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RESUMO 
 
 

Esta é uma pesquisa sobre a aquisição de conhecimento pelo cego no que 

diz respeito às representações mentais – imagens e conceitos – acerca do mundo, 

dos objetos, situações, eventos, e relações humanas.  

 Ela parte das seguintes questões levantadas no período de vinte anos de 

prática profissional na área da psicologia educacional e clínica, a saber: 

- como o cego congênito forma as representações mentais e os conceitos sobre 

objetos, situações e eventos? 

- como adquire conhecimento sobre o mundo de coisas pouco ou nada 

acessíveis aos seus canais perceptivos? 

- que elementos contribuem para a formação de sua imagem corporal e o que 

daria ao cego a consciência de si? 

Para esta investigação foram entrevistados cinco adultos entre dezenove e 

quarenta e quatro anos, cegos congênitos, sem outros comprometimentos 

associados à cegueira, com nível de escolaridade médio e superior, pertencentes 

às classes sociais média e alta.  

A modalidade escolhida para a entrevista foi a semi-estruturada, que indaga 

aos sujeitos sobre imagens e conceitos de coisas pouco ou nada acessíveis aos 

sentidos de que dispõem – sol, lua, nuvem, estrela, montanha, espelho – e outros 

referentes à própria pessoa, como consciência de si e imagem corporal. 

O estudo pautou-se por uma abordagem qualitativa de pesquisa na coleta 

dos dados e pelo método fenomenológico de análise, desvelando os significados 

que emergiram dos relatos dos entrevistados. 



Nesse sentido, traz à luz o percurso do próprio cego, evidenciando os 

caminhos trilhados por ele para adquirir o conhecimento sobre o mundo, ora por 

meio do universo corporal, dado pelas percepções táteis, cinestésicas, auditivas e 

olfativas, ora pelo universo simbólico, por meio do qual a experiência concreta 

passa a ser representada mentalmente, mediada pela linguagem e pela 

afetividade. 

Como embasamento teórico, buscou-se o referencial cognitivista. Foram 

levantados os estudos existentes, em sua grande maioria piagetianos e 

comparativos entre cegos e videntes; e utilizados os fundamentos extraídos do 

pensamento de Vygotsky, que sustenta a dimensão social, e de Wallon, que 

identifica a dimensão da afetividade na constituição do sujeito.  

Finalmente, este estudo procura deixar, para os profissionais que trabalham 

com cegos, algumas reflexões quanto à singularidade da cegueira no processo 

das construções mentais na aquisição do conhecimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ABSTRACT 
 

The aim of this research is to investigate the process of knowledge 

acquisicion in the blind concerning the mental representations – images, as well as 

the concepts – they have related to the world of objects, situations, events and 

human relatioships. 

It is based on the following questions which emerged from the period of 

twenty years of professional practice in the field of educational and clinical 

psychology: 

- how do congenitally blind form the mental images and the concepts related to 

objects, situations and events? 

- how do they acquire knowledge on things in the world which are not easily 

perceived through their perception? 

- What are the factors that do contribute to the formation of their corporal image 

and what may give them his self awareness? 

Five congenitally blind adults, between 19 and 44 years, without any other 

disability to blindness, with medium and superior education level, belongin to the 

medium and high social classes, were interviewed for this investigation. 

The interview modality was the semi-structured, and it investigated the 

participants’ images and concepts such as: the sun, the moon, the clouds, the 

stars, the mountain, the mirror and others referring to the own person including 

easily perceived through their perception. The analysis of the accounts of the 

interviews revealed convergences on the participants’experiences. 

This study was based on a qualitative research approach to gather the data 

and a phenomenological method to analyse this data, revealing the meanings 

which emerged from the interviewees’ reports. 



Therefore it brings to light the paths the blind have been going through 

emphasizing their ways of acquiring the knowledge about the world and the 

universe of their own body provided by their tactile, kinaesthetic, auditory and 

olfactory perceptions, mainly the symbolic universe where the concrete experience 

is mentally represented mediated by language and affectivity. 

The theoretical framework rested on the cognitive referencial. Several 

existing studies were taken into consideration, mainly the ones on Piaget, the 

comparison between the blind and sighted people, Vygotsky'’ thoughts on social 

interactio, and Wallon who identifies the affectivity in the formation of the subject. 

On the whole, this study aims at promoting some reflections for 

professionals who work with the blind concerning the singularity of the blindness in 

the process of knowledge acquisition. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A questão central que permeia os estudos da literatura especializada na 

área da deficiência visual, particularmente a psicologia da cegueira, e que 

acompanha a todos que trabalham com pessoas portadoras dessa deficiência, é 



compreender como são o desenvolvimento e as realizações do ser humano na 

falta da visão. Nesse sentido, o estudo dessa literatura divide-se, como o fazem as 

próprias teorias, na tarefa de compreender, ora o funcionamento cognitivo, ora a 

dinâmica afetivo-emocional, por serem esses os dois grandes alicerces da 

constituição psíquica do sujeito, enredado pelos fatores biológicos e sociais da 

condição humana. Portanto, cabe a nós, no exercício da prática profissional, o 

olhar integrador desses modos de compreender a pessoa que se apresenta ao 

mundo na sua totalidade.  

Neste trabalho fazemos um recorte metodológico ao abordar o aspecto da 

estruturação cognitiva na cegueira, mais especificamente a peculiaridade da 

ausência da visão no processo de aquisição do conhecimento, e procuramos 

trazer a contribuição de alguns teóricos da abordagem psicogenética e de 

pesquisadores que introduzem uma perspectiva abrangente e dialética. 

Esta pesquisa analisa o relato de adultos cegos – de  nascença ou que 

perderam a visão no início da vida e não têm outros comprometimentos de ordem 

física, mental ou emocional associados à cegueira – sobre suas percepções, 

representações mentais e conceitos do mundo de objetos, situações e eventos, de 

si mesmos, das pessoas e do contexto do qual fazem parte. O objetivo é estudar 

como eles trilharam os caminhos da aquisição do conhecimento – a organização 

mental e o processo de simbolização – com a preocupação ética de buscar saber 

do cego por ele mesmo, por uma elaboração de adulto que integra as lembranças 

da infância. 

A maior parte das pesquisas que tratam da estruturação cognitiva 

específica da cegueira são de origem americana e espanhola, baseadas na teoria 

piagetiana, concentrando-se nas idades de quatro a nove meses e de seis a doze 

anos aproximadamente, ou seja, nos períodos sensório-motor e das operações 

concretas, respectivamente, deixando uma lacuna em relação ao estádio pré-

operatório, segundo a nomenclatura adotada por Piaget. Trata-se de estudos 

comparativos entre crianças cegas e crianças videntes, que indicam um atraso no 

desenvolvimento das primeiras em relação às últimas.  



Além dessa abordagem piagetiana, considerou-se a importância da 

linguagem na aquisição do conhecimento apontada por Vygotsky (1993), que a 

coloca como a fonte a partir da qual se dá todo o desenvolvimento, tanto da 

criança cega quanto daquela que enxerga, pois a chave da aquisição do 

conhecimento está na significação. Ambas estão marcadas pela condição humana 

de existirem como seres de linguagem, ainda que em um mundo 

preponderantemente visual. Dessa forma, esse autor introduz o pressuposto 

fundamental de sua teoria – a dimensão sócio-cultural do ser humano; sua 

transcendência do corpo para o universo simbólico. Vygotsky interessou-se em 

compreender a singularidade dessa forma de viver sem o sentido da visão, ou 

seja, da psicologia da cegueira. Trabalhou com a idéia de compensação, não 

exatamente como a substituição das funções fisiológicas do órgão da visão por um 

maior desenvolvimento do tato ou refinamento da audição, mas como uma 

complexa reestruturação de toda atividade fisiológica. Propõe que a cegueira não 

é só a ausência da visão, mas sim a presença de uma realidade orgânica que 

traduz uma diferença na estruturação psicológica do indivíduo. 

 No Brasil, Masini (1990; 1993) – em sua larga produção científica de 

abordagem fenomenológica acerca da educação do deficiente visual, e em sua 

preocupação com a atuação dos professores – vai ater-se sempre ao referencial 

perceptual próprio do cego, à sua forma singular de estar no mundo, percebendo, 

pensando, sentindo e relacionando-se. Para a pesquisadora, compreender essa 

maneira própria de organização do cego é colocar-se diante de uma estrutura que 

se mostra dialeticamente em sua especificidade e generalidade. A primeira dessas 

formas de expressão indica os dados sensoriais que constituem o conteúdo de 

sua percepção do mundo. A segunda, a forma como organiza esses dados pela 

função simbólica, revelando sua forma de aquisição cognitiva.  

Em Oliveira (1995), encontramos contribuições importantes fundamentadas 

no pensamento de Vygotsky, para o qual as representações mentais e a formação 

de conceitos assumem uma conotação sócio-histórica na constituição do sujeito, a 

partir de sua experiência com o mundo objetivo e das formas culturalmente 

instituídas de organização do real. Trata-se de um processo no qual a ação do 



indivíduo é interpretada conforme os significados dessa cultura e, assim, passível 

de significação por ele mesmo. 

Ao apresentar essa concepção do processo de desenvolvimento do 

indivíduo, a autora também prepara o caminho para outras contribuições de 

Vygotsky e de outros autores, como a dimensão de conceitos para além da visão 

clássica, e as relações entre pensamento e linguagem que servirão de suporte 

teórico neste trabalho.  

Em Moreira e Masini (1982), encontramos mais referências sobre a 

compreensão e organização do mundo, que é sentido e percebido pelo homem 

para que ele possa situar-se e agir; processo identificado por dois mecanismos, o 

de formação e o de assimilação, que Ausubel denomina de aquisição de 

conceitos. O primeiro desses modos de aquisição diz respeito a um tipo de 

aprendizagem por descoberta, envolvendo discriminação, relações, formulação e 

teste de hipóteses, generalização e representação. O segundo depende de 

conceitos já existentes na estrutura cognitiva, pois é apresentado por definição ou 

implicitamente na situação onde se coloca.  

Ampliando a concepção de aquisição do conhecimento, que focaliza, 

principalmente, o aspecto mental da constituição do sujeito, e preparando o 

caminho para a continuidade deste estudo no doutorado, será abordado o aspecto 

emocional da constituição do sujeito cego ao colocarmos em questão  a 

consciência de si, a consciência do próprio corpo e a imagem corporal, bem como 

a construção da noção do eu. Nesse campo, a contribuição de Wallon (1995), 

como cognitivista que dimensiona o aspecto afetivo-emocional da constituição 

psíquica, é muito valiosa. Dantas (apud La Taille, 1992), estudando as funções 

psíquicas, segundo sua origem e evolução na perspectiva psicogenética de 

Wallon, evidencia a concepção de que a afetividade é a manifestação mais tenra 

do desenvolvimento humano e que a vida mental se diferencia dela para a partir 

daí seguirem juntas em uma eterna inter-relação. 

Ainda do ponto de vista da fundamentação teórica, será definido, segundo 

os autores cognitivistas, o que deve ser entendido por representações mentais, 



conceitos, percepções, consciência de si e imagem corporal; elementos sobre os 

quais recai a ênfase desta investigação que se propõe  compreender a aquisição 

do conhecimento pelo cego.  

Paralelamente trataremos do conceito médico  de cegueira, segundo a 

definição adotada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e utilizada por 

Lowenfeld (1950, apud Amiralian, 1985), como também de seu conceito 

educacional, adotado desde a década de 1970 e que possibilitou avanços muito 

importantes para a educação do deficiente visual.  

Quanto às patologias da visão apresentadas pelos sujeitos desta pesquisa, 

as quais serão apresentadas no anexo II, a descrição das mesmas baseia-se no 

aporte médico organizado por Rocha (1987). 

          Foram entrevistados cinco sujeitos de idade entre dezenove e quarenta e 

quatro anos, três mulheres e dois homens com graus de escolaridade que variam 

entre os níveis médio e superior. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 

numa abordagem qualitativa de pesquisa, abordagem esta adequada à análise de 

um problema característico das ciências que tratam do fenômeno humano. 

Investigar os caminhos de aquisição do conhecimento para o cego, perguntando 

sobre percepções, imagens e conceitos, sobre a imagem corporal e a consciência 

de si, tem relevância na medida em que permite compreender o ser humano 

segundo aquela característica que o torna capaz de afastar-se da experiência 

imediata e simbolizá-la – neste caso, especificamente, de como a função 

simbólica é instaurada na ausência da visão.  

Foram escolhidos, como referências para este estudo, elementos concretos 

do mundo, acessíveis à exploração direta do cego, como sol e montanha; outros 

nada acessíveis a essa exploração direta, como lua, estrela e nuvem; vivências 

em relação ao sonho e ao desenho; e elementos abstratos, como imagem corporal 

e consciência de si. Também serão analisados outros elementos introduzidos 

pelos sujeitos no decorrer das entrevistas e que vêm corroborar o objetivo da 

pesquisa.  

É importante ainda notar a relevância deste estudo pelos seguintes motivos: 



- Apesar da vasta literatura, não brasileira, na área da cegueira, há poucos 

estudos que tratam do tema das representações mentais e da aquisição de 

conceitos em cegos; 

- A maioria desses estudos compara cegos com videntes. No Brasil, contamos 

apenas com as contribuições científicas de Masini e Amiralian no que diz 

respeito a estudar a questão da cegueira pelo referencial perceptual do próprio 

cego; 

- Há uma incidência grande de crianças deficientes visuais com distúrbios 

graves no desenvolvimento, quando já se sabe que a falta da visão em si não é 

responsável por isso mas, sobretudo, fatores de ordem social e emocional. 

Portanto, estudar o modo como o cego constrói o conhecimento, como é sua 

maneira de perceber o mundo e organizar as experiências vividas na interação 

com ele, parece oportuno por dar subsídios à compreensão desses desvios; 

- Contribuir principalmente para a atuação dos profissionais da educação e da 

saúde que trabalham com cegos. 

Vale dizer que os serviços de atendimento às crianças com deficiência 

visual têm se centrado na estimulação sensório-perceptiva, motora e da 

linguagem, no desenvolvimento da orientação e mobilidade, na preocupação com 

um ambiente provido de recursos adaptados e na significação das experiências 

vividas. Estas linhas de ação justificam-se por procurarem oferecer a essas 

crianças condições adequadas para que possam conhecer o mundo e participar 

dele integralmente, mesmo contando com a falta da visão. Porém, muitas dessas 

experiências são descontextualizadas da realidade dos cegos, pois partem da 

referência da visão no processo de ensino-aprendizagem daqueles que não se 

utilizam desse caminho perceptual. 

Tratar a deficiência pelo enfoque do respeito à diferença e não do déficit e da  

normalização1 modifica significativamente as relações nos ambientes 

                                                           
1 O princípio da normalização “tinha como pressuposto básico a idéia de que toda pessoa portadora de 
deficiência, especialmente aquela com deficiência mental, tem o direito de experienciar um estilo ou padrão de 
vida que seria comum ou normal à sua própria cultura.” (Mendes, apud Sassaki, 1994: 5-16). A idéia inicial foi 



educacionais e, portanto, as metodologias para apropriação do conhecimento pela 

pessoa portadora de deficiência visual. É dentro deste princípio que esta pesquisa 

se coloca,  buscando trazer à discussão a idéia da particularidade que existe no 

processo de desenvolvimento do cego, como também refletir sobre a dimensão na 

qual a constituição de sujeito se coloca para além da diferença sensorial, apesar 

de marcada por ela. 

No capítulo 1 apresentaremos as referências teóricas que forneceram 

subsídios para a análise da pesquisa, abordando as definições médica e 

educacional de cegueira, sua forma de ocorrência congênita, bem como a 

dimensão social da constituição do sujeito cego, apontando o levantamento de 

estudos realizados nesta área com base no referencial piagetiano e indicando 

outros caminhos para a compreensão do tema – a teoria de Vygotsky (1920 – 

1930) e a pesquisa brasileira de Masini (1990) baseada na perspectiva 

fenomenológica. Após a exposição do panorama geral das pesquisas sobre a 

cegueira, entraremos no tema desta pesquisa – aquisição do conhecimento e 

cegueira – quando então abordaremos o universo do corpo e da função simbólica, 

tratando da percepção, do mundo mental e da afetividade. Mais uma vez nos 

remeteremos, ora às pesquisas piagetianas, por serem as mais freqüentes na 

literatura, ora às contribuições teóricas de Vygotsky (1993) e Wallon (1995) e às 

pesquisas de Masini (1990), Amiralian (1997) e Peraita (1992). 

O capítulo 2 será dedicado à pesquisa propriamente dita, tratando das 

questões metodológicas, desde a abordagem qualitativa, a escolha e a 

caracterização dos sujeitos, os instrumentos e procedimentos utilizados nesta 

pesquisa, até a explicitação da escolha do método fenomenológico. 

Neste capítulo também será apresentada  a análise dos dados coletados 

nas entrevistas, tratados como significados emergentes dos relatos e em seguida 

interpretados à luz do referencial teórico. 

Por último, no capítulo 3 , faremos considerações finais que possam 

concluir e indicar alguns pontos de reflexão sobre o tema de estudo proposto. 

                                                                                                                                                                                 
a de normalizar estilos ou padrões de vida, mas isto foi confundido com a noção de “tornar normais as 



 

                                                                                                                                                                                 
pessoas deficientes.” (Jöonson, apud Sassaki, 1994: 67). 





 

 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
1. Definindo e refletindo sobre a questão da cegueira 

Antes de abordar o processo de aquisição do conhecimento no cego, faz-se 

necessária uma explicitação das definições médica e educacional da cegueira, 

bem como de sua dimensão social e peculiaridades, especificando ainda a forma 

congênita de sua ocorrência.  

Objetivamente, a cegueira é classificada dentro do quadro de referência da 

deficiência visual, caracterizando-se por uma limitação de ordem sensorial no 

órgão da visão, o que ocasiona um modo específico de percepção e organização 

do mundo. O valor atribuído à idéia de limitação é dado pelo fato de a visão ter um 

papel fundamental na apreensão do mundo, porém, diante das pessoas cegas, 

nos surpreendemos com a capacidade humana de buscar outras formas de 

sensibilidade. Como diz Gregory (1979), a percepção vai além da experiência dos 

sentidos; ela busca, de forma dinâmica, a melhor interpretação do que lhe é 

apresentado. E Merleau-Ponty nos faz lembrar: 

Ver é, por princípio, ver mais do que o que se vê (...) O sensível não é feito 
somente de coisas. É feito também de tudo o que nelas se desenha, mesmo no oco dos 
intervalos, tudo o que nelas deixa vestígio (...) ( apud Novaes, 1988:14) 

 

    1.1. As definições médica e educacional 

A partir de estudos realizados sobre as diversas definições de cegueira 

encontradas em muitos países, a OMS (Organização Mundial da Saúde), em 

1972, propôs normas para esta conceituação e para a uniformidade dos valores 

de acuidade visual, aprovando aquela adotada por Lowenfeld (apud Amiralian, 

1985). 



Passou-se a considerar a cegueira, do ponto de vista médico e quantitativo, 

como a capacidade visual de 0 a 6/60 ou inferior, no melhor olho, após a 

possibilidade máxima de correção óptica e tratamentos, significando que aquilo 

que uma pessoa enxerga normalmente a 60m, o cego enxerga de 0 a 6m. São 

denominados cegos também aqueles cujo campo visual é restrito a um ângulo de 

20º (visão tubular), ainda que possa ter acuidade normal nessa região, pois ficam 

impedidos da principal função dada pela percepção visual,  a capacidade de 

captar o ambiente físico na sua totalidade. 

O quadro da deficiência visual abrange também o que se denomina, na 

terminologia mais recente, baixa-visão, definida nesses termos como acuidade 

visual residual entre 6/60 e 6/20, no melhor olho, após a máxima correção, 

utilizando-se o mesmo referencial citado acima para compreensão dessa medida 

oftalmológica. 

Na década de 1970, os avanços da prática educacional e clínica resultaram 

em uma definição e classificação funcional com base na eficiência da visão, e não 

mais na acuidade visual, que determinava que uma pessoa era cega quando, na 

realidade, ela utilizava seu resíduo visual de várias formas, fosse para as 

atividades da vida diária, ou mesmo para a escrita e a leitura em tinta. Essa 

concepção educacional provocou uma mudança significativa no enfoque da 

deficiência visual, estabelecendo a seguinte classificação: 

- cegos são aqueles que apresentam desde ausência total de visão (amaurose) 

até percepção de luz (distinguindo entre claro e escuro), ou projeção de luz 

(identificando a direção de onde vem a luz). A cegueira parcial – condição na 

qual a grande maioria dos cegos se encontra – permite que os indivíduos 

possam perceber vultos, claro - escuro e contar dedos a uma certa distância 

(Rocha, 1987). Precisam do braile para a escrita e utilizam outros sentidos que 

não a visão para o conhecimento do mundo. 

- pessoas com baixa-visão mostram a possibilidade de indicar a projeção de luz 

até onde a dificuldade visual limita seu desempenho, porém, utilizam a visão 



residual para a situação educacional, incluindo a leitura e a escrita, com ou 

sem recursos ópticos, e para as situações práticas da vida diária. 



     1.2. A  dimensão  social  e  as  várias  posturas  e   estudos  frente   às   

           especificidades da cegueira 

Há também que se considerar o aspecto social da falta da visão, que 

implica  atitudes e crenças vindas do imaginário coletivo, ao longo da história da 

humanidade, reeditadas nos mitos familiares que identificam o modo como o cego 

é visto por aqueles que enxergam e qual o lugar que ele ocupa no discurso 

instaurado, quer no âmbito pessoal, quer no social. Ser visto como coitado, ou 

como sábio, como o que tem que ser o melhor, ou aquele sobre quem paira 

sempre uma dúvida em relação a sua capacidade, tudo isso repercutirá sobre o 

caminho de desenvolvimento do sujeito cego que vive em um mundo construído 

pela visão, onde o ver é sinônimo de conhecer; onde esse sentido tem um papel 

central na formação da pessoa. 

Vários estudiosos relatam a história da cegueira. Vygotsky (1993) apresenta 

uma retrospectiva interessante para mostrar a passagem da visão popular, 

sustentada na Antiguidade e na Idade Média, por fundamentos religiosos e não 

pela experiência dos cegos, de um lugar místico dado a eles – a cegueira seria um 

grande infortúnio, um castigo dos céus ou uma dádiva divina, superstições que 

faziam com que as pessoas temessem ou endeusassem o cego, considerado 

como uma pessoa predisposta à sabedoria e à iluminação por ter uma vida interior 

mais rica – à visão biológica e depois sócio-psicológica da ciência na Idade 

Moderna, na qual o misticismo dá lugar à experiência e ao conhecimento. É nesse 

período da história que começa a educação do cego – escolas especiais de 

ensino segregado e a escrita braile – como marco de sua libertação.  

Na contemporaneidade, as idéias populares e místicas sobre a cegueira 

ainda permanecem vivas, bem como o estigma e o preconceito. Nas ciências, as 

concepções positivista e humanista2 permeiam a interdisciplinaridade das práticas  

clínica,  educacional  e social  com  referenciais prioritariamente visuais.  

                                                           
2 Positivismo:  termo que designa várias doutrinas do séc. XIX que se caracterizam pela valorização de um 
método  empirista e quantitativo,  pela defesa  da experiência sensível  como fonte principal  do 
conhecimento(...) e pela consideração das ciências empírico-formais como paradigmas de cientificidade e 



Nas políticas públicas, nas recomendações universais que regem os blocos das 

nações, e na ação crescente do chamado terceiro setor, discute-se o papel do 

cego em um panorama mais amplo da sociedade – direitos humanos, cidadania, 

exclusão, inclusão – no qual ainda convivem a exclusão, a segregação, a tentativa 

de integração e a luta recente pela inclusão3. Trata-se de uma transformação 

sócio-político-ideológica, segundo a qual a sociedade é para todos, respeitando-se 

as diferenças, estabelecendo-se a equiparação de oportunidades de trabalho e 

estudo e a acessibilidade do cego a todos os bens produzidos pela sociedade. 

 

         1.2.1. As pesquisas acerca da estruturação cognitiva do cego no 

referencial piagetiano 

As pesquisas acerca da estruturação cognitiva específica da cegueira, pelo 

menos a grande maioria a que temos acesso, são de origem americana, inglesa e 

espanhola e baseiam-se na teoria piagetiana. Concentram-se nas idades de 

quatro a nove meses e de seis a doze anos aproximadamente, ou seja, nos 

períodos sensório-motor e das operações concretas respectivamente, deixando 

uma lacuna em relação ao estádio pré-operatório, segundo a nomenclatura 

adotada por esse autor. Trata-se de estudos comparativos entre crianças cegas e 

crianças videntes que indicam um atraso no desenvolvimento das primeiras em 

relação às últimas.  

Amiralian (1997) realizou um levantamento exaustivo e de grande valor, 

organizando e sintetizando a produção de conhecimento em relação a essas 

pesquisas que analisam as aquisições da criança cega congênita quanto à   

                                                                                                                                                                                 
modelos para as demais ciências. Humanismo: atitude filosófica que faz do homem o valor supremo e que vê 
nele a medida de todas as coisas. (Japiassu e Marcondes, 1991: 198 e 124).  
3 Inclusão: atitude norteada pela crença no valor da diversidade humana que contempla diferenças individuais 
e efetua mudanças administrativas, ambientais e atitudinais da sociedade para a pessoa com necessidades 
especiais buscar seu desenvolvimento e exercer sua cidadania. (Sassaki, 1997: 43 e 65).  



conservação,4 à classificação,5 às imagens mentais e aos conceitos de objetos, ao 

espaço e tempo. Alguns dos trabalhos identificam defasagem dos cegos nessas 

atividades e outros contrariam esses resultados, mas todos observam que,  na 

entrada para o pensamento formal, em torno dos doze anos, qualquer defasagem 

desaparece. Gottesman (apud Amiralian, 1997) refere-se a uma conferência em 

que o próprio Piaget afirmou que crianças cegas apresentam um atraso 

considerável na coordenação do espaço e das ações, bem como no 

desenvolvimento das representações mentais e que a linguagem não compensaria 

tal defasagem. Porém, Amiraliam chama a atenção para o fato de que a teoria de 

Piaget considera os aspectos das sensações e da motricidade como bases do 

desenvolvimento cognitivo o que permitiu que ele, mesmo nunca tendo trabalhado 

com crianças cegas, considerasse a falta do sentido da visão como absolutamente 

limitante para esse desenvolvimento. Comenta, ainda, que muitos dos estudos 

comparam cegos com videntes de olhos vendados e que este procedimento, 

embora seja uma tentativa válida de aproximação do universo da cegueira, não é 

suficiente para compreendê-la.  

Em seu estudo Representación de categorias naturales en niños ciegos de 

1992, Peraita também aborda os trabalhos de referencial piagetiano e apresenta 

outros que mostram que o atraso no desenvolvimento das crianças cegas não é 

tão grande quanto o indicado nos primeiros, e que o papel da linguagem nesse 

processo é maior do que pensava Piaget. Segundo a pesquisadora, a linguagem é 

um meio efetivo de suprir a falta das informações visuais na apreensão do mundo 

e na aquisição do conhecimento sobre ele. 

Na perspectiva dos pesquisadores que se propõem a estudar o cego sem 

compará-lo  com  o vidente,  ou  sem  pensar como ele pode alcançar  o mesmo 

desempenho de quem enxerga, Peraita preocupa-se em analisar o papel da 

categorização e da formação de conceitos na aquisição de conhecimentos sobre o 

                                                           
4 Conservação: princípio de que certas propriedades do objeto (quantidade, peso, volume, etc.) permanecem 
inalterados mesmo quando se modifica sua forma ou disposição espacial. (Masini, 1994: 41). 
5.Classificação: esquema operatório que possibilita realizar agrupamentos de objetos seguindo atributos 
semelhantes que os compõem tais como cor, forma, tamanho, textura, etc. 



mundo e em sua representação na mente do cego; como o cego adquire a 

linguagem; e a distinção entre pensamento e linguagem em cegos. 

 

       1.2.2. A perspectiva vigotskiana sobre a psicologia da cegueira  

        Vygotsky (1993) interessou-se em compreender a generalidade do 

significado social e individual da condição da cegueira, bem como a singularidade 

dessa forma de viver sem o sentido da visão, ou seja, buscou compreender a 

psicologia da cegueira. Para ele: 

Cegueira não é meramente a ausência da visão; a cegueira causa uma total 
reestruturação de todo o organismo e de toda a personalidade. A cegueira, criando uma 
nova e única matriz da personalidade, traz à vida nova força; criativamente muda 
tendências normais das funções e organicamente refaz e forma a mente do indivíduo. 
Portanto, cegueira não é meramente um defeito, uma falta, uma debilidade, mas em 
algum sentido é também a origem da manifestação das habilidades, um adicional, uma 
força (por estranha e paradoxal que essa idéia possa parecer). (Vygotsky, 1993:97) 

          Essa compreensão propõe uma forma de pensar a cegueira quase como 

uma ficção, ao tentar imaginar um mundo possível sem a visão, no qual as 

referências perceptivas, as condutas e as relações humanas certamente seriam 

outras. O que pode ser ilustrado com a seguinte reflexão de Buerklen: 

Os cegos desenvolvem capacidades que nós não podemos conhecer no campo 
da visão e devemos assumir que um tipo especial de pessoa surgiria se esta, sem 
integração com o mundo determinado pelo visual, fosse comunicar-se exclusivamente 
com cegos. (apud Vygotsky, 1993: 97)  

Para Vygotsky a pessoa que nunca enxergou, por sua vez, também não 

pode ter noção do que é cegueira senão por parâmetros sociais ou por uma 

atitude de reflexão. Mas isso não é o que verdadeiramente importa na postura 

assumida por esse autor sobre a psicologia da cegueira. Sua convicção é a de 

que a psicologia do cego, construída como um conhecimento científico, não pode 

ser o estudo de suas funções e habilidades sensoriais ou desvios isolados, mas 

sim a compreensão de todas as suas manifestações no curso da vida – a sua 

totalidade expressando-se em cada sentido. Para ele a ciência, até aquele 

momento – quando lançou seus estudos teóricos sobre defectologia6 na década 

                                                           
6 Defectologia: termo utilizado na antiga União Soviética para designar o estudo de crianças com vários tipos 
de problemas , defeitos, incluindo as deficiências. (Vygotsky apud Vander Veer e Valsiner, 1996). 



de 20 – pouco fez em relação à análise da personalidade do cego na sua 

totalidade para poder compreender o seu caminho próprio de desenvolvimento.  

Em relação às especificidades da psicologia da cegueira, levantou alguns 

pesquisadores da época (Buerklen, 1924; Petzeld, 1925; Kretschmer, 1928) que 

investigaram aspectos cognitivos e afetivos da personalidade do cego para 

confirmar sua concepção de uma marca sócio-histórica na constituição psíquica 

do cego, para a qual a idéia da compensação sócio-psicológica é fundamental.  

Segundo diferentes autores (apud Vygotsky, 1993) há grande 

desenvolvimento da comunicação verbal no cego: Kretschmer detectou alta 

habilidade verbal em cegos; Buerklen levantou inúmeros autores que concordaram 

sobre um esforço singular da pessoa cega para desenvolver um alto grau de 

memória e um considerável poder de concentração em percepções auditivas e 

táteis com certa dispersão da atenção sobre um objeto ou situação, causada pela 

concorrência de um mundo de estímulos que acontecem simultaneamente; 

Petzeld menciona um trabalho que atenta para a limitação do cego quanto à 

liberdade de movimentos por seu sentimento de desamparo em relação ao 

espaço, evidenciando este dado como uma característica importante na sua 

organização psíquica. Porém, chama a atenção para seu potencial para uma 

completa comunicação no contato social e recíproca compreensão do mundo dos 

videntes. Para ele, essa possibilidade de fala plena de sentido para o cego no 

mundo faz com que não haja nenhum impedimento ao seu desenvolvimento que 

seja essencialmente proveniente da cegueira. Em função disso, este autor faz 

uma importante colocação para a psicologia e a pedagogia do cego: 

A habilidade da pessoa cega para adquirir conhecimento é uma habilidade para 
conhecer todas as coisas. A compreensão de uma pessoa cega é basicamente uma 
habilidade de compreender todas as coisas. Isto significa o potencial do cego para 
adquirir completo valor social. (Petzeld apud Vygotsky, 1993: 104) 

Stern (apud Vygotsky, 1993), entre outros, aceita a teoria da compensação, pois 

trata-se da necessidade que todo ser tem de adaptar-se ao mundo físico e social. 

Conclui que a existência de uma deficiência como a cegueira não impede o 

desenvolvimento na direção da saúde, que uma pessoa com deficiência não é 

uma pessoa deficiente. 



A partir destas colocações parece razoável considerar que, por um lado, na 

presença da cegueira, a estrutura orgânica e todas as suas funções se 

reorganizam de modo singular para o desenvolvimento da pessoa cega, e que, por 

outro lado, há coisas que certamente assemelham cegos e videntes, como traços 

de personalidade, já que não parece haver um tipo específico de personalidade de 

cego. 

Vygotsky deixa claro  que não está ao seu alcance dar conta por completo 

da psicologia da cegueira, mas apenas indicar que não contribuem para o avanço 

do conhecimento científico os estudos que comparam cegos com videntes, em 

uma dimensão quantitativa. Para ele, a atitude científica que deve orientar as 

questões sobre a psicologia da cegueira é perguntar sobre a direção de seu 

desenvolvimento – “ guia da formação de peculiaridades na psicologia do cego e 

reorganização das funções individuais a partir do ponto de vista da meta básica da 

vida.” (Vygotsky, 1993: 106). 

Sempre marcando o movimento dialético entre os aspectos social e 

psicológico envolvidos na vivência da cegueira, Vygotsky discorreu, como vimos 

anteriormente, sobre as peculiaridades dessa forma de estar no mundo com 

relação à atenção, concentração, limitação na liberdade de movimento, sentimento 

de desamparo em relação ao espaço, completa comunicação com o vidente pela 

capacidade de fala e de conhecimento. Neste último item está implícito um dos 

pressupostos fundamentais de sua teoria – a dimensão sócio-histórica do ser 

humano e sua transcendência do universo do corpo para o universo simbólico.  

Segundo o autor, podemos conceber a cegueira, em nossa época7, como 

um problema sócio-psicológico. Para atuar sobre ele, contamos com alguns 

instrumentos de intervenção – profilaxia, educação e trabalho social:  

É necessário liqüidar o isolamento a partir de uma educação do cego e apagar a 
demarcação entre a escola especial e a escola normal. A educação da criança cega na 
atualidade deve ser organizada nos mesmos termos da educação de todas as crianças 
capazes de um desenvolvimento normal. Educação deve, de fato, marcar uma criança 
cega como uma normal, socialmente aceita pelos adultos e deve anular a noção e o 
estigma de defeituosa que tem sido afixado ao cego. E, finalmente, a Ciência Moderna 
deve dar ao cego o trabalho social certo, não degradante, não filantrópico, formas de 

                                                           
7 O autor fala da década de 20, em plena consolidação da revolução social na então União Soviética. 



orientação nula (como tem sido a prática padrão até agora), mas em formas que 
correspondam à verdadeira essência do trabalho. Este, sozinho, criará uma posição 
social indispensável para o indivíduo. (Vygotsky, 1993: 108-109) 

Essa visão de Vygotsky, marcada pelo conceito de inclusão, continua 

bastante atual e discutida pela sociedade. Embora seus trabalhos a respeito da 

cegueira sejam de caráter teórico e ele não tenha tido  tempo para rever sua 

própria obra, Vygotsky trouxe grande contribuição para pensarmos a psicologia e 

a pedagogia do cego a partir das suas possibilidades, baseado na premissa 

básica de sua teoria da psicogênese do sujeito – a dimensão sócio-histórica do ser 

humano mediado pela linguagem –, como também para situarmos suas 

dificuldades de organização psíquica no âmbito de problema social. 

 

          1.2.3. A produção científica brasileira   

Passando à produção científica brasileira, citamos Masini (1994) que, em 

seu trabalho de livre-docência, percorre um longo caminho resgatando sua prática 

profissional com deficientes visuais e na orientação de professores no ensino de 

pessoas com esse tipo de deficiência, utilizando o referencial da fenomenologia de 

Merleau-Ponty para pensar o corpo, a percepção, o conhecer e o ser do cego. A 

autora questiona as afirmativas que localizam na visão o cerne da percepção e a 

base do pensamento, pois suas observações de crianças com deficiência visual 

sempre mostraram que estas percebem o mundo de uma outra maneira e que 

assim desenvolvem o pensamento. Como seu forte compromisso é com a 

formação de educadores, analisou currículos e propostas educacionais alertando 

sempre para este ponto de vista e para a idéia de que as crianças cegas, como 

outras, estão no mundo e têm toda possibilidade de desenvolver-se plenamente, 

se respeitadas no seu modo próprio de relacionar-se e de perceber o mundo e, se 

assim não for, poderão fechar-se e adoecer. A partir dessa concepção, propõe 

que o educador deve estar aberto para aproximar-se da pessoa a quem falta a 

visão para conhecê-la da maneira como ela se apresenta ao mundo – por meio da 

dialética e da síntese de suas percepções, de seu corpo e das relações com o 

outro permeadas do dado cultural da linguagem.  



Amiralian (1997), outra estudiosa brasileira, por sua larga experiência clínica 

com deficientes visuais, traz grande contribuição, à luz da psicanálise, para os 

profissionais que trabalham com pessoas cegas. Sua preocupação em oferecer 

uma melhor intervenção sobre elas, fez com que desenvolvesse pesquisas para 

abordar uma questão central – como, na ausência ou limitação visual, o sujeito se 

estrutura psiquicamente e se existem características comuns na organização de 

sua personalidade.  

A primeira fase de seus estudos, coincidindo com as pesquisas na década 

de 60, vai demonstrar que os deficientes visuais são iguais a todas as pessoas, 

apenas não contam com a visão; a segunda fase é marcada pela constatação das 

contingências da deficiência sobre o desenvolvimento motor, cognitivo e 

emocional do deficiente visual, passando ao estudo do diagnóstico do cego 

congênito nos seus aspectos cognitivos. Esse trabalho é de suma importância, 

pois responde a uma exigência freqüentemente apresentada aos profissionais da 

área da psicologia nas instituições de atendimento ao deficiente visual. Ao verificar 

as diferenças de opiniões entre os pesquisadores desse tema e, percebendo que 

essas pesquisas e os serviços prestados aos cegos colocavam-se na linha de 

torná-los, o máximo  possível, parecidos com os videntes, a pesquisadora passa a 

se perguntar pelos caminhos próprios do cego na sua constituição. Assim, 

continua investigando as manifestações da subjetividade dessas pessoas, 

adaptando instrumentos condizentes com a realidade delas para compreendê-las, 

agora, na organização e dinâmica de sua personalidade. Chega a conclusões 

inovadoras que merecem ser citadas: 

Embora os dados não configurem a existência de uma personalidade 
característica dos cegos, pudemos detectar que a cegueira – tanto pela condição física, 
ausência da percepção visual, como pelos significados conscientes ou inconscientes de 
que ser é ser diferente num mundo vidente – conduz a conflitos e sentimentos comuns. 
Isto ocorre mesmo quando a história particular de cada um atribui à condição de cegueira 
significações diversas. Pudemos observar que, para todos, a cegueira se constitui como 
uma complexa condição com a qual têm que se haver cotidianamente, que se reflete em 
sua organização egóica, em sua forma de estabelecer relações com os objetos e nos 
mecanismos de defesa que elegem. Seja a condição de cegueira sentida como uma 
incapacidade generalizada, seja dificultando suas relações afetivas, seja desencadeando 
sentimentos de inveja, ou desenvolvendo a capacidade de reparação e propiciando ricas 
introspecções, ela aparece sempre como elemento subjacente e central nas estórias 
descritas pelas pessoas cegas. (Amiralian, 1997: 295-296) 



 

1.3. Cegueira congênita e seus efeitos na aquisição do conhecimento 

 Outra consideração importante a ser feita, do ponto de vista da educação, 

diz respeito à idade de ocorrência da cegueira. A cegueira é considerada 

congênita quando a criança nasce cega ou quando se torna cega até os cinco 

anos de idade. Os estudos indicam que, perdendo a visão até esse momento, não 

há retenção de imagens visuais, ou seja, a criança não poderá contar com uma 

memória visual como referência para suas construções mentais. Como indicam os 

estudos piagetianos (apud Amiralian, 1997), nesse estágio de desenvolvimento 

cognitivo, as estruturas mentais de ordem pré-operatórias revelam que as imagens 

formadas até então são de natureza estática e descontínua e não de 

transformação, por isso, não permitem a representação ou antecipação de 

processos desconhecidos. Porém, o que parece ser crucial nessa discussão é 

que, nesse espaço de tempo de cinco anos da vida de uma criança, há muitas 

nuances a serem consideradas, em relação ao desenvolvimento da cognição, 

além da possibilidade de evocação das imagens visuais – a qualidade das 

relações afetivas primitivas indissociada da cognição, a condição da mobilidade, a 

coordenação olho-mão, o interesse voltado para o ambiente, a permanência do 

objeto, a imitação, a linguagem, a abstração das características de uma classe de 

objetos - que importa pensar sobre o  momento específico do aparecimento da 

cegueira. 

 

        1.3.1. Um continuum na constituição e no desenvolvimento do sujeito 

cego congênito 

Nascer cego, ou perder a visão no primeiro ano de vida, é contar com um 

momento muito significativo para todo o desenvolvimento psíquico. Para Wallon 

(apud Dantas, 1992), nesse período, sujeito e objeto, afeto e cognição vão se 

construindo reciprocamente, com o domínio das experiências afetivas e da 

maturação biológica, preparando as condições perceptivas e senso-motoras para 



as atividades de exploração do mundo e preparando também a função simbólica. 

Esse autor afirma que: “... esta é a fase de construção do sujeito, onde o trabalho 

cognitivo está latente e ainda indiferenciado da atividade afetiva.” (apud Dantas, 

1992: 42) 

Wallon, assim como Piaget, chamou de inteligência prática as aquisições, 

desse momento inicial da vida humana, no qual, em um processo primitivo de 

diferenciação, constrói-se a realidade.  

 Para Piaget (1980), trata-se de um período da vida marcado pelos reflexos 

precursores da assimilação mental, que vão se generalizando enquanto atividades 

para formar sistemas sensório-motores mais complexos, em uma expansão que 

segue até os dois anos de idade. Essa realidade vai se tornando rapidamente um 

mundo a ser percebido, diferenciado e organizado de modo absolutamente 

prático. É uma forma de compreensão da dinâmica do mundo por meio da 

experimentação que mais tarde será substituída pelo pensamento. 

As pesquisas com crianças cegas realizadas nesse estágio baseiam-se no 

referencial piagetiano e indicam que é em torno de quatro a nove meses que 

começam aparecer as diferenças em relação às crianças que enxergam. Trata-se 

de um dos momentos cruciais do desenvolvimento – o controle visual sobre a 

coordenação olho-mão na manipulação dos objetos; o mundo passa a despertar 

cada vez mais interesse na criança que começa a pegar tudo que vê, iniciando o 

processo de diferenciação dela com o mundo e esboçando alguma forma de 

comunicação com as pessoas. Em seus estudos, Fraiberg (apud Peraita, 1992) 

aponta um atraso na criança cega na aquisição da locomoção, com o que 

concordam vários outros autores citados por ela (Rosel, 1990; Bullinger e Mellier, 

1988). Cromer (apud Peraita, 1992), por sua vez, enfatiza o papel preponderante 

da visão sobre a inteligência sensório-motora. Piaget e Inhelder (apud Peraita, 

1992) afirmam que a falta da visão causa um desenvolvimento cognitivo mais 

lento. Também são indicadores desse atraso a pobreza da imitação motora e a 

falta de interesse pelo ambiente externo. A noção de permanência de objeto 

também se apresenta defasada na criança cega influenciando a aquisição da 



linguagem (Fraiberg, 1977; Warren, 1977; Rogers e Puchalski, 1988; apud Peraita, 

1992). 

Considerando que a cegueira é congênita até os cinco anos de idade, e 

considerando que este trabalho aborda especificamente a aquisição do 

conhecimento no cego congênito – suas percepções, imagens mentais e conceitos 

– passamos agora ao período pré-operatório do desenvolvimento da criança – 

aproximadamente dos dois aos seis anos de idade – período este marcado pelo 

aparecimento da linguagem, da socialização das ações, do pensamento 

propriamente dito, da interiorização de palavras, objetos e situações, da 

explicação não racional do mundo. (Piaget, 1980). Segundo a psicogenética de 

Wallon (Dantas apud La Taille, 1992), essa é a época da gênese da inteligência, 

desde o ato motor até o ato mental. Para Vygotsky (Oliveira apud La Taille, 1992), 

é o momento em que o sujeito passa a ser capaz de categorizar, generalizar 

experiências e, na ausência do objeto, buscá-lo mentalmente, sendo a linguagem 

a grande mediadora dessa função. E, desde que a linguagem pode ter um papel 

fundamental para o cego na organização de seu mundo, é nessa perspectiva da 

linguagem que podemos ampliar nossa compreensão sobre ele. 

