com deficiência (ANDREWS, 2019).  

O ativismo das pessoas com deficiência relaciona-se à defesa da cultura da 

deficiência, ao empoderamento e ao controle exercidos sobre suas próprias vidas. Ele 

requer o amadurecimento de uma identidade da deficiência como parte de si mesmo, a 

qual poderá se converter em orgulho e conexão com a comunidade mais ampla da 

deficiência (ANDREWS, 2019). Nesse sentido: 

 

Eu participo aqui do evento que tem aquela mesa-redonda. A professora 
Aparecida estava lá dando uma palestra, aí eu disse: “peraí, a gente é 

capaz (LEONHARD EULER).  
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Cada passo que eu dou eu sinto orgulho. Hoje eu já consigo pagar pela 

internet sozinho. A minha identidade, a segunda via, eu fui tirar só. 
Então são coisas que aos olhos de muitos não é nada, não significa nada, 

mas pra quem tem uma limitação se superar, cada passo que você dá 

você sente orgulho, e isso me motiva a querer ir mais adiante. Por isso 
que eu digo que é importante... não vem da noite pro dia, né, a aceitação, 

porque esse primeiro passo para você se encorajar pra dar o segundo, o 

terceiro e o outro, é um processo, que aos poucos você vai sentindo 

orgulho de si mesmo a cada passo que dá. É uma simples ação que vai 
gerar dentro de você um resultado muito grande [...]. E eu acredito que 

todos nós precisamos disso, dar esse passo em direção à nossa 

autonomia, nossa independência, porque senão a gente para no tempo, 
fica estacionado, como eu fiquei muito tempo. [...] ter limitação não 

significa que você tem que ser uma pessoa limitada. São duas coisas 

diferentes. É, nós temos limitações, não só nós que tamos aqui nesse 
encontro que está sendo tratado sobre visão, mas todas essas as pessoas 

têm limitações. Todas elas, seja física, seja mental... Mas o que 

diferencia quem tem limitação e quem se limita é justamente esse fato 

de você encarar e querer mudar esse quadro (RAY CHARLES).  
 

Garanto a você que se todos se dispuserem a colocar o nosso direito a 

valer, garanto a você que ia existir muita mudança... Infelizmente, 
querem deixar nos mínimos, nos denegrir. [...] Hoje eu sou um cara que 

perdeu a visão, que caminho sozinho, que empolga, que motiva os 

outros. Eu também tenho o direito de poder também viver feliz com a 

deficiência. [...] A melhor coisa a fazer e a se descobrir é viver (STEVIE 
WONDER). 

 

 Outro ponto revelado por Ray Charles é a consideração que faz da Reabilitação 

como via para a igualdade. Segundo ele: “A reabilitação nos ajuda a mostrar que diante 

dos outros a gente pode, sim, ser igual a eles” (RAY CHARLES).  

 A igualdade nos faz compreender que diante da vida não há diversidade humana 

que justifique práticas sociais discriminatórias ou estigmatizantes, e que no contexto de 

interdependência social todos somos aliados na engrenagem da sociedade. É um lema 

transnacional e que deve balizar todos os demais direitos ancorados na máxima da 

liberdade, igualdade e fraternidade que impulsionou o reconhecimento dos direitos 

humanos em todo o mundo. 

Uma resultante adicional ao reabilitar-se é a propagação de rotas mais inclusivas. 

Ao se transformar, o sujeito passa a inspirar novas atitudes que irão difundir o espírito da 

inclusão e em certos casos serão eles próprios agentes de mudanças. 

 

Hoje eu não tô frequentando, mas sinto saudades. Acho até que estou 

falhando, mas devido o meu tempo não estou frequentando, mas ainda 

tô com fé de voltar, não pra aprender, assim, as coisas básicas, mas 
ensinar essas coisas básicas praqueles que chegam necessitados. Se eu 

achei uma professora que passou tudo isso pra mim, por que eu não 
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posso passar pra outras pessoas? [...] Aquela entidade onde eu estou 

estudando está aprendendo agora algumas coisas que eu hoje em dia 
tenho a obrigação de passar pra sociedade, deficiente ou não (ANDREA 

BOCCELI).  

 

 A consciência social da importância da inclusão social para todos é a grande mola 

mestra para efetivar em práticas o que está previsto em leis, decretos, portarias etc. Sem 

essa consciência, a letra da lei se torna morta e não cumpre seu dever social de 

canalizadora de mudanças.  

 Percebe-se então que todos nós temos o dever moral de reconhecer nas múltiplas 

formas de ser e estar no mundo a grande lição que se extrai de tudo isso: a riqueza da 

convivência, o intercâmbio de saberes, o compartilhar de culturas, a homogeneização de 

todos nós no grande e também pequeno planeta mãe terra.  

 A última resultante da reabilitação inclusiva é a abertura de trilhas para a 

emancipação. Essa reinvenção pode ser considerada o desfecho sublime onde a pessoa se 

assume como cidadão legítimo, protagonista de si e do mundo, capaz de semear e colher 

concretamente tudo aquilo que planejou.  

 Para que ocorra de fato a emancipação, há de desfazer os muros sociais 

incapacitantes, o juízo que reconhece a diferença do outro com algo de menor valor, que 

o desacredita em suas potencialidades. Para o sujeito, oportunizar-se lidar com o novo, 

redescobrindo a cada dia que há sempre algo a aprender, que somos sujeitos inacabados, 

mas que podemos transformar o luto em luta, a deficiência em essência, o medo em arte, 

a vida em poesia e assim florescer. 

 

Eu acho que nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos 
entraves, pelas mesmas angústias de uma sociedade que não acredita na 

sua capacidade por mais que você mostre que você tem. Uma sociedade 

que você tem que brigar ali, não tem que provar nada pra ninguém, a 
não ser pra você mesmo, que você consegue. Mas a todo momento nós 

temos que provar que nós conseguimos. Nós não somos super-heróis 

[...] Acho que é se permitir. Começar a se aceitar, claro que é o primeiro 

passo e depois permitir, se dar oportunidade de conhecer coisas novas, 
de desenvolver habilidades que até então você nunca imaginaria que 

poderia desenvolver. Acho que é assim, o se permitir; se libertar dessas 

amarras e realmente se lançar. Eu vou tentar, mesmo que o outro diga 
que você não pode, eu só vou saber quando eu tentar. Deixe primeiro 

eu tentar, pra depois dizer se eu vou conseguir fazer ou não, mas eu 

primeiro tenho que me oportunizar (DORINA NOWILL). 
 