Trata-se do período de constituição da função simbólica, no qual a imitação 

e o jogo simbólico – quando a imitação, ainda mais próxima do ato motor e já 

significada pelo social, dá lugar à função simbólica – têm o papel principal no 

continuum do processo de construção do sujeito que integra o corporal e o social 

(relações interpessoais e dados da cultura) no desenvolvimento cognitivo e afetivo 

, um influenciando o outro e não ambos correndo em paralelo.   

Veremos que são poucas as pesquisas que estudam esse momento da 

história de vida da criança cega e as que existem continuam sendo sustentadas 

na perspectiva da psicogenética de Piaget. Em uma dessas pesquisas, Fraiberg 

(apud Peraita, 1992) destaca um empobrecimento do processo de imitação da 

criança cega, levando a um atraso e restrito desenvolvimento do jogo simbólico, 

se comparado à criança vidente. 



No estágio das operações concretas, alguns autores (Hatwell,1966; Rosa, 

1980/81; Ochaíta, 1984; Ochaíta e Rosa, 1988; apud Peraita, 1992) observaram 

que as crianças cegas mostravam um atraso de três ou quatro anos nas provas 

referentes a tarefas de manipulação de materiais compostos de elementos 

figurativos e espaciais. Por outro lado, quando se tratava das tarefas verbais, 

como classificações, tal atraso não estava presente. Este período – que vai dos 

sete anos à entrada para a adolescência – é caracterizado pelas aquisições de 

operações racionais, é o começo da construção da lógica, ou seja, aquilo que 

permite articular vários elementos dentro de um sistema de relações. Assim, a 

criança passa a compreender relações de causa e efeito, regras, a noção de 

reversibilidade, combinação, associação, conservação de substância, tempo, 

velocidade e espaço, mudando a concepção intuitiva e egocentrada para um 

sistema de relações objetivas – o pensamento ainda é concreto, pois só faz 

referência à própria realidade de coisas palpáveis e empíricas; precisam manipular 

os objetos para raciocinar. (Piaget, 1980). 

Em relação ao período seguinte, após os doze anos, na aquisição da 

inteligência adulta e passando do pensamento concreto ao pensamento lógico-

formal – o plano das idéias – o adolescente já é capaz de solucionar problemas 

por meio de teorias gerais, de elaborar teorias abstratas, enfim, de raciocinar 

sobre hipóteses. Piaget define claramente a diferença entre o pensamento 

concreto e o abstrato: “o pensamento concreto é a representação de uma ação 

possível e o formal é a representação de uma representação de ações possíveis. 

(Piaget, 1980: 64).” 

Nas pesquisas com cegos nesste estágio da vida encontramos dados de 

que os atrasos verificados nas idades anteriores desaparecem, compensando as 

diferenças, por exemplo em relação à percepção do espaço, concluindo que os 

cegos congênitos são capazes de adquirir um conhecimento básico do espaço 

que os cerca. (Ochaíta, 1984; Ochaíta et al., 1985; Landau, 1981; apud Peraita, 

1992) e que não se verifica atraso no pensamento abstrato. (Pozo e outros apud 

Peraita, 1992).  



Existem divergências de opinião entre os estudiosos. Há aqueles (Fraiberg, 

1977; Rosel, 1980; apud Peraita, 1992; Lowenfeld, 1981; Burlinghan, 1965; apud 

Amiralian, 1995) que consideram que a criança cega tem seu desenvolvimento 

atrasado em relação à vidente porque a visão permite desenvolver competências 

e habilidades que o tato e os outros sentidos não o farão nem na mesma medida, 

nem no mesmo tempo. Esses estudos citam exemplos de habilidades dificultadas 

na cegueira: a apreensão tátil do mundo que se dá por partes para chegar à noção 

do todo; a percepção de profundidade, distância, tamanho, formas, posições, 

detalhes e movimento, a exploração do ambiente pela locomoção mais limitada, 

restringindo suas experiências e relações, e a falta da experiência do 

reconhecimento da imagem do outro no espelho e de si mesmo, atrasando a 

aquisição da imagem de si mesmo e do pronome “eu”. Em função disso as 

relações sociais podem ficar comprometidas, bem como o desenvolvimento 

afetivo-emocional, podendo provocar um fechamento da criança sobre si mesma, 

ocasionando sérios problemas na sua constituição psíquica, bloqueando seu 

desenvolvimento.  

Todavia, outros pesquisadores (Haspiel, 1965; Warren, 1977; Urwin, 1983 

apud Peraita, 1992) sustentam que, se essas crianças forem bem estimuladas –o 

que significa que os adultos deverão “levar o mundo até elas”, encorajá-las na 

locomoção, ajudá-las no reconhecimento de si mesmas – não terão atrasos ou, 

pelo menos, estes poderão ser sanados. Certamente, há necessidade de muitas 

outras pesquisas acerca desse tema a partir de outros referenciais teóricos para 

sua compreensão e, principalmente, que nos façam conhecer nos cegos os 

processos de aquisição do conhecimento. É evidente que a imagem e o conceito 

que o cego vai adquirir de espaço, ou de tamanho e formas será dada pela sua 

percepção, que não é visual; é tátil, é cinestésica e é cultural. É provável que 

neste último aspecto encontre-se com o vidente. 

É claro também que, se pensamos nas diferenças da cegueira em relação à 

capacidade da visão, estamos falando de especificidades de uma e de outra. 

Nesse sentido é curioso imaginar digamos que uma “inversão”, ainda que fictícia 

pela falta de reciprocidade – do adulto para a criança, e da cegueira para a visão – 



quando Sacks (1995), um neurologista inglês, nos apresenta casos de cegos 

congênitos que, ao sofrerem intervenções cirúrgicas, passam a enxergar, mas não 

conseguem ver. Estas pessoas não têm, por meio da visão, noção de distância, 

espaço, tamanho ou perspectiva. Continuam precisando primeiro explorar 

tatilmente os objetos. Caminhar é difícil, pois, sem o tato e a bengala, são só 

incertezas e instabilidades. Confundem-se ao ver desenhos, pinturas e fotografias 

– representações bidimensionais da realidade – em alguns casos não distinguem 

nelas pessoas, lugares e coisas. Um desses pacientes pensava que essas 

imagens pintadas ou fotografadas tinham a mesma textura daquilo que 

representavam, pois o cego tem a competência da representação tátil e 

tridimensional do mundo. Um outro não distinguia a gata do cachorro a não ser 

que a tocasse; também não reconhecia o mesmo cachorro ao vê-lo sob diferentes 

ângulos; via detalhes, mas não podia sintetizá-los, organizá-los ao passar os 

olhos, pois: 

a percepção simultânea de objetos não é algo habitual para aqueles acostumados a uma 
percepção seqüencial através do tato. Nós, com a totalidade dos sentidos, vivemos no 
espaço e no tempo; os cegos vivem num mundo só de tempo. (Sacks, 1995: 138) 

Sobre esse aspecto Hull (apud Sacks, 1995) acrescenta que, para o cego: 

o espaço é reduzido ao seu próprio corpo, e a posição deste é conhecida não pelos 
objetos que passaram por ele, mas pelo tempo que esteve em movimento. (...) Para o 
cego as pessoas não estão lá se não falam. (...) As pessoas estão em movimento, são 
temporais, vêm e vão. Aparecem do nada e desaparecem. (Sacks, 1995: 138-139)  

Somente com aprendizado, essas pessoas conseguem entender o que vêm 

e, principalmente, quando é possível fazer uma ligação das experiências visuais 

com as táteis. De acordo com o relato do médico sobre um paciente atendido por 

ele e sobre outros atendidos por colegas ou levantados na literatura médica num 

período de trezentos anos: 

não havia memórias visuais em que apoiar a percepção; não havia mundo algum de 
experiência e sentido. Ele viu, mas o que viu não tinha nenhuma coerência. Sua retina e 
nervo óptico estavam ativos, transmitindo impulsos, mas seu cérebro não conseguia lhes 
dar sentido; estava, como dizem os neurologistas, agnósico. (...) essas crianças, que 
construíram seus mundos com outros sentidos e comportamentos, não sabiam como 
usar os olhos. (Sacks, 1995: 129 e 132) 



Um paciente de Gregory (apud Sacks, 1995) também se surpreendeu com a 

Lua: 

esperava que o primeiro quarto de lua tivesse a forma de uma fatia, como um pedaço de 
bolo, e ficou pasmo e entretido ao descobrir, em vez disso, um quarto crescente. (Sacks, 
1995:133) 

Sobre as formas, mesmo as geométricas, que podiam reconhecer 

imediatamente ao tocá-las, precisavam agora tomar muito contato com elas para 

associar a aparência ao conhecimento tátil. Um dos pacientes, por exemplo, 

comprou muitas miniaturas de animais, de carros e de tantas outras coisas para 

exercitar olhar e tocar e, então, aprender a reconhecer o mundo visual. 

Todos os exemplos citados mostram um universo específico da cegueira, 

todavia, Sacks chama a atenção para o fato de que esses processos perceptivos e 

cognitivos não estão dissociados da pessoa que percebe e conhece. Não se trata 

de um mundo à parte, mas do seu próprio mundo e isto faz diferença no modo 

como cada um reage. É assim também com a criança que vem ao mundo cega.  

 

1.4. A idéia de compensação  

A idéia de compensação, popular ou cientificamente, sempre esteve 

presente na referência à condição da cegueira. Na fisiologia, a teoria da 

substituição sustenta a idéia de que quando há um órgão faltante, – como um rim 

ou um pulmão – ou cuja falha inviabiliza a realização de sua função, outro terá seu 

funcionamento otimizado, assumindo aquela função parcial ou totalmente. Essa 

teoria foi erroneamente utilizada na cegueira, promovendo uma associação direta 

entre a  ausência da visão e sua substituição por outros sentidos, criando falsas 

expectativas sobre uma ultra-sensibilidade auditiva no cego, por exemplo. Na 

realidade, os dedos que podem ler a escrita braile, não podem, de fato, ver. O que 

ocorre é a utilização de outros canais de percepção e um melhor desempenho das 

habilidades auditiva, tátil, olfativa ou cinestésica, decorrente de circunstâncias e 

treinamentos especiais. Para Vygotsky (apud Van der Veer e Valsiner, 1996): “os 



órgãos receptivos diferentes são condicionados a estímulos diferentes.” (Van der 

Veer e Valsiner, 1996: 76). 

Em seus estudos de defectologia, termo que designa o estudo de crianças 

com vários tipos de problemas, incluindo as deficiências, Vygotsky (1993) levanta 

e amplia a idéia de compensação apresentada por vários estudiosos. Não 

exatamente como a substituição das funções fisiológicas do órgão da visão pelo 

aumento no funcionamento e desenvolvimento de outros, mas como uma 

complexa reestruturação de toda atividade fisiológica, com exercício e adaptação; 

redirecionamento, com o auxílio da memória, associação e atenção. Ou seja, 

diante de uma anormalidade morfológica e funcional, o sistema nervoso central e 

todo aparato mental criam uma estrutura psicológica para compensar a função 

prejudicada.  

Reiterando Oliveira (apud La Taille, 1992), podemos afirmar que, para esse 

autor, o aspecto biológico do desenvolvimento psicológico é destacado em relação 

ao cérebro, já que este é um sistema aberto, cuja estrutura e funcionamento são 

instaurados a partir da história filogenética e ontogenética. A plasticidade do 

cérebro faz com que as estruturas mentais não sejam estáticas, permitindo novas 

organizações e mudanças, necessárias a partir das demandas que a base 

genética do sujeito – dada pelo desenvolvimento da espécie humana – fará ao 

mundo e do que lhe será demandado por esse mundo e construído na sua 

história. 

Para o cego congênito, suas possibilidades compensatórias, nessa 

dinâmica do funcionamento cerebral, serão definidas pelos significados e relações 

estabelecidos no mundo a partir da sua condição física, da resposta social que  a 

cegueira provoca e da elaboração do indivíduo em novas respostas ao ambiente.  

Nesse sentido, Vygotsky ainda ressalta que, no caso da cegueira, a origem 

da compensação não diz respeito a um maior desenvolvimento do tato ou 

refinamento da audição, como já foi dito, mas à possibilidade de comunicação do 

indivíduo e sua inserção na experiência social. O homem, como ser de linguagem, 

tem acesso ao mundo dos significados compartilhados no contexto em que está 



inserido, pois a apreensão do real, pelo sujeito, não pode se dar senão por meio 

dos símbolos criados pela cultura. Essa mediação da linguagem, nos termos de 

Vygotsky, permite transpor para o mundo interno do sujeito a representação da 

realidade, fazendo com que ele realize sua capacidade humana de concretizar 

mentalmente as coisas do mundo, indo além das experiências sensorial, 

perceptiva e motora, integrando-as em um sistema simbólico. Essa concepção 

ajuda-nos a pensar na viabilidade da aquisição de conhecimento pelo cego sobre 

coisas jamais vivenciadas, e nos remete à questão de sua aquisição de 

representações mentais e conceitos sobre o mundo como sujeito do 

conhecimento. Assim, podemos concluir que o significado de compensação 

presente na cegueira é de ordem sócio-psicológica.  

Abordando o aspecto social por um outro enfoque, aquele das relações 

interpessoais, que são afetadas pela presença de qualquer deficiência, e que 

geram os verdadeiros problemas em relação a elas, passamos a observar as 

reações de busca de uma supercompensação, de um grande esforço, por parte do 

indivíduo portador de deficiência visual, para adaptar-se a um mundo 

preponderantemente visual. Segundo comentários de Vygotsky, por um lado, esse 

esforço é vitorioso, transforma a deficiência em competência, e a fragilidade em 

força. Vitória exemplificada pelos estudos de Saunderson (apud Vygotsky, 1993) 

com cegos de nascença, a respeito do esforço destes para compreender 

geometria, ciência na qual a noção de espaço alcança níveis abstratos muito 

elevados. Por outro lado, o confronto com a deficiência pode resultar em uma 

tentativa frustrada de superação, ocasionando para a vida psicológica do cego 

uma posição defensiva e de baixa auto-estima. Entre essas duas formas de lidar 

com a deficiência frente às exigências da sociedade, existem muitos níveis de 

experiências de conquistas e fracassos. O que se evidencia para Vygotsky, 

porém, é que a cegueira cria para o cego, como já vimos, um lugar social difícil, 

em uma sociedade que não aceita a deficiência, o defeito, o diferente e que, por 

isso, cria conflitos para a pessoa cega, tanto que ela não busca recuperar a visão, 

mas uma supercompensação para a superação constante da deficiência nessa 

ordem social. 



 

 

2.  Aquisição do conhecimento no cego  

A expressão “aquisição de conhecimento” é geralmente associada `a idéia 

de desenvolvimento, conceito que, muitas vezes, leva a um tipo de raciocínio 

linear, reforçado pelas teorias associacionistas, segundo as quais uma aquisição é 

a continuação direta da anterior, sem considerar todas as interações possíveis 

entre uma e outra e a relação dialética existente nesse processo vivido por um ser 

que sente, percebe, age, conhece e sabe. 

Embora haja diferenças entre os autores cognitivistas da abordagem 

psicogenética, pois cada um deles situa com maior ênfase ou o aspecto biológico, 

ou o social ou o afetivo na constituição do sujeito, nenhum deles realmente deixou 

de tomar o sujeito do conhecimento em sua totalidade ao considerar as interações 

sujeito-objeto. Eles são referenciais teóricos importantes, bem como os autores da 

fenomenologia, para compreender a aquisição de conhecimento no cego. 

 As indagações acerca do potencial do cego para conhecer e para saber do 

mundo que o cerca povoam a mente de pais, professores, psicólogos e outras 

pessoas envolvidas com a questão da deficiência visual. Também encontramos 

pesquisadores com grande interesse no estudo desse tema, que também está 

presente na filosofia, nos mitos, na ciência e nas artes de todos os tempos. Por 

ser a visão o sentido que mais nos coloca em contato com as coisas, 

principalmente à distância e em detalhes, parece no mínimo intrigante pensar 

como o cego estrutura seu mundo mental e como se apropria do conhecimento 

das coisas que não pode vivenciar pelo tato, olfato e audição  – como o conceito 

de lua e nuvem, por exemplo. 

Sentidos, afetos, percepções, vivências corporais e interações sociais, 

representações mentais, linguagem, significações e conceituações de objetos, 

situações, espaço e tempo, a consciência de si mesmo e a construção do “eu” 

constituem quase que a totalidade do desenvolvimento humano. Estudar a marca 



da ausência do sentido mais valorizado pela cultura na aquisição do conhecimento 

pode ser importante ou parecer uma repetição de textos de estudiosos que tão 

bem têm tratado do assunto. Porém, a idéia é que, ao refazer o caminho inúmeras 

vezes, possamos reconhecer modos distintos de conhecer, perguntando-nos, ao 

mesmo tempo, de que conhecimento falamos. Falamos da dimensão manifesta 

das estruturas mentais e mecanismos de funcionamento cognitivo do cego e 

também da dimensão latente, na qual cegos e videntes se assemelham por 

compartilharem do mesmo mundo do invisível marcado, por sua vez, pelo corpo e 

pela história de cada um. Esta dialética pode ser melhor e filosoficamente 

traduzida por Merleau-Ponty: 

o que pode ser apreendido pela experiência, no sentido originário do termo, o ser que 
pode dar-se em presença originária não é todo o ser, e nem todo ser de que se tem 
experiência(...) e, no entanto, a própria ausência está enraizada na presença (...).(apud 
Novaes, 1988: 14) 

 

2.1. Da realidade do corpo ao universo simbólico 

 Parece ser inegável, para a grande maioria das teorias sobre a constituição 

do sujeito psíquico – tanto as psicogenéticas quanto as baseadas na psicanálise  , 

embora não tratemos desta última neste trabalho – que o corpo, seja ele físico ou 

representacional, tem um papel fundante, a partir do que tudo se inscreve – 

experiência e simbolização. 

Conforme Dantas (apud La Taille, 1992), Wallon dispõe claramente uma 

seqüência de maturações neuromotoras que preparam a psicomotricidade que, 

juntamente com a influência social, dará lugar à função simbólica sem no entanto 

abandoná-la.. O autor considera, portanto, que a atividade mental desenvolve-se a 

partir da atividade motora; que o ato motor é incorporado pelo ato mental. Neste 

sentido, Wallon explica os primórdios da motricidade, desde os reflexos, as formas 

impulsivas e descoordenadas dos movimentos e as sensações internas viscerais – 

no início do primeiro ano – até as aquisições sensório-motoras de exploração do 

mundo externo, como a marcha, preensão e coordenação mão-olho – no final do 

primeiro ano. Enfatiza a importância da função tônico-postural, da expressividade 



e identifica o aspecto social como mediador nesse processo, como aquele que 

interpreta o significado desses movimentos. Numa sincronia entre o 

amadurecimento do córtex e a influência do ambiente, inicia-se a vida mental. 

Wallon apresenta-nos ainda uma forma de explicar o nascimento da consciência 

de si e da noção do “eu” a partir do corpo e da constituição de sua imagem, que 

abordaremos mais adiante. 

Em Piaget (1971), encontramos que a primeira forma de inteligência é 

aquela intrínseca às ações elementares do corpo, a sensório-motora, que se 

converterá no pensamento representativo e depois no operatório. Embora Piaget 

considere o aspecto social, pois, como ele mesmo indicou, jamais poderia negá-lo 

desde que não há vida humana fora do social, ele pensa que os fatores sociais 

não explicam por si mesmos o início do uso do símbolo pelo indivíduo. Sua teoria 

enfatiza a estruturação do organismo de dentro para fora, no transcorrer de sua 

maturação , em uma continuidade funcional na qual a atividade sensório-motora 

será internalizada e representada.  

Segundo Oliveira (apud La taille, 1992), as contribuições de Vygotsky dão 

relevo, por um lado, ao aspecto biológico, especificamente o cérebro, e, por outro, 

ao aspecto sócio-histórico do desenvolvimento humano. Seus estudos irão 

preocupar-se em apontar o funcionamento do cérebro e suas influências nos 

processos mentais de aquisição do conhecimento. As funções psicológicas 

superiores, como ele chama, vão se construindo sobre esta base psiconeurológica 

da espécie humana, em um sistema neurológico funcional aberto que vai se 

modificando, ao longo da história das relações sociais vividas pelo indivíduo, das 

estruturas elementares do cérebro, na criança, às mais complexas, na vida do 

adulto. No pensamento de Vygotsky percebemos, então, não uma passagem 

linear do corpo – que conta com as várias possibilidades de funcionamento do 

cérebro e dos músculos instigadas pelas produções da cultura, como os 

instrumentos, os sistemas de signos e significações, a linguagem – ao mundo 

mental, mas uma transcendência do aparato biológico à capacidade de uso de 

símbolos criados socialmente para representar a realidade. 



O que Oliveira expressa da seguinte forma : 

a própria idéia de que o homem é capaz de operar sobre o mundo supõe, 
necessariamente, a existência de algum tipo de conteúdo mental de natureza simbólica, 
isto é, que representa os objetos, situações e eventos do mundo real no universo 
psicológico do indivíduo. Essa capacidade de lidar com representações que substituem o 
real é que possibilita que o ser humano faça relações mentais na ausência dos referentes 
concretos, imagine coisas jamais vivenciadas, faça planos para um tempo futuro, enfim, 
transcenda o espaço e o tempo presentes, libertando-se dos limites dados pelo mundo 
fisicamente perceptível e pelas ações motoras abertas. A operação com sistemas 
simbólicos – e o conseqüente desenvolvimento da abstração e da generalização – 
permite a realização de formas de pensamento que não seriam possíveis sem esses 
processos de representação e define o salto para os chamados processos psicológicos 
superiores, tipicamente humanos. (Oliveira apud La Taille, 1992: 26 e 27) 

E a fenomenologia, o que tem a dizer? De acordo com Masini (1994), Merleau-

Ponty, em sua fenomenologia da percepção, amplia as noções de corpo e de 

percepção, dando ao primeiro a dimensão de abrigo das ações e das palavras, 

como uma totalidade na dinâmica das relações com o mundo, e, à segunda, 

uma dimensão também corporal, não como sinônimo direto dos órgãos dos 

sentidos, mas como síntese integrada do vivido pelo corpo. Nesta perspectiva 

dialética o movimento, a expressão do corpo no espaço, já é carregado de 

sentido, pois é assim toda relação do ser no mundo. Para esse autor, o corpo 

não é o antecessor da atividade mental, pois que ele permanece desde o início 

e para sempre inseparável do mundo, e a atividade mental não substitui a 

experiência. As significações estão expressas no corpo e este é consciência, 

pois sente e conhece. Para o autor, há um saber do corpo que antecipa a 

consciência, a emoção, o conceito. Esse saber não é intelecção referente ao 

objeto do conhecimento, mas é, como diz Masini: “...um saber de si ao saber 

do objeto.” (Masini, 1994:87). E também que: 

       É necessário buscar as raízes do conhecimento no mundo vivido, no contato 
com a experiência original – na situação em que o sujeito, através do próprio corpo (que 
sabe, que sente, que compreende) encontra o objeto (...) na experiência perceptiva o 
sujeito penetra no objeto através de seu corpo e o objeto torna-se “falante” e significativo 
e vai dispondo ao redor do sujeito um mundo que lhe diz dele mesmo e no qual instala 
seus pensamentos. Desse modo a experiência perceptiva, que fala do corpo e não do 
objeto, oferece-se como possibilidade para que se conheça o sujeito pensante. (Masini, 
1994: 94) 

Fica claro que, para Merleau-Ponty, as teorias de desenvolvimento e de 

aprendizagem tratam o aspecto cognitivo isoladamente, separando também o 



corpo da mente, quando, na realidade, ambos se imbricam, já que, ao pensar, 

também há o sentir. Por isso Masini conclui que, para construir o conhecimento, 

deve-se partir da percepção; o corpo é seu instrumento, não só físico, mas 

relacional e atravessado pela cultura – a linguagem e outros corpos apresentam e 

compartilham a experiência humana que sempre entra pelo corpo como única 

realidade sentiente, pensante, agente.  

De fato, a organização de pensamentos, observações e teorias feita pela 

ciência ou pela filosofia acerca de uma dada realidade ajuda-nos a compreender 

essa realidade. São recortes que enfatizam ora um aspecto, ora outro, e nos 

levam a um gesforço de apreensão da totalidade da intensidade da vida. Cada 

uma das teorias a que nos referimos acima possibilita modos diferentes de refletir 

sobre a existência do cego na sua maneira própria de perceber e conhecer. O 

corpo, porta de entrada e sede da experiência vivida com a presença de outros 

corpos – física, cognitiva e afetiva – e a linguagem, mediadora e socializadora 

dessa experiência, conjugam numa constante reciprocidade as diferenças e as 

semelhanças de ver e de não ver na construção dos mundos interno e externo ao 

sujeito. Esse ver e não ver que é físico, concreto, mas que também indaga sobre o 

conhecer. 

Segundo Amiralian (1997), várias pesquisas (Fraiberg e Freedman, 1964; 

Burlingham, 1965; Fraiberg, 1969) com crianças cegas indicaram dificuldades na 

aquisição da locomoção; Lowenfeld (1981) apontou que a ausência da visão leva 

automaticamente à restrição na mobilidade por não favorecer o interesse pelo 

meio externo e, muitas vezes, observamos que a criança cega é super protegida, 

ficando impedida de lançar-se corporalmente no ambiente e descobrir o espaço e 

os objetos. Por outro lado, também ocorre que as pessoas geralmente não sabem 

como apresentar o mundo a essa criança a partir de outros estímulos que lhe 

permitam usar seus canais perceptivos para a movimentação e o conhecimento do 

objeto. É de fundamental importância lembrar ainda que as trocas afetivas 

corporais primitivas ficam dificultadas para a mãe que recebe um bebê cego. Este 

impacto pode tolher o contato e a falta da presença que sustenta a criança neste 

momento pode retardar suas impressões e expressões do corpo. Uma intervenção 



precoce de orientação à família é muito importante para que a criança cega não 

fique prejudicada em seu desenvolvimento psicomotor e afetivo-emocional. Desde 

o nascimento, a criança cega também está mergulhada na cultura e a 

diferenciação entre o “eu” e o “outro”, bem como  a aquisição da linguagem, vêm 

no percurso de tornar-se um sujeito no qual o corpo e a palavra se encontram – o 

corpo próprio, o corpo do outro, o pensamento em palavra e a palavra expressão 

do pensamento. 

 

 

 

2.2.  O mundo das representações mentais 

Vamos introduzir agora a idéia da intelecção, da estruturação de um mundo 

mental constituído, a partir da atividade perceptiva e sensório-motora, por imagens 

que representam o mundo quando da ausência de sua experiência imediata. Para 

fundamentar a questão da atividade representativa nos remeteremos ao trabalho 

de Piaget (1971) sobre a formação do símbolo no desenvolvimento da criança. 

Essa capacidade de usar símbolos para representar e significar a realidade 

abrange todas as formas de representação, da imitação ao jogo simbólico de 

imaginação, ao onírico, à linguagem e aos conceitos. Para Piaget: 

É a conjunção entre a imitação, efetiva ou mental, de um modelo ausente e as 
significações fornecidas pelas diversas formas de assimilação que permite a constituição 
da função simbólica. (...) a representação começa quando há, simultaneamente, 
diferenciação e coordenação de “significantes” e “significados” ou significações, sendo os 
primeiros significantes diferenciados fornecidos pela imitação e seu derivado, a imagem 
mental, que prolongam a acomodação aos objetos exteriores. (Piaget, 1971: 12) 

Também para Piaget, o social tem uma participação fundamental nesse 

processo de formação da vida mental, pois é ele que fornece os dados – 

significantes e relações entre estes e suas significações – para a composição das 

imagens. A imagem, na imitação de um modelo ausente, é um símbolo, um 

significante engendrado pela atividade perceptiva. A necessidade de presentificar 

os objetos na ausência deles e de estabelecer relações de significância nas 



experiências individuais e coletivas funda a simbolização e o pensamento 

propriamente dito. 

Em Oliveira (1995), vemos que para Vygotsky a representação mental é 

similar à apresentada por Piaget, enfatizando que a capacidade humana de 

lembrar, estabelecer comparações, associar, prever, supõe um processo de 

representação, e que a internalização dos conteúdos do mundo, apesar de partir 

de elementos e condutas culturais, não é passiva, pois está inserida em um 

contexto de interpretação das ações objetivas e subjetivas. 

Também para Wallon (1995) só existe representação mental com a 

capacidade de elevar o mundo das impressões imediatas ao plano simbólico, 

quando o real concreto pode ser acessado mentalmente, mantendo sua condição 

de pertencer ao espaço, mantendo na imagem também esta qualidade. Como o 

autor declara: ”pertencer ao espaço faz parte da natureza das imagens.” (Wallon, 

1995: 211). 

A visão de Wallon a respeito da entrada para as representações mentais 

será melhor contemplada quando tratarmos da aquisição da imagem corporal. 

No que diz respeito ao mundo representacional do cego, já indicamos 

anteriormente que são poucos os estudos sobre o período de dois a quatro anos 

de idade, fase do desenvolvimento da representação e da simbolização. São feitas 

apenas referências ao fato de que a falta da visão ocasiona para a criança um 

processo de imitação empobrecido e, por conseguinte, um atraso no jogo 

simbólico. Alguns pesquisadores (De Beni e Cornold, 1988 apud Peraita, 1992) 

demonstram que a cegueira não impede que as imagens mentais se formem. Para 

outros (Paivio e Okovita, 1971; Marchant e Malloy, 1984 apud Peraita, 1992) os 

cegos recordam mais coisas que evoquem imagens acústicas e táteis. As imagens 

mentais de cegos e videntes são diferentes, obviamente pelas vivências 

perceptivas distintas, mas, ainda em Peraita (Kerr,1983; Zimler e Keenan,1983), 

encontramos que: 

os cegos podem ter imagens que possuem muitas características essenciais de objetos 
visíveis – como propriedades espaciais de textura e forma – das imagens dos objetos que 
não estão baseadas necessariamente na percepção visual (...). (apud Peraita, 1992: 21) 



 

   2.3.    Os processos de aquisição de conceitos 

Seguindo a linha adotada até o momento, neste item também recorreremos 

primeiro aos teóricos cognitivistas e depois às pesquisas que se referem 

especificamente à cegueira. Assim, aprendendo com o pensamento de Ausubel, 

em uma organização feita por Moreira e Masini (1978), quando se questiona  

como o ser humano iria situar-se no mundo e ter uma ação sobre ele se não 

organizasse o que vive, veremos que a aquisição de conceitos é um processo 

psicológico dinâmico e constante de elaboração e organização daquilo que é 

sentido, percebido e compreendido pelo homem. A realidade é sempre mediada 

por conceitos, categorias, que compõem a rede de significados que engendra o 

indivíduo. A aquisição de conceitos implica um processo complexo de abstração e 

generalização da experiência, no qual as características essenciais de uma classe 

de objetos ou eventos, variáveis de acordo com o contexto, são capturadas e 

então estabelecidas na estrutura cognitiva, como uma forma simplificada de 

representar a realidade. Os conceitos tornam possível a comunicação entre os 

indivíduos, pois são representados por signos criados pela cultura em que estes 

indivíduos vivem. Além disso, os conceitos  evidenciam também um aspecto 

conotativo, e permitem que idéias abstratas sejam adquiridas a partir de outros, 

quando da impossibilidade de experiências concretas, viabilizando a aquisição de 

novos conhecimentos.  

Para Ausubel, o processo de abstração envolvido na aquisição de conceitos 

é gradual, indo do estádio pré-operacional ao operacional-concreto, e chegando 

ao operacional-abstrato. No período de compreensão intuitiva e empírico-concreta 

da realidade, são adquiridos conceitos primários que se referem e se constituem 

de objetos e situações familiares ligadas à percepção, e que se relacionam com a 

experiência concreta. No momento seguinte, o da lógica concreta, já há um nível 

maior de abstração, no qual a criança pode assimilar os conceitos e operar com 

seus significados sem precisar estar em contato direto com os objetos e eventos 

aos quais se referem, porém, a lógica ainda é concreta e requer apoio em 



sistemas concretos. Nas operações lógico-formais não é mais necessário recorrer 

aos referentes concretos. Os conceitos novos podem ser assimilados pelos 

conceitos que a pessoa já dispõe, pois opera-se com construtos genéricos, 

modelos abstratos complexos, auxiliados por explicações verbais.  

Assim, segundo esse autor, os conceitos podem ser adquiridos por formação ou 

por assimilação. Os primeiros se dão na criança em idade pré-escolar, por 

descoberta, indutiva e espontaneamente, a partir de variadas percepções de 

muitas experiências empírico-concretas. Fazem parte desta formação: 

 -    análise discriminativa de diferentes padrões de estímulos; 

- formulação de hipóteses em relação a elementos abstraídos comuns; 

-     teste subseqüente dessas hipóteses em situações específicas; 

- seleção dentre elas de uma categoria geral ou conjunto de atributos comuns sob os 

quais todas as variações possam ser assimiladas; 

- relacionamento desse conjunto de atributos a elementos relevantes que sirvam de 

ancoradouro na estrutura cognitiva; 

- diferenciação do novo conceito em relação a outros conceitos previamente 

aprendidos; 

- generalização dos atributos criteriais do novo conceito a todos os membros da classe; 

- representação do novo conteúdo categórico por um símbolo de linguagem congruente 

com o uso convencional. (Moreira e Masini, 1978: 30). 

          A segunda forma de aquisição de conceitos, colocada por esse autor, é 

aquela por assimilação, o que significa que o conceito não é descoberto por 

indução, como na formação de conceitos, mas é dado por definição ou retirado do 

contexto em que está expresso implicitamente. A assimilação de conceitos precisa 

contar com as aquisições já existentes na estrutura cognitiva, por isso depende do 

nível de desenvolvimento do indivíduo e também da forma como o conceito é 

apresentado. Para assimilar novos conceitos, a pessoa parte dos conceitos 

adquiridos anteriormente, em uma elaboração igual àquela do processo de 

formação. 



Ausubel trata ainda de uma relação importante entre aquisição de conceitos 

e linguagem, que deve ser salientada – a assimilação de conceitos não seria 

possível sem a linguagem, pois esta tem força de representação da realidade, 

influencia e indica o nível de funcionamento cognitivo, e garante uma certa 

uniformidade cultural no conteúdo genérico dos conceitos para que haja 

comunicação entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Mas para que servem 

os conceitos adquiridos? Naturalmente, para as necessidade cognitivas de 

aprendizagem de novas conceituações, de categorização de novas experiências 

perceptivas, novos significados e proposições, e das operações para analisar e 

resolver problemas. Seu uso na escola estará, a partir da idade pré-escolar, mais 

voltado para o processo de assimilação – aquisição de conceitos secundários com 

base nos primários –, pois as crianças não descobrem por si os conceitos mais 

complexos. A escola cumprirá esse papel de apresentá-los, mas não deverá fazê-

lo de forma conteudista e sim levando em conta a experiência e o processo de 

elaboração pessoal, pois, como foi exposto anteriormente, estão presentes na 

aquisição de conceitos o aspecto denotativo e também o conotativo. Além disso, a 

escola deverá estar atenta ao mesmo processo gradual de desenvolvimento da 

cognição e da linguagem que levará da lógica concreta à abstrata. 

Conforme Oliveira, (s.d.) Vygotsky nomeia essa importante aquisição 

humana com uma única expressão – formação de conceitos – sendo a primeira 

dimensão apontada por ele aquela de uma aquisição que leva o homem à 

possibilidade, viabilizada pela linguagem, de uma ordenação do real em 

categorias conceituais, por um processo de abstração e generalização, libertando-

o do mundo da experiência imediata. Para esse autor, na realidade, essa é a 

marca fundamental do ser humano – a construção e uso de sinais que constituem 

a linguagem e que esta, por sua vez, possibilita pensar e atuar sobre a realidade, 

pois a palavra não se refere apenas a um objeto, mas a uma classe de objetos, 

guardando, assim, uma generalização. Oliveira chama a atenção, dentro do 

paradigma histórico-cultural da evolução da espécie humana, para as aquisições 

da fala, da linguagem e do conceito que leva à transposição, no ser humano, do 

pensamento situacional ao abstrato, cada vez mais complexo, em função de sua 



imersão na cultura – grupos de pessoas de culturas diferentes, letramento, 

escolarização, conhecimento científico. 

Continuando, o segundo ponto de vista de Vygotsky sobre conceito é que 

este não deve ser tratado como um elemento isolado na mente do sujeito, definido 

por uma lista de atributos suficientes para colocar algo dentro de uma classe ou 

subclasse, mas sim como parte de um sistema de inter-relações, pois os conceitos 

são organizados na estrutura cognitiva como redes de significados articulados 

entre si, possibilitando uma compreensão ativa sobre o mundo.  

E, por fim, a terceira observação desse autor, apresentada por Oliveira, é a 

de que os conceitos são resultado de uma construção coletiva de significados, 

portanto têm a característica de serem mutáveis de acordo com as produções 

humanas, sejam elas relativas ao senso comum, à ciência, à religião, à arte ou 

outras. Portanto Vygotsky fala de uma organização coletiva conceitual do mundo, 

da qual o indivíduo se apropria, permanecendo sempre aberto às transformações 

que ele e outros farão eternamente.  

Como Ausubel, Vygotsky também considerou três momentos do 

desenvolvimento da criança no processo de formação de conceitos, passando dos 

pseudo-conceitos aos conceitos potenciais até chegar ao que ele denomina 

conceitos reais. O primeiro desses momentos de classificação e generalização diz 

respeito a um agrupamento arbitrário dos objetos – por tentativa e erro, por 

proximidade no espaço, por separação, formando outros grupos – sem que 

tenham, necessariamente, características em comum, mas baseados na 

experiência perceptual (sincrético). A seguir, a criança passa a colocá-los em 

complexos, selecionando-os a partir de alguma característica concreta similar a 

todos – por associação, por coleções, por complexos em cadeia (pensamento por 

complexo). O terceiro momento é aquele da competência para a formação dos 

conceitos reais, os conceitos propriamente ditos, quando há compreensão, para 

além dos elementos comuns, de características abstratas independentes da 

experiência concreta (conceitual). Para Vygotsky esses conceitos só se formam na 

adolescência (apud Van der Veer e Valsiner, 1996).  



Sem ter a intenção de tecer comparações entre dois grandes estudiosos, 

mas a título de observação, vemos que Piaget chamou de conceitos espontâneos 

– ou adquiridos pela criança fora da instrução sistemática dada pelo adulto – 

aquilo que Vygotsky chamou de conceitos cotidianos. E o que Piaget chamou de 

conceitos não-espontâneos – aqueles apresentados pela instrução sistemática da 

escola em nossa sociedade – Vygotsky chamou de teórico-científicos. Enquanto o 

primeiro autor não reconhecia os conceitos científicos como denotadores do 

funcionamento da mente da criança, o segundo propõe que ambos os tipos unem-

se na mente da criança e que os conceitos cotidianos são ampliados quando da 

formação dos outros. Estes, por sua vez, só poderão se formar depois de um certo 

nível de formação dos primeiros (apud Van der Veer e Valsiner, 1996). 

Há críticas a essa colocação de Vygotsky, devido a falta de procedimentos 

padronizados para seus experimentos, o que não permite análise quantitativa e 

comparações entre grupos (Harrower apud Van der Veer e Valsiner, 1996). No 

entanto, esses experimentos permitem análise qualitativa e, além disso, fica 

evidente em Vygotsky que ele atribui à educação um papel muito importante no 

desenvolvimento cognitivo. 

Voltemos mais uma vez à questão da cegueira para que se evidencie o 

sentido de  nos reportarmos a esses pilares teóricos.  

 Como já notamos anteriormente, as pesquisas mais recentes de 

abordagem piagetiana identificam um atraso em crianças cegas no que tange à 

formação de conceitos, em função destes serem constituídos por meio das 

percepções táteis, auditivas e cinestésicas que não substituem a visão em seu 

poder de captura imediata e de integração das informações oferecidas no 

ambiente. Portanto, essa forma de apreensão do mundo sem a visão dificulta e 

torna a construção do conceito de objetos, pelas crianças cegas, um processo 

diferente daquele vivido pela criança que enxerga (Fraiberg, 1977; Santin e 

Simmons, 1977; apud Amiralian, 1997). Aceitando o fato de que a visão tem  o 

poder descrito acima, reiteramos a necessidade de que a mãe, ou alguém que 

assuma esse papel, ajude a criança a enriquecer suas experiências, discriminar e 



significar as percepções, bem como organizá-las mentalmente, encontrando um 

sentido para o mundo, como cego que compartilha das mesmas significações das 

pessoas videntes.  

Nesse sentido, as contribuições de Ausubel e Vygotsky para a educação 

dos cegos são importantes, pois ambos agregam valor com os conceitos de 

aprendizagem significativa e de zona de desenvolvimento proximal. Grosso modo, 

as duas noções indicam que devemos partir daquilo que a pessoa já adquiriu para 

continuar oferecendo condições para o seu desenvolvimento. Assim, de forma 

similar, devemos conhecer os caminhos de percepção, organização e 

compreensão do cego sobre o mundo. Com a linguagem fazendo parte da 

formação de conceitos, o cego tem toda condição de ordenar suas experiências, 

categorizando conceitualmente os objetos e eventos com os quais entra em 

contato, tanto na fase das realizações concretas sobre o mundo, como nas da 

lógica abstrata. Como vimos anteriormente, o que a cegueira provoca é a 

dificuldade do desenvolvimento do cego no ambiente. 

Peraita (1992) apresenta um trabalho importante sobre a categorização em 

cegos e, citando alguns autores (Sperber e Wilson, 1996), define: 

Categorizar, como processo básico e primário da vida mental, consiste em 
reduzir a infinita gama de estimulações e especificações do meio em que estamos 
inseridos, a um número ou quantidade manejável, obviamente com fins adaptativos, e 
isto, supostamente, se realiza em virtude de dois princípios básicos: formar 
agrupamentos em função de características comuns e repetidas na estimulação, e que 
ditos agrupamentos ou categorias estejam regidas pelo que é relevante para o sujeito em 
um momento ou situação dada. (apud Peraita, 1992: 12) 

Trata-se de uma aquisição complexa que envolve os processos de 

abstração e generalização que, para acontecerem, precisam de muitas 

experiências concretas, pois o ensino, por meio da linguagem, de todas as 

características dos objetos oferece dificuldades consideráveis. É a partir da 

apresentação de um grande número de exemplos que essa abstração da 

informação, que define a classe ou categoria, passa a ser realizada. A autora 

parte do pressuposto de que: 

as estruturas conceitual e semântica se referem a um mesmo nível de representação 
conceitual – e portanto o significado léxico é expressão da estrutura conceitual (...) e se 
uma das funções da linguagem, se não a principal, é expressar o pensamento, as 



capacidades cognitivas têm que apresentar um grau de sistematização semelhante ao 
das lingüísticas. (Peraita, 1992: 12) 

Peraita, assim como Ausubel e Vygotsky, também considera que 

categorizar, isto é, organizar as coisas do mundo em categorias segundo 

características essenciais, não ocorre de uma maneira estática. Ela expõe duas 

formas de categorização que ocorrem simultaneamente – a ecológica e a 

intelectualista. Na primeira, válida em níveis básicos de categorização, o aparato 

perceptual e funcional é prioritário, captando as características concretas mais 

evidentes de objetos, ações e eventos para sua denominação, conceituação e 

aprendizagem da língua. Na segunda, utilizada para níveis supra-ordenados e 

conceitos científicos, a categorização se dá a partir de construtos teóricos do 

indivíduo sobre objetos reais com a mediação da linguagem. E mais: que os 

conceitos e as categorizações estão no contexto e não na mente.  

A partir desse ponto, Peraita inicia a discussão sobre o papel da 

categorização e da formação de conceitos e procedimentos na aquisição de 

conhecimentos, e como estes são representados na mente. Propõe um modelo 

mental baseado em esquemas – conjunto de regras interrelacionadas – que vão 

conduzir as inferências feitas pelo sujeito sobre as ocorrências no mundo. Essas 

regras podem ser traduzidas por: 

-  só as hipóteses sobre o mundo que adaptam o sujeito ao mesmo e que se 

consolidam; 

-    só os feitos que acontecem juntos no tempo chegam a ser associados pelo 

sujeito; 

-    só se incorporam os feitos que são atendidos e codificados devidamente pelo 

sujeito; 

-   para induzir um nexo relacional entre feitos/objetos do mundo, as associações 

entre os mesmos têm que ser suficientemente fortes, estatisticamente falando. 

(Peraita, 1992: 29) 

Em sua pesquisa sobre a representação de categorias naturais em crianças 

cegas, Peraita parte das hipóteses de que o processo de categorização fica 

comprometido na falta da visão, por ser esta o principal canal de captação das 



informações do mundo concreto; que existe uma certa estabilidade nos objetos e 

classes de realidades do mundo, que funcionam como uma referência para o 

processo de denominação e conceitualização; e que a falta da visão impede o 

acúmulo de informações suficientes para abstrair as características essenciais e 

generalizar com flexibilidade, deixando os esquemas mentais rígidos. Conclui que 

os sujeitos cegos estudados demonstram categorias de conceitos mais 

significativas do que se poderia pensar, embora tenha registrado atrasos nessa 

aquisição em crianças de seis a dez anos, no que diz respeito à abstração e 

generalização de propriedades de categorias supra-ordenadas, o que não ocorreu 

em idades mais avançadas. Percebe que a linguagem tem um papel socializador, 

ampliando as possibilidades de percepção e compreensão da realidade pelo cego, 

mas não esclarece como os conhecimentos estão representados, deixando 

subentendidoque há um sistema de representação diferente. Observa ainda que, 

em relação à generalização, o nível básico foi muito mais significativo e, 

finalmente, que todos os elementos conceituais que apareceram nos videntes, se 

mostraram também nos cegos, indicando uma mesma estrutura de organizadores 

linguísticos e conceituais em cegos e videntes, porém com defasagem no tempo 

para os primeiros, como também diferenças de conteúdo. 

Assim como Ausubel deixa  clara a inter-relação existente entre linguagem e 

aquisição de conceitos, o trabalho de Peraita, descrito acima, também traz uma 

contribuição importante nesse sentido, já que insiste na relevância da linguagem 

para o processo de aquisição de conhecimento, o que para o cego parece ser 

fundamental. 

 

      2.4. O papel da linguagem na constituição do sujeito e sua relação com 

o pensamento e aquisição de conhecimento 

Como vimos, para muitos autores da psicologia, a linguagem tem sempre 

uma participação expressiva na constituição psíquica do sujeito e da cultura. É um 

sistema simbólico, ou seja, um sistema de signos criado pelo grupo social, que vai 

servir de mediação entre o sujeito e o mundo. A linguagem é a expressão de uma 



interpretação dos dados da realidade e influencia totalmente os processos de 

aquisição do conhecimento – representação mental, pensamento e formação de 

conceitos. Todas essas operações mentais não poderiam se dar sem a linguagem, 

o que nos permite pensar em estruturas similares e interdependentes que vão se 

constituindo simultaneamente. Vygotsky foi um dos estudiosos que mais enfatizou 

a linguagem como a produção que legou humanidade ao homem, isto é, que o 

diferenciou de outros animais, levando-o a transcender o aspecto biológico e 

instalando o sócio-histórico, pois sua maneira de estar e reconhecer-se no mundo 

é sempre mediada por um sistema que oferece os significados que podem ser 

compartilhados por todos os membros do grupo. Ela permite ordenação do mundo 

na mente e comunicação entre os indivíduos. Vejamos como isso ocorre nas 

relações entre pensamento e linguagem. 

De acordo com Oliveira (1995), Vygotsky propõe que pensamento e 

linguagem são fenômenos que nascem e se desenvolvem por caminhos distintos, 

porém, em um determinado momento do desenvolvimento da criança, em torno 

dos dois anos, ambos se encontram e permanecem interligados, inaugurando um 

novo modo de funcionamento psicológico. O que se caracterizava como fase pré-

lingüística do pensamento, sem expressão verbal – uso de instrumentos como 

mediadores e inteligência prática – passará a ser pensamento verbal, constituído 

por significados; o que era a fase pré-intelectual da linguagem, sem pensamento 

racional – sistema simbólico representado pelo choro, riso, grito, balbucio, como 

descarga emocional e função de contato social – tornar-se-á fala intelectual, com 

função simbólica generalizante. No desenvolvimento filogenético, isto se deu pela 

necessidade do homem trabalhar e construir cultura; no indivíduo, esta 

transformação acontece porque ele está entre adultos que lhe transmitem os 

dados dessa cultura, inclusive a linguagem. O homem não tem acesso direto o 

tempo todo e a tudo no mundo, a linguagem é que faz a mediação entre ele e os 

objetos. Os signos lingüísticos foram criados pela cultura para que todos os 

membros do grupo humano compartilhem significados – que organizam a 

realidade em categorias – que não podem permanecer no nível dos instrumentos 



e dos sinais, desenvolvendo as funções superiores do funcionamento psicológico. 

De acordo com Vygotsky: 

O significado é um componente essencial da palavra e é, ao mesmo tempo, um 
ato de pensamento, pois o significado de uma palavra já é, em si, uma generalização. 
Isto é, no significado da palavra é que o pensamento e a fala se unem em pensamento 
verbal. (...) É no significado que se encontra a unidade das duas funções básicas da 
linguagem: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. (...) O significado de cada 
palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos 
são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um 
fenômeno do pensamento. (Vygotsky apud Oliveira, 1995: 48) 

Se o sujeito constitui-se, como tal, a partir das vivências dadas por seu 

corpo em um mundo significado por outro semelhante, representante da cultura na 

qual está inserido; se esta significância se dá por meio de códigos comuns que 

permitem o acesso ao conhecimento do mundo em uma instância mental; se o 

pensamento e a linguagem são compostos por uma estrutura lingüística – 

significantes e significados –, a partir de um certo momento do início da vida; 

somos levados a admitir que a linguagem tem um papel estrutural para o sujeito 

vidente ou para o cego, já que ambos compartilham da mesma possibilidade de 

constituição psíquica.   

Para Peraita (1992), apesar de serem poucos os estudos que abordam as 

relações entre visão e linguagem, como também cegueira e linguagem, esta tem 

um papel no desenvolvimento da criança maior do que Piaget pensava e, para a 

criança cega, ela representa o meio mais importante para a aquisição do 

conhecimento físico e social, podendo mesmo suprir as informações visuais. Isto 

porque comumente os caminhos perceptuais do cego não são explorados, 

ficando-se apenas no verbal. Podemos fazer referência a alguns estudos como os 

de Fraiberg (1977), que considera que a ausência da visão dificulta o início da 

expressão e restringe as oportunidades de comunicação; de Burlingham (1961), 

que aponta atraso no ritmo de aquisição das primeiras palavras nas crianças 

cegas em torno de dezoito meses, o que é compensado posteriormente. Entre os 

três e os cinco anos, o desenvolvimento lingüístico das crianças cegas é como o 

das crianças videntes. Este autor também constatou que a criança cega pode ter 

dificuldade em usar referentes para as experiências táteis e auditivas, pois o 

discurso das pessoas, em geral, não é muito permeado de palavras que se 



associem com estas percepções. Haspiel (1965) faz menção de que o 

desenvolvimento da linguagem, na criança cega, parece ser mais vulnerável às 

condições afetivas e ambientais do que nas que enxergam. (apud Peraita, 1992)  

Outro ponto levantado por essa autora, e sempre enunciado por 

pesquisadores e profissionais que trabalham com cegos, é sobre o uso que eles 

fazem de referentes visuais – ver, nomes de cores, fotografia – que não têm 

equivalência com outra modalidade sensorial, a saber, os verbalismos. (Warren 

apud Peraita, 1992). O que se pode perceber pelas pesquisas é que há opiniões 

contrastantes em relação a esse tema e as razões apontadas são: as dificuldades 

para avaliar em porcentagem o uso desses referentes visuais, qual o verdadeiro 

significado desses termos para os cegos, e quais as conseqüências desse uso. As 

observações positivas de vários autores apresentadas em Peraita (1992) são 

muito interessantes: Landau (1983), em um estudo de caso, percebeu que havia 

consistência na significação dos termos visuais usados por uma menina cega, 

destacando que a experiência vivida é mais complexa e rica que simplesmente 

uma resposta direta ao estímulo sensorial. Millar (1983) verificou que os cegos 

podem fazer inferências corretas sobre os termos visuais, e que estes se 

apresentam plenos de conhecimento conceitual. Sholl e Easton (1986) 

constataram que o grau de proximidade com os referentes pode ser o mesmo 

entre cegos e videntes, o que mostra que essa familiaridade não é totalmente 

mediada pelo canal visual.  

No que diz respeito à distinção entre pensamento e linguagem antes dos 

dois anos, notou-se que as crianças cegas podem adquirir antes o nível léxico e 

depois o conceitual, como também acontece com as videntes (Cromer apud 

Peraita, 1992). Segundo Mulford (apud Peraita, 1992), deve haver uma maior 

compreensão dos referenciais usados pelo ouvinte e falante cego, bem como do 

ouvinte e falante vidente para que a comunicação se dê em uma verdadeira 

interação. Podemos assinalar também que para as palavras não serem vazias e 

poderem encontrar sentido precisam sempre estar vinculadas à experiência; pois 

já enfatizamos a importância da linguagem na aquisição de conhecimento e 

especificamente na formação de conceitos. 



Finalmente, vamos nos referir mais uma vez às divergências entre as 

opiniões de vários autores, o que melhor expressaremos com a seguinte citação: 

Os autores (Cutsforth, 1932; Naguerra e Colonna, 1956) que têm encontrado na 
linguagem de crianças cegas, “nefastas” influências da pressão cultural e social para que 
se adaptem à norma e sejam socialmente aceitas e identificadas com os videntes, com 
as conseqüências de uma linguagem visual que não está ligada de modo algum a 
experiências visuais; e por outro lado aqueles (Demott, 1972; Nolan, 1960) que assinalam 
a não diferença entre cegos e videntes na rede de associações verbais ligada à 
linguagem visual. Neste segundo grupo de estudos, portanto, as perguntas sobre se os 
referentes das palavras usadas pelos cegos são incompreensíveis, e sobre se há um 
predomínio de compreensão simbólica ou de imitação social, ficariam abertas, mas tanto 
para cegos como para videntes. (Peraita, 1992: 94) 

Continuando o movimento de buscar especificidades do cego e de pinçar 

generalidades humanas, voltamos a Vygotsky (Oliveira apud La Taille, 1992), 

quando ele salienta que, ao falarmos da importância do significado das palavras 

na aquisição da linguagem, não estamos considerando apenas os aspectos 

cognitivos, mas a ligação entre estes e os afetivos no quadro psicológico como um 

todo. Para Vygotsky, há o significado propriamente dito das palavras – aquele 

núcleo central objetivo compartilhado pelas pessoas – e há o sentido das palavras 

– o significado para a experiência individual, relativo ao contexto e às vivências 

afetivas. Portanto, se queremos compreender a fala de alguém, temos que ser 

capazes de entender suas palavras, seu pensamento e sua motivação.  

Ainda sobre a aquisição da linguagem, esse autor reserva um lugar de 

destaque para a questão da internalização – processo de constituição do mundo 

interno/subjetivo – e da construção do significado. Para ele, no início a criança usa 

a fala socializada para a comunicação no contato social. Em seguida a internaliza 

para atender ao seu pensamento e à sua adaptação pessoal, auxiliando-a nas 

operações psicológicas, nas quais o sentido predomina sobre o significado. Esse 

processo de internalização, Vygotsky chamou de formação da consciência, ou 

seja, um processo de construção de um mundo interno psicológico a partir de 

experiências no plano exterior das relações sociais.  

 

 



2.5. A dimensão da afetividade 

Em vários momentos neste trabalho chamamos a atenção para o fato de 

que a aquisição do conhecimento se dá integrada à dimensão afetiva, e todos os 

cognitivistas aos quais nos reportamos reconhecem esse fenômeno. Entre eles, 

porém, o que respalda sua teoria da constituição do sujeito e do conhecimento 

com base na afetividade é Wallon. Para ele, a natureza da atividade afetiva é, ao 

mesmo tempo, biológica e social. No início sua forma de expressão é corporal e a 

presença do adulto é condição de humanidade para que ela se constitua. O toque 

e a voz, conforme indica o autor, é a comunicação inicial, e isto nos alegra ao 

imaginar que, se tudo corre bem na relação da mãe com seu bebê cego, ele não 

será privado dessa troca afetiva, pela ausência da visão. 

A afetividade é responsável, por meio da mediação sócio-cultural, pela 

passagem que o ser humano vive da vida orgânica à organização da vida racional, 

ou seja, no início da vida há uma supremacia do modo de existir afetivo, que vai 

passar a alternar-se com a atividade cognitiva no consumo da energia 

psicogenética, uma influenciando a outra, a partir das aquisições sensório-motoras 

no conhecimento do mundo. Seguindo na linha da constituição do sujeito e do 

objeto, ao adquirir a função simbólica e a linguagem, a comunicação afetiva se 

fortalece e retroalimenta a cognição. Com as aquisições do pensamento 

categorial, a afetividade se manifesta nas relações com o social, por meio de uma 

elaboração mais racional. (Dantas apud La Taille, 1992)  

Assim, reiterando a dimensão da afetividade no funcionamento psíquico, 

mais uma vez constatamos que corpo e linguagem – esta última como instrumento 

da cultura, com função de interpretação nas relações do homem com seu 

semelhante e consigo mesmo – são elementos inseparáveis do sujeito do 

conhecimento. Como então, dentro da concepção de que, partindo do corpo, todas 

as formas cognitivas se organizarão – sendo a tomada da consciência de si um 

momento especial – se dará no cego esse processo?   

 

 



2.5.1. O reconhecimento da imagem corporal e a consciência de si 

 É interessante a noção apresentada por Schilder (apud Barrès, 1974) sobre 

a imagem do corpo como fundamento da referência do sujeito em relação a si 

mesmo e ao mundo, ou seja, como fundamento do processo que leva à 

construção da pessoa, à constituição do sujeito psicológico. É a estrutura de 

articulação do corpo biológico com o psicológico. É esclarecedora também sua 

idéia que diferencia imagem corporal de esquema corporal. A primeira já foi 

definida acima, e a segunda trata-se de um dos níveis de estruturação da imagem 

corporal – fisiologia e neurologia da integração das sensações e percepções, 

imagem tridimensional do corpo, referência do corpo e fundamento das aquisições 

instrumentais, dado funcional não só perceptivo, mas também das noções de 

tempo e espaço, da entrada da linguagem, da capacidade para identificar as 

partes do corpo e para usar essas competências.  

Barrès (1974) retoma também as idéias de Wallon que nos fazem 

compreender o desenvolvimento da consciência de si ligadas à imagem corporal, 

especificamente à imagem especular – o papel da emoção e do tônus muscular na 

relação mãe-bebê, quando o corpo ganha vida ao ser manipulado, pois vive “para 

e no corpo do outro”; o encontro das impressões e sensações do corpo e a 

imagem visual percebida no espelho, permitindo a unificação do eu no espaço. 

Considerando o desenvolvimento da criança, Wallon (1995) propõe 

pensarmos esse momento tão importante no qual ela encontra-se em condições 

de adquirir uma compreensão da totalidade de seu corpo, sabendo que é seu o 

aspecto que percebe como exterior a esse corpo físico – exteroceptivo – dado 

concretamente pelo espelho de modo inteiro e evidente. O pressuposto que 

sustenta essa possibilidade de organização da vida psíquica é a existência de 

uma sensibilidade do corpo próprio, a soma das impressões que órgãos e funções 

forneceriam de si mesmos – a cenestesia – que leva ao reconhecimento de si 

mesmo, a um sentimento de personalidade. Para que se dê esta noção de um eu 

corporal é preciso que haja uma diferenciação, dentre as impressões, do que se 

relaciona com o mundo externo e o que diz respeito ao próprio corpo. 



Funcionalmente, este acontecimento depende de um amadurecimento do sistema 

nervoso que ocorrerá do terceiro ao décimo segundo mês de vida, e as várias 

formas de sensibilidade do corpo dão-se nos domínios da percepção visceral – 

interoceptiva; das sensações de equilíbrio, atitudes e movimento – proprioceptiva; 

e da percepção de estímulos externos – exteroceptiva.  

Wallon explicitará uma seqüência temporal para essa aquisição que vai do 

terceiro mês até quase os dois anos de idade na criança, em que passará da total 

indiferença diante das imagens que se formam no espelho, ao reconhecimento da 

imagem de outrem e, finalmente, ao reconhecimento da própria imagem. Em 

relação a esse momento o autor indica: 

existiria um desdobramento, embora fugaz, entre a percepção e a adesão, isto é, o 
nascimento da representação em face do real. (...) É um estágio que a criança não atinge 
de repente. Se o adulto o ultrapassa é porque, tendo reconhecido o real na imagem, ele 
sabe, não obstante, manter a distinção e dissociar definitivamente das coisas a sua 
representação. (Wallon, 1995: 205) 

Esquematizando a seqüência de desenvolvimento da criança diante da 

imagem refletida pelo espelho temos que: 

- aos 3 meses: indiferença diante do espelho; 

- aos 4 meses: fixa o olhar sem interesse pela fisionomia, como se estivesse 

diante de um estranho e, depois de dias, sorri; 

- aos 6 meses: além das mímicas afetivas, começam outras associações a partir 

de situações exteriores – ao ouvir alguém às suas costas, mostra surpresa, 

não junta ainda a imagem de quem falou no tempo e no espaço, mas acontece 

uma transferência, uma reação de associação do objeto com a imagem, e esta 

adquire o poder de evocar a mesma reação sem que precise novamente ser 

provocada pelo objeto. O estímulo auditivo, somado à situação e ao gesto que 

fez a associação, não foram intuídos a priori, mas como conseqüência da 

identificação. Há, então, uma redução da imagem ao objeto, que traduz sua 

justaposição em identidade, que coincide com o desenvolvimento da 

experiência sensorial imediata e, para além dela, integra novas formas de 

estruturação mental.  



- aos sete meses: percebe a relação de semelhança e concomitância entre 

imagem e objeto, mas não pode apreender as verdadeiras relações que 

subordinam e nem reduzem uma coisa a outra como identidade virtual, apenas 

atribui a cada uma realidades independentes. A criança tem a ilusão de poder 

agarrar a própria imagem e se surpreende por ela parecer superposta `a 

pessoa. Não porque confunda imagem e pessoa, por impressões sensoriais 

insuficientes, mas porque ainda não compreende a realidade da imagem, não 

estaria tão substancialmente ligada às coisas no espaço sensório-motor. 

- aos 8 meses: surpreende-se ao ver a própria imagem no espelho e tem a 

ilusão de realidade da imagem. O espelho viabiliza a imagem exteroceptiva 

que transcende a experiência do eu proprioceptivo de ouvir alguém pronunciar 

seu nome.  

      Entre a experiência imediata e a representação das coisas, torna-se 
necessária a intervenção de uma dissociação que possibilite o destaque da existência e 
das qualidades inerentes ao objeto das impressões e ações onde, inicialmente, o mesmo 
se implicou, atribuindo-lhe entre outros caracteres essenciais, os da exterioridade. Não 
existe representação sem isso. Aquela do corpo próprio deve necessariamente atender a 
essa condição. Ela só pode se formar exteriorizando-se. (Wallon, 1995: 210-211) 

- com 1 ano: apresenta-se sensível à semelhança entre a imagem e a pessoa, 

surpreendendo-se com a situação; a pessoa prevalece sobre a imagem, pois é 

dela que vem o som; 

- com 1 ano e 3 meses: procura o outro no espelho, brincando com a díade 

imagem-pessoa, distinguindo realidade e irrealidade, identificando o traço 

totalmente simbólico da imagem; 

- com quase 2 anos: brinca com sua própria imagem como um duplo, e não 

como se fosse uma parte de si mesma; 

- aos 3 anos: procede e se conhece como um sujeito distinto dos outros. 

          Wallon certifica todo esse processo que conflui para a consciência de si e 

do próprio corpo dizendo que a criança vai, pouco a pouco, pelas vivências de 

muitos referenciais do mundo, pela assimilação e associações com o que já 

percebe, conferindo identidade a si e aos elementos próximos, até que distingue-

se como um corpo e um ser entre outros, adquirindo uma representação de si 



mesma, podendo formá-la no exterior de si mesma. A criança vive um dilema – 

aceitar imagens sensíveis, mas não reais, e imagens reais, mas não acessíveis ao 

sensorial – que somente será resolvido ao ultrapassar a vivência sensório-motora 

e ascender à atividade simbólica.  

          Referindo-se à função simbólica e à construção do eu na teoria de Wallon, 

Dantas escreve: 

instrumentada pela função simbólica, a percepção de si poderá transformar-se em 
“consciência de si” (...) corresponde a trazer para o plano da pessoa uma conquista que é 
da ordem da inteligência. Tal elaboração se faz pela interação, sem dúvida, mas por um 
tipo especial de interação, caracterizado pela oposição e negação do outro: é pela 
expulsão do que há de alheio dentro de si, que se fabrica o Eu. (Dantas apud La Taille, 
1992: 94). 

Podemos pensar, então, que a imagem de si mesmo forma-se a partir do 

exterior conjugado com a prontidão interior, no reconhecimento da própria imagem 

especular refletida fora. Essa pode ser visual, possibilitada episódica e 

metaforicamente pelo objeto espelho – porque o olhar do outro é que espelha, e 

esse olhar é simbólico – e, na ausência da visão, pela percepção do próprio corpo 

e pela reverberação da própria voz. Esta ocupa um espaço que é sonoro; tem 

exterioridade, não pode ser agarrada, mas é substancial; é a criança, mas se 

distingue dela. Outra idéia que poderíamos apenas arriscar, pois não temos 

conhecimento de estudos concludentes sobre o tema , é a de que se a imagem 

tem um caráter de exterioridade, se a imagem de si é dada pelo outro, e se as 

pessoas têm sensações proprioceptivas da presença do outro, a percepção que o 

cego tem da presença do outro, como de sua voz e do contato com seu corpo, 

ajudam na aquisição do conhecimento de si mesmo.  

Peraita (1992) aponta uma dificuldade para a criança cega na aquisição da 

imagem de si mesma, que provocará um atraso no estabelecimento do pronome 

“eu”, o que implica em problemas na comunicação, quer seja no desenvolvimento 

cognitivo, quer seja na linguagem. Esse plano superior da atividade psíquica, que 

é a imagem de si, afirma a autora, terá que ser conseguido pela própria percepção 

e pelo reconhecimento da própria voz.  



Como foi exposto, outro dado revelador para esta aquisição na criança 

cega, como também na vidente, é a linguagem, pois, como vimos, a interpretação 

da realidade surge do significado dado às vivências.  

Vygotsky (apud Van der Veer e Valsiner, 1996), como parte da premissa 

que a personalidade é formada na interação social; que o pensamento é social, 

verbal a partir dos dois anos de idade – o que coincide com o reconhecimento da 

imagem no espelho e com um discurso interior consigo mesmo –, conclui que a 

linguagem verbal, como meio de reciprocidade social, é também um meio de 

reciprocidade consigo mesmo. Em suas palavras mais precisas: 

Conhecemos a nós mesmos na medida em que conhecemos os outros, ou, mais 
exato ainda, que estamos conscientes de nós mesmos apenas na medida em que somos 
outro para nós mesmos, ou seja, um estranho. (Vygotsky apud Van der Veer e Valsiner, 
1996: 70) 

Finalmente, temos um outro momento da construção da pessoa que diz 

respeito à puberdade e adolescência, quando ocorre uma reorganização do 

esquema corporal, com um alcance maior em relação ao pensamento abstrato, 

uma ampliação do plano da temporalidade e uma possibilidade de 

reposicionamento do “eu”. (Dantas, apud La Taille, 1992) 

Neste trabalho, interessou-nos pensar na aquisição da consciência de si, 

traduzida por nossos sujeitos adultos, pensando que estes, já tendo vivido as 

várias etapas de identificações pelas quais passa o ego, resultando na identidade, 

poderiam expressar como isso ocorreu.  



 

 
 
 
A PESQUISA 

 

Neste capítulo focalizaremos o caminho escolhido para a investigação 

sobre o tema da aquisição do conhecimento no cego congênito, considerando 

suas percepções, representações mentais e conceitos.  

A aquisição do conhecimento pelo cego congênito, bem como a implicação 

do corpo, da linguagem e da afetividade nesse processo, constituiu-se no objeto 

do presente estudo, pois observamos que: para algumas crianças cegas há um 

impedimento na transcendência da experiência concreta, na significação do vivido, 

e no processo de simbolização. Somente quando a vivência e a palavra se fazem 

plenas de sentido, algo se ilumina, operando uma transformação, abrindo caminho 

para a construção do conhecimento.  

Este estudo buscou então responder às seguintes indagações: 

- como o cego congênito forma as representações mentais e os conceitos sobre 

objetos, situações e eventos; 

- como adquire conhecimento sobre o mundo de coisas pouco ou nada 

acessíveis aos seus canais perceptivos; 

- que elementos contribuem para a formação de sua imagem corporal e o que 

daria ao cego a consciência de si; 

Reiterando o que já foi dito sobre o levantamento bibliográfico, identificamos 

uma lacuna no campo de pesquisa científica sobre esse tema, quer na psicologia 

educacional, quer na clínica. Julgamos importante, ainda, abordar essas questões 

buscando o referencial do cego, sua maneira própria de aprender, para que nos 

indique parâmetros para sua educação, apoiando-nos na idéia central de que para 

sabermos da elaboração cognitiva da pessoa sem visão, devemos perguntar por 

seus próprios caminhos e não por aqueles de quem dispõe de visão. Nesse 



sentido, é importante citar que no Brasil contamos apenas com as contribuições 

científicas de Masini (1990), que investiga o perceber e o relacionar-se do 

deficiente visual, e de Amiralian (1986-1997), em sua pesquisa sobre o 

diagnóstico e o desenvolvimento da personalidade do cego, ambas pautando-se 

no referencial do deficiente visual. 

Para esta investigação, selecionamos cinco sujeitos adultos cegos 

congênitos e utilizamos o instrumento da entrevista semi-estruturada gravada em 

fita de áudio, solicitando que discorressem sobre como adquiriram alguns 

conceitos e imagens de coisas pouco ou nada acessíveis à exploração direta e 

concreta do cego, como os conceitos de lua, estrela, nuvem, sol, montanha, 

espelho, a imagem corporal e a consciência de “eu”, elementos que tiveram a 

finalidade de se constituir em promotores de uma aproximação e compreensão do 

mundo do cego. Também investigamos a vivência do cego no sonho e no acesso 

à linguagem do desenho, como formas de expressão de seu mundo. E ainda 

analisamos outros conceitos que foram introduzidos pelos próprios sujeitos no 

decorrer da entrevista, como o de mar, sangue, beleza, cor e outros. 

Esta pesquisa teve um tratamento qualitativo na análise e interpretação dos 

dados coletados, seguindo os passos do método fenomenológico, em quatro 

momentos distintos – descrição, levantamento de significados, unidades de 

significados e reflexões com embasamento teórico.  

 

1.  O método de investigação 
 

        Decorrentes da evolução da pesquisa científica no âmbito das ciências 

humanas, não contrapondo-se aos dados quantitativos, mas aos pressupostos 

positivistas, as abordagens qualitativas, oriundas da fenomenologia, vêm se 

mostrando muito eficazes em relação aos estudos da psicologia educacional e 

clínica. 

Conforme indica André (1995), podemos fazer uma pesquisa que apresente 

basicamente dados quantitativos mas, ao procedermos à análise desses dados, 



não estaremos isentos de nossos referenciais de mundo e, portanto, da dimensão 

qualitativa. É a presença da subjetividade, que deve ser reconhecida e assumida 

pelo pesquisador, que o distancia da postura positivista, mesmo quando trata de 

dados quantitativos.  

 Assim, nesta pesquisa optamos por essa abordagem em função das 

principais características que a definem como uma forma de buscar conhecer o 

fenômeno no seu contexto; considerar e valorizar a interação entre pesquisador e 

objeto de estudo; coletar dados descritivos a partir de observações, entrevistas, 

depoimentos, materiais produzidos e outras documentações existentes; 

preocupar-se constantemente com a compreensão do significado, incluindo a 

interpretação que o próprio sujeito faz sobre o assunto; reconhecer o instrumento 

humano como mediador dos dados; partir de proposições advindas de 

conhecimentos anteriores, mas não necessariamente para comprová-los ou 

refutá-los, pois as formulações se constroem à medida que os dados vão sendo 

compreendidos, buscando-se evidências no material descritivo; confrontarem-se 

teorias existentes para apontar novas diretrizes e abordagens do assunto.  

           Por todos esses fatores é que a pesquisa qualitativa pareceu-nos 

apropriada para este trabalho, pois permitiu uma aproximação ao universo do 

cego, por meio de seus próprios relatos, para a compreensão de sua forma de 

aquisição do conhecimento.  

Embora a discussão atual esteja para além da dicotomia quantitativo x 

qualitativo, e sejam inegáveis a riqueza e a profundidade da análise dos 

conteúdos investigados nessas pesquisas, elas ainda sofrem questionamentos em 

relação ao seu valor científico, à fidedignidade e à generalização do conhecimento 

obtido. Nesse sentido, segundo André (1995), lembram bem os autores de 

pesquisas de abordagem qualitativa que os conceitos por eles utilizados não 

coincidem com o método científico convencional pelo qual, por exemplo, diferentes 

pesquisadores chegam à mesma explicação sobre os mesmos dados em estudo. 

Na abordagem qualitativa, o que se busca, a partir dos dados obtidos e da posição 



do pesquisador, são novas formas de compreensão do fenômeno estudado, 

deixando abertas outras possibilidades de interpretação. 

Em relação à validade, é importante manter o rigor científico, tornando 

explícitas as evidências que fundamentam as interpretações – falas, citações 

literais e comportamentos; razões claras e objetivas para a escolha dos sujeitos, 

contextos e procedimentos de coleta e análise de dados; e descrição minuciosa 

desses dados.  

Nesta pesquisa, serão o aprofundamento e a análise dos dados fornecidos 

pelos cegos que poderão validar a investigação, trazendo à luz algum 

conhecimento sobre como se dá a aquisição de conhecimento pelos caminhos da 

percepção tátil, auditiva, cinestésica e pela linguagem.  

Quanto à generalização, o sentido de verdades científicas universais não se 

aplica à abordagem qualitativa, mas sim a idéia de que os dados obtidos em um 

estudo podem ser importantes para compreender aspectos de outros estudos. 

Miguelez (1998) indica que: 

pode-se generalizar a partir do estudo de um só caso ou situação, ou de poucos casos, 
porque o geral só se dá no particular. Não se trata de estudos de casos, mas de estudos 
em casos ou situações com o fim de captar sua estrutura essencial ou seu padrão 
estrutural. (Miguelez, 1998: 10) 

O método utilizado nesta pesquisa foi escolhido pela natureza do problema 

a ser estudado, problema este característico das ciências que tratam do fenômeno 

humano. Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória, descritiva, com uma 

abordagem qualitativa.  

Para sua realização foram desenvolvidas quatro etapas. A primeira de 

planejamento, para elaboração das questões e conhecimento da situação atual 

acerca do tema, definição da problemática específica, seleção dos sujeitos e 

estabelecimento de contatos com esses sujeitos. A segunda de coleta sistemática 

de dados a partir de registros descritivos dos depoimentos (entrevistas). A terceira 

etapa, a de análise dos dados em diferentes momentos – significados levantados, 

agrupamentos dos mesmos em unidades, pontos convergentes e divergentes. Por 



último, a quarta etapa reflexiva e teórica, situando comentários e discutindo as 

descobertas em um contexto teórico mais amplo. 

 

2.  Sujeitos  

    2.1. Escolha e caracterização       

 Após a definição da problemática de estudo, passamos à forma de seleção 

dos sujeitos para a pesquisa.  

Dado o tema da formação de imagens, conceitos e o papel da linguagem na 

aquisição de conhecimentos em cegos congênitos sem outros comprometimentos, 

poderíamos definir um grupo de crianças de 2 a 6 anos, por encontrem-se nesse 

estágio de desenvolvimento. Porém, rapidamente nos deparamos com algumas 

dificuldades que merecem ser explicitadas: 

- a localização de crianças cegas nessa idade em escolas ou outras instituições 

educacionais e a situação de atendimento clínico não se mostraram 

adequadas aos propósitos da pesquisa; 

- por ser objetivo da pesquisa abordar diferentes aspectos da aquisição do 

conhecimento, haveria necessidade de uma pesquisa longitudinal e de 

instrumentos de pesquisa lúdicos , portanto, o acesso ao conteúdo pesquisado 

se daria por uma interpretação da forma projetiva de expressão da criança; 

- por estar a criança em formação, a escolha de trabalhar com a condição da 

cegueira sem outros comprometimentos associados seria inviabilizada, dada a 

grande incidência de crianças com múltipla deficiência nos locais de 

atendimento. Isso exigiria um trabalho de diagnóstico diferencial muito 

complexo nessa idade. 

A escolha do adulto pareceu-nos atender a todos os critérios estabelecidos 

e, principalmente, permitiu o acesso ao mundo mental do cego a partir da 

elaboração clara sobre seus aprendizados ao longo da vida. Além disso, as 



lembranças da infância, vindas de forma bastante livre nos depoimentos, também 

fizeram emergir conteúdos latentes valiosos para a análise.  

Os sujeitos entrevistados foram escolhidos por serem pessoas que 

ultrapassaram dificuldades, atingiram um grau importante de autonomia, e um 

grande desenvolvimento pessoal, o que nos possibilitou identificar os fatores que 

foram facilitadores nesse processo. Não foram impeditivas diferenças de idade, de 

classe social e de tipo de escolas freqüentadas. 

Reforçando alguns critérios dessa escolha, indicamos pessoas cegas sem 

outros comprometimentos, pelo próprio objetivo da pesquisa, isto é, compreender 

o processo de aquisição de conhecimento no cego sem a interferência de outros 

fatores que exigissem um diagnóstico diferencial. A seleção de sujeitos com 

cegueira congênita, deveu-se ao fato de que alguns educadores (Lowenfeld e 

outros apud Amiralian, 1997) consideram que a pessoa que perde a visão até os 5 

anos de idade não retém memória visual e que, segundo Hall (apud Amiralian, 

1997), no período pré-operatório da vida cognitiva, só se formam imagens 

concretas e estáticas, e a criança não é capaz de representar ou antecipar 

processos desconhecidos, o que se refere diretamente à questão da formação de 

conceitos. Também é importante enfatizar que enxergar, ou não, até os 3 anos de 

idade é significativamente diferente no estabelecimento das relações objetais e na 

constituição do “eu”.  

Tendo selecionado os sujeitos a partir dos critérios citados, passamos à 

caracterização dos mesmos conforme segue: 

 

1) Nome: Saulo      Idade: 44 anos      Sexo: masc.        Escolaridade: 2º  grau 

    Meios de escolarização: professores  particulares,  escola comum e escola  

    segregada. 

    Idade  e causa  da  perda  visual:  detectada  aos  3   meses   por  catarata 

    congênita.  Após  cirurgia passa a enxergar, perdendo novamente a visão aos  

    9 meses por infecção dupla de origem não revelada.  



    Escolaridade dos pais: mãe – 2º grau ; pai – nível superior. 

 

2) Nome:  Isabel   Idade: 19 anos   Sexo: fem.    Escolaridade:  1ºano do nível  

    superior.        

    Meios de escolarização:  escola   pública em   salas comuns com  apoio  da  

    sala de recursos, escola particular em sala comum e professores particulares. 

    Idade e causa  da  perda  visual:   nas   primeiras   semanas   de  vida   por  

    retinopatia da prematuridade. 

    Escolaridade dos pais: ambos nível superior. 

 

3) Nome: Rui    Idade: 32 anos     Sexo: masc.     Escolaridade: nível superior. 

    Meios de escolarização:    escola   pública   com  professor  itinerante 7,  em 

    salas comuns e apoio da sala de recursos8. 

    Idade   e   causa  da perda visual:  não tem indícios de ter enxergado até os  

    2  anos,  período  em que  recebeu tratamento de  radioterapia em função do 

    retinoblastoma  bilateral.  Nessa  idade passou  por  cirurgia para enucleação   

   (retirada dos globos oculares) e uso de prótese. 

    Escolaridade dos pais: mãe – nível superior ; pai – 1º. grau. 

 

4) Nome: Rita    Idade:  23 anos    Sexo: fem.     Escolaridade:  nível  superior. 

    Meios de escolarização: escola pública em salas comuns com apoio da sala  

    de recursos, escola particular em sala comum e professores particulares. 

    Idade  e   causa  da  perda   visual: nas primeiras   semanas   de   vida  por 

    retinopatia da prematuridade.  

                                                           
7 Professor itinerante é aquele que se desloca, periodicamente, para dar atendimento especializados a alunos 
deficientes visuais integrados nas escolas comuns que não tenham número suficiente de alunos com essa 
deficiência para a instalação de uma sala de recursos. (Rocha, 1987).  
8 Sala de Recursos está inserida na escola de ensino regular, deve dispor de materiais didáticos, 
equipamentos e professor especializado no trabalho com deficientes visuais, atendendo a eles e aos 
professores da  turma que o aluno freqüenta na sala comum. (Rocha, 1987). 
 



    Escolaridade dos pais: ambos nível superior. 

 
5) Nome: Vânia    Idade: 19 anos:        Sexo: fem.        Escolaridade: 2º. Grau. 

    Meios de escolarização: escola segregada e escola  comum  com  apoio da 

    sala de recursos. 

    Idade e causa da  perda  visual:  ao  nascer  por  glaucoma congênito; fez a 

    primeira cirurgia aos 12 dias de vida.  

    Escolaridade dos pais: mãe – 1º. grau incompleto ; pai – 2º. grau. 

 

Além dos itens de identificação pessoal – nos quais apenas os nomes são 

fictícios –, de ocorrência da cegueira e da patologia visual de cada um9, faremos 

uma apresentação dos sujeitos que participaram da pesquisa evidenciando alguns 

pontos relevantes comuns em suas experiências de vida como cegos. Os cinco 

sujeitos participantes desta pesquisa apresentaram deficiência visual total e o que 

se caracteriza tecnicamente como cegueira congênita, pois perderam a visão nos 

primeiros dias ou até um ano de vida. Portanto, fazem parte, para efeito da 

eficiência e da memória visual, do grupo de pessoas cegas que nunca enxergou. 

Todos eles  relataram   lembranças  da primeira  infância, de períodos posteriores 

a esse e até vivências atuais com uma elaboração pessoal muito rica, mostrando 

terem se apropriado de suas experiências de vida. 

Diferenciam-se em meio à população de cegos de nosso país por 

possuírem nível sócio-econômico e cultural médio ou alto. Essa posição resulta 

em possibilidade de escolaridade elevada para o padrão brasileiro pois, no ano de 

1993 (Anuário Estatístico do IBGE de 1993) estimou-se que o Brasil possuía 

1.500.000 deficientes visuais (ONU), contando com 150 serviços de atendimento e 

tendo apenas 300.000 crianças freqüentando o 1º grau.. Ao enfrentar as 

dificuldades de falta de serviços e recursos especializados para a deficiência 

visual, além da condição de vida associada à pobreza, muitos não chegam a 

desenvolver-se em todo seu potencial.  

                                                           
9 As definições das patologias apresentadas pelos sujeitos da pesquisa como causa da cegueira de cada um 
deles, as mesmas serão indicadas no Anexo II deste trabalho. 



Outra conseqüência da condição social do grupo pesquisado é o acesso 

aos recursos especiais que favorecem o desempenho na vida prática – o uso 

adequado da bengala, a desenvoltura na leitura e escrita braile, acesso ao 

computador, entre outros – o que possibilita um grau importante de autonomia e 

realização pessoal. Todos eles tiveram também um desenvolvimento afetivo-

emocional, cognitivo e social satisfatórios. 

Evidenciou-se ainda, nas entrevistas, um outro aspecto muito marcante na 

vida destes sujeitos e que está além da classe social a que pertencem e da 

escolaridade de seus pais que variou entre as primeiras séries do primeiro grau e 

o nível superior. Trata-se do fato de que tiveram pais, ou outros adultos, muito 

presentes e participantes em suas vidas, atentos na apresentação de situações, 

eventos e objetos concretos de um mundo mediado pela linguagem. A presença 

física, o vínculo afetivo e a ação intuitiva ou mais elaborada , associadas aos 

símbolos da cultura, favoreceram experiências de vida enriquecedoras e 

significativas para o desenvolvimento e a aprendizagem dos sujeitos de quem 

falamos. Foram pais que, movidos por um desejo ou por uma necessidade, 

puderam superar o impacto de receberem um filho com deficiência e, como 

representantes da cultura e da espécie, partiram para a busca da educação e da 

integração de seus filhos na sociedade, assumindo preconceitos e dificuldades. 

 

3.  Coleta e registro de dados  

Optamos pela entrevista como recurso de coleta de dados, pois esta, 

segundo André (1986), permite captar a informação imediata, esclarecer e adaptar 

questões, quando necessário. Essa opção justifica-se, também, pelo fato de que, 

por outras formas, como observação ou testes, não se obteriam as informações 

desejadas. Além disso, esse instrumento possibilitou uma aproximação do que 

havia de particular na trajetória de cada sujeito, informando sobre suas 

percepções, como cegos, acerca do mundo; as experiências pelas quais 

                                                                                                                                                                                 
 



passaram na aquisição das imagens mentais e dos conceitos em diferentes 

períodos de suas vidas.  

Foi escolhida a modalidade de entrevista semi-estruturada, pois esta dispõe 

apenas de um roteiro básico e flexível, sem uma seqüência rígida de perguntas, 

que podem ser introduzidas de forma mais significativa no decorrer das respostas 

do entrevistado, permitindo que este discorra  livremente sobre o tema proposto, e 

possibilitando que conteúdos latentes venham à tona. Também viabiliza a 

observação de elementos não-verbais para validar o que foi dito e enriquece o 

trabalho com a interação entre o entrevistador e o entrevistado. 

Após definir a problemática a ser investigada, fazer o levantamento 

bibliográfico e estabelecer os critérios de seleção dos sujeitos, passou-se a 

identificá-los entre as pessoas cegas com as quais se havia travado contato 

profissional anteriormente, decidindo-se por cinco delas, pelos motivos já 

indicados. Os contatos foram feitos por telefone pela pesquisadora, explicando-

lhes o tema da pesquisa de mestrado e solicitando-lhes uma entrevista. Houve 

aceitação por parte de todos, e os dias e locais para os encontros foram 

marcados. 

Três dos entrevistados concederam a entrevista no local de trabalho; para 

dois deles este coincidiu com o local de trabalho da pesquisadora. As outras duas 

pessoas receberam a entrevistadora em suas casas. 

As entrevistas foram individuais, realizadas em um único encontro com cada 

um dos sujeitos e transcorreram num ambiente tranqüilo, permeado por uma 

relação de confiança entre as partes, em que os entrevistados mostraram 

interesse pelo tema, autenticidade e envolvimento nos relatos, como também 

grande disponibilidade em colaborar com a pesquisadora. No geral, houve fluência 

de perguntas e respostas, mesmo nos momentos em que se suscitava um 

conteúdo mais complexo e mais pessoal. Dois dos entrevistados mostraram um 

certo verbalismo, ou ainda uma certa resistência, mostrando maior desenvoltura 

no final da entrevista, como quem não pode deixar de dizer algo muito importante. 



Quanto à forma de registro, foi utilizada a gravação em fita de áudio. Esta 

mostrou-se eficaz, pois capta as informações imediata e exatamente como são 

expressas, eliminando uma seleção indevida por parte do entrevistador. Além 

disso, deixa-o mais livre para acompanhar a fala e outras manifestações do 

entrevistado. Porém, restringe-se à obtenção de dados apenas verbais e implica 

uma sistemática posterior, a transcrição para o papel, bastante trabalhosa e 

cuidadosa, por envolver a transformação da língua falada na escrita, sem eliminar 

a riqueza de conteúdo e espontaneidade. 

Em uma das entrevistas, houve um problema adicional em decorrência de 

ter-se perdido, devido a problemas técnicos, parte do registro por gravação. 

Após cada entrevista, foi feita a transcrição das fitas por um profissional, 

transcrição revista pela pesquisadora e sua orientadora, para que fossem 

eliminados os aspectos desnecessários. 