E eu tenho muito o que agradecer, aprendi muita coisa lá, e o braille, 

aula de orientação e mobilidade. O braille foi o que eu fiz lá, logo que 

eu cheguei tive aula de computação. Até hoje, poesias, poemas, com a 



Reinvenções na vida de pessoas com deficiência visual 112 
 

letra ampliada. Eu faço duas, três leituras, ainda consigo, e quando tem 

no dia a apresentação, eu só faço recitar, eu memorizo tudo, tenho várias 
em mente e só faço recitar e pronto, gosto muito disso, me sinto muito 

feliz, trabalha muito a minha mente. Eu tenho várias em mente (JANE 

POULSON). 

 

 Emancipação é o ato de uma inteligência que não obedece, senão a ela mesma, 

ainda que a vontade obedeça a uma outra vontade. Em outras palavras, é a tomada de 

consciência da igualdade e da reciprocidade entre a vontade e a inteligência a fim de 

reencontrar a liberdade, tendo em seu cerne o princípio de veracidade (RANCIÈRE, 

2002).  

 Todos os emancipados são transformados em seres capazes, reassumidos como 

protagonistas e corresponsáveis pelas mudanças que virão. Assim, ao recrutar mentes 

coletivas, o engajamento social adquire uma força galvanizante para a inclusão social e 

para o reconhecimento da igualdade no viver com diversidade.  

Ao assumirmos a cultura da deficiência, como valor ético e plural na luta 

cotidiana, podemos desenvolver a visão para desafiar o pensamento estreito, o 

segregacionismo e a subalternidade para a emancipação. Isso tornará possível perceber 

que a identidade de ser cego é apenas uma dentre muitas possíveis formas corporais de 

habitar o mundo, e finalmente ser capaz de descobrir que a deficiência é tal qual uma 

peça-chave do incomensurável mosaico humano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como um processo de síntese da investigação sobre a natureza biopsicossocial da 

deficiência visual em um contributo conceptual, propomos neste estudo abarcar, a partir 

das denominações e conceitos em uso, as duas faces centrais da deficiência: o que 

acontece ao indivíduo que a sofre (condição) e o que acontece no cenário em que se 

desenvolve e ocorre (situação).  

Como resultado do trabalho de investigação, este é apresentado a fim de 

compreender melhor o problema com os diversos tipos de dados a fim de pensar mais 

profundamente nas ações, no campo e nas suas consequências, reduzindo fatores 

adversos, como certas atitudes, barreiras, obstáculos e impedimentos; e gerando fatores 

positivos, que incluem atitudes, facilitadores, apoios, e estímulos sociais e individuais. 

Foi possível assumir a tese de que os espaços e as práticas de reabilitação 

possibilitam às pessoas com deficiência visual variadas expressões de reinvenções de 

vida, de um modo heterogêneo que ora se aproxima, ora se distancia do modelo da 

reabilitação inclusiva. Mas, para além dos cenários de reabilitação, as reinvenções 

afloram e trazem novas ressignificações mesmo diante de sua incompletude ou carência 

em distintos caminhos de vida.  

 Foi constatado que a deficiência visual não deve ser um estigma, uma 

predestinação contra a qual só há lugar para a resignação, a tolerância e a filantropia. É, 

antes de tudo, um fenômeno humano que tem a ver com as percepções coletivas, de 

caráter mutável, multifacetado e complexo, para além da objetificação, não sobrenatural, 

mas sim biopsicossocial, e, como tal, susceptível de transformações ao longo do tempo.   

Essas transformações envolvem desde a constituição da deficiência na interação 

de uma pessoa com o seu estado de saúde e o seu ambiente, até o desvelar de todas as 

posições que reconhecem essa pessoa como sujeito de direitos e exigem a sua plena 

participação e a equalização de oportunidades. 

Apesar da constatação das melhorias alcançadas na disponibilização dos serviços 

voltados ao usufruto dos direitos de cidadania e de liberdade pelas pessoas com cegueira 

e baixa visão, ainda perduram obstáculos de ordem política, operacional, de acesso e 

utilização dos recursos técnicos e tecnológicos por tais sujeitos. Mesmo assim, a 

reabilitação tem se revelado uma importante ferramenta aliada na retomada da arte de 

viver diante da experiência da cegueira. 
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Todavia, argumentamos que parcela significativa dos deficientes visuais não tem 

acesso aos serviços de reabilitação ou tem de modo fragmentado e precário. Aliado à falta 

de participação no mercado de trabalho e nas instâncias educacionais, isso reforça a 

marginalização e a falsa ideia de grupo minoritário e invisibilizado. Mesmo assim, 

reinvenções, reconquistas da autenticidade e de significados ocorrem na vida dessas 

pessoas e promovem mudanças às custas próprias e por vezes dolorosa, conferindo-lhes 

dinamicidade.  

Quando projetamos um cenário desejável a reinvenção de vida de pessoas com 

deficiência visual circunscreve, conjuntamente à reinvenção da sociedade, a reabilitação 

inclusiva, a qual desdobra-se na emancipação dos sujeitos envolvidos, em novos aparatos 

de vida e na reinserção social. Esse construto configura uma sociedade inclusiva, aberta 

ao diálogo com a diferença, que respeita os limites das possibilidades humanas e valoriza 

suas potencialidades criadoras nos espaços sociais.  

A reabilitação inclusiva pode ser compreendida como um processo de múltiplos 

aprendizados, trocas e interações ao longo da vida em diversos espaços. Entre os 

benefícios da reabilitação a longo prazo estão os de ajudar as pessoas a se 

(re)estabelecerem numa vida socialmente significativa e satisfatória. 

 A reabilitação inclusiva alcança as dimensões proximal, intermediária e distal e 

fundamenta a compreensão de um modelo ampliado de reabilitação sob um enfoque 

transdisciplinar e holístico. Além de permitir esforços coletivos no enfrentamento de 

questões fundamentais à inclusão social, lança luz sobre estruturas sociais incapacitantes 

que funcionam como barreiras ao convívio social transformador.  

 Concluimos que na reabilitação proximal estão o espaço, o próprio indivíduo, as 

práticas, o cuidado de si, o autoconhecimento, as descobertas, e a ressignificação do ser. 