No início de cada entrevista a pesquisadora retomava o objetivo da 

pesquisa anteriormente mencionado no contato telefônico, fazendo a seguinte 

colocação aos entrevistados: 

– Conforme lhe disse, o objetivo desta pesquisa de mestrado é saber sobre 

a pessoa que nasceu cega ou que perdeu a visão no começo da vida: sua 

maneira de perceber e conhecer o mundo; seu modo particular de formar imagens 

e conceitos acerca das coisas, principalmente aquelas que, sem a visão, não têm 

materialidade. Gostaria que falasse livremente sobre suas lembranças da infância 

a respeito de como adquiriu as noções de sol, lua, montanha, nuvem, espelho, 

imagem corporal e consciência de “eu”. 

Nesse momento, a pesquisadora deixava-lhes garantido o uso 

absolutamente científico das informações, explicando o sigilo sobre elas e 

levantava os dados sobre idade, escolaridade, meios de escolarização, causa da 

perda visual e escolaridade dos pais. 

Durante as entrevistas, a pesquisadora procurou investigar suposições e 

conjecturas que cada entrevistado tinha acerca do assunto em questão, para 



maior clareza da interferência de pré-conceitos e elementos da própria 

subjetividade do entrevistado. 

Foram feitas, ainda, perguntas referentes a sonhos e desenhos dos cegos, 

por serem elementos de expressão da vida mental e que se constituem também 

em um caminho para compreender a trajetória de suas conceituações e 

representações. 

Não houve dificuldade de entendimento por parte dos entrevistados para 

discorrerem sobre esta proposição. As entrevistas tiveram duração de 

aproximadamente 1 hora e 20 minutos e, ao final de cada uma delas, a 

pesquisadora agradecia a colaboração do entrevistado.   

  

4.  Análise de dados 

O método fenomenológico evidenciou-se apropriado para a análise de 

dados desta pesquisa, uma vez que procuramos compreender o que se mostrou 

nas entrevistas, buscando seus significados nas situações da vida do cego, e as 

características por ele reveladas do seu modo de estar no mundo percebendo, 

sentindo, pensando e atuando.  

Esse método focaliza dois grandes momentos de análise – o descritivo e o 

interpretativo. Segundo Masini (1990), a Descrição é a maneira pela qual o 

pesquisador aproxima-se dos dados que se apresentam para desvelar o que se 

mostra – o fenômeno – nos modos dos sujeitos adquirirem conhecimentos sobre o 

mundo. E a Interpretação é o ato de trazer à tona os vários sentidos subjacentes 

ao que se mostra na Descrição, mais propriamente, neste estudo, as experiências 

de vida dos sujeitos na apreensão das situações, dos objetos, das relações 

humanas, dos eventos, de modo a formar as imagens e conceitos dos itens 

focalizados nas entrevistas.  



Este momento da Interpretação foi composto de quatro etapas.10 A primeira 

diz respeito a um Levantamento de Significados a partir do que os sujeitos 

mostraram nos relatos nas entrevistas, realizando uma classificação inicial dos 

dados, dividindo o material nos seus elementos mais significativos, identificando 

tendências e padrões relevantes. A segunda reúne os significados que se 

mostraram semelhantes no levantamento, constituindo Unidades de 

Significados. A seguir, vamos nos dirigindo dessas unidades de significados 

individuais para uma reflexão sobre aspectos que se mostraram comuns a todos 

os sujeitos ou que se manifestaram em alguns deles, ou até em um só, mas que 

mantêm um grau de importância para a análise, compondo a etapa das 

Convergências e Divergências. Por fim, retomamos as questões que suscitaram 

o estudo, em uma Reflexão e Teorização sob o enfoque cognitivista, para a 

compreensão da maneira de organização mental que os sujeitos cegos 

pesquisados fizeram do mundo, o que nos permitiu deixar algumas sugestões aos 

educadores que atuam na área da deficiências visual, bem como a abertura de 

novas questões para  estudo. 

Como vimos, a análise propriamente dita partiu dos dados das entrevistas, 

de sua organização em um quadro de significados amplos, ilustrados por trechos 

das respostas às perguntas feitas aos sujeitos e depois trabalhados em unidades 

de significados, que, por sua vez, emergiram do primeiro levantamento, denotando 

os aspectos comuns entre os vários sujeitos. Retornamos a algumas passagens 

das entrevistas sempre que isto se fez necessário, ou seja, quando as mesmas 

foram elucidativas e complementares à forma sintética das unidades de 

significados. Analisamos essas unidades de significados detectadas em cada um 

dos sujeitos e, finalmente, as convergências e divergências mais significativas 

entre eles.  

Por tratar-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, não partimos de 

hipóteses a serem testadas, embora existam algumas proposições vindas da 

prática profissional, da revisão bibliográfica e de interlocuções com especialistas 

                                                           
10 Modelo Masini (1996/1998) na pesquisa “Intervenção Especializada no Centro Dra. Eva Lindstead” 
financiada pelo CNPQ. 



da área. Buscamos repensar conceitos teóricos e práticos, relacionar 

conhecimentos existentes e descobrir novas formas de interpretação dos dados 

apresentados.  

É importante, neste contexto específico da análise, explicitar a definição do 

termo significado, segundo Masini (1994): 

organização que o individuo faz a partir de sua maneira própria de pensar, sentir e agir, à 
medida que se situa no mundo e aí estabelece relações. (Masini, 1994: 150) 

Destacamos também que a partir das entrevistas pôde-se detectar alguns 

traços compartilhados por todos os sujeitos. Esses dados serviram para a 

composição de um cenário sócio-cultural mais amplo, que revela um contexto de 

vida comum em que os sujeitos se desenvolveram. 

O material para a análise, após ter passado pelo tratamento de transposição 

da língua falada para a língua escrita, foi lido exaustivamente e trabalhado de 

forma a permitir a sistematização dos dados obtidos e a articulação entre eles e os 

pressupostos teóricos. Para isso, retomamos a questão fundamental que deu 

origem à pesquisa – como se constrói o conhecimento na ausência da visão, 

enfocando as representações mentais e a formação de conceitos – como ponto-

chave para a análise.  

Como a análise é fenomenológica e o registro das entrevistas é o 

testemunho dos sujeitos a serem analisados, decidimos apresentar essas 

entrevistas na íntegra, seguidas dos quadros de significados e de convergências e 

divergências. 

 

 

     4.1. Levantamento de significados que emergiram dos relatos 

       4.1.1. Levantamento de significados do relato de Saulo 

 

Saulo mostrou: 

                                                                                                                                                                                 
 



 

1- Clareza de que os caminhos da criança cega na aquisição de conceitos 

são diferentes dos do adulto, ao referir-se à: 

a- eficácia e ingenuidade astuciosa da criança (entrev. p.1) ; 

b- curiosidade de aventureiro, de quem não sabe do que se trata e quer saber 

simplesmente (entrev. p.4) ; 

c- atitude de não se travar e de intuir sem fazer deduções (entrev. p.4). 

 

2- Consciência do modo de adquirir conhecimento sem o sentido da visão 

ao: 

a- perguntar à entrevistadora se ela conhecia seu próprio pé e sua nuca sem 

olhar para eles (entrev. p.1-2). 

 

3- Perceber a particularidade das condições que propiciam ao cego de 

nascença explorar e captar o mundo, ao referir-se: 

a- ao repertório inicial do qual dispomos ao nascer: cultura, linguagem, família, 

casa, poder aquisitivo, enfim, todas as bases do contexto no qual viemos ao 

mundo; 

b- à experiência  de  não  ter visão física  e deixar de contar totalmente com um 

dos sentidos, levando a uma maneira diferenciada de captar o mundo (entrev.p.2). 

 

4- De que forma entende a diferença do cego de nascença em relação ao 

vidente, especialmente na fase infantil, quando afirma que: 

a- aquele que enxerga vê muito aquilo que não pode pegar; conta com a visão 

para norteá-lo; 

b- o cego conta com a audição, com o tato, por meio da temperatura e do toque, 

por exemplo, e com o olfato (entrev. p.2). 

 

 

5- Clareza sobre a importância e uso dos sentidos na relação homem-

mundo, ao afirmar: 



a- a visão e a audição são os primeiros sentidos que alertam para o mundo de 

forma mais complexa; 

b- o tato é o sentido de apreensão direta da temperatura e do toque; 

o olfato, predominante na criança, tem estreita relação com o que é familiar – 

cheiro do peito da mãe, da comida de manhã, da casa e das pessoas que a 

freqüentam (entrev. p.2). 

 

6- Como os sentidos implicam a relação criança-mundo de uma forma 

complexa, ao afirmar que: 

a- o tato indica temperatura e toque nos contatos com pessoas e objetos do dia-

a-dia; 

o olfato indica o cheiro das coisas que são familiares, como o cheiro do peito da 

mãe, da comida de manhã, da casa e das pessoas que a freqüentam (entrev. p.2). 

 

7- Reconhecer a importância da pesquisa deste trabalho, quando: 

a- este busca a própria experiência de vida do cego (entrev. p.2). 

 

8- Considerar a sexualidade como a primeira experiência na captação do 

mundo e das diferenças entre ele e o mundo, para sentir que “eu era uma 

coisa e o mundo era outra... muitas outras”, ao referir-se à: 

a- sexualidade como conhecimento da existência da energia física do tocar, do 

prazer de se tocar, misturando com gosto e com cheiro (entrev. p.10); 

b- sexualidade como o que há de mais próximo energeticamente daquilo que se é 

(entrev. p.2); 

c- necessidade que a pessoa cega tem de tocar para conhecer – um sentido que 

a coloca em contato com o corpo (entrev. p.3); 

d- sexualidade como uma coisa primitiva e gostosa: o toque mais o cheiro bem 

representados pela expressão comum no nordeste: “deixa eu te dar um cheiro” 

(entrev. p.10). 

 



9- Experiência sobre a pessoa cega de nascença ter que tocar para saber da 

existência das coisas, ao explicitar que: 

a- ouvir falar é muito abstrato; 

b- pegava no pé, na orelha, no joelho para senti-los; 

c- sentia ao mesmo tempo a mão no joelho e o joelho na mão; 

d- quando tirava a mão, o joelho deixava de existir (entrev. p.3). 

 

10-  A idéia de que a mente da criança é dinâmica e estabelece relações no 

nível inconsciente, ao afirmar que: 

a- para ela a próxima experiência é mais importante que a anterior e que ela não 

sabe que estabelece relações entre as experiências (entrev. p.3). 

 

11-  A convicção de que, mesmo sem a visão, ele teve um desenvolvimento 

normal, pois: 

a- andou, falou e teve controle do esfíncter em um prazo relativamente normal 

(entrev. p.3).  

 

12-  Acreditar na importância da linguagem do adulto na infância de um cego 

de nascença, ao citar que: 

a- teve pai e mãe falantes, sempre dispostos a dialogar e conversar, com grande 

domínio da língua e riqueza de vocabulário (entrev. p.3); 

b- aprendeu o domínio da língua com os pais (entrev. p.7). 

 

13-  Convicção sobre a importância da presença de pessoas estimulantes, 

especialmente para a criança cega de nascença, como: 

a- pai e mãe falantes, sempre dispostos a dialogar e conversar; 

b- pai e mãe que demonstrem concretamente os conceitos sobre as coisas 

(entrev.p.3). 

 

14-  Ter presente que os pais demonstravam as coisas por meio de 

metáforas, idéias aproximadas e estímulos especiais, como: 



a- para explicar lua, o pai colocou  um queijo redondo, tipo meia cura, abaulado 

nas laterais, em suas mãos e disse: “é assim que ela aparece para nós lá em 

cima; parece um queijo por cima da noite” (entrev. p.4); 

b- para explicar estrela – conceito difícil de ser adquirido, pois não produz som, 

não tem cheiro e não pode ser sentido pelo tato –, os pais buscaram recursos 

acessíveis ao cego como fazer uma analogia entre as estrelas e vários 

pedacinhos de prata, o que também se mostrou uma representação imprópria. 

Recorreram então à analogia com uma mesa redonda cheia de moedas de 

tamanhos diferentes, na qual a mesa representava o céu e as moedas, as 

estrelas, explicando que estas ficavam muito longe e, por isso, pareciam ter cinco 

pontas. Recorreram também a uma estrela de plástico para explicar que as pontas 

significam os raios, que vêm até nós, da figura formada no espaço. (entrev. p.7) 

 

15-  Que estabelecia relações a partir da experiência vivida, da conotação 

afetiva, das explicações, das metáforas e do refrão do inconsciente coletivo 

que se aprende antes de ver, como: 

a- lua, que só aparecia à noite, associava ao mais frio e à solidão, porque a noite 

é, de certa forma, sempre mais solitária do que o dia que, ao contrário, ele 

associava ao mais movimentado, barulhento, com mais atividade (entrev.p.4).  

b- nuvem, que apresentava relação com chuva, pois ele morava em uma capital 

nordestina onde só costuma nublar para chover, e onde nuvem tem uma 

conotação positiva interessante : “Tá bonito pra chover! (no nordeste a chuva é 

sempre bem vinda, então, a nuvem é algo bonito.) (entrev.p.6). 

 

16-  Consciência de estar falando da experiência de criança como adulto, 

quando diz: 

a- estar separado, pela civilização, daquilo que já foi como criança (entrev. p.4); 

b- tatear o passado com pouca “sensibilidade na mão” (entrev. p.4); 

c- não ter mais a ingenuidade astuciosa da criança (entrev. p.1); 

d- estar se referindo a caminhos que, como adulto, já não trilha mais (entrev. 

p.1); 



e- que o mundo suga como uma esponja a consciência fugaz da criança (entrev. 

p.4); 

f- que sua curiosidade de adulto é especulativa, interrogativa, dedutiva, e a da 

criança é a curiosidade do aventureiro que, simplesmente, quer saber, é intuitiva e 

não se detém (entrev. p.4). 

 

17-  Que o conceito concreto de espelho nunca foi utilizado por ele, ao 

afirmar que: 

a-  este não fazia sentido. “Eu nunca usei espelho.”; 

b-  não lhe serve para nada (entrev. P.5). 

 

18-  Fundir o conceito abstrato de espelho, no sentido de imagem de si dada 

pelo outro (sentido dado pela entrevistadora), ao conhecimento do próprio 

corpo e do corpo do outro, ao referir-se: 

a- à consciência de que ele tem um corpo e o mundo é uma megalópole de 

corpos diferentes; 

b- à voz das pessoas; 

c- ao cheiro das pessoas; 

d- ao campo vital, à presença do outro, e a força da sensação da presença do 

outro.; 

e- ao toque, quando é possível aproximar-se da pessoa e ter a noção exata de 

sua altura, peso etc (entrev. p. 5). 

 

19- Ter a idéia de que a visão fornece uma informação global, e que o cego 

está restrito a uma descrição, em câmera lenta, em uma consciência linear, 

reunindo detalhes, ao exemplificar que:  

a-   ao abrir-se a porta da sala em que estava havendo a entrevista, evidenciou-se 

que quem entrava era um ser humano (ele não sabia quem era , mas sabia que 

era uma pessoa ) e, no primeiro “ah” da voz, percebeu que era mulher, afirmando 

em seguida: “você vai adquirindo uma consciência linear, por uma conjugação de 

detalhes que vão se fazendo um com o outro.” (entrev. p.5) 



 

20- A percepção de que a voz do outro revela seu estado de espírito, ao 

constatar que: 

a- o tom de voz demonstra se a pessoa está amedrontada, feliz, ansiosa, 

excitada ou relaxada; 

b- antes do texto está o tom de voz (entrev. p.6). 

 

21- Que a partir da experiência e das explicações dos adultos ele tinha 

possibilidade de refletir, indagar, deduzir, intuir, por exemplo quando 

apresenta as seguintes questões e raciocínios: 

a- ”se quando tinha nuvem, ’tava  bonito pra chover’, então nuvem era uma coisa 

bonita”; 

b- ”e como que a nuvem caía feito água?”;  

c- ”e como que o céu não derramava?”;  

”se sumia o sol, se sumia o calor do sol de cima do corpo, então nuvem era algo 

que tampava o sol?” (entrev.p.6). 

 

22- Os caminhos perceptivos e as relações feitas para aquisição do 

conceito de sol como: 

a- algo que aparecia de dia, “sol, de dia”; (entrev. p.4) 

b- o calor sobre o corpo; (entrev. p.7) 

c- estando  à sua frente, pois esticava a mão e o sentia; (entrev. p.7) 

d- o calor que tomava conta da cidade de dia e ia embora à noite; (entrev. p.7) 

e- não sendo só a irradiação de uma estrela a milhões de quilômetros, conforme 

aprendia na escola. (entrev. p.7) 

 

23-  Verbalmente, que não perguntava muito sobre as coisas para as 

pessoas, pois: 

a- tinha a intuição de que teria que descobrir por si mesmo. (entrev. p.7) 

 



24-   Acreditar no verbo, no poder da palavra, associado a uma representação 

tátil correspondente à realidade, como componentes fundamentais na 

formação de conceitos para uma pessoa cega de nascença, ao afirmar: 

a- a importância de apresentar miniaturas e muita descrição objetiva, 

especialmente se a criança nunca viu; (entrev. p.8) 

b- ser possível conhecer tatilmente animais domésticos reais, mas outros 

animais como leão, foca, búfalo, elefante, garça e baleia, inicialmente, somente 

foram conhecidos por meio de miniaturas; (entrev. p.8) 

c- ser importante brincar com a realidade até que a brincadeira se misture com a 

realidade para que a pessoa absorva, negocie e entenda a realidade; 

d- ser necessário mostrar para a criança como é um navio dando a ela um navio 

de plástico; (entrev. p.8) 

e- que seu pai lhe mostrou a lua como um queijo redondo, e as estrelas como 

moedinhas de tamanhos diferentes sobre uma mesa redonda que representa va o 

céu. (entrev. p.7) 

 

25- Considerar o desenho bidimensional em alto relevo como algo que 

oferece ao cego de nascença pouca possibilidade de reconhecimento e 

distinção entre figuras, pois: 

a- os detalhes vão virar um “pasticcio”(do italiano, em sentido figurado, mistura, 

confusão); 

b- não há como diferenciar o desenho do rosto do Mozart, por exemplo, do 

desenho do rosto do Fernando Henrique (presidente do Brasil na época da 

entrevista); 

c- as nuances são pouco perceptíveis (entrev. p.8). 

 

26- Considerar que a escultura, ou seja, a representação de algo 

tridimensionalmente construído, possibilita a demonstração de detalhes e o 

reconhecimento, pois: 

a-  há como sentir o cabelo, o tipo e o jeito do rosto com a formação da testa, das 

faces e do nariz (entrev. p.8).  



 

27- Acreditar que a experiência do cego no ato de fotografar é folclore, ao 

afirmar que: 

a- é como operar uma máquina por controle remoto; 

b- não há como entrar em contato com aquilo que foi fotografado; 

c- não é possível ser o espectador da própria obra, seja na hora de colher o 

flagrante, seja na hora de usufruir : “você tem de ouvir a música que você fez, 

cheirar o perfume que você criou para poder entendê-lo”; 

d- essa atividade mitifica, cria uma série de intenções onde elas não existem e 

não podem existir; 

e- é anti-didático (entrev. p.9). 

 

28- Acreditar que o “cego que tem um referencial de vidente” ( expressão 

utilizada pela entrevistadora) cria ilusões, ao afirmar que este: 

a- ilude a si e aos outros; 

cria nos outros a necessidade e o empenho em produzir trabalhos que, na 

verdade, não levam a resultados significativos (referindo-se a desenhos, 

fotografia, produções visuais) (entrev. p.10). 

 

29- Ter consciência de que a experiência é vivida concretamente e depois 

suscitada mentalmente, ao dizer: 

a- “é tátil... eu sinto o joelho na minha mão sem tocá-lo”; 

“posso imaginá-lo [o joelho] a partir de todas as vivências que tive em relação ao 

meu joelho e ao dos outros, sempre com ele na minha mão” (entrev. p.11). 

 

30- De que depende a definição do conceito de imagem para o cego de 

nascença, ao afirmar que: 

a- o cego imagina por partes (entrev. p.11); 

b- para o cego as coisas só estão no momento em que toca: “sei que há uma 

almofada no ambiente, por exemplo, porque já a conheço e me lembro dela. Vai 

depender do quanto já experimentei e da minha memória em resgatar essa 



experiência. Enquanto não puser a mão nela, ou não me lembrar dela, ela nem 

está existindo na minha vida.” (entrev. p.11) 

c- a definição de imagem como espacialidade (idéia de Wallon, colocada pela 

entrevistadora) só faz sentido para quem enxerga, pois se um cego de nascença 

quiser fazer uma imagem, por exemplo, da cadeira que está atrás daquela em que 

ele está sentado em um ônibus, ele precisa tocá-la ou imaginá-la. No entanto, 

esse exercício de imaginação vai se tornando ineficaz à medida que se torna mais 

complexo, por exemplo, ao se tentar imaginar todo o ônibus ou um ônibus cheio. 

(entrev. p.11) 

d- o que define a imagem para quem não vê é o contorno que se é capaz de 

fazer dela; mesmo que seja um contorno mental e não espacial, de lua, por 

exemplo. (entrev. p.12) 

 

31- Acreditar que a generalização para a formação de conceitos é possível, 

para o cego, em relação a algumas coisas e a outras não, por exemplo: 

a- para cadeira é possível, pois, mesmo que o cego não tenha visto todos os 

tipos de cadeiras existentes no mundo, ao sentar em um tipo que nunca tenha 

conhecido, saberá que se trata de uma cadeira (entrev. p.12); 

b- para animais não é possível, se o cego conhece cão pelo referencial do 

doberman, poderá reconhecer como cão um pastor alemão, mas não um pincher. 

(entrev. p.12); 

c- há certos objetos que se constituem como referências confiáveis, mesmo que 

destoem muito uns dos outros, em desenho ou forma, já que possuem a mesma 

função e estrutura, mas há outros que não, por exemplo, casa (um chalé suíço e 

uma oca, por exemplo, não têm nada em comum) (entrev. p.13). 

 

32- Consciência de que há coisas que unem a cegos e videntes e que os 

fazem ser partes do mesmo universo, tais como: 

a- a temperatura; 

b- a linguagem; 



o fato de, ao nascer, sermos todos cuidados, amamentados, trocados, 

acarinhados ou recusados (entrev.) 

 

33- Convicção na idéia de que cegos e videntes compartilham do mesmo 

mundo, mesmo que a falta da visão implique maneiras diferentes de 

apreender esse mundo, ao fazer as seguintes colocações: 

a- “isso não depende de ver ou não ver” (entrev. p.15); 

b- “a falta da visão implica um desenvolvimento diferente mas não psicótico. Até 

pode se tornar, dependendo de como se pode ser empurrado para o buraco.” 

(entrev. p.14); 

c- “o processo de aquisição do conhecimento é diferente entre cegos e 

videntes, e é isso que importa estudar.”(entrev. p.14). 

 

34- Julgar importante fazer com que as crianças cegas desenvolvam seus 

próprios referenciais, por exemplo: 

a- por meio de vivências conscientes, objetivas e naturais, não falsamente 

criadas, mas criadas com elementos naturais; 

b- “meu pai jogava 4 ou 5 objetos diferentes no chão, dizia quais eram e depois 

jogava de novo pra eu identificar quais eram. Era uma brincadeira.” 

c- “por meio da brincadeira desenvolvia a curiosidade e a capacidade de 

diferenciar as coisas; não me valendo do que eu não tenho (a visão), mas daquilo 

que tenho pra poder me desenvolver.” 

por meio de recursos especificamente pedagógicos, como a massinha de modelar: 

“Pega um golfinho de brinquedo e a criança cega pode recriá-lo, podendo 

formalizar por dentro a partir do referencial que ela tem.” (entrev. p.15). 

 

35- Que a experiência do sonho do cego de nascença é igual à realidade 

que ele vive, ao afirmar que: 

a-  esta experiência são sensações e vivências táteis, olfativas, gustativas, e 

auditivas (entrev. p.16). 

 



36-  Ser diferente o sonho do cego que já enxergou ao afirmar que: 

a- para este há imagens visuais (entrev. p.16). 



       4.1.2. Levantamento de significados do relato de Isabel 

 

Isabel mostrou 

 

1- Enxergar claridade ao afirmar que: 

a-  enxerga a luz do sol (entrev. p.1-2-3). 

 

2- Entender que o cego forma conceitos, como os de lua, estrela, sol, a 

partir do referencial do outro, por convenções, nomeações, conhecimento 

científico, representações gráficas, ao fazer as seguintes afirmações: 

a- “não tem jeito, você vai um pouco pelo referencial do outro”; 

b- “você tem de acreditar no que o outro diz,: que o sol é amarelo; que se olhar 

pra cima vou ver o sol”; 

c- “sobre o cometa Haley, por exemplo, sempre perguntei para os meus pais e 

amigos”; 

d- “arco-íris não dá pra ter noção do que é; sei que tem sete cores; dá pra 

imaginar mais ou menos que é o reflexo do sol e tem as gotículas de água que se 

formam”; 

e- “conheço a estrela pela representação gráfica; a representação em um 

desenho que é aquela coisa de cinco pontas; é uma idéia que incorporei desde 

pequena – imagino como uma pontinha, o céu estrelado como várias pontinhas de 

luz no céu; 

f-  recebe a informação pelo rádio e pela T.V.; 

g- “a lua eu imagino mesmo uma meia bola. Sei que há uns dias diferentes: tá 

cheia, é uma coisa cheia, uma meia bola, uma coisa cheiona. Quando tá 

minguante, tá menorzinha. Não sei se consegui abstrair tudo exatamente como a 

lua é. A gente sabe que... pelos estudos, pelas informações na escola, a lua não 

tem luz própria, ela é iluminada pelo sol. Mas você tem a impressão de que ela tá 

iluminada, porque tem que ter luz pra vocês poderem ver, né?” 

h- “O vermelho é uma coisa quente” (entrev. p. 1-2). 



 

 

3- Ter formado o conceito de sol a partir do seu próprio referencial, ao 

afirmar : 

a- perceber uma luz muito forte, como se houvesse várias lâmpadas, mas não há 

as lâmpadas;  

b- sentir calor, como se estivesse dentro de uma sauna – um calor que bate em 

todo o seu corpo, inclusive nos olhos;  

ter uma sensação horrorosa quando abre os olhos voltada para o sol (entrev. p.1-

2). 

 

4- Ter adquirido o conceito de lua a partir da experiência de percepção de 

luz, ao afirmar que: 

a- a lua é iluminada e que, mesmo vivendo em um mundo só de cegos, ela iria 

saber que há uma luz onde a lua está, porque ela enxerga claridade (entrev. p.2). 

 

5- A idéia de que adquirir conceitos é abstrair, imaginar a partir da 

experiência e do conhecimento adquiridos, ao afirmar que: 

a-  “a lua é uma meia bola..., não sei se consegui abstrair tudo exatamente como 

a lua é”; 

b- imaginava as estrelas como vários pontos de luz no céu; 

c- “o arco-íris dá pra imaginar mais ou menos que é o reflexo do sol” (entrev. p.2) 

 

6- Acreditar que o conhecimento de quem enxerga e de quem não enxerga é 

diferente, ao verbalizar : 

a- “se eu enxergasse hoje e visse a lua, ia falar: ’é mais do que eu imaginava; um 

pouco diferente do que eu imaginava’” (entrev. p.2). 

 

7- Sentimentos aliados à sensação, ao dizer: 

a- “a sensação do sol eu adoro, é legal” (entrev. p.2). 

 



8- Reconhecer a importância da sensação e da experiência na aquisição do 

conceito, ao afirmar : 

a- “o sol é uma ‘luzona’ que incomoda se olho com os olhos bem abertos. A 

sensação do sol eu adoro. O resto não tem. O resto é meio teórico mesmo.” 

(entrev. p.2). 

9- Que, a partir de associações, ela vai construindo suas representações, 

citando um exemplo: 

a- “sei que o vermelho é uma coisa quente;  então imagino o fogo, acendo um 

fósforo, uma vela e boto a mão bem pertinho e sei que queima e, assim, imagino o 

vermelho.” (entrev. p.2). 

 

10-  Que, para o cego, o conceito de cor é teórico e passível de analogias, ao 

expressar seu pensamento: 

a- “o vermelho como calor do fogo; branco como coisa clara e limpa; preto, 

escurão; outras cores são derivadas de tudo isso”; 

b- “faço uma idéia minha, não sei explicar.” (entrev.p.2-3) 

 

11- Compreender a metáfora do espelho ( a partir da explicação da 

pesquisadora sobre a noção da consciência do eu) como alguma coisa 

relacionada ao corpo e que envolve um outro, ao verbalizar:  

a- “você quer dizer alguma coisa do corpo mesmo, né?”; 

b- “não sei quando foi essa descoberta, eu não me lembro; acho que é uma coisa 

devagar, da criança ir olhando a mãozinha, depois olhar o pé, depois olhar isso, 

olhar aquilo”; 

c-  que este é um processo que se estende desde a infância até a adolescência; 

d- que sempre mexia muito em si mesma, por exemplo em seu pé, e comparava: 

“o dedão é maior que os outros dedos”; 

e- que sabia, de alguma forma, que aquele corpo pertencia a ela; 

f- que sempre se tocava, estranhava, descobria diferenças; 

g- e comparava tamanhos do seu corpo com os do corpo dos adultos (mãe, pai, 

irmã, prima, empregada), tocando em si mesma e neles; 



h- que entre 6 e 7 anos de idade, via todos os adultos como gigantes e pensava 

que não ia crescer, quando, na verdade, ia ficar igual a eles (entrev. p.4-5). 

 

 

12 - Ampliação do conceito de consciência de “eu” para o de identidade, ao 

referir-se: 

a- à aquisição da consciência de “eu” como parte de um processo que vai da 

infância à adolescência (entrev. p. 4); 

b- “você tem outros ídolos na adolescência nos quais vai se espelhando e 

formando a personalidade.” (entrev. p. 13). 

 

13 - Conhecimento da própria sexualidade, ao mencionar: 

a- como ficava assustada ao tomar banho com a mãe e tocar nela, dizendo: “eu 

nunca vou ter isso, que medo!”;  

b- sua aquisição de conhecimento sexual por meio de informações que lhe eram 

dadas pela irmã ou por pessoas de fora; 

c- a relação mais reprimida que mantinha com a mãe, quando se tratava desse 

assunto; 

d- o crescimento de seu corpo; 

e- o uso do sutiã e a vinda da menstruação; 

f- suas descobertas em relação ao que fazer com o corpo; 

g- o que foi descobrindo com o outro, com pessoas da própria idade, com 

pessoas mais velhas (entrev. p.5-8). 

 

14- Consciência de que, às vezes, o referencial do outro é imposto ao cego, 

ao afirmar que: 

a- “primeiro foi tudo pelo referencial do outro, depois notei que meu referencial é o 

mais importante e hoje estou conseguindo resgatar o meu referencial”; 

b-  “a gente acaba se acostumando e nos deixamos levar, por isso é meio ruim”; 

c- “a pessoa pega minha mão e mostra sem deixar eu ver com o meu referencial 

e formar a minha imagem de mesa”; 



d- “as pessoas, pelo fato da gente não ver, às vezes querem impor o referencial 

delas; subestimam a capacidade do cego para formar imagens” (entrev. p. 8-9, 12-

13.). 

 

15- Convicção de que o desenho para o cego é importante e válido, mas não 

é um trabalho espontâneo, ao afirmar que:  

a- “o desenho geométrico, as formas... dá pra fazer; é legal”; 

b- “é complicadésima a parte de geometria, desenhos com perspectiva, projeção, 

a representação tridimensional no plano”; 

c- “no começo, se me desse aquele monte de traços representando um quadrado 

e pedisse pra dizer o que era, ia dizer que era um prédio, qualquer coisa, menos 

um quadrado”; 

d-  “com o tempo vai-se entendendo, porque é conteúdo de matemática na 

escola”; 

e- “foi legal ter aprendido tudo; me acrescentou”; 

f- “até alguns desenhos figurativos fazem muito sentido, como a casinha com 

telhadinho e que sobem as paredinhas... Quando começa a complicar muito, aí já 

não entendo”; 

g- “muitas representações, ao pegar pela primeira vez, não entendo”; 

h- “você se acostuma com a representação gráfica do vidente e incorpora.” 

(entrev. p.-10). 

 

16- Que entende ser o sonho um pouco mais que a realidade, ao dizer que:  

a-  há imagens no sonho; 

b- o sonho “é mais global; não fantasioso; quando é nítido, eu até vejo as 

pessoas, eu poderia dizer”; 

c- no sonho “não tem cor, porque não tenho memória visual, mas não é 

transparente”; 

d- o enxergar e o tocar são duas coisas diferentes, mas , na verdade, “eu enxergo 

como se estivesse tocando. Na verdade eu sinto.” 



e- “eu vejo as características que eu sinto quando eu toco. Eu vejo a minha mãe: 

cabelo meio curtinho... então eu vejo o cabelo como se eu estivesse tocando, só 

que com os olhos, só que sem tocar.” 

f- “é uma visão [a do sonho] como quando olho pra cima e vejo a luz”; 

g- “é intermediário entre o tocar e o ver de quem enxerga”; 

h- “é um pouco mais que sensação só; é uma visão meio diferente. Eu tô aqui, 

olho pra mesa e vejo.” (entrev. p.11-12). 



       4.1.3. levantamento de significados do relato de Rui 

 

Rui mostrou 

 

1- Considerar-se uma pessoa prática na forma de ser e de agir desde 

criança, ao afirmar :  

a- “eu sempre fui assim, desde criança, muito prático.” (entrev. p.1). 

 

2- Definir praticidade no sentido de prestar atenção somente àquilo que lhe 

interessa, no momento em que tem necessidade, quando lhe convém, isto é, 

quando for importante, ao afirmar que sempre foi prático explicando que : 

a- desde criança formava imagem das coisas que lhe eram convenientes, que lhe 

interessavam (entrev. p.1); 

b- inicialmente não formava imagem de sol porque não era importante, o 

importante é que ele aquecia, era agradável e confortável (entrev. p.1); 

c- às vezes, quando lhe convinha, ele formava imagens “pela metade” (entrev. 

p.3); 

d- “a imagem física da Eliana (entrevistadora) não sei. Não foi importante até 

agora.” (entrev. p.2). 

 

3- Formar imagem de algo somente quando lhe interessa e é importante, ao 

afirmar : 

a- que sempre tentou formar imagens das coisas que lhe interessavam (entrev. 

p.1); 

b- “peguei ‘500’ vezes no braço da Eliana, mas não gravei sua altura porque 

nunca vi, nunca me atentei, não foi importante (...) como sol... no começo não 

fazia uma imagem porque não era importante.” (entrev. p.3). 

c- que não forma imagem de determinada pessoa se não tiver interesse (entrev. 

p.1); 



d- que começou a fazer imagem do sol e da lua quando começou a ler poesia ou 

alguma coisa que lhe chamou a atenção e lhe pediu uma imagem, enquanto não 

foi requisitado nesse sentido, essa imagem “não existia, não [se] formava” (entrev. 

p.1); 

e-  “eu gostava de carro, então, quando eu passava a mão em um carro, e depois 

queria rememorar aquilo, eu montava na cabeça aquela idéia que eu havia 

tateado.” (entrev. p.1). 

 

4- Acreditar que formar imagem é formar uma idéia da coisa ao mencionar: 

a- “quando você começa a ler poesia, começa a ver que... sei lá... a luz da lua, a 

luz do sol...aí começa a formar uma idéia do sol” (entrev. p.1); 

b- “quando eu passava a mão num carro, e depois queria rememorar aquilo, eu 

montava na cabeça aquela idéia que eu havia tateado.” (entrev. p.1); 

c- que ao passar a mão no rosto de uma pessoa consegue formar uma idéia 

(entrev. p.2). 

 

5- Formar imagem a partir do ato de tatear, ao indicar que: 

a- ao passar a mão em um carro, montava a idéia do que havia tateado (entrev. 

p.1); 

b- pode conhecer o rosto, os cabelos, a mão de alguém por meio do toque 

(entrev. p.2); 

c- imagem é uma fotografia mental, formada não só por idéias, mas por coisas 

palpáveis (entrev. p.2); 

d- consegue formar a idéia, por exemplo, de um rosto afilado, ao tateá-lo. (entrev. 

p.2). 

 

6- Considerar que a concepção de imagem para o cego não é a mesma do 

vidente, ao afirmar: 

a- considerar a imagem como o aspecto físico da “coisa”, o que não é tão 

importante para o cego (entrev. p.1); 



b- que, por ser a imagem algo muito importante para os videntes, estes 

consideram aqueles que não possuem a visão, e que portanto não podem formar 

tais imagens, como “coitados” (entrev. p.3). 

 

7- Confusão na definição de imagem ao: 

a- definir imagem como o aspecto “físico” da “coisa” (entrev. p.1); 

b- afirmar que não fazia imagem de sol enquanto esta não era importante. “Era 

importante que ele aquecia, que era gostoso e confortável.” (entrev. p.1); 

c- afirmar que não forma imagem de determinada pessoa se não houver  

interesse, apenas guarda a voz, o jeito de ser e de agir, características que 

indicam mais os aspectos da personalidade do que os aspectos físicos : “eu não 

me ligo muito na imagem, né? Eu me ligo muito mais na personalidade.” E, ao 

mesmo tempo, define imagem como a idéia que se faz da “coisa”. (entrev. p.1-3). 

 

8- Formar imagem das pessoas pelo tato, pela voz, pelo jeito de ser e de 

agir, pela personalidade ou por uma descrição, ao citar que: 

a- ao tatear com as mãos consegue perceber o rosto de sua esposa: “eu consigo 

formar na cabeça aquela imagem do rosto pequeno, afilado, o cabelo comprido 

jogado assim aos ombros, que descem abaixo dos ombros, que faça um 

movimento, que cubra um pouco mais do que o rosto.” (entrev. p.2); 

b- ao pegar no braço da entrevistadora, soube sua altura; e deduziu se era “mais 

ou menos gordinha” (entrev. p.2); 

c- se tem liberdade para perguntar a uma pessoa como ela é, e conhecê-la por 

sua descrição ou pelo toque em seu cabelo, em sua mão, e em seu rosto, vai 

então construindo uma imagem (entrev. p.3); 

d- mesmo tendo pego no braço da entrevistadora várias vezes, não gravou 

nenhuma imagem física dela, retendo apenas traços de sua personalidade  (ntrev. 

p.3). 

 



9- Ter formado o conceito de sol por meio da experiência sensível, de uma 

poesia, daquilo que a maioria das pessoas falam e de informações 

científicas citando que: 

a- sentia o calor (entrev. p.1); 

b- o sol “era gostoso e confortável” (enterv. p.1); 

c- leu uma poesia que falava da luz do sol (entrev. p.1); 

d- aprendeu que o sol é uma estrela que vive incandescente, a não sabe quantos 

graus, ou a quantos quilômetros (entrev. p.5); 

e- alguém lhe falou que o sol “era mais ou menos assim, outro disse que era 

’assado’” (entrev. p.1-2). 

 

10- Ter formado o conceito de lua a partir da leitura de poesia, de 

informações da maioria das pessoas e científicas, sobre: 

a- a luz da lua (entrev. 1); 

b- ser a lua redonda (entrev. p.2); 

c- a lua ser uma “bola que se iluminava” (entrev. p.2); 

d- considerar que “o ponto comum dentro do que a maioria das pessoas falou 

sobre a lua, por exemplo, é o certo” (entrev. p.1-2); 

e- alguém ter falado  alguma coisa que gravou no seu “banco de dados” (entrev. 

p.1-2). 

 

11-  Convicção de que para ele a formação de imagens é um processo muito 

rápido que vai se completando, ao dizer que: 

a- “essa formação de imagens é rápida, mas às vezes elas ficam pela metade” 

(entrev. p.2); 

b- “peguei no braço da Eliana, então eu sei sua altura; não conheço o rosto dela 

porque não toquei; então ela tem altura, mas não tem rosto” (entrev. p.3). 

 

12-  Acreditar que é mais fácil formar imagem de coisas palpáveis, ao indicar 

que: 



a- é como uma fotografia mental, pois é “formada não só com idéias, mas com 

coisas palpáveis”; 

b- é mais real, “pois dá pra por a mão”. 

(Entrev. p.2) 

 

13-  Que o ato de falar lhe suscita a imagem formada, ao salientar que: 

a- o fato de estar falando da esposa suscitou-lhe a imagem dela; 

b- esta imagem é como uma “fotografia mental”(entrev. p.2). 

 

14-  Acreditar que, no processo de formação de imagem, parte de dados 

sensíveis, ao afirmar : 

a- “peguei no braço da Eliana [pesquisadora] e deu pra deduzir se é mais ou 

menos gordinha” (entrev. p.2); 

b- “eu não conheço o rosto da Eliana [pesquisadora] porque nunca toquei” 

(entrev. p.3); 

c- que a primeira idéia é sempre física, por meio do tatear com as mãos. (entrev. 

p.4). 

 

15-  Ser possível para o cego formar imagem física também sem o tato e sem 

uma descrição detalhada e precisa, ao lembrar que: 

a- quando se lê um livro ou romance, mesmo sem fotografia do personagem, é 

possível criar uma imagem desse personagem (entrev. p.3); 

b- mesmo que, no caso do romance, não se descrevam os personagens em 

detalhes, é possível montar uma imagem deles. (entrev. p.4); 

c- no romance, a imagem dos personagens é montada em função do aprendizado 

de sua personalidade (entrev. p.4); 

d- é dessa forma que ele constrói o conceito de coisas não palpáveis (conclusão 

tirada pela entrevistadora e aceita por Rui) (entrev. p.4). 

 

16-  Ter formado a imagem de nuvem por um desenho em relevo, afirmando 

que:  



a- “lembro que a nuvem eu ‘vi’ numa cartilha. Era em relevo.” (entrev. p.4). 

 

17-  Ter formado o conceito de montanha: 

a- a partir do que ouviu da descrição feita por uma pessoa – “montanha tem 

árvores / montanha tem pico / ela é de tal tamanho / tem tantos metros de altura”; 

b- ao fazer associações e comparações com conhecimentos já assimilados, por 

exemplo, em relação a sua altura  – “um metro é um passo grande”(entrev. p.5). 

 

18-  A idéia de que os conceitos que vão sendo formados pela criança são 

sempre mutáveis, ao expor que: 

a- a idéia de uma coisa vai mudando à medida que se vão captando outras 

informações; 

b- as idéias físicas, até hoje, são mutáveis para ele; 

c- “quando criança, você começa a juntar um exemplinho de um brinquedo, só 

que aí você ouve a descrição de um e de outro e de outro. Aí você cresce e lê 

uma informação científica.” 

d- involuntariamente damos uma “entrada” dessas informações no meio daquelas 

que já tínhamos; 

e- é possível fazer uma analogia: “você vai brincando de massinha no cérebro e 

montou o sol de um jeito que você viu. Aí você recolheu uma informação, foi lá e 

deu mais uma ajeitadinha na ‘massinha’; deu uma mudadinha no seu sol”; 

f- “você é uma ‘esponjona’ e fica absorvendo e, cada vez que absorve, vai dando 

um jeito naquela ‘massinha’. Dá uma moldada segundo as novas informações.” 

(entrev. p.5). 

 

19-  Considerar como fontes de informações os seguintes meios: 

a- visões das pessoas comuns; 

b- livros; 

c- filmes (entrev. p.5); 

 

20-  Conhecimento sobre o espelho, ao referir-se ao fato de que:  



a- era uma peça física sem importância para ele porque “o que dava aos outros, a 

mim não dava”; 

b- “alguém se olha nele e se vê. Como alguém se vê? Não sabe. Se vê e 

acabou!”;  

c- somente quando foi estudar física reparou que, se as pessoas se olhavam no 

espelho, elas se viam de frente; 

d- formou um conceito científico de espelho, a partir do conceito de reflexão da 

luz;  

fazia experiências – pegava um pedaço de espelho e colocava em posição para 

refletir a imagem de alguém, alternando essa posição de modo a refletir em vários 

outros pedaços de espelhos, na expectativa do que estaria acontecendo: “como 

será que está aparecendo? Como seria minha imagem?”(entrev. p.6). 

 

21-  Formar a imagem do próprio corpo sem ser pelo visual, ao relatar: 

a- observar estar mais gordo ou mais magro (entrev. p.7); 

b- apalpar o corpo e perceber seu crescimento (entrev. p.7); 

c- perceber o cabelo liso ou cacheado (entrev. p.7); 

d- observar e examinar com o tato as curvas, o desenvolvimento físico e as 

modificações do corpo, desde criança até hoje (entrev. p.8); 

e- executar atividade na escola que propiciava esse conhecimento, como a de 

tirar a roupa de uma boneca (entrev. 8). 

 

22-  Valorizar mais a personalidade do que a imagem do físico, do aparente, 

ao afirmar que:  

a-  concede mais ênfase à sua personalidade do que à imagem do seu 

corpo(entrev. 7). 

 

23-  Entender imagem como aparência física e não como processo mental 

psicológico, ao mencionar: 

a- que concede mais importância à sua personalidade do que à sua imagem; 



b- que o defeito na pálpebra inferior do seu olho, nunca teve importância : “não 

significava feio, bonito, bom, ruim, nada”;  

c- saber que o defeito em sua pálpebra era marcante  para as pessoas, mas que 

o fato delas notarem não o “chateava”;  

d- que a sua imagem era um detalhe irrelevante; 

e- sua preocupação com o aspecto psicológico expressado pela imagem física, 

em particular, o que o defeito de sua pálpebra estaria revelando sobre sua 

constituição psicológica; 

f- que entre os 14 e 15 anos de idade preocupava-se por achar que devia ter 

mais músculos ou se estava barrigudo (entrev. p.7). 

 

24-  Ter consciência do próprio corpo, ao identificar: 

a- o defeito na pálpebra inferior do seu olho (entrev. p.7); 

b- quando era pequeno, se havia crescido e se os cabelos que tocava eram lisos 

ou cacheados (entrev. p.7); 

c- a sua imagem por meio da apalpação de si mesmo e que não tem a mesma 

memória de quando era criança (entrev. p.7); 

d- as modificações do próprio corpo (entrev. p.8); 

e- que o seu defeito na pálpebra era importante para as pessoas, pois elas o 

percebiam e perguntavam sobre ele (entrev. p.8). 

 

25-  Consciência de “eu”, ao referir-se:  

a- à percepção de que “eu era eu com uma personalidade, com uma vontade e 

uma necessidade” (entrev. p.8); 

b- ao fato de que mesmo tendo notado sempre a si próprio, as  coisas, e as 

outras pessoas, houve um momento no qual as coisas realmente tomaram corpo e 

tomaram definições maiores (entrev. p.8); 

c- ao fato de que notava que havia pessoas que diferiam dele, na forma ou no 

conteúdo (entrev. p.8); 

d- ao fato de que foi por volta dos 8 anos que essa tomada de consciência 

ocorreu (entrev. p.8); 



e- ao falecimento do pai como marco importante nessa tomada de consciência, 

pois nesse dia ficou “muito tempo quieto e pensando... andava e voltava para 

casa” – momento em que começava a tomar realmente conhecimento das coisas 

que o cercavam, cujas necessidades diferiam das que ele tinha até então (entrev. 

p. 8); 

f- à tentativa de compreender a morte do pai, despertando para e raciocinando 

sobre aquilo que não é conhecido (entrev. p.9); 

g- às perguntas que se fazia sobre sua posição no mundo: “o que eu sou no meio 

de tudo isso? o que são as outras pessoas no meio de tudo isso?” (entrev. p.9); 

h- à preocupação com o futuro: “e o que vem depois?” (entrev. p.9); 

i- à idéia de ser normal, nessa idade e nesse processo, o vaguear em torno da 

realidade das coisas, de si mesmo e dos outros, tateando a realidade (entrev. 

p.10); 

j- a um processo de amadurecimento, segundo dois movimentos: “puxar pra 

realidade e vaguear em torno dela” (ntrev. p.10); 

k- ao fato de haver coisas que eram suas e outras que diferiam dele; estavam 

fora dele (entrev. p.9); 

l- ao início de seu pensar e raciocinar de forma mais lógica e perceber suas 

necessidades, gostos, carências e também dos outros (entrev. p.9). 

 

26-  A experiência do sonho como sendo, ora da mesma forma como vive as 

coisas, ora diferente disso, ao relatar que:  

a-  “...é como se estivesse vivendo uma história, participando de uma história da 

forma que eu sou. Tateando as coisas, ouvindo as coisas e sentindo as coisas 

como se eu estivesse vivendo o meu dia-a-dia em estado de vigília...”; 

b- há sonhos nos quais ele tem a sensação de ver, mesmo sem saber o que é ver 

propriamente – tem a nítida impressão de que as informações lhe chegam pela 

visão (sonhou várias vezes que estava dirigindo e teve a nítida impressão de que 

pela sua frente, não sabe se pelos olhos ou não, aliás acredita que mais pela testa 

do que pelos olhos, percebia os carros de frente, seu modelo e a distância) 

(entrev. p. 10). 



 

27-  Convicção de que o desenho em relevo é difícil para o cego 

compreender, pois não se aproxima nem se assemelha com a experiência 

vivida, ao explicitar que: 

a- a compreensão de um desenho por um vidente pressupõe um tipo de 

abstração impossível de ser feita pelo cego  (entrev. p.11); 

b- “se ouvir uma história, o deficiente abstrai, mas se você passa a mão em algo 

desenhado, aí fica mais complicado” (entrev. p.11); 

c- o cego apenas se “acostuma” com o desenho convencional que lhe é 

apresentado pelo vidente (entrev. p.12). 

 

28-  Convicção de que o desenho geométrico faz sentido para o cego ao 

explicar que: 

a- o quadrado é quadrado, quando se põe a mão, quando se forma o quadrado 

na mão ou quando se rabisca um quadrado. Ele não é abstrato (entrev. p.12). 

 

29- Referenciais perceptuais do cego; ao relatar que: 

a- tem noção espacial, provavelmente em função da audição, mas que, mesmo 

sem ouvir nenhum som, “com tudo quietinho”, continua tendo uma noção espacial 

do tamanho da sala, por exemplo (entrev. p.12); 

b- a noção espacial é menor no cego que perde a visão mais tarde, apesar de 

este também poder desenvolvê-la  (entrev. p.12); 

c- sua noção de espaço vem de uma percepção abstrata difícil de explicar – ele 

tem a percepção da sala quadrada mesmo sem se levantar e, mesmo sem tocar, 

percebe possíveis barreiras e então começa a desenhar mentalmente o ambiente 

(entrev. p.12); 

d- tem a noção de que existem anteparos, barreiras: “uma aqui, outra ali, outra lá 

e outra em cima” (entrev. p.12); 

e- essa capacidade de percepção do espaço depende de exercício (entrev. p.13); 

f- quando criança, tinha capacidade de correr pelos corredores de um hospital, 

que o atendia, desviando-se das colunas – “vinha correndo e percebia que tinha 



uma escada e descia pela escada correndo / entrava e saía de uma ala para outra 

sem precisar tocar nas paredes / sem ver vultos ou sombras”, pois usa prótese 

desde dois anos de idade e só tem memória dos cinco anos em diante 

aproximadamente, sentia que havia anteparos (entrev. p.13); 

g- aos doze anos andava de bicicleta e skate com os colegas na rua – “os 

colegas nas deles e eu na minha / eu os seguia mesmo em meio ao trânsito” 

(entrev. p.13); 

h- sua percepção espacial para locomoção ainda permanece, mas era muito mais 

aguçada quando ele era criança e pré-adolescente (entrev. p.13); 

i- “se você fechar os olhos e prestar atenção apenas, acho que vai conseguir 

sentir que tem alguma coisa à sua esquerda que é a parede – da mesma forma 

que você levanta à noite no escuro e sabe o caminho do banheiro e tem noção de 

que há uma parede ao seu lado” (entrev. p.14); 

j- se observarmos uma luta entre judocas cegos, poderemos perceber a noção 

de espaço que eles possuem veremos “que a pessoa está lutando, às vezes larga 

um do outro e, mesmo estando os dois parados, de repente alguém tem noção de 

onde está o outro e  ‘pá’, em cima do outro” (entrev. p.15); 

k- quando pegou a bengala pela primeira vez perguntou à instrutora: “pra que?” – 

“eu vinha vindo pela rua, eu tinha plena noção de quando chegava perto de um 

poste e... desviava.” (entrev. p.14). 

 

30-  Consciência de que a percepção espacial, para situar-se e locomover-se, 

diminuiu muito em comparação à época da infância e pré-adolescência, ao 

citar que:  

a- hoje ele ainda a tem, “mas, perto do que era, não é nada” (entrev. p.13). 

 

31-  Buscar uma explicação para essa percepção de espaço para situar-se e 

locomover-se, diferenciada pelo uso e treino, ao mencionar: 

a- um sexto sentido; 

b- a audição; 

c- a sensação muscular (entrev.p.15). 



 

32- Consciência do desenvolvimento das pessoas cegas sobre a capacidade 

perceptiva, em contrapartida ao desconhecimento sobre isso por parte do 

profissional que trabalha com o cego, ao contar que: 

a- aos treze ou catorze anos foi à uma instituição para fazer o curso de 

habilitação para usar bengala e contou ao psicólogo que andava de bicicleta e 

skate na rua, quando esta lhe disse “você tem que ter consciência de que você é 

deficiente visual. Você não pode fazer essas coisas!” 

b- na época ficou “bravo”, mas hoje não o condena, apenas compreende que ele 

não tinha noção do que é essa percepção (entrev. p.14). 

 

33- Reconhecer a importância do uso da bengala, ao afirmar que: 

a- quando começou a usar bengala, é óbvio que precisava, pois não notava todos 

os buracos que existiam no chão (entrev. p.15). 

     

 

 

34- Acreditar que o esporte tem grande importância para os cegos, ao 

afirmar que: 

a- o esporte mantém ativa essa percepção que é quase vital para o deficiente 

visual (entrev. p.15). 



       4.1.4. Levantamento de significados do relato de Rita 

 
 

Rita mostrou 

 

1- Acreditar que o processo de formação de conceitos começa desde o 

nascimento ao afirmar que: 

a- é difícil se lembrar desse processo porque é uma coisa que começa desde que 

se nasce;  

b- desde que se nasce, estamos em contato com o mundo e vamos adquirindo 

conceitos, idéias do que é o mundo, do que são os sentimentos (entrev. p.1).  

 

2- Pensar que a formação de conceitos se dá no contato com o mundo a 

partir do que as pessoas passam, ao verbalizar que:  

a- “estamos em contato com o mundo e vamos adquirindo conceitos, idéias do 

que é o mundo, do que são os sentimentos... com o que as pessoas passam pra 

você”—por exemplo, que a lua e o sol são como uma bola; que o sol é amarelo; 

que a lua quando está cheia parece um queijo; que a nuvem parece algodão 

(entrev. p.1). 

 

3- Considerar que faz parte do processo de formação de conceitos no cego 

idéias, sentimentos, uso dos outros sentidos que não a visão e relações 

entre idéia e imagem, ao afirmar que: 

a- estamos em contato com o mundo e vamos adquirindo conceitos, idéias do 

que é o mundo, do que são os sentimentos, pelo que as pessoas passam – por 

exemplo que o sol e a lua são como uma bola; que o sol é amarelo; que a lua 

quando está cheia parece um queijo; que a nuvem parece algodão (entrev. p. 1); 

b- relacionava o objeto “caju” com a figura, com a idéia e com a imagem (enrev. 

p. 1); 

c- “se você não tem um sentido, no caso a visão, vai procurar captar pelos outros 

sentidos que tem” (entrev. P. 2-3). 

  



4- Lembrar-se de ter formado os primeiros conceitos em torno dos 4 e 5 

anos de idade, ao indicar que: 

a- “é [do tempo] do prezinho, ou então um pouco antes, 4 ou 5 anos de idade.” 

(entrev. p. 1). 

 

5- Lembrar-se de ter formado seus primeiros conceitos sobre coisas 

concretas, ao contar : 

a- entre os 4 e 5 anos, “quando eu fazia coisas com argila” (representação na 

modelagem) (entrev. P. 1); 

b- sobre um peixe que fez com argila: os olhos, a boca, o nariz (entrev. p.1); 

c- sobre cartelas com figuras de árvore, caju, etc, que traziam embaixo o nome 

escrito em braile (representação no desenho e na escrita), na época de sua 

alfabetização (entrev. p.1); 

d- que relacionava o objeto caju com a figura, com a idéia e com a imagem 

(entrev. p.1); 

e- sobre brinquedos de diferentes formas – o “Mil Quadros”, que apresentava o 

contorno das coisas e lhe possibilitava imaginar formas e pessoas; um zoológico 

de brinquedos em miniatura, no qual havia  o leão, o cavalo, o bezerro etc., o que 

lhe possibilitava ter idéia dos animais; os “Blocos Lógicos”, formas de triângulos, 

círculos e quadrados para aprender as unidades; jogos com formas de lua, sol e 

estrela (entrev. p.1-2). 

 

6- Experiência na formação de conceitos de coisas concretas a partir de 

representações como modelagem, desenho em relevo, escrita, brinquedos 

em miniaturas e em formas geométricas, ao lembrar que: 

          

(idem item 5) 

 

7- Ter formado o conceito de número pela brincadeira de manipular os 

“Blocos Lógicos”, ao contar que: 



a- “eram uns quadradinhos para aprender as unidades... cinco quadradinhos são 

cinco unidades; dez quadradinhos são dez unidades. Era um monte de 

quadradinhos que você tinha que fazer a equivalência.” (entrev. p.2). 

 

8- Que os conceitos de coisas que não podem ser tocadas são formados 

pela experiência das pessoas que enxergam e por representações táteis, ao 

afirmar que: 

a- “a gente pega muita experiência das pessoas que enxergam e que passam pra 

gente” (entrev. p.2); 

b- adquiriu as idéias que lhe foram passadas pelos videntes,  por exemplo, que o 

sol é uma bola e é amarelo, que a lua está cheia ou que parece um queijo, que a 

nuvem parece algodão, apesar de ela não conseguir visualizar essas cores e 

formas (entrev. p.2); 

c- “As pessoas falam, [mas] não há como tocar a nuvem e saber” (entrev. p.2); 

d- “É só mesmo o que as pessoas falam. Porque não se tem outro caminho” 

(entrev. p.2); 

e- “os outros falam que o sol é amarelo, e eu tenho de aceitar aquilo, tenho de 

acreditar no que as pessoas me falam.” (entrev. p.3); 

f- “uma pessoa olha o vermelho e sente alguma coisa e me passa o que está 

sentindo quando vê essa cor. Então eu acho que as cores... não teria outro jeito 

de serem captadas” (entrev. p.12); 

g- tanto lhe falaram que o preto era parecido com azul escuro que ela aprendeu 

(entrev. p.13). 

 

9- Que as imagens para o cego são táteis e não visuais, ao afirmar que:  

a- tem a experiência de sentir o sol e de ter uma idéia dele por manusear jogos 

com formas de lua e sol, dessa forma, ela apreende imagens táteis, e não visuais 

(entrev. p.2); 

b- se teve um brinquedo de madeira ou de plástico representando uma estrela, 

sua imagem de estrela ficará condicionada àquele material, contorno e tamanho 

(entrev. p.3); 



c- imagina como se tocasse nas coisas (entrev. p.10); 

d- compreende algo que lê por uma imagem tátil que formou a partir de uma  

experiência vivida (entrev. p.10). 

10- Ter formado o conceito de sol por meio de experiências sensíveis e 

culturais, tais como: 

a- sentir o sol; 

b- enxergar a luz do sol; 

c- assimilar a idéia de sol, como uma bola de cor amarela, pelo fato de as 

pessoas dizerem que é assim, mesmo sem conseguir imaginar o que seja isso; 

d- manusear brinquedos com formato de sol (entrev. p.2). 

 

11- Ter formado a imagem (representação) de nuvem por meio da 

experiência cultural, ao afirmar que: 

a- “é só mesmo [pelo] o que as pessoas falam”, pelas associações feitas pelos 

videntes: “parece algodão”, “uma coisa mais leve”; 

b- “acho que [é só] pelas palavras” (entrev p. 2-5). 

 

12- Ter formado o conceito de lua por meio da experiência sensível com 

brinquedos e pela experiência cultural, ao afirmar que: 

a- tinha um brinquedo com formato de lua; 

fazia imagens, segundo as associações feitas pelos videntes, por exemplo, a de 

que a lua cheia parece um queijo (entrev. p.2). 

 

13- Acreditar que, na falta de um sentido, deve haver alguma forma de 

compensação, ao explicar que: 

a- quando não se tem um sentido – no caso do cego, a visão – então procura-se 

captar o mundo pelos outros sentidos. Tem-se que tentar compensar de alguma 

forma – pelo tato, por exemplo, como na utilização de uma estrela de plástico para 

representar a estrela que o vidente percebe; ou pela audição e pelo tato, como na 

formação da imagem do mar. (entrev. p.3-6). 

 



14- Convicção de que há conceitos que são secundários, acessórios para o 

cego, exemplificando que:  

a- beleza e feiúra são conceitos dados pelos que enxergam; 

b- não se lembra da cor da lua, sobre a qual já ouviu falar; 

c- não é importante saber que o sol é amarelo ou que a lua está cheia (entrev. 

p.3). 

 

15- Ter formado a imagem de estrela pela experiência com um brinquedo 

representativo de estrela, ao contar que: 

a- teve um brinquedo de plástico com o formato de estrela (entrev. p.3). 

 

16- Convicção de que o que importa para o cego é a experiência tátil, mesmo 

que seja a experiência de um objeto de caráter representativo, ao explicar 

que: 

a- é “porque ela é uma experiência concreta”; 

b- as experiências abstratas, como a cor do sol, da lua ou da nuvem, “não ficam 

muito”. Ela pode até decorar e um dia esquecer. 

c- aquilo que é concreto, que se toca, que fica marcado pelos outros sentidos, 

nunca se esquece (entrev. p.4). 

 

17- Captar as coisas mais pelo tato do que pelos demais sentidos, ao afirmar 

que: 

a- as informações que recebe do mundo externo, capta mais pelo tato (entrev. 

p.5); 

b- pela gustação é difícil (entrev. p.5); 

c- certas coisas não são passíveis de serem captadas pela audição (entrev. p.5); 

d- nem pelo olfato  (entrev. p.5); 

e- tem de tocar as coisas para captá-las (entrev. p.7); 

f- “sem ser uma coisa tátil é difícil” (entrev. p.7); 

g- o tato é a coisa mais próxima; que a coloca em contato direto (entrev. p.12); 

h- tem mais sensibilidade no tato (entrev. p.12-13). 



 

18-  Ter formado o conceito de mar pela experiência tátil e auditiva 

explicando que: 

a- ouve o mar, além de sentir as ondas... a água; 

b- sente a temperatura da água; 

c- pode observar o mar só pelo barulho: o barulho mais forte, a maré mais alta; se 

o barulho aumenta muito, sabe que está vindo uma onda mais forte arrebentando. 

(entrev. p.6) 

 

19- Ter formado conceitos de cores, ainda que os considere extremamente 

abstratos, ao definir critérios e relações feitas pelos videntes, tais como:  

a- “o vermelho é super forte, o roxo é mais ou menos e o verde é o mais fraco dos 

três” (entrev. p.6); 

b- a associação entre o verde e as plantas, entre o vermelho e o sangue; pelas 

informações que recebeu dos videntes (entrev. p.6); 

c- conceitos científicos aprendidos na escola, como o fato de a clorofila ter 

relação com a cor verde das plantas (entrev. p.6); 

d- o fato de quem não enxerga associar cores com símbolos: vermelho – sangue, 

violência - guerra; roxo – “é bem forte também” (entrev. p.11); 

e- são imagens inconscientes e intuídas para quem não enxerga e passadas 

pelos que enxergam (entrev. p.11); 

f- as nuances de cores “como se fosse uma coisa gradativa”: do vermelho ao 

laranja; do rosa ao salmão (entrev. p.13-14). 

 

20- Consciência do conceito de sangue pela experiência tátil e por algo 

aprendido, referindo-se a: 

a- algo que escorre; 

b- algo que mancha e suja (entrev.p.6). 

 

21-  Acreditar que na falta da visão algumas experiências ficam mais 

restritas, ao dizer que:  



a- quando não se captam as coisas pela visão, elas têm de estar, não mais 

próximas, mas mais tangíveis; 

b- “quando você não enxerga, ao ler um livro, não vai poder ter um contato com 

as figuras as quais dariam outra visão de mundo. Só vai ter contato com o texto”; 

c- quando a criança ainda não fala, tem muito contato com as coisas à sua volta 

por meio da visão. Então, quem enxerga tem uma informação a mais (entrev. p.9). 

 

22- Perceber a dimensão do mar, como: 

a- algo difícil de definir; 

b- “uma coisa infinita mesmo porque se anda, anda, anda ’vê’ a água vindo e 

sente a água vindo e não acaba mesmo”; 

c- não consegue imaginar um fim para ele por ter tanta água; 

d- “uma escada que se entra está raso, e se vai entrando e a água vai subindo, 

vai subindo...”; 

e- “algo que é infinito pelo que as pessoas falam; uma imensidão mesmo” (entrev. 

p.5). 

 

23- Compreender imagem corporal, referindo-se: 

a- aos limites do corpo; 

b- à maneira como sente seu corpo (entrev. p.8). 

 

24- Ter consciência do próprio corpo, referindo-se: 

a- à ajuda da terapia ocupacional nesse processo, terapia esta que fez dos 6 

meses aos 8 anos de idade (entrev. p.8); 

b- ao fato de não lembrar dessa tomada de consciência do corpo, mas que se 

lembra do vibrador sobre o corpo, dos exercícios de equilíbrio e de amarrar o 

tênis(entrev. p.8); 

c- à lembrança de quando os exercícios eram difíceis e depois como foram 

ficando automáticos (entrev. p.8); 

d- ao fato de que ainda hoje está tomando consciência do seu corpo nas sessões 

de RPG ( Reorganização Postural Global) – das faces diferentes do corpo e de 



como elas são; de como as partes do corpo estão posicionadas em relação a ela e 

ao chão; de conseguir sentir o corpo sem tocá-lo (se o peso está bem distribuído, 

se o quadril está mais levantado de um lado) e saber como ele está e quais suas 

partes.” (entrev. p.9). 

 

25-  Que o cego, ao ler um livro, pode imaginar as coisas como se as 

estivesse tocando, a partir da vivência que já teve, ao exemplificar que: 

a- se alguém está lendo algo para ela sobre a Floresta Amazônica, imagina 

aquela floresta que existe em sua cabeça, como uma vez em que esteve em uma 

fazenda; ou relaciona com um documentário que já ouviu pela televisão (entrev. 

p.7); 

b- relaciona com a imagem tátil e olfativa que formou a partir de uma experiência 

vivida de, no caso da floresta, sentir o ar fresco, ou o silêncio, ou o cheiro do mato, 

ou o barulho dos animais (entrev. p.7-8). 

 

26- Necessidade de comparar a vivência do cego com a do vidente, ao 

referir-se: 

a- ao fato de que quem enxerga consegue visualizar as coisas, seus contornos, 

sem tocá-las; 

b- à idéia de que ela não poderia ter uma imagem igual à de quem enxerga; 

c- ao fato de que o vidente também sente o cheiro do mato, ouve o barulho dos 

animais, e que a diferença entre os cegos e os videntes é em relação ao aspecto 

visual; 

d- ao fato de que o vidente não terá a imagem tátil que ela tem (entrev. p. 7-8). 

 

27- Considerar que as imagens são formadas de acordo com as vivências, 

ao afirmar que: 

a- ela tem de tocar as coisas para captá-las, e quem enxerga não, e isso 

provavelmente vai fazer com que suas imagens sejam diferentes, pois formamos 

as imagens do mundo de acordo com nossa forma de existir (entrev. p. 8). 

 



28- Que seus conceitos de beleza e de feiúra não estão relacionados com o 

visual, mas, mais uma vez, às experiências táteis, auditivas, ao exemplificar 

que: 

a- a feiúra pode ser representada por um objeto áspero, ou desproporcional, ou 

talvez, não tem certeza, desagradável; 

b- para ela, a boneca “Moranguinho” é horrível, pois tem uma “cabeça enorme”, 

“um corpo super magrinho” e não fica em pé (entrev. p. 8). 

 

29- Ficar confusa e não compreender algumas convenções e coisas que são 

relativas para os videntes, por exemplo : 

a- a discordância entre os videntes, em relação a uma cor, como quando ouve 

uma pessoa falar que uma roupa é preta e outra dizer que é azul; 

b- ou quando uma pessoa diz que uma saia combina com uma blusa e outra 

pessoa diz que não; 

c- ou ainda, por ter aprendido que determinada cor combina com outra, confunde-

se quando alguém diz que depende dos tons. Então pensa que tem a ver com 

harmonia (entrev. p. 9). 

 

30- Relacionar sua “escolha” de um determinado canal perceptivo para 

captar o mundo à sua personalidade, ao afirmar que: 

a- é “porque eu, por exemplo, sou uma pessoa super lógica. Tudo tem que ter um 

porquê pra mim. Talvez, tocando as coisas, eu consiga ter uma visão lógica. Se eu 

toco uma pedra, tem de ser uma pedra; não pode ser uma esponja. Acho que isso 

me dá uma segurança maior.” (entrev. p. 10).



         4.1.5. Levantamento de significados do relato de Vânia 

 

Vânia mostrou 

 

1- Basear-se naquilo que as pessoas falam para saber como são as coisas, 

ao exemplificar que: 

a- “a minha mãe, ela fala muito de tudo” (entrev.p.1); 

b- não somente sua mãe, mas as pessoas em geral, sempre lhe deram muitas 

explicações (entrev. p.1); 

c- “ela [sua mãe] tenta explicar ao máximo como são [as coisas], 

detalhadamente” (entrev. p.1); 

d- as irmãs mais velhas a levavam para passear e davam-lhe muitas explicações, 

por exemplo, sobre uma flor, uma árvore etc. Ela acredita que lhe ensinaram muito 

(entrev. p.16). 

 

2- Ser curiosa, sempre perguntando para saber sobre o que as pessoas 

falam, ao afirmar : 

a- “Eu sou muito curiosa, pergunto muito” (entrev. p. 1); 

b- que quando era pequena perguntava sobre tudo: cores, formas, estrela, lua, 

balão (entrev. p.1); 

c- que pergunta sobre o que se passa na TV, quando a assiste (entrev. p.1); 

d- “Tudo eu queria saber nos mínimos detalhes” (entrev. p.1); 

e- que nas muitas vezes em que foi hospitalizada, ia aos outros quartos conversar 

e sempre perguntava: se o andar era muito alto, como era lá embaixo etc. (entrev. 

p.7); 

f- perguntar mais do que as crianças comuns (entrev. p.7). 

 

3- Conhecer as coisas pela apresentação concreta das mesmas, ao contar 

que: 

a- para ela saber sobre as coisas, sua mãe sempre as mostrava (os bichos, as 

formas etc.) e suas irmãs também (árvore, flor...) (entrev. p.1-2); 



b- pede que peguem sua mão e lhe mostrem como alguém faz algo (entrev. p.1-

2); 

c- quando quis muito saber como era um balão, e sua mãe achou que não seria 

possível lhe mostrar, seus amigos compraram folhas de papel e fizeram um junto 

com ela. Assim ela pôde conhecer um balão (entrev. p.1). 

 

4- Conhecer o sol pelo que as pessoas falam e pela experiência sensível, ao 

afirmar que: 

a- é redondo; 

b- é amarelo; 

c- “tem um monte de raios, um monte de pontas: umas mais curtas, outras mais 

compridas”; 

d- é quente (entrev. p.2). 

 

5- Conhecer a lua pelas aproximações e associações feitas pela mãe e pelo 

que imagina, ao exemplificar que:  

a- “a lua crescente tinha uma metade, mas era meio torta, meio parecendo uma 

banana”; 

b- “a lua cheia era bem grandona, bem redonda”; 

c- “de lua cheia vem a imagem de uma bola bem grande e uma luz nela meio 

azul, meio branca.” (entrev. p.2). 

 

6- Ter consciência de que, ao explicar, as pessoas usavam outros 

conceitos, pressupondo que ela os conhecesse, tais como: 

a- pontas, curto, comprido (sobre sol); 

b- metade, torta, redonda (sobre lua) (entrev.p.2). 

 

7- Que adquiria conceitos imaginando-os a partir das explicações que as 

pessoas lhe davam sobre as coisas, ao afirmar que: 

a- quando a mãe lhe falava de lua cheia como “bem grandona e bem redonda”, 

ficava fácil imaginá-la (entrev. p.2); 



b- imagina como são as cores vivas (entrev. p.1); 

c- fica imaginando a lua cheia como uma bola grande com uma luz (entrev.p.2); 

d- imaginava um professor, que as colegas chamavam de esquisito, como alguém 

barrigudo, meio gordo, não bonito e de óculos (entrev. p.5). 

 

8- Usar mais os conceitos passados pelas pessoas do que aqueles 

adquiridos por sua própria experiência perceptiva, ao citar que: 

a- sempre perguntou e pergunta muito sobre tudo para as pessoas que 

enxergam, a fim de conhecer as coisas (entrev. p.1); 

b- fica imaginando como são as cores vivas (etrev. p.1); 

c- o seu modo de conhecer o sol é saber que ele é redondo, que tem vários raios, 

pontas e  outras coisas que a mãe lhe explica (entrev.p.2); 

d- fica imaginando os barcos lá no “fundo” do mar e as pessoas surfando (entrev. 

p.3); 

e- só “vê” nuvem branca (entrev. p.3). 

 

9- Referir-se aos fenômenos imaginar e sonhar como similares, ao afirmar 

que: 

a- “é gostoso ficar imaginando. É gostoso sonhar. Quando a gente sonha, parece 

que no sonho a gente enxerga” (entrev. p.2); 

b- “é gostoso imaginar a praia, porque eu já fui na praia, já sei como é. Aí, no 

sonho, fica gostoso, fico imaginando aquele monte de água lá longe, todo mundo 

na areia, aqueles barcos lá no fundo. Fico só imaginando... eles pra lá e pra cá, 

aquelas pessoas surfando. É muito bonito sonhar assim...” (entrev. p.3); 

c- “no meu sonho dá pra imaginar bastante coisa.” (entrev. p.3). 

 

10-  Que em seus sonhos parece enxergar, ao afirmar que: 

a- “quando a gente sonha, parece que no sonho a gente enxerga. Não é vontade 

de enxergar, é diferente” (entrev. p.2); 

b- “nos sonhos existem as pessoas que, quando a gente encontra, parece que a 

gente ‘vê’ o rosto... os olhos, dá pra ver. Não dá pra ver nitidamente a cor. Dá pra 



ver uma parte mais escura dos olhos; dá pra ver o nariz que fica um pouquinho 

mais alto; dá pra ver o rosto e a boca.” (entrev. p.2-3). 

 

11-  Considerar que existe diferença entre o sonho do cego e o sonho do 

vidente ao dizer que: 

a- “a diferença é muito grande entre o seu sonho e o meu. No meu sonho dá pra 

imaginar bastante coisa, dá pra viver.” (entrev.p.3). 

 

12- Ser a audição um sentido importante para imaginar algo, ao contar que: 

a- “na praia havia uns pássaros. A gente vai escutando os pássaros e vai 

imaginando como eles estão ali voando...” (entrev. p.3). 

 

13- Ter formado a idéia de nuvem por meio de associações feitas pelas 

pessoas e por representações gráficas, explicando que: 

a- “só ‘vejo’ nuvem branca. Imagino nuvens bem branquinhas, mas não dá pra 

perceber se ela é cheia de água.”; 

b- “parece algodão”; 

c- é como se fosse “um monte de algodão”; “aquele ‘bolo’ de algodão redondo” só 

que “mais oval”; 

d- “não é tão perfeita, tão redondinha... é toda tortinha”; 

e- conheceu por meio dos desenhos em alto relevo (entrev.p.3). 

 

14- Ter formado a idéia de estrela por meio de representações, como: 

a- desenhos; 

b- brinquedo de plástico de cinco pontas (entrev. p.3). 

 

15- Não ter algumas informações sobre os conceitos tratados na entrevista, 

ao perguntar: 

a- se estrela tem cor; 

b- se estrela é redonda e não com cinco pontas como nos desenhos; 



c- se a cor da estrela é como a que as pessoas falam ser a cor da lua (entrev. p. 

3-4). 

 

16- Querer saber mais sobre o pouco conhecido (sem usar o referencial dos 

sentidos de que dispõe) dialogando com a entrevistadora, perguntando 

sobre dados visuais e interpretando suas respostas, tais como: 

a- “estrela vai ser de que cor ... não tem cor, tem?” (a pesquisadora explica); 

b- “é como se fosse do jeito que as pessoas falam da cor da lua? Um pouco mais 

azul. Porque a lua é mais branquinha, mais prateada. A estrela já é mais azul.”; 

c- “mas, na verdade, a estrela não é igual ao desenho de cinco pontas. Ela é 

redonda? Não dá nem pra saber se ela é redonda e se ela tem cinco pontas...” (a 

pesquisadora. explica); 

d- “mas bem diferente do sol porque ela é pequena...”; 

e- “mas vocês também imaginam, não é?” (entrev. p.3-4). 

 

17-  Que, além das explicações das pessoas, adquire o conhecimento sobre 

as coisas por sua imaginação, a partir do que já conhece, dos conceitos já 

formados, quando diz que: 

a- se não pode perguntar, por exemplo, sobre como é um rapaz que as colegas 

afirmam ser lindo, então fica imaginando, não se é bonito ou feio, mas “se é 

moreno, alto...”; 

b- ao ouvir as colegas chamarem um professor de esquisito, pensa que ele é 

“barrigudo, meio gordo, não bonito, baixo...” (entrev. p. 5). 

 

18- Acreditar naquilo que imagina, ao afirmar que: 

a- “os rapazes que são morenos têm a voz mais grave. Bom... isso é o que eu 

acho.” (entrev. p.5). 

 

19- Chamar de imaginação o conceito formado por algum tipo de experiência 

de um vidente, ou por esteriótipo, ao contar que: 



a- a voz grossa de um rapaz ao telefone lhe faz imaginar que é um moreno alto; 

que não deve ser muito gordo, nem muito magro (entrev. p.5); 

b- parece-lhe ”válido, quando uma criança pergunta, sempre tentar explicar com 

bastante detalhes e, se possível, mostrar tudo o que puder mostrar, pra criança ter 

mais idéias, pra criar aquilo na imaginação.” (entrev. p.9). 

 

20- Ter tomado consciência de si mesma no tempo da “escolinha”, ao saber 

como eram as outras crianças que não enxergavam em comparação com ela, 

lembrando que: 

a- perguntava às crianças que não enxergavam na “escolinha” como elas eram, 

se tomavam banho sozinhas, se a mãe lhes punha comida na boca e comparava-

se com elas: “a minha não põe. Ela me ensinou que tem que pegar a colher 

assim.” (entrev. p.6); 

b- na fase da “escolinha”, aprendeu que fazia as coisas e queria saber se as 

pessoas também faziam (entrev. p.6); 

c- a professora ensinava a conhecer as coisas e imaginar do seu próprio jeito, 

como, por exemplo, “pintar com o dedo e fazer arcos e dizer que era uma 

mangueira enrolada.” (entrev. p.6-7). 

 

21- Lembrar de ter conhecido a si mesma e descoberto seu próprio corpo nas 

aulas de expressão corporal e biodança, no início do ginásio, ao contar que: 

a- a professora falava: “põe o pé na frente, a mão no joelho, a mão no pescoço”; 

b- mas, nesse tempo, na verdade, acredita que já tinha esse tipo de 

conhecimento. Da própria descoberta não se lembra, pois era muito pequena; 

acredita ter sido no tempo em que ia ao hospital para as inúmeras cirurgias que 

fez , pois sua mãe buscava a cura de sua cegueira (entrev. p.7). 

 

22- Interesse por compreender o conceito de espelho, ao contar que: 

a- “a professora falou que os olhos da gente eram como espelho, pois a gente 

olha as coisas e a imagem vai pra dentro e volta como se fosse um espelho.”;  



b- as pessoas diziam: “espelho, você se olha e se vê.” E ela pensava: “como 

pode acontecer isso?”; 

c- fica se imaginando de frente para si mesma; 

d- fecha o olho, passa a mão no rosto e imagina como se estivesse de frente para 

si (entrev. p.8).. 

 

23-  Acreditar ser importante para a criança cega que a mãe lhe mostre tudo o 

que puder para que ela tenha idéia sobre as coisas, ao afirmar que:  

a- “é muito válido, quando uma criança perguntar, sempre tentar explicar com 

muitos detalhes para adquirir a idéia e aquilo na imaginação” (entrev. p.9); 

b- “quando alguém falar de girafa, se tiver um bichinho de brinquedo pra mostrar, 

é bom, pois aí a criança cega poderá saber que a girafa é bem grande e tem um 

pescoço bem grandão que vai até a árvore” (entrev. p.9); 

c- quando ela ouve alguma coisa, sabe mais ou menos do que se trata (entrev. 

p.9); 

d- “assim, quando a criança crescer, terá uma visão melhor do mundo” 

(entrev.10); 

e- imagina segundo os videntes lhe explicam (entrev. p.10); 

f- conheceu um peru de brinquedo e, quando conheceu um de verdade, achou 

parecido. “Mas foi tão bom conhecer o de verdade!” (Enterv. p.12). 

 

24- Convicção de que, quando alguém fala sobre algo, a criança cega é capaz 

de evocar a idéia sobre a coisa que já criou na imaginação, a partir da 

experiência vivida ou passada a ela por alguém, ao afirmar que: 

a- quando alguém fala sobre uma girafa, por exemplo, a criança fica imaginando 

e sabe do que se trata (entrev. p.9); 

b- a criança é capaz de fixar a imagem de um animal (entrev. p.11). 

 

25- Considerar interessante para o cego o desenho em relevo, ao contar que: 

a- uma amiga desenhava e ela manuseava o desenho achando gostoso poder 

descobrir o que ele representava (entrev. p.10); 



b- se entra em contato com um desenho pela primeira vez, por exemplo o um 

desenho de cavalo, consegue saber o que ele representa porque sabe como é um 

cavalo, pois alguém já lhe explicou que tem rabo e patas grandes e é capaz de 

imaginar como lhe foi explicado (entrev. p.10); 

c- o reconhecimento não é imediato; por exemplo em relação ao desenho do 

cavalo: “não vem logo a imagem de um cavalo na minha mente, demora um 

pouco, até eu ficar, passar a mão pra eu lembrar do cavalo que a pessoa, um dia, 

há muito tempo, já me explicou.” (entrev. p.10); 

d- tentar identificar o desenho é um “joguinho gostoso” (entrev. p.11); 

e- é fácil identificar casa porque as pessoas explicam as “voltinhas do telhado, a 

porta,(...) a janelinha” (entrev. p.11); 

f- é possível diferenciar um desenho de casa de um de “igrejinha” pela cruz no 

alto; também reconhece  a cruz por ser desenhada como se fossem duas 

madeiras – “uma comprida e outra, não no meio, um pouco mais acima e mais 

curta” (entrev. p.11); 

g- “é bom quando tem bichos bem parecidos que confundem um pouco porque 

nunca mais se esquece.” (entrev. p.11). 

 

26- Importância atribuída à experiência visual ao: 

a- acreditar ser importante para a criança cega que a mãe lhe mostre tudo o que 

puder para que ela tenha idéia sobre as coisas (entrev. p.10); 

b- imaginar “do jeito que a pessoa explicou” (entrev. p.10); 

c- afirmar que sabe como é um cavalo, “pois alguém lhe explicou” (entrev. p.11); 

d- lembrar-se do cavalo que “um dia alguém lhe explicou” (entrev. p.11); 

e- ser fácil identificar o desenho de uma casa porque “as pessoas explicam”; 

(Entrev. p.11) 

f- ser gostoso poder descobrir o desenho que uma amiga fazia (entrev. p.11). 

 

27-  Serem os outros sentidos, que não a visão, super importantes para o 

cego, ao afirmar que: 



a- o cego usa muito a audição e o olfato, pois são sentidos que o ajudam a se 

localizar (entrev. p.12); 

b- na rua, principalmente, localiza-se muito pela audição (entrev.p.12); 

c- quando trabalhava em um escritório, descobriu um jeito eficiente de achá-lo, 

pois ele ficava entre uma serralharia e uma farmácia – “ia pelo cheiro da farmácia, 

voltava um pouquinho pra esquerda e achava a porta do escritório” (entrev. p.12); 

d- sabe o ponto de ônibus onde deve descer por causa de algumas lombadas, 

alguns buracos, a distância de uma lombada até o ponto, e também pela 

seqüência de acontecimentos: “passou uma lombada, uma pessoa deu sinal, veio 

outra lombada, o ônibus anda, anda e pára. A pessoa desce, vem outra lombada, 

anda, anda, anda, anda, outra lombada.” (entrev.p.13); 

e- “prestar atenção numa curva, sentir o ônibus subindo ou descendo, tudo é uma 

dica” (entrev. p.13); 

f- é possível diferenciar quando o ônibus está passando em um túnel, quando 

entra e quando sai, pois o barulho é diferente – “quando está fora faz um barulho 

que quase não dá pra ouvir e quando entra no túnel fica mais oco, mais grave, 

mais alto, junto com o barulho dos outros carros e ônibus. Parece que está 

passando num lugar fechado, sem janela.” (entrev. p.13-14). 

 

28- Ter percebido a diferença entre meninos e meninas quando criança, ao 

indicar que:  

a- percebia a diferença pela voz e pelo cabelo, geralmente mais curto nos 

meninos, mas sabia que existiam outras diferenças além dessas, sem saber 

exatamente quais eram (entrev. p.14); 

b- não conhecia a diferença genital, só foi saber algo a esse respeito na 5ª série, 

em uma aula de ciências, quando a professora levou um modelo, em alto relevo, 

do órgão masculino . A situação pareceu-lhe absurda, pois ninguém nunca havia 

tocado nesse assunto (entrev. p.15); 

c- tinha curiosidade, mas não perguntava porque sua mãe não iria lhe responder. 

Tinha vergonha (entrev. p.16); 



d- sabia que havia diferença; exemplifica sua curiosidade com a questão 

colocada pela personagem de um filme a que havia assistido, uma menina que 

pergunta para sua mãe : “mamãe, por que eu não posso fazer xixi no meio da 

folha de bananeira igual a ele (um menino)? Ela: porque você é menina, é 

diferente”.  Depois que aprende a diferença entende a resposta da mãe, 

personagem do filme, – “e depois que aprende sabe porque ele faz xixi na folha de 

bananeira e a gente não” (entrev. p.15); 

e- por um tempo se perguntou como o menino fazia xixi em pé e não molhava a 

roupa (entrev. p.16). 

 

29-Sempre ter perguntado muito para aprender e ficar independente, ao  

contar que: 

a- entende que as perguntas que a criança cega faz e as respostas que recebe 

são muito importantes em sua vida, para que saiba o que está fazendo, sobre o 

que as pessoas estão falando e sobre o que está acontecendo. Dessa forma, 

“quando ele cresce... não precisa mais ficar fazendo umas perguntas... não 

precisa ficar assim tão atrasado no tempo (...) [para] não ficar desagradável (...) 

chato pra conversar.” (entrev. p.16-17). 



    4.2. Unidades de significados que emergiram dos relatos 

  4.2.1. Unidades de significados do relato de Saulo 

            

              
SIGNIFICADOS 

       SITUAÇÕES DE 
REFERÊNCIA 

1- Distinção entre o mundo da criança e 

o do adulto - 

 

a- a eficácia e a ingenuidade astuciosa 

da criança; curiosidade do querer saber; 

atitude de não se travar e de intuir (Lev. 

Sign. 1); 

b- a relação criança-mundo – o tato 

indicando temperatura e toque nos 

contatos com pessoas e objetos do dia-

a-dia; o olfato indicando o cheiro das 

coisas que são familiares como o peito 

da mãe, a comida de manhã, a casa e 

as pessoas que a freqüentam (Lev. Sign. 

6); 

c- a dinâmica e as relações 

inconscientes da criança em que a 

próxima experiência é mais importante 

que a anterior (Lev. Sign. 10); 

d- a consciência de estar falando da 

experiência de criança como adulto, cuja 

curiosidade é especulativa, interrogativa, 

dedutiva (Lev. Sign. 16). 

 

 



2- Diferenças entre o cego de nascença 

e o vidente, especialmente na fase 

infantil - 

 

a- quando a pessoa não tem visão física 

nenhuma do mundo, torna-se 

diferenciada na maneira de captar esse 

mundo (Lev. Sign. 3); 

b-  aquele que enxerga vê aquilo que 

não pode pegar; conta com a visão para 

norteá-lo, enquanto que o cego conta 

com a audição, o tato e o olfato (Lev. 

Sign. 4); 

c- a visão fornece a informação global e 

o cego tem de fazer uma descrição em 

câmera lenta, em uma consciência 

linear, reunindo detalhes (Lev. Sign. 19). 

 

 

3- Importância dos sentidos na relação 

homem/mundo - 

 

a- a visão e a audição como os 

primeiros sentidos que alertam para o 

mundo de forma mais complexa (Lev. 