No nível intermediário emergiram os espaços da família, o educacional, o de trabalho, as 

unidades de reabilitação stricto sensu, os pontos de atenção à saúde, os ambientes de 

esporte, os de lazer etc.; e como práticas, as relações familiares, sociais, a prática 

educacional e de reabilitação stricto sensu, de atenção à saúde, ocupacional, de esporte, 

de lazer etc. E a reabilitação distal, tendo como espaços a sociedade e os espaços de 

decisão política e, como práticas, a comunicação, a promoção da acessibilidade, as 

práticas de estigmatização, e as políticas públicas, que em última análise se traduzem no 

processo de inclusão/exclusão social vivenciado. 

 Os participantes com deficiência visual revelaram uma dinâmica de vidas repletas 

de entraves e desafios à emancipação, entre as quais se destacam o estigma, as 
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dificuldades na comunicação, a falta de acessibilidade, a falta de apoio social e as 

dificuldades na marcação de consultas e exames. Como facilitadores destacam os serviços 

de reabilitação que frequentam, as novas habilidades de locomoção e tecnológicas que se 

depararam, a continuação de uma vida acadêmica e ocupacional, as trocas relacionais a 

partir dos contatos em grupos de convívios e as reconstruções mentais que sucederam. 

 Podemos perceber uma tendência dos sujeitos de valorizarem com destaque suas 

ações e saúde mental como algo próprio e cujos resultados mais ou menos favoráveis 

dependem prioritariamente de si. Esse reconhecimento traz elementos do modelo da 

integração social, precursor do modelo da inclusão social e um estágio que requer mais 

esforços individuais do que coletivos para a circulação no entorno social. Isso se reafirma 

nos anseios reiterados de autonomia, liberdade e independência, que se relacionam à 

capacidade de realizar as ações cotidianas sem a dependência de terceiros.  

De modo análogo, a educação, seja ela musical ou formal, sobressaiu como 

elemento propulsor de vida, ao canalizar novos conhecimentos, relacionamentos e 

abertura para a concretização de metas de vida. 

 A necessidade de busca de sentido para a vida foi revelada pelo grupo, tendo o 

trabalho, a ocupação em atividades voluntárias, o contato com a música, com as artes, e 

a socialização deles decorrente um pilar de forças para prosseguir. A escuridão passa a ser 

assumida não como a falta de visão, mas da incapacidade da sociedade em enxergar 

formas de viabilizar a inclusão de todos num espaço compartilhado e receptivo.  

A maior oferta e disponibilização de serviços voltados para o aprender e o fazer 

música pelas pessoas com deficiência visual, seja por meio de aulas de instrumentos 

musicais, de canto, ou de musicalização, nos âmbitos da saúde, dos serviços sociais ou 

educacionais, seja individual ou coletivamente, tem o condão de contribuir com ganhos 

potenciais à vida de quem experiência a perda da visão. O fortalecimento dos laços 

sociais, afetivos e psicológicos daí decorrentes poderá subsidiar a canalização para um 

maior autoconhecimento, saúde física, mental e social, numa reinvenção de si e do mundo 

sob a ótica da integralidade. 

 No cenário da secretaria estadual de saúde do Rio Grande do Norte percebemos 

um nicho embrionário e fragmentado de ações e serviços voltados à reabilitação da pessoa 

com deficiência visual, com nítidos entraves à sua implementação. São obstáculos que 

perpassam a microgestão, com profissionais e gestores envolvidos insuficientes, a falta 

de visibilidade e importância das ações pelos governantes; e a macrogestão, em que se 
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percebe escassez de investimentos financeiros canalizadores de políticas públicas com 

enfoque na intersetorialidade e no resgate de vidas para a convivência social. 

 O IERC possui importante papel social para os deficientes visuais por funcionar 

como porta de entrada para o resgate da cidadania, porém seus maiores entraves de 

funcionamento residem na baixa cobertura de ações de reabilitação stricto sensu, além de 

ser uma instituição satélite sem teias firmes que a articulem à rede estadual de saúde da 

pessoa com deficiência. Esse espaço poderá se beneficiar de maiores articulações com a 

rede estadual de saúde da pessoa com deficiência, de maior diversificação na oferta de 

seus serviços, com maiores investimentos em formação e capacitação dos profissionais 

inseridos e maior oferta de vagas e ações direcionadas aos reabilitandos com deficiência 

visual. 

 Há necessidade de que governantes, gestores, trabalhadores e usuários debatam o 

tema da reabilitação da pessoa com deficiência e centralizem os esforços para incluí-lo 

nos planos e agendas, com a elaboração de políticas e ações públicas capazes de reduzir 

as limitações existentes ao processo de reabilitação. Tais medidas devem garantir o acesso 

de todos os que necessitem, além de sanar as dificuldades existentes no processo de 

reabilitação, como a insuficiência de recursos financeiros para a montagem dos serviços, 

para a aquisição de tecnologias assistivas e de apoio, a falta de recurso humano 

especializado e a falta de capacitação profissional por meio da educação permanente. 

 Considerando que a reabilitação é um forte investimento em capital humano, ao 

contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida, tem o condão de impulsionar o 

desenvolvimento econômico e social do país. Esse desfrute se dará à medida que práticas 

e espaços sociais se alinhem aos preceitos da máxima constitucional de inclusão social 

em sua radicalidade mais concreta, operacionalizada de modo a contemplar a todos mós.  

 A experiência problemática de tornar-se cego não requer somente uma ampliação 

do conceito de reabilitação para uma abordagem sistêmica e biopsicossocial, mas, 

sobretudo, práticas sociais e políticas que tenham como horizonte o desafio da retomada 

de uma vida por meio de movimentos inventivos individuais e coletivos, articulados em 

uma rede de atores humanos e não humanos, canalizando elementos materiais, 

tecnologias, cognição e afetos em prol da inclusão social. Com efeito, as práticas de 

reabilitação sob enfoque biopsicossocial quando orientadas por uma política voltada para 

a expansão da vida, são mais potentes nas reinvenções dos territórios existenciais 

analisados. 
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Ao refletirmos sobre a inclusão, é crucial repensarmos o nosso atual sistema social 

e de práticas coletivas. Sua promoção envolve considerar primordialmente as 

individualidades e habilidades de todas as pessoas inseridas num contexto de 

pluralidades, diferenças e aprendizados recíprocos, com os apoios que se façam 

necessários, as conectividades e o engajamento social. 