Sign. 5); 

b- o tato como o sentido de apreensão 

direta da temperatura e do toque no 

contato com pessoas e objetos do dia-a-

dia (Lev. Sign. 5 e 6); 

c- o olfato como sendo predominante na 

criança e tendo estreita relação com o 

que é familiar – o cheiro da mãe, da 

comida de manhã, da casa e das 

pessoas que a freqüentam (Lev. Sign. 5 

e 6). 



 

 

4- Possibilidade do ser humano de 

captar o mundo e adquirir conhecimento 

mesmo sem o sentido da visão - 

 

a- conhecer seu próprio pé e sua 

própria nuca sem olhar para eles; tocar 

para saber da existência das coisas, 

pois, quando criança, pegava no corpo 

para senti-lo; sentia ao mesmo tempo a 

mão no joelho e o joelho na mão e, 

quando tirava a mão, o joelho deixava de 

existir (Lev. Sign. 2 e 9); 

b-  a própria experiência de vida de 

cego de nascença, que ainda assim teve 

um desenvolvimento normal (Lev. Sign. 

3b – 7 e 11); 

c- a existência de um repertório inicial 

do qual se dispõe ao nascer – cultura, 

linguagem, família, poder aquisitivo – 

bases do contexto no qual se vem ao 

mundo (Lev. Sign. 3a); 

d- a importância dos outros sentidos – 

audição, tato, olfato – na relação com o 

mundo (Lev. Sign. 5 e 6); 

e- a percepção do outro pela voz – 

amedrontado, feliz, ansioso, excitado, 

relaxado etc (Lev. Sign. 20). 

 

 

5- Aquisição de conceitos a partir da a- lua está associada à noite e ao mais 



experiência perceptiva, da conotação 

afetiva, das explicações, das metáforas 

e do refrão do inconsciente coletivo que 

se aprende antes mesmo de ver - 

 

frio; à solidão, porque a noite é sempre 

mais solitária do que o dia que, ao 

contrário, estava associado ao mais 

movimentado, barulhento, com mais 

ação e atividades (Lev. Sign. 15); 

b- nuvem está relacionada com a 

chuva, pois morava em uma capital 

nordestina e lá, “quando nubla, é pra 

chover”. Havia uma conotação 

engraçada e interessante quando 

diziam: “Tá bonito prá chover!”, pois no 

nordeste a chuva é sempre bem vinda e, 

por isso, bonita (Lev. Sign. 15); 

c- sol está relacionado com o dia, o 

calor sobre o corpo, estava ali à sua 

frente, pois esticava a mão e sentia; o 

calor que tomava conta da cidade de dia 

e ia embora à noite; não era só a 

irradiação de uma estrela a milhões de 

quilômetros, conforme o que aprendia na 

escola (Lev. Sign. 22). 

 

6- Aquisição da “consciência de si ” a 

partir da sexualidade  - 

 

a- o conhecimento da energia física do 

tocar, do prazer de se tocar, misturado 

com gosto e cheiro (Lev. Sign. 8) ; 

b- o que há de mais próximo 

energeticamente daquilo que se é (Lev. 

Sign. 8); 

c- uma coisa primitiva e gostosa  (Lev. 



Sign. 8); 

d- a necessidade que a pessoa cega 

tem de tocar para conhecer, sendo o tato 

um sentido que a coloca em contato com 

o corpo (Lev. Sign. 8). 

 

 

7- Importância da linguagem do adulto 

na infância do cego de nascença - 

 

a- teve pai e mãe falantes, sempre 

dispostos a dialogar e conversar, com 

grande domínio da língua e riqueza de 

vocabulário para explicar as coisas, o 

que aprendeu com eles (Lev. Sign. 12). 

 

 

8- Importância de pessoas estimulantes 

na vida da criança cega de nascença - 

 

a- teve pai e mãe falantes, sempre 

dispostos a dialogar e que 

demonstravam concretamente, por meio 

de metáforas, idéias aproximadas e 

estímulos especiais, os conceitos sobre 

as coisas (Lev. Sign. 13). 

 

 

9- Importância da introdução de recursos 

concretos acessíveis ao cego na sua 

aquisição de conceitos - 

 

a- para explicar lua, o pai colocou um 

queijo redondo, “abauladinho nas 

laterais”, em suas mãos e disse: “ é 

assim que ela aparece pra nós lá em 

cima (...) parece um queijo por cima da 

noite” (Lev. Sign.14); 



b- para explicar estrela, que não faz 

barulho, não tem cheiro e na qual não se 

pode tocar , usaram uma comparação 

com vários  pedacinhos de prata e lhe 

apresentaram ”uma mesa redonda cheia 

de moedas de tamanhos diferentes” e 

também uma estrela de plástico, para 

ele entender que as pontas significavam 

os raios que vêm até nós da figura 

formada no espaço (Lev. Sign. 14). 

 

 

10- Importância de relacionar 

experiências e a própria percepção de 

cego às demonstrações concretas e à 

linguagem explicativa ou metafórica do 

adulto para a formação de conceitos - 

 

a- sol, percebia que estava ali à sua 

frente, pois esticava a mão e sentia o 

calor sobre o corpo; percebia que aquele 

calor tomava conta da cidade de dia e ia 

embora à noite; não era só uma estrela a 

milhões de quilômetros como aprendia 

na escola (Lev. Sign. 22); 

b- refletia, indagava, deduzia e intuía 

sobre o que vivia e ouvia, por exemplo, 

nuvem e céu – “...se quando tinha 

nuvem, tava bonito pra chover, então 

nuvem era uma coisa bonita; (...) e como 

que a nuvem caía feito água?; (...) e 

como que o céu não derramava?; (...) e 

se sumia o sol, se sumia o calor de cima 

do corpo, então nuvem era algo que 

tampava o sol” (Lev. Sign. 21); 

c- dialogava e conversava com pais 

estimulantes, que demonstravam 



concretamente as coisas, usando 

também metáforas, idéias aproximadas 

e estímulos especiais como para explicar 

lua e estrela (Lev. Sign. 13 e 14). 

 

 

11- Consideração do conceito de 

espelho como não acessível na falta do 

sentido da visão - 

 

a- não fazia sentido; nunca usou; não 

servia para nada (Lev. Sign. 17). 

 

12- Formação da imagem de si mesmo 

dada pelo outro por meio do 

conhecimento do próprio corpo e do 

corpo do outro, na relação com o outro - 

 

a- a consciência de ter um corpo e o 

mundo ser uma megalópole de corpos 

diferentes, voz e cheiro das pessoas; 

campo vital da presença do outro (Lev. 

Sign. 18 a-b-c-d); 

b- a sexualidade como a energia física 

do tocar para conhecer, pois o tato é um 

sentido que coloca em contato com o 

corpo, o que há de mais próximo daquilo 

que se é e, portanto, como a primeira 

experiência na captação do mundo e das 

diferenças entre ele e o mundo para 

sentir, como ele mesmo diz, que “eu era 

uma coisa e o mundo era outra, muitas 

outras” (Lev. Sign. 8 a-b-c); 

c- a sexualidade como uma coisa 

primitiva e gostosa da relação entre as 

pessoas; o toque mais o cheiro revelado 

no costume nordestino expresso nas 

palavras “deixa eu te dar um cheiro”  

(Lev. Sign. 8 d). 



 

 

13- Importância da experiência vivida 

pelo cego pelos seus próprios caminhos 

perceptivos, para desenvolver seu 

próprio referencial - 

 

a- a experiência da pessoa cega ter de 

tocar para saber da existência das 

coisas, pois ouvir falar é muito abstrato, 

lembrando que, quando criança, pegava 

no corpo para senti-lo e que, ao tirar a 

mão, o mesmo deixava de existir (Lev. 

Sign. 9); 

b- a aquisição do conceito de sol ao 

sentir o calor do sol sobre seu corpo, e à 

própria percepção de que era um calor 

que tomava conta da cidade de dia e ia 

embora à noite (Lev. Sign. 22 b-c-d); 

c- a intuição de que teria de descobrir 

coisas por si mesmo (Lev. Sign. 23); 

d- as crianças cegas devem ter 

vivências conscientes, objetivas e 

naturais, especial mas não falsamente 

criadas (Lev. Sign. 34). 

 

 

14- Importância de unir a palavra a 

objetos representativos da realidade na 

formação de conceitos de coisas só 

acessíveis pela visão - 

 

a- animais não domésticos, como leão, 

foca, búfalo e elefante devem ser 

mostradas à criança cega de nascença 

por meio de miniaturas (Lev. Sign. 24); 

b- navio, por meio de brinquedo (Lev. 

Sign. 24); 

c- estrela, associada a muita descrição 

objetiva (Lev. Sign. 24). 

 



 

15- Consideração da falta de 

importância, e até do caráter folclórico e 

anti-didático para o cego de nascença, 

de coisas como desenho em relevo e 

fotografia, por serem referenciais visuais 

- 

 

a- o desenho não é passível de 

reconhecimento e distinção; os detalhes 

são pouco perceptíveis (Lev. Sign. 25); 

b- a experiência de fotografar seria 

como operar uma máquina por controle 

remoto; não há como entrar em contato 

com o que foi fotografado; não é 

possível ser o espectador da própria 

obra na hora de colher o flagrante ou na 

hora de usufruir; essa atividade  mitifica 

e cria intenções onde elas não existem e 

nem podem existir (Lev. Sign. 27); 

c- o cego que tem como referencial 

produções visuais ilude a si mesmo e 

cria nos outros ilusões, necessidades e 

empenho em produzir trabalhos que não 

levam a resultados significativos (Lev. 

Sign. 28). 

 

 

16- Consideração de que a escultura, 

como representação de algo 

tridimensionalmente construído, faz 

sentido para o cego de nascença - 

a- ela possibilita o conhecimento e a 

demonstração de detalhes como cabelo, 

testa, tipo e jeito do rosto, do nariz etc 

(Lev. Sign. 26). 

 

 

 

17- Consideração de que a formação de 

imagem, como representação mental, é 

dada pela experiência vivida - 

a- a experiência é vivida concretamente 

e depois suscitada mentalmente, pelo 

tato – “sinto o joelho na mão sem tocá-



 lo, pois posso imaginá-lo a partir de 

todas as vivências que tive em relação 

ao meu joelho e ao dos outros, sempre 

com ele na minha mão” (Lev. Sign. 29); 

b- o cego imagina por partes e as 

coisas só se fazem presentes no 

momento em que são tocadas ou 

lembradas; portanto, o que define 

imagem para quem não vê é o contorno 

que se é capaz de fazer das coisas, 

mesmo que seja um contorno mental e 

não espacial (Lev. Sign. 30). 

 

 

18- Consideração de que o cego tem a 

capacidade de formar conceitos gerais 

de algumas coisas e de outras não, e de 

que há certos objetos que são 

referenciais confiáveis, mesmo que 

destoem, na forma, dos outros 

elementos do grupo do qual são 

referência, mas que mantenham com 

eles identidade de função e estrutura - 

a- é capaz de formar conceito geral de 

cadeira , pois mesmo que o cego não 

tenha percebido todos os tipos 

existentes no mundo, ao sentar em um 

tipo desconhecido, saberá que se trata 

de cadeira (Lev. Sign. 31); 

b- não é capaz de formar conceitos 

gerais de cães e casas , pois se o 

referencial de cão pra o cego é um 

doberman, ele não poderá reconhecer 

um pincher como um cão, se este último 

não latir; uma oca e um chalé suíço 

também não são semelhantes para o 

cego (Lev. Sign. 31). 

 

 

19-  Consideração de que há coisas que a- a temperatura, a linguagem e o fato 



unem cegos e videntes, fazendo-os ser 

partes do mesmo universo de seres 

humanos, mesmo que a falta da visão 

implique maneiras diferentes de 

apreender o mundo - 

 

 

 

 

 

de, ao nascer, sermos todos cuidados, 

amamentados, trocados, acarinhados ou 

recusados (Lev. Sign. 32); 

b- as brincadeiras que desenvolvem a 

curiosidade e a capacidade de 

diferenciar as coisas, valendo aquilo que 

se tem para desenvolver (Lev. Sign. 

34c); 

c- as representações (nos sonhos) e os 

conhecimentos são iguais à realidade 

que se vive (Lev. Sign. 35 a /36). 

 

 

20-  Consideração de que a experiência 

do sonho, para o cego de nascença, é 

igual à experiência da realidade que ele 

vive quando acordado-  

   

 

a- são sensações e vivências táteis, 

olfativas, gustativas, auditivas (Lev. Sign. 

35); 

b- não há imagens visuais (Lev. Sign. 

36). 

 

 



 

     4.2.2. Unidades de significados do relato de Isabel 

 

                    
SIGNIFICADOS 

        SITUAÇÕES DE 
REFERÊNCIA 

1- Considerar que o cego forma 

conceitos que são acessíveis somente 

pela visão, por meio do referencial do 

vidente, de convenções, do 

conhecimento científico, de 

representações concretas e gráficas - 

 

a- “você vai pelo referencial do outro; 

tem de acreditar que o sol é amarelo e 

que se olhar pra cima vou vê-lo, pois 

enxergo claridade” (Lev. Sign. 2 a e b); 

b- “sobre o cometa de Halley sempre 

perguntei para os meus pais e amigos 

do que se tratava” (Lev. Sign. 2c); 

c- “arco-íris não dá pra ter noção, sei 

que tem sete cores e dá pra imaginar 

que é o reflexo do sol” (Lev. Sign. 2d); 

d- “conheço estrela pela representação 

gráfica – um desenho de cinco pontas, 

idéia que incorporei desde pequena e 

imagino o céu estrelado como várias 

pontinhas de luz” (Lev. Sign. 2e); 

e- “a lua eu imagino uma meia bola. Se 

está cheia é uma coisa cheia, quando 

está minguante, tá menorzinha. Pelas 

informações da escola, rádio e televisão, 

sei que a lua não tem luz própria, ela é 

iluminada pelo sol” (Lev. Sign. 2f e g); 

f- “o vermelho é uma coisa quente” 

(Lev. Sign. 2h). 

 

 

2- Considerar que seus conceitos a- “...não sei se consegui abstrair tudo 



provêm de como pode representar o 

que lhe é dito - 

 

exatamente como a lua é”(Lev. Sign. 2 e 

5); 

b- “estrela imaginava como várias 

pontinhas de luz no céu”; “arco-íris dá 

pra imaginar que é o reflexo do sol.” 

(Lev. Sign. 5). 

 

 

3- Formação dos conceitos de sol e 

lua também a partir do próprio 

referencial - 

 

a- sabe o que é sol, pois percebe uma 

luz muito forte como se houvesse várias 

lâmpadas sobre ela; sente um calor que 

bate em todo seu corpo e nos olhos e 

tem uma “sensação horrorosa” quando 

abre os olhos voltada para o sol (Lev. 

Sign. 3); 

b- sabe que a lua é iluminada, pois 

percebe claridade (Lev. Sign. 4). 

 

 

4- Diferença na formação da imagem 

do cego e do vidente - 

 

a- se enxergasse hoje e visse a lua, 

acredita que iria falar: “é mais do que eu 

imaginava; é um pouco diferente.” (Lev. 

Sign. 6). 

 

 

5- Sentimento aliado à sensação na 

experiência - 

 

a- a sensação da temperatura do sol 

como “legal e adorável” (Lev. Sign. 7). 

 

 

6- Considerar que o cego adquire 

conceitos e forma imagens por meio de 

a- “o sol é como uma ‘luzona’ que 

incomoda se olho com os olhos bem 



sensações da experiência vivida, de 

associações com vivências e 

conhecimentos anteriores e de 

informações que não têm 

correspondência com os sentidos de 

que dispõe - 

 

abertos. A sensação do sol eu adoro (...) 

O resto é meio teórico” (Lev. Sign. 8); 

b- a associação do vermelho com o 

fogo, já que dizem que o vermelho é 

uma cor quente (Lev. Sign. 9); 

c- para o cego o conceito de cor é 

teórico – pois não corresponde à sua 

experiência – e passível de analogias – 

vermelho como calor do fogo; branco 

como uma coisa clean, limpa; preto, 

escurão; faz uma idéia sua que não sabe 

como explicar. (Lev. Sign. 10) 

 

 

7- Compreensão da metáfora do 

espelho (como representação dos 

diferentes aspectos que ajudam a 

formar a noção do eu) como algo 

relativo a corpo e que envolve um outro 

- 

 

a- acredita estar relacionado à atividade 

paulatina da  criança olhar cada parte do 

corpo; sempre mexia muito em si mesma 

e no corpo dos adultos, comparando, e 

tem consciência de que sabia, de 

alguma forma, que aquele corpo era dela 

(Lev. Sign. 11 a-b-d-e-f-g). 

 

 

8- Ampliação da consciência de “eu” à 

identidade, considerando o 

espelhamento também na adolescência 

para formar a personalidade - 

 

a- a aquisição da consciência de “eu” 

como um processo que vai da infância à 

adolescência (Lev. Sign. 11c); 

b- existência de outros ídolos na 

adolescência nos quais vai se 

espelhando e formando a personalidade 

(Lev. Sign. 12). 

 



9- Conhecimento do corpo e da 

sexualidade - 

 

a- perceber o crescimento do próprio 

corpo, as descobertas do que fazer com 

ele e as mudanças da adolescência, 

como a menstruação e o uso do sutiã 

(Lev. Sign. 13d e e). 

b- descobertas pelo que os adultos e 

pessoas da mesma idade passavam 

(Lev. Sign. 13g); 

c- ficar assustada ao conhecer o corpo 

do adulto (Lev. Sign. 13a); 

d- adquirir conhecimento sobre a “coisa 

sexual” pela irmã ou pessoas de fora, 

pois a relação com a mãe sobre esse 

assunto era mais reprimida (Lev. Sign. 

13b e c). 

 

10- Consciência sobre a imposição ao 

cego do referencial do vidente na 

formação de imagens e na aquisição de 

conceitos - 

 

a- as pessoas pegam na sua mão sem 

deixá-la experimentar com seu próprio 

referencial; as pessoas subestimam a 

capacidade do cego para formar 

imagens; primeiro deixou-se levar pelo 

referencial do outro, mas depois 

percebeu que o seu era o mais 

importante e hoje está conseguindo 

resgatá-lo (Lev. Sign. 14). 

 

 

11- Convicção de que o desenho em 

relevo para o cego tem validade, mas  

não é espontâneo; é uma linguagem a 

ser aprendida - 

a- com o tempo passou a entender o 

desenho geométrico com perspectiva e a 

projeção (tridimensional no plano), o que 

acabou se acrescentando ao seu 



 aprendizado  (Lev. Sign. 15d); 

b- os desenhos figurativos simples 

fazem sentido, mas quando se tornam 

mais complexos e detalhados, não são 

passíveis de entendimento (Lev. Sign. 

15f); 

c- na primeira vez não entende, na 

verdade acostuma-se com a 

representação gráfica do vidente e a 

incorpora (Lev. Sign. 15g e h). 

 

 

12- Considerar que o sonho é um 

pouco mais que a realidade - 

 

 

a- as imagens se formam como se 

estivesse tocando as coisas, na verdade 

as sente (Lev. Sign. 16 a); 

b- “vê” as características que sente das 

coisas quando as toca (Lev. Sign. 16e); 

c- é como se estivesse tocando as 

coisas, só que com os olhos (Lev. Sign. 

16f); 

d- não há cor porque ela nunca 

enxergou, mas ela não diria que é 

transparente (Lev. Sign. 16d); 

e- algo intermediário entre o ver e o 

tocar; um pouco mais que sensação só; 

“é uma visão meio diferente” (Lev. Sign. 

16h e i); 

f- “é mais global, não fantasioso.” (Lev. 

Sign. 16b). 

 

 



 



 

   4.2.3. Unidades de significados do relato de Rui           

 

                   
SIGNIFICADOS 

       SITUAÇÕES DE 
REFERÊNCIA 

1- Ênfase na sua praticidade para 

formar imagem das coisas - 

 

a- a formação de imagem das coisas 

quando lhe interessa, são importantes e 

necessárias (Lev. Sign. 2). 

 

2- Concepção de imagem como idéia 

da “coisa” - 

 

a- ao ler uma poesia sobre a luz do sol 

ou da lua, formava uma idéia sobre 

ambos (Lev. Sign. 4); 

b- ao passar a mão em um carro, 

montava a idéia do que havia tateado 

(Lev. Sign. 4); 

c- ao passar a mão no rosto de uma 

pessoa, consegue formar uma idéia dele 

(Lev. Sign. 4). 

 

 

3- Diferença na concepção de imagem 

pelo cego e pelo vidente - 

 

a- considerar imagem como o aspecto 

físico da “coisa” e que as pessoas que 

enxergam pensam que sem visão não 

se pode formar imagem (Lev. Sign. 6). 

 

 

4- Confusão na definição de imagem – 

ora como representação mental, ora 

como idéia (conceito) - 

 

a- imagem como o aspecto físico da 

“coisa” – no começo não fazia imagem 

de sol porque o que importava é “que 

ele aquecia, era gostoso e confortável” 

(Lev. Sign. 7); 



b- imagem como idéia sobre a“coisa” 

(Lev. Sign. 4). 

c- imagem como fotografia mental, 

formada não só com idéias, mas com 

coisas palpáveis (Lev. Sign. 5c). 

 

 

5- Formação de imagem/conceito a 

partir da experiência sensível, de 

descrições, explicações, de material 

adaptado, de informações científicas e 

de conceitos já assimilados - 

 

a- passar a mão e rememorar, 

montando a imagem: uma “fotografia 

mental” formada não só com idéias, mas 

com coisas palpáveis (Lev. Sign. 5); 

b- pedir a uma pessoa que descreva 

como ela é, além de tocá-la e, assim, 

construir sua imagem (Lev. Sign. 8); 

c- formar o conceito de sol sentindo o 

calor e achando “gostoso e confortável”; 

lendo uma poesia que se referia à luz do 

sol; recebendo informações de alguém 

(Lev. Sign. 9); 

d- conceito de lua adquirido lendo uma 

poesia que se referia à luz da lua; por 

informações; tomando como certo as 

informações fornecidas pela maioria das 

pessoas (Lev. Sign. 10); 

e- possibilidade de formar uma imagem 

física mesmo sem o tato, ou uma 

descrição detalhada, como quando lê 

um livro e capta a personalidade do 

personagem, formando assim o conceito 

de coisas não palpáveis (Lev. Sign. 15); 

f- conceito de nuvem adquirido por um 



desenho em relevo de uma cartilha 

(Lev. Sign. 16); 

g- conceito de montanha ao ouvir uma 

descrição; fazendo associações e 

comparações com conhecimentos já 

assimilados (Lev. Sign. 17); 

 

 

6- Aquisição de conceito por meio de 

recursos próprios e científicos-  

 

a- conceito de espelho, a princípio, 

como uma peça física sem importância 

para ele e, posteriormente, ao estudar 

Física, aprendeu o conceito de reflexão 

da luz e ficava imaginando, ao 

movimentar pedaços de espelho, como 

estaria aparecendo e como seria sua 

imagem (Lev. Sign, 20); 

b- formação da imagem do próprio 

corpo se apalpando e ao executar uma 

atividade, na escola, de tirar a roupa de 

uma boneca (Lev. Sign. 21). 

 

 

7- Convicção de que, para o cego, a 

formação de imagens é um processo 

rápido, que vai se completando - 

 

a- ao pegar no braço da pesquisadora, 

dimensiona sua altura, mas não 

conhece o rosto dela porque não o 

tocou; então, para ele, a pesquisadora 

“tem altura, mas não tem rosto” (Lev. 

Sign. 11). 

 

 

8- Acreditar ser mais fácil para o cego a- quando “dá pra por a mão”, é mais 



formar conceitos de coisas palpáveis - 

 

real, pois o conceito se forma não só 

com idéias, mas com coisas palpáveis 

(Lev. Sign. 12). 

 

 

9- Acreditar que o fato de falar sobre 

algo suscita a imagem - 

 

 

a- ao falar sobre a esposa lembra-se da 

imagem dela; é como uma fotografia 

mental (Lev. Sign. 13). 

 

 

10- Considerar os conceitos formados 

pela criança sempre mutáveis - 

 

a- as idéias físicas até hoje são 

mutáveis para ele; absorve novas 

informações e remodela as que já 

possui (Lev. Sign. 18). 

 

 

11- Ocultar a própria experiência na 

aquisição de conceitos - 

 

a- fazer referência somente a pontos de 

vista das pessoas comuns, livros e 

filmes (Lev. Sign. 19). 

 

 

12- Valorizar mais a personalidade do 

que a aparência física – entendida como 

algo fútil e socialmente valorizado - 

 

a- dar mais ênfase à sua personalidade 

do que à imagem do seu corpo (Lev. 

Sign. 22). 

 

 

13- Entender imagem como aparência 

física – algo fútil e socialmente 

valorizado – e não como representação 

mental - 

 

a- considera sua personalidade mais 

importante do que a sua imagem, e 

irrelevante o defeito na pálpebra inferior 

(Lev. Sign. 23 a-b-c-d); 

b- preocupação com o que o defeito 



físico possa representar para as 

pessoas e com a expressão do 

psicológico que esse defeito possa 

assumir (Lev. Sign. 23e); 

c- na fase dos 14 aos 15 anos, 

preocupava-se com sua imagem por 

achar que deveria ter mais músculos, ou 

por achar que  estaria barrigudo (Lev. 

Sign. 23f). 

 

 

14- Consciência do próprio corpo pelo 

seu referencial e pelo referencial do 

outro - 

 

 

a- conhecimento do defeito na pálpebra 

inferior do seu olho e de que isso era 

importante para as pessoas (Lev. Sign. 

24 a – e); 

b-  conhecimento do próprio corpo, 

de seu crescimento e modificações por 

meio da apalpação (Lev. Sign. 24b-c-d). 

 

 

15-  Consciência de “eu” a- a percepção de que “eu era eu, com 

uma personalidade, uma vontade e 

uma necessidade (Lev. Sign. 25 a); 

b- os seus oito anos, coincidindo com a 

morte de seu pai, quando passa a se 

perguntar sobre o futuro e sobre o que 

ele era e sobre o que as outras pessoas 

eram (Lev. Sign. 25b-d-e-f-g-h-l); 

c- a percepção de coisas que eram 

suas e as que estavam fora dele (Lev. 

Sign. 25k). 



 

16-  A experiência do sonho ora 

condizente com a realidade que vive, 

ora diferente dela -  

 

a- sonha como se estivesse vivendo 

uma história, participando dela, 

tateando, ouvindo e sentindo as coisas 

como se estivesse vivendo o seu dia-a-

dia em estado de vigília (Lev. Sign. 26 

a); 

b- nos sonhos ele tem a sensação de 

ver, mesmo sem saber o que é ver – 

tem a impressão de que as informações 

lhe chegam pela visão. (Lev. Sign. 26b). 

 

 

17-  Convicção de que faz sentido para o 

cego o desenho de formas geométricas 

em relevo , mas que outros tipos de 

desenhos são difíceis de serem 

compreendidos - 

 

 

a- ao explicar que “o quadrado é 

quadrado, quando se põe a mão, 

quando se forma o quadrado na mão ou 

quando se rabisca um quadrado. Ele 

não é abstrato” (Lev. Sign. 28 a); 

b- “se ouvir uma história, o deficiente 

abstrai, mas se passar a mão em algo 

desenhado, aí fica mais complicado” 

(Lev. Sign. 27 a-b); 

c- o cego administra a situação 

acostumando-se com o desenho 

convencional que lhe é apresentado 

pelo vidente (Lev. Sign. 27c). 

 

 

18-  Ter o cego um “senso de 

percepção” diferenciado do vidente - 

 

a- possui noção espacial , 

provavelmente em função da audição, 

mas, mesmo sem ouvir nenhum som, 



continua tendo essa noção. É uma 

percepção abstrata difícil de ser 

explicada – tem a percepção da sala 

quadrada mesmo sem se levantar e, 

mesmo sem tocar, percebe possíveis 

barreiras e então começa a desenhar 

mentalmente o ambiente; tem a noção 

de que existem anteparos, barreiras 

(Lev. Sign. 29 a-c-d- f-g); 

b- o cego que perde a visão em uma 

fase tardia da vida, pode desenvolver, 

embora em nível menor, essa 

sensibilidade espacial, é uma questão 

de exercitar essa capacidade (Lev. Sign. 

29 b-e-h e 30 a); 

c- essa percepção deve-se, segundo o 

entrevistado, a um sexto sentido, à 

audição, à sensação muscular (Lev. 

Sign. 31). 

 

 

19-  Consciência da importância da 

capacidade perceptiva no cego em 

contrapartida ao desconhecimento do 

profissional que o atende em relação a 

essa capacidade - 

a- contou que andava de bicicleta e 

skate na rua, a um psicólogo do serviço 

de reabilitação, e este lhe disse para 

não fazê-lo, pois devia ter consciência 

de que era deficiente visual. Na época 

“ficou bravo”, mas hoje compreende que 

o profissional não tinha noção do que é 

essa percepção (Lev. Sign. 32). 

 

 



20-  Reconhecer a importância do uso 

da bengala para o cego - 

a- mesmo que tenha uma percepção 

muito aguçada, não nota todos os 

buracos que existem no chão, daí a 

importância do uso da bengala (Lev. 

Sign. 33). 

 

 

21- Considerar o esporte muito 

importante para o cego - 

a- condição de manter viva essa 

percepção que é quase vital para o 

deficiente visual (Lev. Sign. 34). 

                                                                   

 

 

 



 

    4.2.4. Unidades de significados do relato de Rita 

 

               
SIGNIFICADOS 

       SITUAÇÕES DE 
REFERÊNCIA 

1- Acreditar que o processo de 

formação de conceitos começa desde o 

nascimento, nos primeiros anos de vida- 

 

a- difícil de se lembrar por ser algo que 

começa desde que se nasce, pois 

desde aí estamos em contato com o 

mundo e “vamos adquirindo conceitos, 

idéias do que é o mundo e do que são 

os sentimentos” (Lev. Sign. 1); 

b- suas primeiras lembranças em 

relação à formação desses conceitos 

vêm do tempo “do prezinho, ou um 

pouco antes, em torno dos 4 ou5 anos.” 

(Lev. Sign. 4). 

 

 

2- Acreditar que a formação de 

conceitos se dá no contato com o 

mundo, a partir do que as pessoas 

passam culturalmente por meio de 

objetos, idéias e sentimentos - 

 

a- o cego está em contato com o 

mundo e vai adquirindo conceitos – 

idéias do que é o mundo e do que são 

os sentimentos – pelo que as pessoas 

passam – idéias como as de que a lua e 

o sol são como uma bola; que o sol é 

amarelo; que a lua quando está cheia 

parece um queijo; que a nuvem parece 

algodão; que algo é feio ou bonito (Lev. 

Sign. 2 e 3a); 

b- “se você não tem um sentido, no 

caso a visão, vai procurar captar o 

mundo pelos outros sentidos que tem” 



(Lev. Sign. 3c); 

c-  relacionava o objeto “caju” com a 

figura, com a idéia e com a imagem 

(Lev. Sign. 3b e 5d); 

d- entre os 4 e 5 anos de idade, fazia 

modelagem de peixe com olhos, boca e 

nariz; na alfabetização brincava com 

figuras cujos nomes vinham escrito em 

braille; tinha brinquedos que 

apresentavam os contornos das coisas 

e, assim, ela imaginava formas 

geométricas, pessoas, animais (Lev. 

Sign. 5 e 6); 

e- formação do conceito de número ao 

brincar de manipular os “Blocos 

Lógicos”, pois “era um monte de 

quadradinhos que você tinha que fazer 

a equivalência [com as unidades]”; (Lev. 

Sign. 7); 

f- formação do conceito de sol ao 

senti-lo; ao enxergar sua luz, pois a 

entrevistada é capaz de perceber 

claridade; por meio de brinquedos em 

forma de sol; ao assimilar a idéia 

passada pelas pessoas de uma bola 

amarela, mesmo sem conseguir 

imaginar o que seja (Lev. Sign. 10); 

g- formação do conceito de lua por 

meio de um brinquedo em forma de lua 

e pelo que as pessoas falavam e as 

associações que faziam – “parece um 



queijo” (Lev. Sign. 12); 

h- formação do conceito de mar 

ouvindo o barulho mais forte ou mais 

fraco, conforme a maré e a 

arrebentação das ondas ; sentindo a 

temperatura da água e molhando-se 

com ela; e a noção de sua dimensão 

como algo difícil de definir, mas como 

uma coisa infinita por ele “ter tanta 

água” e “porque se anda, anda, sente a 

água vindo e não acaba mesmo”; “se 

entra no raso e a água vai subindo... é 

infinito, como as pessoas falam” (Lev. 

Sign. 18 e 22); 

i- formação do conceito de sangue 

pela experiência tátil de algo que 

escorre e por ter aprendido que é algo 

que suja e mancha (Lev. Sign. 20); 

j- formação dos conceitos de beleza e 

feiúra pela vivência de algo áspero, 

desproporcional ou desagradável; ela 

considera uma determinada boneca 

horrível porque tem “uma cabeça 

enorme e um corpo tão magrinho que 

nem parava em pé.” (Lev. Sign. 28). 

 

 

3- Acreditar que a formação de imagem 

se dá pelo contexto cultural, pela própria 

experiência sensível-perceptiva e por 

objetos semelhantes à “coisa” - 

a- formação da imagem de nuvem  

pelas associações que as pessoas 

faziam, dizendo que parecia algodão, 

uma coisa bem leve (Lev. Sign. 11); 



 b- formação da imagem de estrela pela 

experiência com um brinquedo de 

plástico no formato da representação 

visual de estrela (Lev. Sign. 15); 

c- ao ler um livro, imagina as coisas às 

quais ele se refere a partir das 

experiências já vividas, como se fosse 

tocá-las (Lev. Sign. 25). 

 

4- Considerar que os conceitos de 

coisas que não podem ser tocadas pelo 

cego são formados pela experiência e 

descrição das pessoas que enxergam e 

por meio de objetos semelhantes à 

“coisa” - 

 

a- as pessoas falam, por exemplo, que o 

sol é uma bola e é amarelo, que a lua 

está cheia ou que parece um queijo, que 

a nuvem parece algodão (Lev. Sign. 8); 

b-“As pessoas falam, mas não há como 

tocar a nuvem e saber”; “É só o que as 

pessoas falam. Porque não se tem outro 

caminho”; “...eu tenho de aceitar aquilo. 

Tenho de acreditar no que as pessoas 

falam.” (Lev. Sign. 8). 

 

 

5- Acreditar que as imagens para o 

cego são táteis e não visuais e é essa 

experiência que importa, mesmo que 

seja por meio de um objeto semelhante 

à “coisa” - 

 

a- tem a experiência de sentir o sol e de 

ter a idéia por manusear jogos com 

formas de lua e sol, então, na sua 

cabeça, ficam gravadas imagens táteis e 

não visuais (Lev. Sign. 9); 

b- imagina como se fosse tocar as 

coisas; compreende algo que lê por uma 

imagem tátil que formou a partir de uma  

experiência vivida (Lev. Sign. 9) ; 

c- é uma experiência concreta, que se 



toca, que fica marcada pelos outros 

sentidos e nunca se esquece (Lev. Sign. 

16); 

d- as informações que recebe do mundo 

externo, capta mais pelo tato; é uma 

coisa bem mais próxima; está em 

contato direto; tem mais sensibilidade 

no tato (Lev. Sign. 17). 

 

 

6- Acreditar que, na falta de um  

sentido, deve haver alguma forma  de 

compensação - 

 

a- quando não se tem um sentido, então 

procura-se captar o mundo por outros 

sentidos e compensar de alguma forma 

– pelo tato, por exemplo, como ao se 

utilizar de uma estrela de plástico para 

representar a estrela que os videntes 

percebem, ou pela audição e pelo tato, 

como na formação da imagem de mar 

(Lev. Sign. 13). 

 

 

7- Convicção de que há conceitos que 

são secundários, acessórios para o 

cego - 

 

a- falar de beleza e feiúra como 

conceitos dados pelos que enxergam; a 

cor da lua sobre a qual já ouviu falar 

(Lev. Sign. 14). 

 

 

8- Ter formado o conceito de cores 

definindo critérios e relações feitas pelos 

videntes - 

 

a- o vermelho como super forte, o roxo  

mais ou menos e o verde como o mais 

fraco dos três; associação do verde com 

plantas e do vermelho com sangue, a 



partir do que as pessoas falam (Lev. 

Sign. 19). 

 

 

9- Acreditar que, na falta da visão, 

algumas experiências ficam mais 

restritas -  

 

a- “quando você não enxerga, ao ler 

um livro, não vai poder ter um contato 

com as figuras, as quais dariam outra 

visão de mundo. Só vai ter contato com 

o texto. (...) Então, quem enxerga tem 

uma informação a mais.” (Lev. Sign. 21). 

 

 

10- Consciência do próprio corpo e 

de sua imagem corporal - 

 

a- não lembrar do momento de  tomada 

de consciência do corpo, mas lembrar-

se do vibrador sobre o corpo, dos 

exercícios de equilíbrio e de amarrar o 

tênis; lembrança de quando os 

exercícios eram difíceis e depois como 

foram ficando automáticos; ainda hoje 

está tomando consciência do seu corpo 

nas sessões de RPG ( Reorganização 

Postural Global) – “das faces diferentes 

do corpo e de como elas são / como as 

partes do corpo estão posicionadas em 

relação a ela e ao chão / conseguir 

sentir o corpo sem tocá-lo (se o peso 

está bem distribuído, se o quadril está 

mais levantado de um lado) e saber 

como ele está e quais suas partes (Lev. 

Sign. 24); 

e- limites do corpo; maneira como sente 



seu corpo (Lev. Sign. 23). 

 

11- Necessidade de comparar a vivência 

do cego com a do vidente - 

 

a- conseguir visualizar as coisas, os 

contornos delas sem tocá-las;  idéia de 

que ela não poderia ter uma imagem 

igual à de quem enxerga; o vidente 

também sente o cheiro do mato, ouve o 

barulho dos animais, mas há diferença 

no aspecto visual; o vidente não tem a 

imagem tátil que ela tem (Lev. Sign. 26); 

b- o cego tem de tocar as coisas para 

captá-las e quem enxerga não, o que, 

provavelmente, vai fazer com que suas 

imagens sejam diferentes (Lev. Sign. 

27). 

 

 

12- Ficar confusa e não compreender 

algumas convenções e coisas que 

denotam um senso de relatividade no 

mundo dos videntes - 

 

a- quando uma pessoa fala que uma 

roupa é preta e outra diz que é azul; 

quando uma pessoa diz que uma saia 

combina com uma blusa e outra pessoa 

diz que não; aprendeu que uma 

determinada cor combina com outra e 

fica confusa quando alguém diz que 

depende dos tons (Lev. Sign. 29). 

 

 

13- Relacionar sua necessidade de 

exploração perceptual para captar o 

mundo com sua personalidade - 

 

a- é ”porque eu, por exemplo, sou uma 

pessoa super lógica. Tudo tem que ter 

um porquê pra mim. Talvez, tocando as 

coisas, eu consiga ter uma visão lógica. 



Se eu toco uma pedra, tem de ser uma 

pedra; não pode ser uma esponja. Acho 

que isso me dá uma segurança 

maior.”(Lev. Sign. 30). 

 

 

 



 

      4.2.5. Unidades de significados do relato de Vânia    
 

              
SIGNIFICADOS 

        SITUAÇÕES DE REFERÊNCIA 

1- Concepção de que o cego, para 

saber como são as coisas, baseia-se no 

que as pessoas falam e explicam, na 

apresentação concreta, na própria 

experiência sensível/perceptiva dos 

outros sentidos que não a visão, nas 

aproximações e associações entre 

coisas, na imaginação e nas 

representações gráficas - 

 

 

a- sua mãe, suas irmãs mais velhas e 

as pessoas em geral sempre lhe deram 

explicações detalhadas sobre as coisas 

e lhe ensinaram muito; com as 

explicações podia imaginar o que lhe 

havia sido explicado (Lev. Sign. 1-7-23 a-

b-c-d-e - 26); 

b- perguntava muito, desde que era 

pequena, sobre tudo – cores, formas, 

estrela, lua, balão, as coisas da 

televisão; e pedia que pegassem sua 

mão para lhe mostrar o que fosse 

possível (Lev. Sign. 2 – 3b); 

c- sua mãe sempre lhe mostrava as 

coisas concretamente – os bichos, as 

formas; suas irmãs lhe mostravam 

árvores e flores; seus colegas, um balão; 

ela pede para que peguem em sua mão 

e lhe mostrem como alguém faz algo; e 

também aprendia por meio de 

brinquedos, conheceu um peru de 

brinquedo e, quando conheceu um de 

verdade, achou ambos muito parecidos 

(Lev. Sign. 3- 23f); 

d- se não pode perguntar, por exemplo 

sobre como é um rapaz que as colegas 



afirmam ser lindo, então fica imaginando, 

não se é bonito ou feio, mas “que é 

moreno, alto...”; ao ouvir as colegas 

chamarem um professor de esquisito, 

pensa que ele “é barrigudo, meio gordo, 

não bonito, baixo...” (Lev. Sign. 17). 

 

 

2- Formas de como adquiriu alguns 

conceitos - 

 

a- de sol, pelo que as pessoas falavam 

e pela experiência sensível/perceptiva 

de sentir calor (Lev. Sign. 4); 

b- de lua, pelas aproximações e 

associações que a mãe fazia com outras 

coisas e pela imaginação – “a lua 

crescente tinha uma metade, era meio 

torta, parecendo uma banana, (...) a lua 

cheia era bem grandona, bem redonda, 

imaginando uma bola bem grande e uma 

luz nela, meio azul, meio branca” (Lev. 

Sign. 5); 

c- de nuvem, por meio de associações 

feitas pelas pessoas e por 

representações gráficas (Lev. Sign. 13); 

d- de estrela, por meio de 

representações, como desenhos e um 

brinquedo de plástico de cinco pontas 

(Lev. Sign. 14); 

e- de espelho, “quando a professora 

falou que os olhos da gente eram como 

espelho, a imagem vai pra dentro e volta 

como se fosse um espelho”; também 



porque as pessoas diziam que “a gente 

se olha e se vê”; então ela ficava se 

imaginando de frente pra si mesma, 

como se estivesse à sua frente (Lev. 

Sign. 22); 

 

3- Considerações sobre o referencial 

perceptual do cego - 

 

 

a- muito uso da audição e do olfato, do 

senso cinestésico e tátil, pois são 

sentidos que ajudam a se localizar; na 

rua, principalmente, localiza-se muito 

pela audição; sabe o ponto de ônibus 

onde deve descer por causa de algumas 

lombadas, alguns buracos; é capaz de 

perceber quando o ônibus está 

passando em um túnel (Lev. Sign. 27-

12). 

 

 

4- Usar mais os conceitos passados 

pelas pessoas videntes do que aqueles 

adquiridos por sua própria experiência 

perceptiva - 

 

a- fica imaginando como são as cores 

vivas; o seu jeito de conhecer o sol é 

que ele é redondo, tem vários raios, 

várias pontas e, além dessas coisas que 

já sabe, outras a mãe lhe explica; fica 

imaginando os barcos lá no fundo do 

mar e as pessoas surfando; só “vê” 

nuvem branca (Lev. Sign. 8). 

 

 

5- Referir-se aos fenômenos “imaginar” 

e “sonhar” como similares - 

 

a- “É gostoso ficar imaginando. É 

gostoso sonhar. Quando a gente sonha, 

parece que no sonho a gente enxerga. 



 (...) É gostoso imaginar a praia, porque 

eu já fui na praia, já sei como é. Aí, no 

sonho, fica gostoso, fico imaginando 

aquele monte de água lá longe, todo 

mundo na areia, aqueles barcos lá no 

fundo. Fico só imaginando... eles pra lá e 

pra cá, aquelas pessoas surfando. É 

muito bonito sonhar assim... (...) No meu 

sonho dá pra imaginar bastante coisa.” 

(Lev. Sign. 9). 

 

 

6- Evidencia ter o “enxergar” como 

referência central, ao afirmar que existe 

diferença entre o sonho do cego e o do 

vidente - 

 

a- “Quando a gente sonha, parece que 

no sonho a gente enxerga. Não é 

vontade de enxergar, é diferente. (...) 

Nos sonhos existem as pessoas que, 

quando a gente encontra, parece que a 

gente ‘vê’ o rosto... os olhos dá pra ver. 

Não dá pra ver nitidamente a cor. Dá pra 

ver uma parte mais escura dos olhos; dá 

pra ver o nariz que fica um pouquinho 

mais alto; dá pra ver o rosto e a boca.” 

(Lev. Sign. 10); 

b- “A diferença é muito grande entre o 

seu sonho e o meu. No meu sonho dá 

pra imaginar bastante coisa, dá pra 

viver.”(Lev. Sign. 11); 

c- “É gostoso sonhar. Quando a gente 

sonha, parece que no sonho a gente 

enxerga.” (Lev. Sign. 9). 

 



 

7- Querer saber mais sobre o pouco 

conhecido (sem usar o referencial dos 

sentidos de que dispõe) dialogando com 

a entrevistadora, perguntando sobre 

dados visuais e interpretando suas 

respostas - 

 

a- se estrela tem cor, se é redonda e 

não com cinco pontas, como nos 

desenhos, e se a cor da estrela é como 

a que as pessoas falam ser a cor da lua 

(Lev. Sign. 15); 

b- “Estrela vai ser de que cor... não tem 

cor, tem? (...) É como se fosse do jeito 

que as pessoas falam da cor da lua? Um 

pouco mais azul. Porque a lua é mais 

branquinha, mais prateada. A estrela já 

é mais azul. (...) Mas na verdade a 

estrela não é igual ao desenho de cinco 

pontas. Ela é redonda? Não dá nem pra 

saber se ela é redonda e se ela tem as 

cinco pontas...(...) Mas bem diferente do 

sol porque ela é pequena... (...) Mas 

vocês também imaginam, não é?” (Lev. 

Sign. 16). 

 

 

8- Acreditar naquilo que “imagina” como 

seu referencial - 

 

a- “os rapazes que são morenos têm a 

voz mais grave. Bom... isso é o que eu 

acho.” (Lev. Sign. 18). 

 

 

9- Chamar de imaginação a imagem e 

o conceito formados ou por algum tipo 

de experiência de um vidente, ou por 

esteriótipo, ou por uma experiência 

pessoal nomeada por alguém vidente - 

a- a voz grossa de um rapaz ao telefone 

lhe faz imaginar que é um moreno alto; 

que não deve ser muito gordo, nem 

muito magro; a mãe da criança cega 

sempre deve mostrar tudo o que puder 



 

 

pra ela “ter mais idéias, pra criar aquilo 

na imaginação.” (Lev. Sign. 19). 

 

 

10- Ter tomado “consciência de si” 

mesma no tempo da “escolinha”, ao 

saber como eram as outras crianças 

que não enxergavam em comparação 

com ela - 

 

a- perguntava às crianças que não 

enxergavam, “na escolinha”, como elas 

eram, se tomavam banho sozinhas, se a 

mãe lhes punha comida na boca e 

comparava-se com elas: “a minha não 

põe.” (Lev. Sign. 20). 

 

 

11- Lembrar-se de ter conhecido a si 

mesma e descoberto seu próprio corpo 

nas aulas de expressão corporal e 

biodança no início do ginásio - 

 

a- a professora falava: “põe o pé na 

frente, a mão no joelho, a mão no 

pescoço”; mas nesse tempo, na 

verdade, acredita que já tinha esse 

conhecimento. Da  própria descoberta 

não se lembra, pois era muito pequena; 

acredita ter sido no tempo em que ia ao 

hospital para as inúmeras cirurgias que  

fez, pois sua mãe buscava a cura de sua 

cegueira (Lev. Sign. 21). 

 

 

12-  Convicção de que, quando alguém 

fala sobre algo, a criança cega é capaz 

de evocar o conceito/imagem sobre a 

coisa que já criou na imaginação a partir 

da experiência vivida ou passada a ela 

por alguém - 

 

a- quando alguém fala sobre uma girafa, 

a criança fica imaginando e sabe do que 

se trata; fixa na mente a imagem de um 

animal, por exemplo (Lev. Sign. 24). 

 

 



13-  Considerar interessante para o cego 

o desenho em relevo - 

  

 

a- uma amiga desenhava e ela o 

manuseava, achando gostoso poder 

descobrir o que ele representava (Lev. 

Sign. 25); 

b- se entra em contato com determinado 

desenho pela primeira vez, por exemplo 

o de um cavalo, consegue saber o que 

ele representa, porque sabe como é um 

cavalo, pois alguém já lhe explicou que 

tem um rabo e patas grandes e é capaz 

de imaginar como lhe foi explicado (Lev. 

Sign. 25); 

c- o reconhecimento não é imediato; 

“não vem logo a imagem de um cavalo 

na minha mente, demora um pouco, até 

eu ficar, passar a mão pra eu lembrar do 

cavalo que a pessoa, um dia, há muito 

tempo, já me explicou.” (Lev. Sign. 25); 

d- tentar identificar o desenho é um 

“joguinho gostoso” (Lev. Sign. 25); 

e- é fácil identificar casa porque as 

pessoas explicam “as voltinhas do 

telhado, a porta, a janelinha” (Lev. Sign. 

25); 

f- diferencia uma igreja de uma casa 

pela cruz no alto e sabe que a cruz é 

desenhada como se fossem duas 

madeiras – “uma comprida e outra, não 

no meio, um pouco mais acima e mais 

curta” (Lev. Sign. 25); 

g-“é bom quando tem bichos bem 



parecidos que confundem um pouco 

porque nunca mais se esquece” (Lev. 

Sign. 25). 

 

 

14- Ter percebido, quando criança, a  

diferença entre meninos e meninas - 

  

 

a- percebia pela voz e pelo cabelo, 

geralmente mais curto nos meninos, mas 

sabia que havia outras diferenças além 

dessas, sem saber exatamente quais 

eram; não conhecia a diferença genital, 

só foi saber algo a esse respeito na 5ª 

série, em uma aula de ciências, quando 

a professora levou um modelo, em alto 

relevo, do órgão masculino, situação que 

lhe pareceu absurda, pois ninguém 

nunca havia tocado nesse assunto.;  

tinha curiosidade, mas não perguntava 

porque a mãe não iria responder; tinha 

vergonha (Lev. Sign. 28); 

b- sabia que havia diferença e expressa 

ter tido a mesma curiosidade da 

personagem de um filme ao qual 

assistiu, uma menina que foi criada em 

um paraíso tropical e que pergunta a sua 

mãe por que não pode fazer xixi no meio 

da folha de bananeira como o menino 

(outro personagem). A mãe responde 

que é porque “ela é menina e é 

diferente”. Só mais tarde vai aprender 

porque “é diferente”. Antes disso sempre 

se perguntava como o menino fazia xixi 



em pé e não molhava a roupa (Lev. 

Sign. 28). 

 

 

15- Sempre ter perguntado muito para 

aprender e ficar independente e 

adequar-se ao padrão social e visual - 

 

 

a- as perguntas que a criança cega faz e 

as respostas que recebe são muito 

importantes para que ela saiba o que 

está fazendo, sobre o que as pessoas 

estão falando e sobre o que está 

acontecendo, dessa forma, “quando ela 

cresce... não precisa ficar fazendo umas 

perguntas... não precisa ficar assim tão 

atrasado no tempo (...) [para] não ficar 

desagradável (...) chato pra conversar” 

(Lev. Sign. 29). 

 

 

 

 

     4.3. Convergências e Divergências  
 

Este quadro indica, em cada sujeito da pesquisa, os significados 

emergentes de análise para que se possa ter uma visão de conjunto das 

convergências e divergências de suas experiências na aquisição de 

conhecimento. 



             SUJEITOS DA PESQUISA  
                     SIGNIFICADOS  Saulo  Isabel    Rui    Rita  Vânia 

1- Distinção entre o mundo da criança e 
do adulto - 

Unid. de 
Sig. 1            

Unid. de 
Sig. 7/9 

Entrev. 
70º.pará
grafo 

_______  _______   

2- Diferença entre o cego de nascença e 
o vidente, especialmente na fase infantil 
- 

Unid. de 
Sig.  
2/ 17/18 

Unid. de 
Sig. 
 4/  11 

Unid. de 
Sig.  
3/7/17/ 
18   

Unid. de 
Sig. 
5/6/79/ 
11/12 

Unid. de 
Sig.  
6 

3- Importância dos sentidos na relação 
homem-mundo - 

Unid. de 
Sig. 3/5 

_______ Unid. de 
Sig. 5 

Unid.de 
Sig. 6/13 

Unid. de 
Sig. 3 

4- Possibilidade do ser humano de 
captar o mundo e adquirir 
conhecimento mesmo sem o sentido da 
visão -  

Unid. de 
Sig. 
4/5/7/8/9
/10/12/ 
13/14/19 

Unid. de 
Sig. 
1/2/3/6/7
/8 

Unid. de 
Sig. 
5/14/15/
18/19 

Unid. de 
Sig. 
2/3/4/5/6
/13 

Unid. de 
Sig. 
1/3 

5- Aquisição de conceitos a partir da 
experiência perceptiva, da conotação 
afetiva, das explicações, das metáforas 
e do refrão do inconsciente coletivo que 
se aprende antes mesmo de ver -  

Unid. de 
Sig. 
8/9/10/ 

13/14 

Unid. de 
Sig. 
3/5/6/7 

Unid. de 
Sig.  
5/14 

Unid. de 
Sig. 
2/4 

Unid. de 
Sig. 
1/2/14 

6- Aquisição da consciência de si a 
partir da sexualidade - 

Unid. de 
Sig. 
6/12 

Unid. de 
Sig. 
 7/8 

Unid. de 
Sig. 
14/15 

Unid. de 
Sig. 
10? 

Unid. de 
Sig. 
10/11/14  

7- Importância da linguagem do adulto 
na infância do cego de nascença - 

Unid. de 
Sig. 
7/10/14 

19 

Unid. de 
Sig. 

1/2/6 

Unid. de 
Sig. 
5 

Unid. de 
Sig. 

2/4 

Unid. de 
Sig. 
1/2/15 

8- Importância de pessoas estimulantes 
na vida da criança cega de nascença - 

Unid. de 
Sig. 8 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 2/4 

Unid. de 
Sig. 1 

9- Importância da introdução de 
recursos concretos acessíveis ao cego 
na sua aquisição de conceitos - 

Unid. de 
Sig.  
9/14 

Unid. de 
Sig. 
1 

Unid.de 
Sig. 
5 

Unid. 
der Sig. 
2/3/4 

Unid.1d
e Sig. 
1/2 

10- Importância de relacionar 
experiências e a própria percepção de 
cego a demonstrações concretas e à 
linguagem explicativa ou metafórica do 
adulto para a formação de conceitos - 

Unid. de 
Sig. 
5/7/9/14 

Unid. de 
Sig. 
6 

Unid. de 
Sig. 
5 

Unid. de 
Sig. 
2 

Unid. de 
Sig. 
1/2/12/ 

14 

11- Consideração do conceito de 
espelho como não acessível sem o 
sentido da visão -  

Unid. de 
Sig. 11 

_______ _______ _______ _______ 

12- Formação da imagem de si dada 
pelo outro por meio do conhecimento 
do próprio corpo e do corpo do outro, 
na relação com o outro - 

Unid. de 
Sig. 
12 

Unid. de 
Sig. 
7 

Unid. de 
Sig. 
14 

Unid. de 
Sig. 
10 

Unid. de 
Sig. 
11/14 



13- Importância da experiência vivida 
pelo cego pelos seus próprios 
caminhos perceptivos, para 
desenvolver seu próprio referencial - 

Unid. de 
Sig. 
13 

Unid. de 
Sig. 
3/10 

Unid. de 
Sig. 
8/18/19 

 

Unid. de 
Sig. 
5/6/13/ 

11b 

Unid. de 
Sig. 
3/14 

 

14- Importância de unir a palavra a 
objetos representativos da realidade na 
formação de conceitos não acessíveis 
senão pela visão - 

Unid. de 
Sig. 
7/10/14/
19 

Unid. de 

Sig. 

2/6 

Unid. de 

Sig.  

5/9 

Unid. de 
Sig. 
2/4 

Unid. de 
Sig. 
1/2/15 

15- Consideração da falta de 
importância, e até do caráter folclórico e 
anti-didático para o cego de nascença, 
de coisas como desenho em relevo e 
fotografia, por serem referenciais 
visuais -  

Unid. de 
Sig.  
15 

______ ______ Perda  
na 
gravaçã
o. 

______ 

16- Consideração de que a escultura, 
como representação de algo 
tridimensionalmente construído, faz 
sentido para o cego de nascença - 

Unid. de 
Sig. 
16 

_______ _______ _______ _______ 

17- Consideração de que a formação de 
imagem como representação mental é 
dada pela experiência vivida - 

Unid. de 
Sig. 
17 

Unid. de 
Sig.  
2/6 

Unid. de 
Sig. 
1/2/5/7/9 

Unid. de 
Sig. 
3/5 

 

Unid. de 
Sig. 
1/12 

18- Consideração de que a 
generalização, na formação de 
conceitos para o cego, é possível para 
algumas coisas e para outras não, e que 
há certos objetos nos quais se pode 
confiar como referenciais, mesmo que 
destoem na forma mas tenham a mesma 
função e estrutura - 

Unid. de 
Sig. 
18 

Unid. de 
Sig. 
4/6 

_______ Unid. de 
Sig. 
12 

_______ 

19- Consideração de que há coisas que 
unem cegos e videntes fazendo-os ser 
partes do mesmo universo de seres 
humanos, mesmo que a falta da visão 
implique maneiras diferentes de 
apreender o mundo- 

Unid. de 
Sig. 
19 

_______ _______ _______ _______ 

20- Consideração de que a experiência 
do sonho para o cego de nascença é 
igual à experiência da realidade que ele 
vive quando acordado - 

Unid. de 
Sig. 20 

Unid. de 
Sig. 12  

Unid. de 
Sig. 
16  

Perda 
 na 
gravaçã
o. 

Unid. de 
Sig. 6  

21- Ampliação da consciência de eu à 
identidade - 

_______ Unid. de 
Sig.  8 

Unid. de 
Sig. 15 

_______ Unid. de 
Sig. 10 

22- Ênfase na praticidade para formar 
conceitos - 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 1 

_______ _______ 

23- Concepção de imagem como idéia - _______ _______ Unid. de 
Sig. 2 

_______ _______ 



24- Confusão na definição de imagem – 
ora como representação mental, ora 
como idéia (conceito) - 

_______ _______ Unid. de 
Sig.  4 

_______ _______ 

25- Convicção de que a formação de 
imagem para o cego é um processo 
rápido que vai se completando - 

Entrev. 
38º.pará
grafo 

_______ Unid. de 
Sig. 7 

_______ _______ 

26- Crença de que é mais fácil para o 
cego formar conceitos de coisas 
palpáveis -   

_______ _______ Unid. de 
Sig. 8 

Unid.de 
Sig.  5 

______ 

27- Consideração dos conceitos 
formados pela criança como 
continuamente mutáveis - 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 10 

Unid. de 
Sig. 1 

_______ 

28- Omissão da própria experiência na 
aquisição de conceitos - 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 11 

_______ _______ 

29-  Valorização mais da personalidade do 

que da aparência física – entendida como 

algo fútil e socialmente valorizado - 

 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 12 

_______ _______ 



30- Concepção de imagem como 
aparência física – entendida como algo 
fútil e socialmente valorizado – e não 
como representação mental - 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 
13 

Unid. de 
Sig. 
7 

_______ 

31- Consciência da importância da 
capacidade perceptiva no cego em 
contrapartida ao desconhecimento do 
profissional que o atende em relação a 
essa capacidade - 

Unid. de 
Sig. 
15 

Unid. de 
Sig. 
10 

Unid. de 
Sig. 
19 

_______ _______ 

32- Reconhecimento da importância do 
uso da bengala para o cego - 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 20 

_______ _______ 

33- Consideração do esporte como 
muito importante para o cego - 

_______ _______ Unid. de 
Sig. 21 

_______ _______ 

34- Crença de que o processo de 
formação de conceitos começa desde o 
nascimento, nos primeiros anos de vida 
-  

Unid. de 
Sig. 
1 

Unid. de 
Sig. 
8 

Unid. de 
Sig. 
10 

Unid. de 
Sig. 
1 

Unid. de 
Sig. 
11 

35- Crença de que, na falta de um 
sentido, deve haver alguma forma de 
compensação- 

Unid. de 
Sig. 
4/5/7/8/9
/10/12/ 

13/14/19 

Unid. de 
Sig. 
1/2/3/6/7
/8 

Unid. de 
Sig. 
5/14/15/
18/19 

Unid. de 
Sig. 
2/3/4/5/6
/13 

Unid. de 
Sig. 
1/3 

36- Convicção de que há conceitos que 
são secundários, acessórios para o 
cego -  

_______ Unid. de 
Sig. 6b 

_______ Unid. de 
Sig. 7/12 

_______ 

37- Formação do conceito de cores 
definindo critérios e relações feitas 
pelos videntes -  

_______ Unid. de 
Sig.  
1 a-f /6b 

_______ Unid. de 
Sig. 
8 

Unid. de 
Sig. 
7  

38- Crença de que, na falta da visão, 
algumas experiências ficam mais 
restritas - 

_______ Unid. de 
Sig. 4 

_______ Unid. de 
Sig. 9 

_______ 

39- Necessidade de comparar a vivência 
do cego com a do vidente - 

_______ _______ _______ Unid. de 
Sig. 11 

Unid. de 
Sig. 
4/5/6/7 

40- Maior uso de conceitos passados 
pelas pessoas videntes do que 
daqueles adquiridos por sua própria 
experiência perceptiva -  

_______ _______ Unid. de 
Sig. 
11 

Unid. de 
Sig. 
8 

Unid. de 
Sig. 
4/6 

41- Referência aos fenômenos 
“imaginar” e “sonhar” como similares - 

_______ _______ _______ _______ Unid. de 
Sig. 5 

42- Evidencia do enxergar como 
referência central -  

_______ Unid. de 
Sig. 
1a/4 

_______ Unid. de 
Sig. 
9/11 

Unid. de 
Sig. 
4/6 

43- Desejo de saber mais sobre o pouco 
conhecido (sem usar o referencial dos 
sentidos de que dispõe) perguntando 
sobre dados visuais - 

_______ _______ _______ _______ Unid. de 
Sig. 
7 



44- Percepção, quando criança, da 
diferença entre meninos e meninas - 

_______ _______ _______ _______ Unid. de 
Sig. 14 

45- Questionamento contínuo como 
meio para aprender, ficar independente 
e adequar-se ao padrão social visual - 

_______ Unid. de 
Sig. 1b  

Unid. de 
Sig.  5b 

_______ Unid. de 
Sig. 15 

 

 

 

 



    4.4.  Interpretação à luz do referencial teórico  
 

 Das entrevistas emergiram significados que indicaram convergências nos 

caminhos trilhados pelos sujeitos da pesquisa em relação à aquisição do 

conhecimento – a formação das imagens mentais e dos conceitos – permitindo 

salientar algumas categorias de análise. 

 Evidenciou-se que todos os sujeitos da pesquisa mencionaram a existência 

de diferenças entre as pessoas cegas que nunca enxergaram e as videntes. 

Cada um dos sujeitos apontou essas diferenças em relação a diversos aspectos: 

forma de captar o mundo por outros sentidos que não a visão; formação de 

imagens mentais táteis e cinestésicas, principalmente, mas também olfativas e 

auditivas; imagens componentes do sonho também procedentes das percepções 

acima citadas; processo de generalização na formação de conceitos; 

compreensão do desenho e percepção do espaço; consideração de que conceitos 

visuais como cor e beleza no padrão visual não fazem sentido para o cego, mas 

que ainda assim fazem parte do seu repertório cultural; que a experiência do cego 

é mais restrita, pois quem enxerga obtém informações a mais ao entrar em 

contato com as coisas; que alguns padrões visuais muito relativos são de difícil 

compreensão para o cego; que a consciência de si e a imagem corporal são 

dadas pela percepção do próprio corpo e do corpo do outro e pelo reconhecimento 

da própria voz e não pelo olhar e reconhecimento da imagem visual do outro e 

depois a própria na experiência do espelho. 

Saulo afirmou que enxergar é poder acessar concretamente as coisas à 

distância, considerando que a visão é o sentido que possibilita a apreensão global 

daquilo que está dado como objeto no ambiente em um determinado instante. Em 

contrapartida, na cegueira, a pessoa conhece o mundo ao tocar as coisas, ouvi-las 

ou sentir seus cheiros e, para percebê-las por inteiro, é preciso conhecê-las parte 

por parte, detalhe após detalhe, para depois reuni-los em uma totalidade. Ele 

seguiu explicando no seguinte trecho da entrevista:  

Para o cego as coisas só se fazem presentes no momento em que são tocadas 
ou lembradas. (...) sei que há uma almofada no ambiente, por exemplo, porque já a 
conheço e lembro dela... enquanto não puser a mão nela, ou não me lembrar dela, ela 



nem está existindo na minha vida. (...) o cego imagina por partes... se eu quiser “ver” a 
cadeira de trás do ônibus, tenho que por a mão ou  então imaginá-la, mas é difícil 
imaginar o ônibus cheio.  

Nesse trecho Saulo introduziu também uma outra idéia que comentaremos 

mais adiante – a do acesso às coisas por sua representação mental. Por hora 

estamos analisando as diferenças que caracterizam cegos e videntes com a 

intenção de compreender a singularidade da forma de conhecer o mundo na 

ausência da visão. 

Rui concordou que conhecer, para o cego, é um processo que vai se 

completando à medida que se vão experimentando as coisas e vivendo as 

situações concretamente. Como ele mesmo disse: 

pegando no braço da Eliana, agora sei sua altura, mas não conheço o rosto dela porque 
não toquei; então ela tem altura, mas não tem rosto.  

Nesse sentido Sacks (1995) afirma que a percepção por meio do tato é 

seqüencial e não simultânea como pela visão. E acrescenta que as pessoas cegas 

vivem em um mundo temporal e não espacial.   

Outra vivência apontada por Saulo como diferente para o cego da vivência 

de quem enxerga é o fato de que na experiência do cego nem todas as coisas são 

passíveis de completa generalização no processo de formação de conceitos, ou 

seja, que há certas entidades nas quais se pode confiar como referenciais mesmo 

que destoem na forma, mas que terão a mesma função e estrutura – como cadeira 

– e há outras que não – por exemplo um cão pincher e um dóberman, ou um chalé 

suíço e uma oca. Os dois primeiros são cães e os dois últimos são casas, porém 

são muito diferentes nos seus atributos para serem reconhecidos como membros 

da mesma classe de cães ou de casas. Isabel e Rita corroboraram essa idéia e 

Rui e Vânia não se referiram a tal aspecto.  

 Verificou-se também a idéia de que a imagem mental do cego se distingue 

da forma visual, sendo tátil, conforme evidenciou Rita, ao dizer que o cego tem de 

tocar para conhecer as coisas e formar imagens delas. O vidente também ouve, 

sente cheiro e vê, mas não terá a imagem tátil do cego. Isabel indicou claramente 

isso quando pensou na representação que faz de lua dizendo que se passasse a 



enxergar certamente verificaria que sua existência física dada aos olhos seria 

mais e diferente do que a imagem que possuía como cega.  

Isabel, assim como Rui, Rita e Vânia, ressaltou a experiência do cego em 

relação ao desenho como algo em que a diferença em relação à fruição é 

extrema: não é uma linguagem espontânea no cego. Ele terá de aprendê-la, pois 

trata-se de uma forma de representação absolutamente visual e esta, para tornar-

se tátil, sofrerá alterações e, ainda assim, não será de fácil reconhecimento. Ainda 

em relação às imagens mentais, Vânia confirmou que existe diferença entre as 

imagens do sonho do cego e as do vidente. Estas serão explicitadas no decorrer 

desta análise. 

Uma outra diferença foi apresentada por Rui quando utilizou, como força de 

expressão, a idéia de “senso de percepção” para falar de uma percepção muito 

aguçada no cego, por exercitá-la, em relação ao espaço e ao ambiente, não só 

pelas pistas auditivas, mas pela percepção cinestésica que ele não chegou a 

definir, mas sugeriu da seguinte forma: 

no cego a noção espacial é aguçada provavelmente pelo ouvido, mas, mesmo sem ouvir 
nenhum som, continua tendo essa noção. É uma percepção abstrata que é difícil de 
explicar – tem a percepção da sala quadrada mesmo sem se levantar e, mesmo sem 
tocar, começa a perceber possíveis barreiras e aí começa a desenhar mentalmente o 
ambiente; tem a noção de que existem anteparos, barreiras...é uma questão de exercitar 
essa capacidade. 

Hull (apud Sacks, 1995) explica que para o cego o espaço é dado pela 

referência do seu próprio corpo e pelo tempo no qual as coisas se sucedem em 

relação a ele. O “senso de percepção” ao qual se refere Rui é comentado por 

Buerklen (apud Vygotsky, 1993) no sentido de que as capacidades desenvolvidas 

pelos cegos não são passíveis de serem conhecidas no âmbito da visão. Elas são 

realmente de outra natureza.  

Apontou-se para uma outra diferença de caráter mais valorativo e que diz 

respeito, portanto, a padrões estabelecidos socialmente. Trata-se de conceitos de 

cor e beleza, que Rita classificou como secundários e acessórios para o cego, 

apesar de querer saber sobre eles por perceber sua importância no mundo dos 

videntes. O mesmo se deu quando mencionou os conceitos que denotam alguma 



relatividade – como um vidente dizer que algo é preto e outro afirmar que é azul – 

causando uma impressão confusa no cego. Rita considerou, também, que na falta 

da visão algumas experiências ficam mais restritas, dizendo: 

 

quando você não enxerga, ao ler um livro, não vai poder ter um contato com as figuras 
as quais lhe dariam outra visão de mundo. Só vai ter contato com o texto.  

          Sobre a aquisição da imagem corporal todos apontaram que a diferença em 

relação ao vidente está no fato de que o cego a adquire segundo o conhecimento 

tátil do próprio corpo e do corpo do outro, enquanto que a consciência de si 

relaciona-se com o reconhecimento da própria voz. A criança vidente passará por 

todas as fases do reconhecimento do seu corpo dado pela imagem no espelho, 

constituindo assim a noção do “eu”.  

 Evidenciou-se nos relatos também uma crença de que há uma forma de 

compensação na ausência da visão que torna possível ao cego o conhecimento 

de objetos, situações, eventos e relações dadas no mundo. Saulo atestou com 

sua própria experiência de vida como cego de nascença que teve um 

desenvolvimento normal contando com os outros sentidos – a percepção do outro 

pela voz, o toque para saber da existência das coisas – e com as bases do 

contexto no qual veio ao mundo – cultura, linguagem, família, poder aquisitivo. Ele 

expôs a importância desses fatores na vida do cego: 

especialmente na fase infantil, você vê muito aquilo que não pode pegar... você conta 
com a visão pra te nortear... o cego conta com a audição, o tato e o olfato... apesar disso 
(referindo-se à cegueira) eu tive um desenvolvimento normal... nasci de uma família 
extremamente falante... isso é muito importante na vida de um cego de nascença. Porque 
aí começaram a pintar estímulos criados especialmente para o meu caso... E aí 
começaram as metáforas.   

Rita foi enfática nesse sentido: 

quando não se tem um sentido, no caso do cego a visão, então procura-se captar o 
mundo por outros sentidos que se tenha. Tem-se que tentar compensar de alguma forma. 

 Ela mostrou acreditar que, na falta de um desses sentidos, procura-se 

captar o mundo por outros, por exemplo, ao conhecer o mar, a audição e o tato 

serão os principais canais de percepção. Portanto, é possível conhecer o mundo, 

representá-lo e conceituá-lo mesmo na ausência da visão. Vygotsky (1993) atesta 



o potencial do cego para adquirir conhecimento e, a partir disso, reconhecimento 

social; diz ele tratar-se de uma habilidade do cego para conhecer e compreender 

todas as coisas, pois na presença da cegueira há uma reorganização peculiar da 

estrutura orgânica e de suas funções que possibilitam o desenvolvimento do cego, 

pois todo ser tem necessidade de adaptar-se ao mundo físico e social. Diante de 

uma deficiência morfológica e funcional, o sistema nervoso central, pela qualidade 

de plasticidade do cérebro que permite novas organizações, e todo aparato mental 

criam uma reestruturação da atividade fisiológica pelas demandas que o ambiente 

apresenta à condição física do sujeito, e principalmente psicológica, para 

compensar a função prejudicada. No caso da cegueira, não se trata exatamente 

do aumento no funcionamento do tato ou refinamento da audição, mas de o cego 

ser capaz de falar e conhecer, e então poder comunicar-se plenamente no contato 

social e compreender o mundo dos videntes.  

Porém, mais do que aceitar a teoria da compensação, uma compensação 

de ordem sócio-psicológica, o autor enfatiza a singularidade dessa forma de estar 

no mundo, condenando os estudos que comparam cegos com videntes em uma 

dimensão quantitativa. Para ele, a atitude ética na orientação das questões da 

psicologia da cegueira é a de indagar sobre a direção dos caminhos próprios de 

desenvolvimento do cego, como meta básica da vida.  

De Rui, Isabel e Vânia, embora não tenham sido literais, pôde-se 

apreender este significado em todas as passagens nas quais salientaram a 

importância do referencial próprio do cego no conhecimento das coisas do mundo, 

e do repertório acumulado pela cultura na transmissão de conhecimentos daquilo 

que não é acessível pelos sentidos de que dispõem, o que representa esta forma 

de compensação sócio-psicológica.             

Ao fazerem referência às diferenças entre cegos e videntes, na realidade 

percebeu-se que os sujeitos da pesquisa caracterizaram a maneira peculiar do 

cego perceber o mundo, senti-lo, agir nele e organizá-lo mentalmente. Ficou 

evidente, nas colocações feitas, a concordância entre eles sobre a crença na 

capacidade do ser humano captar a realidade e adquirir conhecimento sobre ela, 



mesmo sem o sentido da visão. Saulo mostrou ter essa crença em vários 

momentos e suas colocações foram confirmadas por todos. Ele perguntou à 

pesquisadora, por exemplo, se ela conhecia seu pé e sua nuca sem olhar para 

eles, ao que ela respondeu afirmativamente, é claro. Com essa questão, cuja 

resposta pode parecer óbvia, Saulo conseguiu introduzir elementos que vão 

desde a integração das percepções até todo o contexto das relações interpessoais 

e sócio-culturais nas quais se está inserido para a realização das capacidades de 

aprendizado e desenvolvimento do cego.  

Esse traço cultural que marca o humano e o define, foi reiterado por Vânia 

que, quando indagada sobre o modo como o cego adquire o conhecimento, deixou 

clara sua convicção de que o cego conhece as coisas baseando-se no que as 

pessoas falam, explicam e nas associações que fazem com outros objetos. Ela 

não esqueceu também de apontar a importância da própria experiência sensível-

perceptiva apoiada no uso da audição, do olfato, do senso cinestésico e tátil que 

ajudam o cego na sua localização no espaço, principalmente em um ambiente 

com estímulos variados e que exige muita atenção, como é a rua, por exemplo.  

Isabel confirmou esses dados e aprofundou em sua colocação a noção de 

que o cego adquire conhecimentos que podem ser vividos a partir do seu próprio 

referencial perceptivo, mas também conhecimentos que não encontram respaldo 

nos sentidos de que dispõe, sendo estas aquisições, então, fruto do que o cego 

pode representar a partir do que lhe é dito, de aquisições anteriores e do 

conhecimento científico. Rui corroborou essas idéias de Isabel enfatizando o 

universo sensível como algo que está além dos sentidos. E Rita compartilhou de 

todas as colocações feitas pelos outros acrescentando um dado fundamental – o 

da afetividade associada às idéias passadas pelas pessoas nas relações, o que 

Saulo chamou de conotação afetiva dos conceitos fornecidos pela cultura. 

Todos esses depoimentos, quando salientaram os dados da linguagem 

como a expressão máxima da cultura, como também as relações afetivas, 

preencheram a categoria de análise que classificamos como traços que unem 

cegos e videntes na sua condição humana. Esses dados partem da premissa 



da possibilidade que tem o cego para adquirir conhecimento no mundo e sobre o 

mundo; desdobram-na no papel da linguagem na cultura e da afetividade 

presentes na transmissão dos dados culturais, sem deixar de registrar que esses 

dados se inscrevem em um corpo que sente e percebe e se prepara para 

organizar, dialeticamente com essa cultura, a vida mental. A noção de corpo traz 

novamente a idéia da peculiaridade do cego, pois este tem a diferença marcada 

no corpo. Em nossa análise vamos nos pautar todo o tempo tanto pelo que é 

especificidade do cego, como pelo que lhe é característico no âmbito geral da 

condição humana. Ainda sobre o que une cegos e videntes, mesmo que a maneira 

de apreender o mundo seja diferente, constatou-se o aspecto da afetividade na 

constituição do sujeito, seja ele cego ou vidente. Saulo ilustrou: 

ao nascer somos todos cuidados, amamentados, trocados, acarinhados ou recusados. 

O que os sujeitos apresentaram em relação a esse aspecto encontra 

respaldo na teoria de Vygotsky sobre a psicogênese do sujeito centrar-se na 

dimensão sócio-histórica do ser humano mediada pela linguagem, marcando a 

transcendência do biológico ao universo simbólico. Trata-se da capacidade 

humana, também fundamentada nas teorias psicogenéticas de Piaget e de 

Wallon, para usar símbolos criados socialmente para representar a realidade. Na 

perspectiva vigotskiana cegos e videntes constituem-se enquanto sujeitos a partir 

do corpo, mas com a possibilidade de substituir o real pelas representações que 

podem fazer dele a partir do sensível e da linguagem. Essa condição permite ao 

cego pautar-se no mundo que ele percebe e também ultrapassá-lo na aquisição 

do conhecimento de objetos, situações e acontecimentos, podendo até imaginar 

coisas jamais vivenciadas. Desde que nasce, a criança cega, assim como a que 

enxerga, está mergulhada na cultura, na qual o corpo e a palavra se encontram no 

processo de formação do sujeito. É a linguagem que permite compartilhar 

significados. É a afetividade que permeia as relações nas quais esses significados 

circulam.  

           Para Dantas (apud La Taille, 1992) a afetividade é responsável, por meio 

da mediação sócio-cultural, pela passagem que o ser humano vive da vida 

orgânica à organização da vida racional, ou seja, no início da vida há uma 



supremacia do modo de existir afetivo, que vai passar a alternar-se com a 

atividade cognitiva no consumo da energia psicogenética, aquele influenciando 

esta, a partir das aquisições sensório-motoras no conhecimento do mundo. 

Seguindo na linha da constituição do sujeito e do objeto, ao adquirir a função 

simbólica e a linguagem, a comunicação afetiva se fortalece e retroalimenta a 

cognição. Com as aquisições do pensamento categorial, a afetividade manifesta-

se nas relações com o social por meio de uma elaboração mais racional. 

 Especificamente em relação à categoria formação das imagens mentais 

no cego pôde-se verificar que em todos os sujeitos o que se apresentou com 

força na constituição das representações mentais do mundo foi indicado pela 

experiência sensível que pode ser suscitada mentalmente. Portanto, pode-se ter 

acesso às coisas depois de conhecê-las concretamente, lembrando-se delas na 

imaginação e no pensamento como sugerem as palavras de Saulo: 

sinto o joelho na mão sem tocá-lo, pois posso imaginá-lo a partir de todas as vivências 
que tive em relação ao meu joelho e ao dos outros, sempre com ele na minha mão... as 
coisas só se fazem presentes no momento em que são tocadas ou lembradas; portanto, 
o que define imagem para quem não vê é um contorno que se é capaz de fazer das 
coisas, mesmo que seja um contorno mental. 

Mostrou-se em todos os sujeitos a necessidade de tocar para saber da 

existência das coisas, o que indicou ser o tato o mais fundamental dos sentidos na 

apreensão do mundo pelo cego. A literatura especializada apresentada por Sacks 

(1995) levanta inúmeros estudos de casos de pessoas que passaram muito tempo 

da vida sem enxergar e sem memória visual, e quando do advento de uma 

intervenção médica podem recuperar a visão, ainda assim não podem ver. Nesses 

casos essas pessoas precisam tocar as coisas para poder novamente reconhecê-

las e identificá-las.  

Isabel concordou que o cego forma suas imagens mentais por meio de 

sensações vividas, de associações com vivências e conhecimentos anteriores e 

introduziu, quase que ao mesmo tempo, a questão da aquisição de conceitos no 

cego, seja por formação ou por assimilação. Ela disse que seus conceitos provêm 

de como pode representar o que lhe é dito, ao afirmar que: 

não sei se consegui abstrair tudo exatamente como a lua é. 



Ela utilizou o termo “abstrair” que justamente caracteriza o processo de 

formação de conceitos, mas disse que essa abstração depende da imagem 

formada, considerando o que lhe foi dito, elemento este – a palavra – presente na 

construção da imagem e fundamental na conceituação. 

Por ela ter percepção de luz, imaginava, no sentido de “tinha a imagem de”, 

e então formava os conceitos: 

 

estrela imaginava como várias pontinhas de luz no céu... o arco-íris como o reflexo do 
sol... o sol como uma luzona que incomoda se olhar com os olhos bem abertos e que tem 
uma sensação que eu adoro; o resto é teórico. 

Rui praticamente não separou a noção de “imagem” da de “conceito”, 

entendendo ambas como construções mentais que mantêm reciprocidade entre si 

no processo de aquisição do conhecimento do mundo do qual somos parte. 

Considerou “imagem”, ora como o aspecto físico da coisa, ora como a idéia sobre 

a coisa. Nesta equiparação chegou a se confundir, mas ao final concluiu: 

passar a mão e rememorar, montando a imagem, uma fotografia mental formada não só 
com idéias, mas com coisas palpáveis... pedir a uma pessoa que descreva como é, além 
de tocá-la e, assim, construir sua imagem...ou formar uma imagem física, mesmo sem o 
tato ou uma descrição detalhada, como quando se lê um livro e se capta a personalidade 
do personagem, formando o conceito de coisas não palpáveis. 

Vimos que Rui tentou separar as duas formações, mas voltou a uni-las por 

considerar que em uma mesma vivência forma imagens e conceitos a partir do 

mundo sensível, das explicações e descrições feitas pelas pessoas, de leituras ou 

conceitos formados anteriormente. Já vimos também que ele mostrou que a 

formação de imagens é um processo rápido, mas que vai se completando a cada 

experiência. Talvez fique mais evidente a noção de imagem como representação 

mental quando ele disse, como Saulo, acreditar que o fato de falar sobre algo já 

conhecido pode evocar sua imagem. E exemplificou que, ao falar da esposa, vem-

lhe à cabeça sua imagem na forma como ele a conhece.  

Rita mencionou o contexto cultural como fator importante na formação das 

imagens e reforçou a importância da experiência perceptiva do cego, pois suas 

imagens serão táteis, mesmo que seja por meio de idéias ou objetos 



representativos das coisas do mundo – como na associação de nuvem com algo 

leve como algodão; na utilização de um brinquedo em forma de estrela; ou ainda 

na leitura de um livro. Ao referir-se à capacidade de imaginar as coisas como se 

fosse tocá-las, a partir das imagens táteis que formou nas experiências já vividas, 

ela comentou:  

é uma experiência concreta, que se toca, que fica marcada pelos outros sentidos e 
nunca se esquece.  

Ainda sobre a representação mental que o cego faz do mundo que o cerca, 

Vânia mostrou convicção de que quando alguém fala sobre algo, a criança cega é 

capaz de evocar a idéia sobre aquilo que já criou na imaginação a partir da 

experiência vivida ou pela descrição de alguém. “Fixa na mente a imagem de um 

bichinho, por exemplo”, disse ela. Vânia, como os outros sujeitos, também fez 

referência à palavra e à experiência sensível na aquisição do conhecimento, 

integrando a imagem e o conceito.  

Para Piaget (1971) essa capacidade de usar símbolos para representar e 

significar a realidade abrange todas as formas de representação desde a imitação 

ao jogo simbólico de imaginação, ao onírico, à linguagem e aos conceitos. Em 

suas palavras: 

É a conjunção entre a imitação, efetiva ou mental, de um modelo ausente e as 
significações fornecidas pelas diversas formas de assimilação que permite a constituição 
da função simbólica. (...) a representação começa quando há, simultaneamente, 
diferenciação e coordenação de “significantes” e “significados” ou significações, sendo os 
primeiros significantes diferenciados fornecidos pela imitação e seu derivado, a imagem 
mental, que prolongam a acomodação aos objetos exteriores. (Piaget, 1971: 12) 

Vimos que Piaget também reconhece o papel fundamental do social nesse 

processo de formação da vida mental, pois é ele que fornece os dados – 

significantes e relações entre estes e suas significações – para a composição das 

imagens. Verificou-se, nos depoimentos, que a imagem, por sua vez, é um 

símbolo, um significante engendrado pela atividade perceptiva. A necessidade, 

também apontada pelos sujeitos da pesquisa, de presentificar os objetos na 

ausência deles e de estabelecer relações de significância nas experiências 

individuais e coletivas funda a simbolização e o pensamento propriamente dito.  



De acordo com Oliveira (1995), Vygotsky enfatiza que a capacidade 

humana de lembrar, estabelecer comparações, associar, prever, supõe um 

processo de representação e que a internalização dos conteúdos do mundo, 

apesar de partir de elementos e condutas culturais, não é passivo, pois está 

inserido em um contexto de interpretações das ações objetivas e subjetivas.  

Explicitou-se, desde o início da pesquisa, a opção pelo depoimento do 

adulto, no qual obviamente temos acesso à uma síntese dos processos de 

formação de imagens e de conceitos no ato de adquirir conhecimento sobre o 

mundo. O que mostrou-se relevante em todos os relatos foi a identificação dos 

aspectos da peculiaridade da percepção na cegueira, do papel fundamental da 

linguagem como rede de significados e significantes criados pela cultura que 

possibilita a representação, a categorização e a conceituação do mundo e, ainda, 

da afetividade subjacente às relações estabelecidas no início da vida e à própria 

linguagem de um determinado grupo social. 

Em relação às imagens do sonho, observou-se que todos concordaram que 

são formadas a partir da realidade que vivem, ou seja, pela percepção tátil, 

olfativa, auditiva e cinestésica que têm do mundo. Mas, com exceção das 

colocações de Saulo, e de não termos ouvido Rita, por perda na gravação, os 

outros intrigam-se com a sensação que experimentam no sonho – a de o sonho ir 

além da realidade; de ser quase como enxergar, mesmo que não tenham a 

vivência do enxergar. Isabel, por exemplo, contou: 

 “vejo” as características que sinto das coisas quando toco... é como se estivesse 
tocando as coisas sem as tocar... na verdade sinto, mas é mais que sensação... é mais 
global. 

 E Vânia afirmou que em sonhos parece que pode enxergar: 

Quando a gente sonha, parece que no sonho a gente enxerga. Não é vontade de 
enxergar, é diferente. Nos sonhos existem as pessoas que, quando a gente encontra, 
parece que a gente vê o rosto... 

 Para Rui, há sonhos em que parece viver uma história, participando dela 

tateando, ouvindo e sentindo as coisas como se estivesse vivendo seu dia-a-dia 

em estado de vigília; e há outros nos quais tem a sensação de ver, como uma 



impressão de que as informações lhe chegam por algo que lhe pareceria ser a 

visão.  

Focalizou-se, portanto, a idéia de que o sonho provém da totalidade da 

experiência – as sensações, a síntese das percepções, a imaginação e o 

conhecimento. Misturam-se a experiência de tocar e a imaginação e até o desejo 

de ver. Sabe-se que o sonho é um processo mental que se origina dos sentidos, e 

esse sentimento relatado por esses sujeitos, de que alguns sonhos vão além da 

experiência sensível de cegos, pode ser pensado de acordo com a colocação de 

Gregory (1979) de que a percepção vai além dos sentidos. Diz o autor que a 

percepção busca de forma dinâmica a melhor interpretação daquilo que lhe é 

apresentado. Pode-se também pensar no aspecto de que não há na cegueira a 

escuridão total. Isabel, por exemplo, percebe claridade, e esse fato é significativo 

em sua percepção do mundo e na formação das imagens mentais que aparecem 

em seus sonhos. Nesse sentido vimos ainda em Merleau-Ponty a idéia de que a 

percepção é uma síntese integrada do que é vivido corporalmente. Parece, 

portanto, que esses fundamentos nos permitem compreender a impressão 

descrita por Isabel, Rui e Vânia sobre seus sonhos.  

Aprofundando o que foi dito no início quanto à formação da imagem 

corporal do cego, verificou-se que os sujeitos entrevistados, ao serem indagados 

sobre algum indício de como adquiriram essa imagem, referiram-se 

fundamentalmente a uma relação com o próprio corpo e com o corpo do outro. A 

presença de um outro apareceu sempre de modo muito marcante, como se pôde 

observar em suas colocações. Saulo chamou de sexualidade a presença da 

energia vital ao sentir o próprio corpo, energia que, aos poucos, foi se tornando 

consciente, ou seja, conhecida por ele na relação com o outro – relação física de 

toque, cheiro e voz – fazendo com que percebesse seu corpo entre outros corpos. 