Ao considerarmos a deficiência como um espectro da vida humana, descolada da 

ideia de dependência, e que concebe a todos nós em potencial em algum momento da 

vida, entendemos que a construção de uma sociedade inclusiva e aberta à diferença 

beneficia a todos, deficientes ou não, além de criar uma atmosfera mais humana e 

receptiva à participação irrestrita de todas as pessoas. 

A formação dos profissionais de saúde nos cursos de graduação, seja em 

disciplinas teóricas ou práticas, deverá permear intervenções educacionais inovadoras que 

visem incorporação de conhecimentos, consciência coletiva, mudanças nas atitudes, 

maior autoconfiança e a melhoria do atendimento às pessoas com deficiência. Esse aporte 

temático, que valorize o modelo biopsicossocial de deficiência, as dimensões da 

acessibilidade, a celebração da diversidade cultural e os direitos humanos, quando 

incorporados aos espaços universitários dos cursos da área da saúde, poderá contribuir 

para a capacitação de um profissional comprometido com a inclusão e a equidade, capaz 

de reconhecer e considerar as especificidades e as necessidades de saúde das pessoas com 

deficiência.  

Uma vez que a dimensão biopsicossocial realça os fatores pessoais, sociais e 

ambientais responsáveis pela funcionalidade dos indivíduos sob o prisma da 

interdependência, esperamos que essa perspectiva renove as representações sociais em 

torno das pessoas com deficiência, provocando mudanças de atitude sem as indesejáveis 

marcas de tolerância, caridade ou filantropia, mas antes inspiradas pelas potencialidades 

dos indivíduos e pelo cumprimento dos seus direitos humanos. Nesses termos, podemos 

compreender a deficiência visual como determinada pelo contexto físico, político e social, 

incluindo diferentes atitudes e a necessária disponibilidade de serviços e legislação 

garantidora dos direitos, rompendo com a relação entre dependência e deficiência, com 

exclusão, a violência social e a marginalização política.  

Quanto aos limites e desafios da atual pesquisa, cabe assinalar que as reinvenções 

dos sujeitos com deficiência visual identificados na pesquisa não têm um caráter genérico, 

uma vez que se limitam aos grupos do estudo cujos participantes revelaram suas 

experiências e dificuldades próprias de quem teve a oportunidade de frequentar serviços 
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de reabilitação e de extensão universitária voltados à inclusão social. Também ressaltam-

se a inobservância da visão dos profissionais inseridos no contexto da reabilitação da 

pessoa com deficiência visual e as limitações próprias de um pesquisador com deficiência 

visual no tocante à dificuldade em observar alguns aspectos não verbais e do cenário de 

pesquisa que afloram durante as entrevistas. 

Como prismas para novas investigações, percebe-se a existência de lacuna quanto 

à necessidade de aprofundar as questões envolvendo os modelos de reabilitação e os seus 

desdobramentos nas práticas profissionais nos centros de reabilitação; como se estruturam 

as relações de cuidado e interdependência nos pontos de atenção da rede de saúde da 

pessoa com deficiência, inclusive na atenção básica; Qual seria a fala dos profissionais 

dos serviços de reabilitação sobre os processos e modelos de cuidado desenvolvidos; e de 

que modo a gestão municipal, estadual e federal de saúde, articula à integralidade do 

cuidado à reabilitação das pessoas com deficiência.  

Sugere-se, de modo complementar, investigações sobre os fatores emocionais e 

afetivos dos reabilitandos, as interseccionalidades entre gênero, raça, pensamento 

decolonial e deficiência quanto à majoração das perspectivas analíticas sobre o estigma e 

o capacitismo, a reabilitação entendida como uma prática pedagógica e as consequências 

do processo de reabilitação coletiva para os resultados comunitários e de reinserção 

social. Todas essas são questões fundamentais para a elaboração de ações, programas e 

políticas públicas de âmbito local, regional e nacional para a inclusão das pessoas com 

deficiência. 

 A transformação social imersa no processo civilizatório em curso começa na 

singeleza de nossas ações, reflexos dos nossos modos de pensar, da educação que tivemos 

e da sensibilidade que desenvolvemos no mundo de pluralidades. Ao refazermos nossas 

crenças nas possibilidades de vida inclusiva das pessoas com deficiência, alimentamos a 

mudança que no mundo há de se constituir. 

 A construção de um mundo inclusivo requer derrubarmos os obstáculos que 

impedem que a vida seja plena e profícua. Não basta a assinatura de leis, decretos, 

portarias, para a inclusão efetiva é preciso algo mais onde a ética da solidariedade, do 

respeito e do amor possa se alojar.  

Interdependência é a chave que nos convida a abrir caminhos inclusivos, romper 

barreiras, nos apoiar mutuamente e viver em igualdade de oportunidades. Sejamos os 

protagonistas dos ventos que sopram a mudança de um destino melhor para todos nós, 
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tendo nossas vozes ecoadas e sustentadas em um esforço conjunto e de modo ininterrupto 

no oceano da vida. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupos Focais 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Da reabilitação à inclusão social: 

saúde e cuidado da pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio 

Grande do Norte”, que tem como pesquisador responsável Érico Gurgel Amorim. 

Esta pesquisa pretende analisar como se configuram as relações existentes entre 

saúde, cuidado e inclusão da pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no 

estado do Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a compreensão de que a saúde e a inclusão 

de sujeitos com deficiência visual pode corroborar o entendimento da vida cotidiana e dos 

elementos de promoção à saúde, intrinsecamente relacionados. 

Caso você decida participar, você deverá responder às perguntas da entrevista em 

grupo (grupo focal), nos autorizando a gravação do diálogo. Tal procedimento terá, em média, 

uma hora e meia de duração. Os questionamentos postos no grupo se referem à saúde e ao 

cuidado da pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande 

do Norte. Durante a realização da entrevista grupal a previsão de riscos é mínima e refere-se, 

basicamente, à possibilidade de constrangimento decorrente de algum dos questionamentos 

colocados ao grupo. 

Os desconfortos que porventura surjam durante sua participação nesta pesquisa 

poderão ser minimizados através do respeito ao seu silêncio, acatando, se for o caso, seu 

desejo de retirar-se do ambiente. 

A sua participação não garantirá benefícios individuais, mas contribuirá na produção 

de conhecimentos favoráveis à sustentação dos compromissos sociais com a atenção à saúde 

da pessoa com deficiência.  

Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente 

para fins científicos, otimizando o compromisso, por parte do pesquisador, em manter o 

anonimato de sua participação e minimizar o risco de exposição do seu profissionalismo. Os 

dados da entrevista grupal serão transcritos em arquivo digital e, após analisados na 

finalização do estudo, serão arquivados em local seguro na UFRN sob a responsabilidade do 

coordenador da pesquisa. A divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 



Reinvenções na vida de pessoas com deficiência visual 142 
 

participantes.  

Participando desta pesquisa você terá como benefício a possibilidade de debater e 

compreender melhor sobre saúde e cuidado da pessoa com deficiência visual na rede de 

atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte. Em caso de algum problema que você 

possa ter, comprovadamente relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável. Durante todo o período da pesquisa 

você poderá tirar suas dúvidas ligando para Érico Gurgel Amorim através do telefone (84) 

99625 5153 ou pelo e-mail ericogur@gmail.com.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de cinco anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação 

nesta pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo – CEP 59.012-300 – Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Érico Gurgel Amorim. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da pessoa com deficiência visual na rede 

de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

Natal, ___/___/______.  
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Assinatura do participante da pesquisa 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da 

pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte”, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e os direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___/___/______. 

 

Érico Gurgel Amorim 
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Gestores 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Da reabilitação à inclusão social: 

saúde e cuidado da pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio 

Grande do Norte”, que tem como pesquisador responsável Érico Gurgel Amorim. 

Esta pesquisa pretende analisar como se configuram as relações existentes entre 

saúde, cuidado e inclusão da pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no 

estado do Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a compreensão de que a saúde e a inclusão 

de sujeitos com deficiência visual podem corroborar o entendimento da vida cotidiana e dos 

elementos de promoção à saúde, intrinsecamente relacionados. 

Caso você decida participar, faremos uma coleta de dados através de entrevista 

semiestruturada que será gravada em aparelho eletrônico e digital, como forma de captar as 

informações de forma concisa. A sua participação não garantirá benefícios individuais, mas 

contribuirá na produção de conhecimentos favoráveis à sustentação dos compromissos sociais 

com a atenção à saúde da pessoa com deficiência. Além disso, esse procedimento poderá gerar 

pequenos desconfortos devido ao acesso dos pesquisadores às suas informações 

compartilhadas e oferecerá riscos mínimos à sua saúde. Caso ocorram, serão de 

responsabilidade da pesquisadora minimizá-los.  

Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente 

para fins científicos, otimizando o compromisso, por parte da pesquisadora, em manter o 

anonimato de sua participação e minimizar o risco de exposição do seu profissionalismo. Os 

dados das entrevistas serão transcritos em arquivo digital e, após analisados na finalização do 

estudo, serão arquivados em local seguro na UFRN sob a responsabilidade do coordenador da 

pesquisa. A divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes.  

Participando desta pesquisa você terá como benefício a possibilidade de debater e 

compreender melhor sobre saúde e cuidado da pessoa com deficiência visual na rede de 

atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte. Em caso de algum problema que você 

possa ter, comprovadamente relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável. Durante todo o período da pesquisa 

você poderá tirar suas dúvidas ligando para Érico Gurgel Amorim através do telefone (84) 

99625 5153 ou pelo e-mail ericogur@gmail.com.  
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em 

local seguro e por um período de cinco anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação 

nesta pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo – CEP 59.012-300  – Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Érico Gurgel Amorim. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da pessoa com deficiência visual na rede 

de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

Natal, ___/___/______.  

 

 
 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da 

pessoa com deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte”, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___/___/______. 

 

 

Érico Gurgel Amorim 
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APÊNDICE C: Caracterização dos entrevistados dos grupos focais 

 

Pseudônimo Sexo Idade Escolaridade Local de 

moradia 

Estado civil Mora com 

quem 

Ocupação Renda 

familiar 

Ano de 

início da 

DV 

Forma de 

instalação 

da DV 

Grau da 

DV 

ALICIA 
ALONSO  

Feminino 23 Ensino médio Natal Solteira Pais Estudante 1 a 2 
salários 

mínimos 

Desde o 
nascimento 

Abrupta Cegueira 
total 

ANDREA 

BOCCELI  

Masculino 70 Ensino superior 

incompleto 

Natal Casado Esposa, filha 

e neta 

Estudante 3 a 5 

salários 

mínimos 

2003 Insidiosa Cegueira 

total 

ANNE 

SULLIVAN  

Feminino 65 Ensino 

fundamental 

incompleto 

Santana do 

Matos 

Casada Esposo e 

filhos 

Do lar 1 a 2 

salários 

mínimos 

2005 Insidiosa Cegueira 

total 

DEMOCRITUS  Masculino 57 Ensino superior 

incompleto 

Natal Casado Esposa e 

filha 

Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

2012 Insidiosa Cegueira 

total 

DIDYMUS  Masculino 83 Ensino médio Natal Casado Esposa, filha 

e neta 

Aposentado Mais de 5 

salários 

mínimos 

2011 Insidiosa Cegueira 

total 

DORINA 

NOWILL  

Feminino 37 Especialização Natal Solteira Mãe Professora 3 a 5 

salários 
mínimos 

Desde o 

nascimento 

Insidiosa Visão 

subnormal 

GENEVIEVE 

CAULFIELD  

Feminino 20 Ensino médio Natal Solteira Avó e tias Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

Desde o 

nascimento 

Insidiosa Visão 

subnormal 

HELEN 

KELLER  

Feminino 34 Ensino superior 

incompleto 

Natal Solteira Pais Música 1 a 2 

salários 

mínimos 

1995 Abrupta Cegueira 

total 

HOMERO  Masculino 57 Ensino superior 

incompleto 

Parnamirim Casado Esposa e 

filhos 

Aposentado Mais de 5 

salários 

mínimos 

2012 Abrupta Visão 

subnormal 
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JANE 

POULSON  

Feminino 35 Ensino médio Natal Solteira Pais e 

irmãos 

Estudante Mais de 5 

salários 

mínimos 

2003 Insidiosa Visão 

subnormal 

JORGE LUIS 

BORGES  

Masculino 57 Ensino 

fundamental 

Natal Casado Esposa Aposentado 1 a 2 

salários 

mínimos 

2013 Abrupta Cegueira 

total 

LEONHARD 

EULER  

Masculino 48 Ensino médio Natal Casado Esposa Músico 1 a 2 

salários 

mínimos 

2013 Insidiosa Cegueira 

total 

RAY 

CHARLES  

Masculino 27 Ensino 

fundamental 

Macaíba Solteiro Sozinho Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

2015 Insidiosa Visão 

subnormal 

STEVIE 

WONDER  

Masculino 30 Ensino médio Macaíba Solteiro Sozinho Aposentado / 

músico e 
costureiro 

1 a 2 

salários 
mínimos 

2015 Insidiosa Cegueira 

total 

VALERIE 

CAPERS  

Feminino 32 Ensino 

fundamental 

Macaíba Solteira Irmãos Estudante 1 a 2 

salários 

mínimos 

Desde o 

nascimento 

Insidiosa Visão 

subnormal 
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APÊNDICE D: Dados biográficos dos sujeitos históricos que dão nome aos entrevistados dos 

grupos focais da pesquisa 

 

1. ALICIA ALONSO (1921-2019): bailarina cubana considerada uma das maiores bailarinas 

de todos os tempos. 

2. ANNE SULLIVAN (1866-1936): professora norte-americana conhecida internacionalmente 

por ter sido a responsável pela educação por toda a vida de Helen Keller,  

3. ANDREA BOCCELI (1958): artista e intérprete italiano, é tenor, cantor de ópera e de música 

popular, conhecido internacionalmente.  

4. DEMOCRITUS (460 a.C. - 370 a.C.): filósofo grego, autor da teoria de que todos os materiais 

são compostos de pequenas estruturas conhecidas como átomos. 

5. DIDYMUS (313-398): filósofo, teólogo e líder eclesiástico egípcio, dedicado ao estudo, 

meditação, palestras e redação, amplamente conhecido pelo seu intelecto inquieto.  

6. DORINA NOWILL (1919-2010): educadora, escritora e ativista social brasileira, 

idealizadora do projeto que originou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação 

Dorina Nowill.  

7. HELEN KELLER (1880-1968): escritora, consultora e ativista norte-americana surdo-cega, 

considerada uma das pessoas mais famosas do século XX.  

8. HOMERO (700 a.C. - 640 a.C.): poeta grego autor dos clássicos da literatura grega, A Ilíada 

e A Odisseia. 

9. JANE POULSON (1952-2001): escritora e médica canadense que ficou cega logo após sua 

formatura e atuou em cuidados paliativos e no controle da dor. 

10. GENEVIEVE CAULFIELD (1888-1972): professora, humanitária e pacifista norte-

americana com atuação em diversos países na causa da inclusão social. 

11. JORGE LUIS BORGES (1899-1986): foi bibliotecário, professor de literatura e escritor 

argentino renomado de poesia, contos, ensaios, roteiros e críticas literárias, saudado como o 

escritor latino-americano mais importante do século XX.  
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12. LEONHARD EULER (1707-1783): cientista e matemático suiço famoso por suas teorias, 

como o uso do símbolo pi para representar a razão entre a circunferência de um círculo e seu 

diâmetro, e considerado uma das 10 Pessoas Mais Influentes de toda a História.  

13. RAY CHARLES (1930-2004): cantor norte-americano que esteve no cenário musical por 

mais de cinquenta anos, é considerado como um ícone da música. 

14. STEVIE WONDER (1950): cantor, intérprete e compositor norte-americano, é considerado 

um dos artistas mais conhecidos de todo o mundo,  

15. VALERIE CAPERS (1935): pianista clássica norte-americana, professora universitária e 

compositora. 

 

Fonte: OLSTROM, Clifford E. Undaunted by blindness: Concise Biographies of 400 People 

Who Refused to Let Visual Impairment Define Then. Watertown, Massachusetts: Perkins 

School for the Blind, 2010,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título da dissertação...    151 
 
 

APÊNDICE E: Caracterização dos gestores entrevistados 

 

1. Témis: 51 anos, graduada em sistemas de informação e em gestão hospitalar, especialista 

em redes de atenção à saúde, coordenadora da rede estadual de cuidados à saúde da pessoa 

com deficiência.  

 

2. Tirésias: 64 anos, bacharel em Direito, vice-presidente do Instituto de Educação e 

Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC). 
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APÊNDICE F: Informações dos personagens mitológicos que dão nome aos gestores 

entrevistados 

 

1. TÉMIS: deusa da justiça e encarnação da lei, é representada com uma espada e uma balança 

nas mãos e, muitas vezes, com os olhos vendados, representando a imparcialidade. 

 

2. TIRÉSIAS: célebre adivinho tebano privado da visão e possuidor do dom da profecia. 

 

Fonte: HACQUARD, Georges. Dicionário de mitologia grega e romana. Lisboa: Edições 

ASA, 1996. 
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APÊNDICE G: Roteiro de entrevistas individuais com gestores  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Pesquisadores: Érico Gurgel Amorim (Doutorando) e Jacileide Guimarães 

(Orientadora) 

  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Informantes-chave SESAP 

 

Projeto de Pesquisa: Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da pessoa com 

deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte  

 

Identificação e aspectos profissionais: 

1. Entrevistado:  

2. Sexo:  

3. Idade:  

4. Escolaridade:  

5. Formação: 

6. Cargo: 

7. Há quanto tempo está no cargo: 

8. Já assumiu outros cargos relacionados à saúde das pessoas com deficiência?  

  

Questões norteadoras  

1. Como é estruturada a política de atenção à saúde da pessoa com deficiência no 

estado/município? 

2. Que pontos de atenção compõem a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência? 

3. Como se constitui a linha de cuidado da pessoa com deficiência visual? 

4. Existem programas ou ações voltadas à reabilitação da pessoa com deficiência visual? quais? 

5. Como é feita a regulação das consultas e dos exames na rede de atenção á saúde da pessoa 

com deficiência?  
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6. Como foram os atendimentos, consultas e exames na rede de atenção à saúde da pessoa com 

deficiência? 

7. Há algum critério que orienta para a ideia de acessibilidade ou inclusão quando se pensa nas 

ações planejadas às pessoas com deficiência? 

8. Existem Interlocuções entre a rede de saúde da pessoa com deficiência e ações intersetoriais 

de suporte ao cuidado em saúde?  

9. Quais os principais desafios da gestão para o funcionamento da rede? 

10. Existem ações voltadas à Reabilitação das pessoas com deficiência visual na rede? 

11. Como a rede pensa a relação saúde e cuidado no processo de reabilitação da pessoa com 

deficiência visual? 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Pesquisadores: Érico Gurgel Amorim (Doutorando) e Jacileide Guimarães 

(Orientadora) 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Diretor do IERC 

 

Projeto de Pesquisa: Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da pessoa com 

deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte  

 

Identificação e aspectos profissionais: 

1. Entrevistado:  

2. Sexo:  

3. Idade:  

4. Escolaridade:  

5. Formação: 

6. Cargo: 

7. Há quanto tempo está no cargo: 

8. Já assumiu outros cargos relacionados à saúde das pessoas com deficiência?  

 

Questões norteadoras  

1. Qual a finalidade do IERC? 

2. Quem são as pessoas que procuram e frequentam o IERC? 

3. Como o IERC se articula à rede de saúde? 

4. Que ações são desenvolvidas no IERC com vistas a melhorar ou auxiliar a saúde física ou 

mental dos usuários? 

5. Como se dá o acompanhamento dos usuários que passam pelo serviço? 

6. Quais são os profissionais envolvidos? 

7. Existe alguma articulação dessas ações com a atenção básica? 

8. Se vocês são uma instituição de reabilitação, a rede de saúde já procurou vocês para instituir 

parcerias voltadas à saúde da pessoa com deficiência visual? 
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9. Se tem relação com a rede, como é que o IERC colabora com o processo de assistência ou 

auxílio para marcação dos atendimentos? 

10. O IERC já foi procurado pela rede para dar assessoria às ações de inclusão ou acessibilidade 

na rede de atenção? 
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APÊNDICE H: Roteiro de entrevistas de grupos focais 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Pesquisadores: Érico Gurgel Amorim (Doutorando) e Jacileide Guimarães 

(Orientadora) 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Grupos focais 

 

Projeto de Pesquisa: Da reabilitação à inclusão social: saúde e cuidado da pessoa com 

deficiência visual na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte  

 

Questões norteadoras  

 

1 Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que é viver com uma deficiência visual e as 

repercussões na vida de vocês.  

1.1 O que a deficiência visual mudou na vida de vocês? 

 

2 Pensando agora um pouco na saúde física e mental de vocês, poderiam discorrer um pouco 

sobre essa relação da saúde com a deficiência visual? 

2.1 Como a deficiência visual afeta a saúde, física ou mental, de vocês? 

2.2 Que necessidades por cuidado à saúde vocês identificam? 

 

3 Se nós formos pensar agora sobre a nossa sociedade e o tema da inclusão e a vida de vocês, 

poderiam nos descrever sobre suas experiências e sentimentos sobre isso? 

3.1 O que é inclusão social para vocês?  

3.2 Vocês se sentem incluídos socialmente?  
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3.3 Vocês já passaram por alguma experiência de discriminação ou de preconceito por causa 

da deficiência? 

3.4 É possível uma sociedade inclusiva? 

 

4 Passando agora para o tema do atendimento, do cuidado nos serviços de saúde que vocês 

frequentam ou já frequentaram, poderiam nos passar um pouco da experiência de vocês nesses 

locais? 

4.1 Quando vocês precisam de um atendimento, como vocês fazem? 

4.2 Como você se sente ao frequentar os serviços de saúde existentes? 

4.3 Você está satisfeito com as configurações atuais dos cuidados à saúde?  

4.4 Você encontrou alguma dificuldade nos serviços de saúde que já frequentou? 

4.5 Como os cuidados em saúde ajudam na reabilitação de vocês? 

 

5 Gostaria de ouvir de vocês agora o que nos têm a dizer sobre a temática da reabilitação para 

a vida de vocês. 

5.1 Como foi ou está sendo para vocês o processo de reabilitação? 

5.2 Como vocês souberam da existência do IERC e como conseguiram o acesso aos serviços 

do IERC?  

5.3 Qual a importância do IERC para a saúde de vocês? 

5.4 Vocês conhecem ou já frequentaram algum outro serviço de reabilitação além do IERC? 

5.5 O que é reabilitar para vocês? 

5.6 Qual a opinião de vocês sobre os serviços de reabilitação voltados para a sua saúde física 

ou mental? 

5. 7 Vocês conhecem ou já frequentaram algum outro serviço de reabilitação além do IERC? 
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Versão:
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Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.360.649

DADOS DO PARECER

Trata-se de um projeto de aluno de Doutorado, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde

Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. O estudo objetiva analisar como se

configuram as relações existentes entre saúde, cuidado e inclusão da pessoa com deficiência visual na rede

de  atenção  de  saúde  no  estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  Para  tanto,  realizaremos  uma  pesquisa

exploratória e documental com abordagem qualitativa, apoiada na dialética e na reflexividade. O objeto de

estudo será a atenção à saúde da pessoa com deficiência visual e seus desdobramentos na rede de saúde

da pessoa com deficiência. O estudo sustenta a hipótese de que a rede de atenção à saúde da pessoa com

deficiência tem papel basilar no acolhimento e na reinvenção de vida frente à perda de visão. Os sujeitos

colaboradores desta pesquisa serão pessoas adultas e idosas, com deficiência visual há mais de seis

meses, atendidas no ambulatório de oftalmologia do Hospital Universitário Onofre Lopes e frequentadoras

do Instituto de Educação e Reabilitação de cegos do Rio Grande do Norte (IERC), além de informantes

chaves vinculados à gestão da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência do estado do Rio

Grande do Norte e do município de Natal (RN). Os critérios para o enquadramento da deficiência visual

obedecerão aos ditames do Decreto n. 3.298/99 (Brasil, 1999), que dispõe sobre a Política Nacional para a

integração da pessoa portadora de deficiência e regem as ações e políticas públicas da previdência e da

assistência social. O acesso a tal informação se dará mediante registro expresso no prontuário médico, nas

fichas cadastrais ou aferido por

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941

Página 01 de  05



UFRN - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE

LOPES  DA UNIVERSIDADE

Continuação do Parecer: 3.360.649

profissionais de saúde que realizarem a consulta.

Objetivo Primário:

Analisar como se configuram as relações existentes entre saúde, cuidado e inclusão da pessoa com

deficiência visual  na rede de atenção à saúde no estado do Rio Grande do Norte.

Objetivo Secundário:

- Identificar as políticas, programas e ações voltadas à saúde da pessoa com deficiência visual em âmbito

nacional e regional;

Conhecer e discutir os elementos facilitadores e dificultadores ao acesso e permanência aos serviços de

saúde segundo a opinião de pessoas com deficiência visual;

- Verificar uso e o desuso das ações de cuidado e serviços disponíveis na rede de atenção à saúde por tais

sujeitos;

- Propor um modelo constitutivo e inclusivo de atenção integral à saúde da pessoa com deficiência visual.

Objetivo da Pesquisa:

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima. Poderá suscitar pequenos desconfortos,

tais como angústia e constrangimento devido ao acesso dos pesquisadores às informações de vida privada

compartilhadas e poderá gerar embaraço ou cansaço ao interagir com demais participantes no grupo focal.

Outros danos possíveis são a divulgação de dados confidenciais.

Quanto aos benefícios, a pesquisa não garantirá benefícios individuais, mas contribuirá na produção de

conhecimentos favoráveis à sustentação dos compromissos sociais com a atenção à saúde da pessoa com

deficiência.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de um estudo interessante, condizente com o nível Doutorado, apresentando fundamentação

teórica contextualizada. Metodologia simples e exequível. Os impactos desta pesquisa poderão alcançar as

dimensões técnico-científicas e socioeconômicas, uma vez que possibilitará a criação de diretrizes voltadas

à saúde da pessoa com deficiência, sua inclusão social, melhoria na qualidade de vida e autonomia, com

reflexo nas condições materiais e não materiais desses sujeitos.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os documentos de apresentação obrigatória folha de rosto, projeto de pesquisa expandido, Cartas

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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de anuências do HUOL/SMS/IERC; Folha de Identificação do pesquisador;  Folha de rosto;  Termo de

Consentimento Livre e esclarecido – TCLE, foram anexados à Plataforma Brasil estando de acordo com as

solicitações do CEP/HUOL/UFRN e resolução nª 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS.

Os pesquisadores devem ter especial atenção ao envio dos relatórios parcial e final da pesquisa. Ver

modelos em < http://www.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/cep/documentos>.

Como está previsto o manuseio e uso de dados secundários de acesso restrito, como prontuários, assim

sendo, os pesquisadores devem ter considerável atenção na questão da privacidade, e do sigilo no acesso

e uso desses documentos, devendo obedecer às disposições legais e normativas em vigor no país. A

responsabilidade, para todos os efeitos, decorrentes do acesso e do uso dos prontuários e documentos de

acesso restrito, será integralmente dos atores envolvidos. Segue abaixo as principais disposições a serem

seguidas pelos pesquisadores:

- Constituição Federal Brasileira (1988) – art.5°, incisos X e XIV

- Código Civil – arts. 20 – 21

- Código Penal – arts. 153 – 154

- Código de Processo Civil – arts. 347, 363, 406

- Código defesa do Consumidor – arts. 43 – 44

- Medida Provisória – 2.200 – 2, de 24 agosto de 2001

- Resoluções da ANS. (Lei n° 9.961 de 28/01/2000) em particular a RN n° 21.

- Código de Ética Médica – CFM. Arts. 11, 70, 102, 103, 105, 106, 108.

- Resoluções do CFM. – n°s. 1605/2000 – 1638/2002 – 1642/2002.

- Padrões de acreditações hospitalares do Consórcio Brasileiro de Acreditação, em particular Gl.2 – Gl 1.12

- Parecer CFM n° 08/2005.

- Normas da Instituição quanto ao acesso prontuário.

Recomendações:

Após análise ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se encontra bem instruído, os

documentos foram anexados,  estando definidos os riscos,  forma de minimização e benefícios,  como

ocorrerá o processo de coleta e análise dos dados com informações sobre o local de pesquisa, respeitando

às normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos regida pela Resolução

Nº 466/2012 – CNS. Desta forma, o projeto encontra-se aprovado por este comitê de ética em pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941

Página 03 de  05



UFRN - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE

LOPES  DA UNIVERSIDADE

Continuação do Parecer: 3.360.649

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas  páginas  e  assinadas,  ao  seu  término,  pelo  convidado  a  participar  da  pesquisa,  ou  por  seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s),

devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP/HUOL/UFRN eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1327972.pdf

08/05/2019
16:14:55

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEGrupoFocal.pdf 06/05/2019
17:55:42

Erico Gurgel Amorim Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEGestores.pdf 06/05/2019
17:55:15

Erico Gurgel Amorim Aceito
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NATAL, 31 de Maio de 2019

jose diniz junior
(Coordenador(a))

Assinado por:

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLEHUOL.pdf 06/05/2019
17:54:39

Erico Gurgel Amorim Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

DeclaracaoInstitucional.pdf 06/05/2019
17:00:16

Erico Gurgel Amorim Aceito

Outros CartadeanuenciaHUOL.pdf 06/05/2019
16:54:57

Erico Gurgel Amorim Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodeteseempdf.pdf 02/05/2019
00:38:18

Erico Gurgel Amorim Aceito

Outros CartadeanuenciaIERC.pdf 02/05/2019
00:31:35

Erico Gurgel Amorim Aceito

Outros CartadeanuenciaSESAP.pdf 02/05/2019
00:30:44

Erico Gurgel Amorim Aceito

Outros CartadeanuenciaSMS.pdf 02/05/2019
00:30:19

Erico Gurgel Amorim Aceito

Outros curriculolattesErico.pdf 02/05/2019
00:28:30

Erico Gurgel Amorim Aceito

Declaração de
Pesquisadores

FolhadeIdentificacaodopesquisador.pdf 02/05/2019
00:28:06

Erico Gurgel Amorim Aceito

Folha de Rosto Folhaderosto.pdf 02/05/2019
00:20:50

Erico Gurgel Amorim Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

59.012-300

(84)3342-5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado
Petrópolis

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3202-3941

Página 05 de  05


	C:\Users\olivi\OneDrive\Documentos\ERICO\EGA - TESE\TESE - ERICO GURGEL AMORIM - Banca de Defesa - 9 abr 2021.pdf
	C:\Users\olivi\OneDrive\Documentos\ERICO\EGA - TESE\PARECER CEP 2019.pdf