Isabel, além de concordar com Saulo sobre sentir tatilmente o próprio corpo e o 

corpo do outro, compreendeu a metáfora do espelho utilizada pela pesquisadora 

para situar essa questão e explicitou a percepção interior de que aquele corpo era 

dela. E Rui referiu-se à consciência do próprio corpo a partir da lembrança da 



importância que as pessoas davam ao defeito em uma das pálpebras de um de 

seus olhos.   

Vânia, por sua vez, após citar situações de atividades corporais, realizadas 

na escola, voltadas ao conhecimento do corpo, conhecimento que já havia 

introjetado nessa idade, fez uma associação com uma lembrança remota –  algo 

relacionado com momentos muito precoces em sua vida, quando mexiam em seus 

olhos nas cirurgias a que foi submetida, as quais relaciona com a atitude da mãe 

de buscar a cura para sua cegueira. Vemos aí claramente algo que vem do outro e 

simboliza o seu corpo. Rita referiu-se a situações terapêuticas que a levavam 

gradualmente além do esquema corporal, ou seja, da síntese das percepções no 

conhecimento de cada parte do corpo. As experiências, desde bem pequena, na 

terapia corporal, faziam com que tivesse uma percepção de seus limites corporais, 

de seu equilíbrio e da noção do todo, podendo sentir o corpo sem tocá-lo. 

Em relação à aquisição da imagem corporal expressa pelos sujeitos desta 

pesquisa, pôde-se apreender coerência com a seguinte colocação de Wallon: 

Entre a experiência imediata e a representação das coisas, torna-se necessária a 
intervenção de uma dissociação que possibilite o destaque da existência e das 
qualidades inerentes ao objeto das impressões e ações onde, inicialmente, o mesmo se 
implicou, atribuindo-lhe entre outros caracteres essenciais, os da exterioridade. Não 
existe representação sem isso. Aquela do corpo próprio deve necessariamente atender a 
essa condição. Ela só pode se formar exteriorizando-se. (Wallon, 1995: 210-211) 

 Assim como ao falar das representações mentais os sujeitos inter-

relacionaram imagens e conceitos em suas vivências, ao falar de imagem corporal 

eles se remeteram à consciência do próprio corpo como fundamento da referência 

do sujeito em relação a si mesmo e ao mundo, construindo-se como pessoa, como 

sujeito psicológico. As idéias de Wallon contribuem para a compreensão do 

desenvolvimento da consciência de si ligada à imagem corporal, especificamente 

à imagem especular – o papel da emoção e do tônus muscular na relação mãe-

bebê, na qual o corpo ganha vida ao ser manipulado, pois vive “para e no corpo do 

outro”; o encontro das impressões e sensações do corpo; e a imagem 

exteriorizada, permitindo a unificação do eu no espaço.  



Verificou-se nos estudos levantados por Peraita (1992), o que os sujeitos 

desta pesquisa confirmaram, que essa exterioridade para o cego diz respeito à 

percepção do corpo do outro e do próprio corpo, bem como ao reconhecimento da 

própria voz. 

 Analisando o desenvolvimento da criança, Wallon (1995) propõe a 

consideração desse momento tão importante no qual ela se encontra em 

condições de adquirir uma compreensão da totalidade de seu corpo, sabendo que 

é seu o aspecto exterior que percebe nesse corpo físico – exteroceptivo. O 

pressuposto que sustenta essa possibilidade de organização da vida psíquica é a 

existência de uma sensibilidade do corpo próprio, a soma das impressões que 

órgãos e funções forneceriam de si mesmos – a cinestesia – que leva ao 

reconhecimento de si mesmo, a um sentimento de personalidade. Para que se dê 

esta noção de um eu corporal, é preciso que haja uma diferenciação, dentre as 

impressões, entre o que se relaciona com o mundo externo e o que diz respeito ao 

próprio corpo. Funcionalmente, esse acontecimento depende de um 

amadurecimento do sistema nervoso que ocorrerá do terceiro ao décimo segundo 

mês de vida. As várias formas de sensibilidade do corpo dão-se nos domínios da 

percepção visceral – interoceptiva; das sensações de equilíbrio, atitudes e 

movimento – proprioceptiva; e da percepção de estímulos externos – 

exteroceptiva.  

Mais uma vez, é importante notar que, em todos os depoimentos, são 

adultos falando de suas experiências da infância, para os quais as estruturas 

mentais já estão consolidadas e indissociáveis. Mas é possível perceber que, ao 

falar sobre a formação de imagem, todos se reportaram à experiência sensível e 

ao referencial próprio do cego, principalmente o tátil, em um processo que enfatiza 

a capacidade de formar símbolos, possibilitando o acesso à coisa para além da 

experiência imediata e concreta, depois de ter passado por ela ou ouvido falar 

sobre ela. Se a pesquisa fosse realizada com crianças, dificilmente se poderia 

separar imagem e conceito, na sua formação. 



Tratando especificamente a categoria da aquisição de conceitos no cego 

verificaram-se diversas colocações e experiências comuns a todos os sujeitos da 

pesquisa. A primeira delas é a consideração de que o processo de formação de 

conceitos começa nos primeiros anos de vida, embora seja difícil lembrar-se dele. 

Eles se recordaram de situações familiares, quando crianças bem pequenas, 

como o cheiro da comida, as pessoas que freqüentavam a casa, o hospital, a 

escola, as experiências concretas criadas pelos adultos, permeadas de muitas 

explicações, para que apreendessem algum conceito. Rita nos falou sobre isso e 

afirmou que sua primeira lembrança gira em torno dos  4 e 5 anos de idade: 

é difícil lembrar porque é uma coisa que começa desde que se nasce, nos primeiros 
anos de vida, pois desde aí estamos em contato com o mundo e vamos adquirindo 
conceitos, idéias do que é o mundo e do que são os sentimentos. 

 E Saulo nos remeteu ao universo infantil, com a clareza de que os 

caminhos de aquisição de conceitos na criança são diferentes dos do adulto, no 

seguinte pensamento: 

a criança não estabelece relações (entre as coisas) até os 2 anos de idade... a 
curiosidade da criança é a do aventureiro que não sabe e quer saber simplesmente... não 
se trava... intui, não fazendo deduções... 

As experiências enriquecedoras, as pessoas estimulantes e as situações 

criadas especialmente para eles era o que tornava possível a compreensão e a 

atribuição de significados às coisas e às relações presentes no mundo. 

Para compreender teoricamente essas colocações, recorreu-se ao 

pensamento de Ausubel (apud Moreira e Masini, 1978), para quem o processo de 

abstração, envolvido na aquisição de conceitos, é gradual, indo do estádio pré-

operacional ao operacional-concreto, chegando ao operacional-abstrato. No 

período de compreensão intuitiva e empírico-concreta da realidade, são adquiridos 

conceitos primários que se referem e se constituem de objetos e situações 

familiares ligadas à percepção, e que se relacionam com a experiência concreta. 

No momento seguinte, o da lógica concreta, já há um nível maior de abstração, 

em que a criança pode assimilar os conceitos e operar os significados de que 

dispõe sem precisar estar em contato direto com os objetos e eventos aos quais 

se referem, porém, a lógica ainda é concreta e requer apoio em sistemas 



concretos. Nas operações lógico-formais, não é mais necessário recorrer aos 

referentes concretos. Os conceitos novos podem ser assimilados pelos conceitos 

que a pessoa já dispõe, pois opera-se com construtos genéricos, modelos 

abstratos complexos, auxiliados por explicações verbais. 

Para todos os sujeitos entrevistados neste estudo, a aquisição de conceitos 

para o cego deu-se a partir das muitas, variadas e significativas experiências em 

relação às coisas e situações que fazem parte do estar no mundo. Para eles os 

elementos que atuam nesse processo dizem respeito à experiência perceptiva do 

cego para explorar o mundo, aos recursos concretos que possam ser oferecidos 

às crianças cegas, sejam eles reais ou simulados, às explicações, às 

aproximações que se façam do real por meio de metáforas e de todo repertório 

acumulado pela cultura, bem como à conjunção das experiências concretas com a 

palavra, principalmente quando se tratar de conceitos de coisas não acessíveis 

senão pela visão. Até que se possa abstrair as características das coisas e 

generalizá-las em uma rede de significantes e significados e a palavra seja capaz 

de evocar a imagem e o conceito formados. 

Ainda em Ausubel, a aquisição de conceitos implica um processo complexo de 

abstração e generalização da experiência, no qual as características essenciais de 

uma classe de objetos ou eventos, variáveis de acordo com o contexto, são 

organizadas e então estabelecidas na estrutura cognitiva, como uma forma 

simplificada de representar a realidade. Os conceitos tornam possível a 

comunicação entre os indivíduos, pois são representados por signos criados pela 

cultura em que estes indivíduos vivem. Além disso evidenciam também um 

aspecto conotativo, e permitem que idéias abstratas sejam adquiridas, quando da 

impossibilidade de experiências concretas, viabilizando a aquisição de novos 

conhecimentos. 

Todos os sujeitos entrevistados atestaram a importância da linguagem nas 

aquisições das representações mentais de imagens e conceitos. Obviamente não 

se trata da fala, pura e simplesmente, mas da linguagem como rede de 

significantes e significados que são estruturantes na constituição do sujeito e 



estabelecidos pela cultura da qual eles fazem parte. O que pode ser ilustrado  com 

uma colocação de Isabel de que “primeiro se vai pelo referencial do outro”. Rui 

deu uma dimensão considerável para a linguagem, contando que ficou marcada 

para ele a lembrança da imagem e da idéia que formou de lua e sol ao ler uma 

poesia. 

Embora não seja exatamente um conceito, Isabel referiu-se à aquisição da 

noção de “eu” como tendo início na infância, culminando com a noção de 

identidade na adolescência. Rui fez uma consideração sobre os conceitos serem 

formados na infância e sofrerem modificações ao longo da vida em função de 

novas informações. Vânia também se referiu à sua infância ao falar sobre o 

conhecimento de si mesma e à formação de conceitos em geral, pois perguntava 

sobre tudo o que queria saber à mãe e às irmãs.  

Mesmo não tendo sido indagados sobre isso, os sujeitos da pesquisa 

permitiram identificar, segundo a classificação de Ausubel (apud Moreira e Masini, 

1978), conceitos adquiridos por formação – quando se referiram às lembranças 

da primeira infância quanto à descoberta de coisas advindas da experiência 

concreta dada pela percepção, como descobrir se alguém tinha cabelo curto ou 

comprido apalpando; ou descobrir que aquilo que sentiam sobre o corpo, como 

algo “quentinho”, era o sol; e por assimilação, ao citarem os conceitos 

aprendidos na escola por definição, as informações científicas sobre ser a lua um 

satélite que não tem luz própria, ou ser o arco-íris o reflexo do sol – como falou 

Isabel – utilizando-se de outras aquisições já existentes na estrutura cognitiva.  

E como pode, então, o cego formar imagens e conceitos de coisas não 

acessíveis aos canais perceptivos de que dispõe? 

Ao serem interrogados sobre sol, lua, nuvem, estrela, montanha e 

espelho, todos conceitos concretos, e fisicamente acessíveis somente pela visão, 

com exceção de sol e montanha, cada um dos sujeitos remeteu-se às lembranças 

infantis de como tomaram conhecimento dessas coisas. Todos eles relataram que 

perguntavam e as pessoas, muito presentes e atentas, lhes explicavam por meio 

de aproximações verbais e, sempre que possível, táteis – miniaturas, brinquedos, 



modelos criados, como o pai de Saulo que lhe apresentou uma mesa redonda 

cheia de moedinhas representando o céu e as estrelas. Saulo nos falou de um 

processo intuitivo, com muita experiência concreta, utilizando suas referências 

perceptuais e levantando hipóteses acerca das coisas que experimentava, por 

exemplo sobre sol:  

percebia que estava ali à sua frente, pois esticava a mão e sentia o calor sobre o corpo; 
percebia que aquele calor tomava conta da cidade de dia e ia embora à noite.  

Sobre nuvem, ele percebia que era algo que encobria o sol. As indagações 

que fazia a respeito de “como a nuvem caía feito água e como o céu não 

derramava” denotam o pensamento infantil que estava experimentando e 

descobrindo as coisas do mundo. Ao mesmo tempo, as comparações que eram 

feitas utilizando elementos já conhecidos por ele, contribuíam para enriquecer a 

idéia que se formava, como também as definições ajudavam quando faziam 

sentido, pois sol “não era só uma estrela a milhões de quilômetros de distância 

como aprendia na escola”. E, conforme conhecia, tateando um modelo de estrela 

ou de lua, e ouvindo descrições sobre o real, ia montando imagens táteis 

utilizando-se de conhecimentos vindos de vivências anteriores e, de todas elas, 

abstraía e formava o conceito, do qual, Rita nos deu sua definição: 

a formação de conceitos se dá no contato com o mundo a partir do que as pessoas 
passam culturalmente por meio de objetos, idéias e sentimentos. 

Além desses conceitos, os entrevistados introduziram outros, por exemplo o 

de sangue, como a percepção de algo que escorre e o dado cultural de que suja; o 

de beleza, como algo da ordem do harmonioso; feiúra, como uma sensação 

desagradável provocada pela falta de equilíbrio de formas ou conteúdos; e a 

adoção do referencial do vidente para as associações feitas em relação às cores.  

Portanto, a presença da linguagem e do outro, como representantes da 

cultura, é condição primordial na aquisição dos conceitos. Essa relação entre 

linguagem e conceito aparece nas idéias de Ausubel e de Vygotsky. O primeiro 

afirma que a assimilação de conceitos não seria possível sem a linguagem, por 

sua força de representação da realidade, influenciando e indicando o nível de 

funcionamento cognitivo, garantindo certa uniformidade cultural no conteúdo 



genérico dos conceitos para que haja comunicação entre os membros de uma 

sociedade. Para o segundo autor, a linguagem é o que viabiliza a formação de 

conceitos (Vygotsky refere-se somente a essa terminologia sobre a aquisição de 

conceitos), pois a palavra não se refere apenas a um objeto, mas a uma classe de 

objetos, guardando assim uma abstração e uma generalização. Assim, o cego tem 

toda condição de ordenar suas experiências categorizando conceitualmente os 

objetos e eventos com os quais entra em contato, tanto na fase de vida das 

realizações concretas sobre o mundo, como nas da lógica abstrata.  

 Outro dado muito importante salientado pelas pessoas cegas que foram 

entrevistadas foi o aspecto conotativo na formação do conceito. O “tá bonito pra 

chover” de Saulo; “a sensação adorável do sol” em Isabel; a valorização positiva 

que Rita percebe implícita no meio social acerca de cores, por exemplo, ou sua 

sensação sobre a idéia de mar com uma dimensão de infinito. Ausubel chama a 

atenção para esse aspecto na formação de conceitos.  

Todos os sujeitos assinalaram também a importância de que o cego adquira 

suas experiências de vida por seus próprios caminhos perceptivos, para poder 

desenvolver seu próprio referencial. Saulo enfatizou a necessidade de a pessoa 

cega “tocar para conhecer, pois ouvir falar é muito abstrato”. E Isabel alegou que 

o vidente deve dar o tempo e favorecer as condições para o cego conhecer à sua 

maneira, pois percebeu que o seu referencial é o mais importante. Rui disse que 

“quando dá pra por a mão, é mais real, pois o conceito é formado não só com 

idéias, mas com coisas palpáveis”. E que o cego tem uma peculiaridade na sua 

percepção que deve ser considerada, principalmente pelos profissionais que o 

atendem. Nesse sentido Rita também elegeu o tato como fundamental na 

aquisição das representações mentais e dos conceitos. Esse sentido para ela é o 

que lhe dá maior segurança. Vânia reforçou essa idéia e acrescentou a audição, o 

olfato e a cinestesia como os recursos fundamentais no referencial da cegueira. 

Como vimos, todos os sujeitos citaram a importância dos sentidos para adquirir as 

imagens e os conceitos, sendo que Saulo situou bem essa importância na relação 

homem-mundo de modo geral. Isabel não fez menção explícita a esse respeito.   



Quatro do sujeitos consideraram muito importante a presença de pessoas 

estimulantes na vida do cego que nunca enxergou – conversando, explicando e 

apresentando-lhe as coisas do mundo, proporcionando-lhe experiências concretas 

e também falando de coisas abstratas e do mundo do vidente para que conheça e 

participe dele. Vários pesquisadores (Haspiel, 1965; Warren, 1977; Urwin, 1983 

apud Peraita, 1992) são de opinião que se essas crianças forem bem estimuladas 

– o que significa que os adultos deverão “levar o mundo até elas”, encorajá-las na 

locomoção, ajudá-las no reconhecimento de si mesmas – não terão atrasos ou 

que pelo menos esses poderão ser sanados.  

Quatro dos sujeitos também mostraram que o desenho não é uma 

linguagem natural e espontânea para o cego congênito, mas ainda assim 

consideraram que é válido pedagogicamente, pois com muito exercício é possível 

aprender essa convenção visual para adquirir algumas noções espaciais. Nenhum 

deles comentou ser o desenho uma forma de expressão para o cego.  

Sobre a aquisição do conhecimento de si mesmo, a consciência de que se 

é um entre outros, todos indicaram que isso ocorre em uma idade muito tenra e 

que é difícil acessar, mas relacionaram com o conhecimento do próprio corpo e do 

corpo do outro pelo tato, voz, e cheiro do ambiente e das pessoas. A presença de 

alguém adulto que toca, cuida, acarinha, fala e ama é um aspecto fundamental 

para o ser humano nesse processo de diferenciar-se e tornar-se sujeito. Quatro 

das pessoas entrevistadas associaram a presença da sexualidade nessa 

estruturação do “eu”. Sexualidade, como bem define Saulo – a presença da 

energia vital no corpo e o afeto. Ou Isabel – como algo do corpo que envolve um 

outro e que ela sabia, de alguma forma, que aquele corpo era dela.  

Wallon certifica todo esse processo que conflui para a consciência de si e 

do próprio corpo dizendo que a criança vai, pouco a pouco, pelas vivências de 

muitos referenciais do mundo, pela assimilação e associações com o que já 

percebe, conferindo identidade a si e aos elementos próximos até distinguir-se 

como um corpo e um ser entre outros, adquirindo uma representação de si 

mesma, podendo formá-la no exterior de si mesma. A criança vive o dilema, de 



reconhecer-se e distinguir-se da imagem, que somente será resolvido ao 

ultrapassar a vivência sensório-motora e ascender à atividade simbólica.  

          Referindo-se à função simbólica e à construção do “eu”, na teoria de Wallon, 

Dantas escreve: 

instrumentada pela função simbólica, a percepção de si poderá transformar-se em 
“consciência de si” (...) corresponde a trazer para o plano da pessoa uma conquista que é 
da ordem da inteligência. Tal elaboração se faz pela interação, sem dúvida, mas por um 
tipo especial de interação, caracterizado pela oposição e negação do outro: é pela 
expulsão do que há de alheio dentro de si, que se fabrica o Eu. (Dantas apud La Taille, 
1992: 94) 

Pode-se pensar, então, que a imagem de si mesmo forma-se a partir do 

exterior, em conjugação com a prontidão interior, no reconhecimento da própria 

imagem especular refletida fora. Essa pode ser visual, possibilitada episódica e 

metaforicamente pelo objeto espelho – porque o olhar do outro é que espelha e 

esse olhar é simbólico – e, na ausência da visão, há o reflexo do outro vindo de 

fora pelo toque, pela resposta audível, pelo cheiro, pela presença enfim, de 

alguém, que retorna sempre. Até a percepção do próprio corpo e a reverberação 

da própria voz. Esta ocupa um espaço que é sonoro; tem exterioridade, não pode 

ser agarrada, mas é substancial; é a criança, mas se distingue dela. Essa idéia 

indica que, se a imagem tem um caráter de exterioridade, se a imagem de si é 

dada pelo outro, e se as pessoas têm sensações proprioceptivas da presença do 

outro, a percepção que o cego tem da presença do outro, como pela sua voz e 

pelo contato com seu corpo, ajudam na aquisição do conhecimento de si mesmo.  

Vygotsky (apud Van der Veer e Valsiner, 1996), partindo da premissa de 

que a personalidade é formada na interação social; que o pensamento é social, 

verbal a partir dos dois anos de idade – o que coincide com o reconhecimento da 

imagem no espelho – e um discurso interior consigo mesmo, conclui que a 

linguagem verbal, como meio de reciprocidade social, é também um meio de 

reciprocidade consigo mesmo. Em suas palavras mais precisas: 

Conhecemos a nós mesmos na medida em que conhecemos os outros, ou, mais 
exato ainda, que estamos conscientes de nós mesmos apenas na medida em que somos 
outro para nós mesmos, ou seja, um estranho. (Vygotsky apud Van der Veer e Valsiner, 
1996: 70) 



Tentou-se buscar alguma lembrança da aquisição da consciência de si e 

três dos sujeitos referiram-se à identidade como às várias perspectivas do eu, pois 

acessaram lembranças de momentos da vida, por exemplo de tomada de 

consciência da diferença sexual, como em Vânia; ou da vivência de uma 

consciência de “eu” a partir da morte do pai, em Rui; ou ainda em Isabel, quando 

se remete à sua entrada para a adolescência, em uma reedição do “eu” e das 

identificações.  

Esses três sujeitos também mostraram que assimilaram o conceito de 

espelho na escola pelo aporte teórico da Física, conseguindo estabelecer relações 

e imaginar planos espaciais. Vânia explicou que compreendeu esse conceito 

quando a professora falou “que os olhos eram como espelho, pois a imagem vai 

pra dentro e volta como se fosse um espelho; e também porque as pessoas 

diziam que a gente se olha no espelho e se vê; então ela ficava se imaginando de 

frente pra si mesma”. Aqui fica claro que há uma imagem corporal para que ela se 

imagine à sua frente.  

Verifica-se nesse exemplo sobre um conhecimento visual, complexo, com 

alto nível de abstração como o de espelho, que a aquisição de conceito é um 

processo que depende das descobertas e também das definições. Que há 

conceitos que só serão adquiridos na adolescência, contando com outros 

conceitos adquiridos anteriormente e com conhecimentos científicos. Para 

Vygotsky (apud Van der Veer e Valsiner, 1996), os conceitos do cotidiano e outros 

teórico-científicos unem-se na mente e ampliam os primeiros. Percebeu-se 

também uma coerência com os estudos piagetianos que indicam que, ao adquirir 

o pensamento abstrato, não se evidencia nenhuma defasagem cognitiva no cego. 

Três dos sujeitos julgaram valioso reforçar a idéia da importância da 

capacidade perceptiva do cego para o desenvolvimento de seu mundo mental, o 

que muitas vezes é desconsiderado pelas pessoas em geral e também pelo 

próprio profissional que o atende. Mas existe uma outra situação, apontada 

também por três dos sujeitos, na qual o cego vai assumir os critérios e as 

referências dadas pelo vidente para formar ou assimilar conceitos não alcançados 



pelos seus canais perceptuais, como é o caso das cores. Nesse caso, como eles 

mesmos afirmam, só cabe ao cego aceitar as referências externas, pois não há 

outra forma. 

 Verificou-se também que três dos sujeitos mostraram um maior uso de 

conceitos passados pelas pessoas que enxergam do que aqueles adquiridos por 

sua própria experiência perceptiva, evidenciando o “ver” como uma referência 

central na qual confiar. A esse respeito encontraram-se algumas pesquisas 

interessantes em Peraita (1992) – Landau (1983), em um estudo de caso, 

percebeu que havia consistência na significação dos termos visuais usados por 

uma menina cega, destacando que a experiência vivida é mais complexa e rica 

que simplesmente uma resposta direta ao estímulo sensorial; Millar (1983) 

verificou que os cegos podem fazer inferências corretas sobre os termos visuais e 

que estes se apresentam plenos de conhecimento conceitual; Sholl e Easton 

(1986) constataram que o grau de proximidade com os referentes pode ser o 

mesmo entre cegos e videntes, o que mostra que essa familiaridade não é 

totalmente mediada pelo canal visual.  

 Três dos sujeitos, ainda, consideraram as diferenças entre o mundo da 

criança e o do adulto para assinalar, como Saulo, o momento da infância marcado 

pela forma intuitiva de descoberta do mundo sensível e  objetivo, de abstração das 

experiências, no processo de simbolização que constitui as representações 

mentais; como Isabel, situando em vários momentos as comparações que fazia 

entre ela e os adultos para conhecer e aprender sobre si mesma e sobre o mundo 

de coisas e acontecimentos; como Rui, que fala especificamente da percepção da 

criança e do adulto cegos, mostrando-a mais aguçada na infância, do ponto de 

vista da intuição, e mais elaborada no adulto, considerando o aprendizado. 

Fez-se referência anteriormente ao fato de que, para o cego, algumas 

classes de objetos não seriam passíveis de generalização no processo de 

formação de conceitos. Embora isso tenha sido indicado por apenas dois dos 

sujeitos da pesquisa, é um aspecto que merece atenção, pois torna-se um 

indicador importante no trabalho do educador que atua com cegos, reafirmando a 



idéia de que as experiências passadas devem ser significativas para eles e o 

ensino deve considerar e partir desse referencial.  

Encontramos algumas outras idéias importantes em apenas dois dos 

sujeitos entrevistados, sendo que os outros três não mencionaram tais aspectos 

da formação de imagens e conceitos. A primeira delas diz respeito à característica 

do processo de formação de imagem como um processo que vai se completando 

a partir de um conhecimento tátil que se dá por partes até adquirir a percepção do 

todo. A segunda considera que os conceitos formados pela criança são mutáveis, 

podendo absorver novas informações, remodelando as que já existem, em um 

processo que começa nos primeiros anos de vida. Um outro aspecto refere-se à 

crença de que é mais fácil para o cego formar conceitos de coisas palpáveis. 

Sobre a segunda consideração encontramos na teoria de Ausubel (apud Moreira e 

Masini, 1978) que a aquisição de conceitos é um processo psicológico dinâmico e 

constante de elaboração e organização daquilo que é sentido, percebido e 

compreendido pelo homem. Para Vygotsky (apud Oliveira, s/d), os conceitos são o 

resultado de uma construção coletiva de significados, portanto têm a característica 

de serem mutáveis de acordo com as produções humanas, sejam elas relativas ao 

senso comum, à ciência, à religião, à arte ou outras. Portanto, Vygotsky fala de 

uma organização coletiva conceitual do mundo, da qual o indivíduo se apropria, 

permanecendo sempre aberto às transformações que ele e outros farão 

constantemente .  

Pelas colocações feitas por todos os sujeitos evidenciou-se a capacidade 

do cego de adquirir imagens e conceitos a partir do seu referencial perceptivo, 

mas identificou-se em dois deles a crença de que, na falta da visão, algumas 

experiências ficam mais restritas. Para ilustrar, Rita disse: 

Quando você não enxerga, ao ler um livro, não vai poder ter um contato com as 
figuras as quais dariam outra visão de mundo. Só vai ter com o texto. Então quem 
enxerga tem uma informação a mais. 

           Vários estudos levantados por Peraita (1992) corroboram essa idéia, 

inclusive atestando atrasos no desenvolvimento do cego em relação ao vidente. 

Mas, apesar da colocação acima, Rita não se refere, assim como nenhum dos 



outros sujeitos entrevistados, a uma defasagem nas suas aquisições no 

conhecimento do mundo. 

Quanto a conceitos considerados pelos sujeitos como fundamentalmente 

visuais – cor e aparência física, no padrão da estética dado pela visão – Isabel e 

Rita os consideraram teóricos e secundários para o cego, apesar de serem 

utilizados por ele no contexto social.  

Nessa perspectiva do uso social do padrão visual, Vânia afirmou que 

sempre perguntou muito para adequar-se. Mas, tanto ela, como os outros, sempre 

pediram às pessoas que dessem explicações, definições e fizessem descrições 

sobre coisas, lugares, pessoas, cores, enfim sobre os elementos que compõem o 

mundo concreto e abstrato. Eles informaram que pediam que lhes falassem e 

mostrassem as coisas para que pudessem conhecê-las e concebê-las 

mentalmente. Rui fez uma ressalva: só perguntava quando lhe interessava. E 

Saulo disse que sabia que algumas coisas teria de descobrir por conta própria. É 

importante aqui observar a seguinte citação de Sperber e Wilson (apud Peraita, 

1992): 

Categorizar, como processo básico e primário da vida mental, consiste em 
reduzir a infinita gama de estimulações e especificações do meio em que estamos 
inseridos, a um número ou quantidade manejável, obviamente com fins adaptativos, e 
isto, supostamente, se realiza em virtude de dois princípios básicos: formar 
agrupamentos em função de características comuns e repetidas na estimulação, e que 
ditos agrupamentos ou categorias estejam regidas pelo que é relevante para o sujeito em 
um momento ou situação dada. (apud Peraita, 1992: 12). 

Finalizando, evidenciaram-se significados apresentados por um único 

sujeito na pesquisa que também contribuem para a compreensão dos modos do 

cego adquirir o conhecimento do mundo percebendo-o e simbolizando-o. 

Apenas Vânia lembrou-se do episódio de quando adquiriu o conhecimento 

da diferença entre meninos e meninas pela voz, pelo cabelo, geralmente mais 

curto nos meninos e mais comprido nas meninas, por informações verbais e 

brinquedos anatômicos em situação pedagógica; e só ela usou os termos 

imaginar e sonhar como sinônimos para contar de suas imagens acerca de 

cores, praia, barcos e surfistas, entendendo-se como devaneio, ou o ato de pensar 

sobre algo que assimilou, que faz parte do seu repertório representacional a partir 



de alguma experiência perceptiva ou de informações dadas pelas pessoas que 

enxergam. Vânia considera esses “devaneios” como vivências enriquecedoras 

para o seu conhecimento do mundo.  

Evidenciou-se também o fato de que ela utiliza bastante o referencial do 

vidente ao descrever barcos no “fundo” do mar, ou nuvens “bem branquinhas”, ou 

um rapaz “moreno e alto”, exemplos de percepções ou valores estéticos de quem 

enxerga e que servem de esteriótipos para ela. Isso torna seu universo 

empobrecido de elaborações próprias acerca do mundo em que vive. Mostrou, 

assim, uma consciência ingênua (no sentido comum), fantasiosa e um tanto 

distanciada das próprias percepções nas quais deveria fazer uso dos sentidos de 

que dispõe – ao dizer, por exemplo, que sua mãe sempre lhe explicava tudo; ou 

qualificar, durante toda a entrevista, de gostoso e bonito o ato de conhecer dando 

a impressão de pouco conteúdo e elaboração pessoal. É interessante, ainda, 

relacionar o fato de que o ver marca as colocações de Vânia e sua colocação de 

que a mãe buscava muito a cura de sua cegueira, levando-a a fazer várias 

cirurgias.  

Somente Rui especificou dois recursos importantes para o cego em seu 

desenvolvimento e aprimoramento de suas percepções – o uso da bengala e a 

prática do esporte. Por um momento, Rui pareceu ocultar a própria experiência de 

cego na aquisição de conceitos, mostrando grande influência do referencial do 

vidente, referindo-se apenas a livros, filmes e pontos de vista das pessoas que 

enxergam como fontes de informações. Um outro aspecto pessoal muito citado 

por ele diz respeito à sua maneira prática de ser no mundo, afirmando que só 

busca o conhecimento quando lhe interessa e quando tem necessidade dele. E 

que sempre foi assim na aquisição de conceitos e para saber das coisas do 

mundo. Rui também foi o único a mostrar uma certa confusão em relação à 

imagem, ora definindo-a como representação mental, ora como idéia sobre a 

“coisa”, além de ter entendido, no início da entrevista, imagem como aparência 

física de uma pessoa no sentido daquilo que é valorizado como estética visual. 

Dizia não se importar com ela, pois a personalidade é o que mais lhe chama a 

atenção em uma pessoa.  



Embora todos os sujeitos tenham mostrado fatores que caracterizam a 

proximidade entre cegos e videntes, como já citamos, Saulo foi o único a explicitar 

literalmente que há coisas que unem cegos e videntes fazendo-os ser partes do 

mesmo universo de seres humanos, mesmo que a falta da visão implique 

maneiras diferentes de apreender o mundo. 

Ele foi o único também a não ver nenhum sentido para o cego no conceito 

de espelho, mesmo quando a entrevistadora menciona a metáfora do espelho, 

que está além do objeto espelho, que representa a imagem especular na 

aquisição da noção do “eu” . Aqui podemos pensar que houve uma falha da 

entrevistadora que não conseguiu usar outro referencial que não o visual para 

definir esse estágio do desenvolvimento da criança, dado na literatura da 

psicologia do desenvolvimento como o estádio do espelho. Após explicar a Saulo 

do que se tratava, este continuou afirmando não fazer sentido e indicou a voz 

como um substituto dessa metáfora para o cego.  

Como vimos anteriormente, três dos sujeitos consideraram ter assimilado 

esse conceito, porém apenas Isabel mostrou compreender a metáfora utilizada 

pela pesquisadora sobre a imagem especular na aquisição da noção do “eu”. 

Vânia não foi indagada sobre isso.   

Saulo também foi o único a considerar o desenho e outras formas de 

expressão plástica absolutamente sem sentido para o cego que nunca enxergou, 

chegando a nomear de anti-didático e folclórico esse tipo de pesquisa nessa área. 

Para ele são referenciais puramente visuais que nada ensinam ao cego. Ao 

contrário da escultura, que permite, no espaço tridimensional, o reconhecimento 

tátil por parte do cego. 

Sobre a aquisição do conceito referente à montanha, apenas Rui 

respondeu, tendo mostrado que adquiriu tal conceito por meio de descrições feitas 

por alguém, bem como por associações e comparações com conhecimentos já 

assimilados – como compreender a altura de uma montanha utilizando o 

conhecimento de que um metro é igual a um passo grande, aproximadamente. 



É importante, ainda, salientar que em diferentes momentos, durante toda a 

análise, evidenciou-se nos relatos dos sujeitos a formação das representações 

mentais – imagens e conceitos acerca do mundo – nas dimensões do corpo, da 

linguagem e da afetividade como bases e mediadoras na aquisição do 

conhecimento.  

Parece ser inegável em praticamente todas as teorias sobre a constituição 

do sujeito psíquico – tanto as psicogenéticas quanto as baseadas na psicanálise , 

embora não adentremos nesta última neste trabalho – que o corpo tem um papel 

fundante a partir do que tudo se inscreve – experiência e simbolização – desde o 

corpo físico ao corpo representacional.  

Conforme Dantas (apud La Taille, 1992), Wallon dispõe claramente uma 

seqüência de maturações neuromotoras que preparam a psicomotricidade que, 

juntamente com a influência social, dará lugar à função simbólica sem, no entanto, 

abandoná-la. Considera, portanto, que a atividade mental desenvolve-se a partir 

da atividade motora; que o ato motor é incorporado pelo ato mental. Wallon 

explica os primórdios da motricidade desde os reflexos, as formas impulsivas e 

descoordenadas dos movimentos e as sensações internas viscerais – no início do 

primeiro ano – às aquisições sensório-motoras de exploração do mundo externo 

como a marcha, preensão e coordenação mão-olho – no final do primeiro ano. 

Enfatiza a importância da função tônico-postural, da expressividade e identifica o 

aspecto social como mediador nesse processo, sendo aquele que interpreta o 

significado desses movimentos. Numa sincronia entre o amadurecimento do 

córtex e a influência do ambiente inicia-se a vida mental. Wallon nos apresenta 

ainda uma forma de explicar o nascimento da consciência de si e da noção do “eu” 

a partir do corpo e da constituição de sua imagem. 

Segundo Oliveira (apud La Taille, 1992), para Vygotsky, as funções 

psicológicas superiores, como ele chama, vão se construindo sobre esta base 

psiconeurológica da espécie humana, em um sistema neurológico funcional aberto 

que vai se modificando, ao longo da história das relações sociais vividas pelo 

indivíduo, das estruturas elementares do cérebro na criança às mais complexas na 



vida do adulto. No pensamento desse autor percebe-se, então, não uma 

passagem linear do corpo – que conta com várias possibilidades de 

funcionamento do cérebro e dos músculos instigadas pelas produções da cultura, 

quais sejam, os instrumentos, os sistemas de signos e significações, a linguagem 

– ao mundo mental, mas uma transcendência do aparato biológico à capacidade 

de uso de símbolos criados socialmente para representar a realidade. 

De acordo com Masini (1994), Merleau-Ponty, em sua fenomenologia da 

percepção, amplia as noções de corpo e de percepção, dando ao primeiro a 

dimensão de abrigo das ações e das palavras, como uma totalidade na dinâmica 

das relações com o mundo e, à segunda, também corporal,não como sinônimo 

direto dos órgãos dos sentidos, mas sim como síntese integrada do vivido pelo 

corpo. Nessa perspectiva dialética, o movimento, a expressão do corpo no espaço 

já é carregada de sentido, pois é assim toda relação do ser no mundo. Para esse 

autor, o corpo não é o antecessor da atividade mental, pois que ele permanece 

desde o início e para sempre inseparável do mundo, e a atividade mental não 

substitui a experiência. As significações estão expressas no corpo e este é 

consciência, pois sente e conhece. Para o autor, há um saber do corpo na 

experiência perceptiva que é anterior à emoção e ao conceito. Esse saber não é 

intelecção referente ao objeto do conhecimento, mas é como diz Masini: 

um saber de si ao saber do objeto. (Masini, 1994:87). (...) É necessário buscar as raízes 
do conhecimento no mundo vivido, no contato com a experiência original – na situação 
em que o sujeito, através do próprio corpo (que sabe, que sente, que compreende) 
encontra o objeto... na experiência perceptiva o sujeito penetra no objeto através de seu 
corpo e o objeto torna-se “falante” e significativo e vai dispondo ao redor do sujeito um 
mundo que lhe diz dele mesmo e no qual instala seus pensamentos. Desse modo a 
experiência perceptiva, que fala do corpo e não do objeto, oferece-se como possibilidade 
para que se conheça o sujeito pensante. (Masini, 1994: 94) 

Fica claro que, para Merleau-Ponty, as teorias de desenvolvimento e de 

aprendizagem tratam o aspecto cognitivo isoladamente, separando também o 

corpo da mente, quando, na realidade, ambos se imbricam e que, ao pensar, 

também há o sentir. Por isso Masini conclui que para construir o conhecimento 

deve-se partir da percepção; o corpo é seu instrumento, não só físico mas 

relacional e atravessado pela cultura – a linguagem e outros corpos apresentam e 



compartilham a experiência humana que sempre está no corpo como única 

realidade sentiente, pensante, agente.  

De fato, a organização de pensamentos, observações e teorias feita pela 

ciência ou pela filosofia acerca de uma dada realidade nos ajudam a compreender 

essa realidade. São recortes que enfatizam ora um aspecto, ora outro, e nos 

levam a um esforço de apreensão da totalidade da intensidade da vida. Cada uma 

das teorias a que nos referimos acima possibilita modos diferentes de refletir sobre 

a existência do cego na sua maneira própria de perceber e conhecer. O corpo, 

porta de entrada e sede da experiência vivida com a presença de outros corpos – 

física, cognitiva e afetiva – e a linguagem, mediadora e socializadora dessa 

experiência, conjugam em uma constante reciprocidade as diferenças e as 

semelhanças de ver e de não ver na construção dos mundos interno e externo ao 

sujeito.  Esse ver e não ver constituem formas de conhecer. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de duas orientações básicas. A 

primeira diz respeito à definição do tema como conseqüência das questões 

levantadas pela pesquisadora durante muitos anos de trabalho com a pessoa 

cega acerca da constituição do psiquismo desta. A outra está ligada às as 

referências do próprio cego para compreendê-lo mais adequadamente nesse 

processo.  

O cenário encontrado na literatura especializada na área, por sua vez, 

mostrou que os estudos, em sua grande maioria, comparam os cegos aos 

videntes e são de abordagem piagetiana. Alguns desses trabalhos indicam atrasos 

no desenvolvimento das crianças cegas em todas as suas aquisições motoras e 

cognitivas até o período relativo ao pensamento da lógica formal. Outros apontam 

para as diferenças entre cegos e videntes, mas não as consideram como 

defasagens na cronologia do desenvolvimento. E uma parcela bem pequena das 

pesquisas preocupa-se em não fazer tais comparações, buscando conhecer a 

singularidade que marca a psicologia da cegueira. 

Nesta pesquisa, o levantamento dos significados que emergiram dos relatos 

dos sujeitos nas entrevistas assinalou peculiaridades apresentadas pelos cegos 

no processo de aquisição do conhecimento no que concerne às suas percepções, 

imagens mentais e conceitos sobre o mundo de objetos, acontecimentos, relações 

e sobre si mesmos. 

A experiência profissional da pesquisadora apontava para algumas 

proposições acerca do processo de aquisição de conhecimento por parte dos 

cegos, que são elencadas a seguir: 



- uma forma de compensação leva o cego congênito a outros meios de contato 

com o mundo, para adquirir e compartilhar os significados construídos pela 

cultura; 

- o corpo e a linguagem são elementos primordiais para o cego na aquisição do 

conhecimento; 

- a afetividade e a linguagem são elos  entre as experiências de cegos e 

videntes. 

Cuidando para que essas elaborações não direcionassem a análise, 

cuidou-se para que esta investigação se norteasse por questões abertas, tais 

como: 

- como o cego congênito forma as representações mentais e os conceitos sobre 

objetos, situações e eventos? 

- como adquire conhecimento sobre o mundo de coisas pouco ou nada 

acessíveis aos seus canais perceptivos? 

- que elementos contribuem para a formação de sua imagem corporal e o que 

daria ao cego a consciência de si? 

 Centrando a atenção nos significados que emergiram das entrevistas, 

foram identificadas categorias, evidenciando convergências e divergências nas 

colocações feitas pelos sujeitos, o que propiciou a compreensão dos caminhos 

sobre a formação de imagens mentais e de conceitos na vivência da cegueira e 

levaram a algumas constatações acerca desse tema. 

O significado que apresentou a maior convergência nos relatos das 

pessoas entrevistadas refere-se às evidentes diferenças entre cegos que nunca 

enxergaram e videntes. No que diz respeito à forma da pessoa cega captar o 

mundo por outros sentidos que não o da visão, pode-se citar: formação de 

imagens mentais principalmente táteis e cinestésicas, mas também olfativas e 

auditivas; imagens componentes do sonho também procedentes das percepções 

acima citadas; o processo de generalização, às vezes insuficiente para formar 

conceitos de uma gama muito diversificada de coisas; compreensão do desenho 



como linguagem não espontânea para o cego; percepção do espaço; conceitos 

visuais como cor e beleza do padrão visual não fazerem sentido para o cego, mas 

ainda assim fazerem parte do seu repertório cultural; a experiência do cego ser 

mais restrita, pois quem enxerga obtém informações a mais ao entrar em contato 

com as coisas; alguns padrões visuais muito relativos que são de difícil 

compreensão para o cego; a consciência de si e a imagem corporal serem dadas 

pela percepção do próprio corpo e do corpo do outro e pelo reconhecimento da 

própria voz e não pelo olhar e reconhecimento da imagem visual do outro e depois 

a própria imagem na experiência do espelho. 

É importante ressaltar que essas diferenças foram apontadas para chamar 

a atenção para as especificidades do cego em perceber, sentir, organizar-se 

mentalmente, agir e relacionar-se no mundo. 

 Um outro ponto que reiterou experiências sem registros sistematizados 

refere-se à idéia de compensação. Sabe-se que a visão é o sentido da apreensão 

do mundo de forma direta, global e à distância. Na sua ausência, há uma 

reorganização de toda a estrutura mental que possibilitará ao cego adquirir 

conhecimento sobre o mundo. Todos os relatos evidenciaram a força dessa outra 

e complexa reestruturação psicológica em razão da atividade fisiológica que visa a 

um maior desenvolvimento do tato ou da audição, mas principalmente de uma 

reorganização em virtude da possibilidade de o cego comunicar-se na experiência 

social. Assim, podemos concluir que o significado de compensação  presente na 

cegueira é de ordem sócio-psicológica.  

Nessa medida, chegou-se à terceira constatação, a de que há coisas no 

mundo que unem cegos e videntes fazendo-os compartilhar do mesmo 

mundo. Se o corpo marca as diferenças para o cego no mundo de videntes, os 

relatos, principalmente o de Saulo, são enfáticos ao explicitar as dimensões do 

social e da afetividade na constituição das generalidades humanas (no sentido 

daquilo que é geral). O homem como ser capaz de usar símbolos, como ser de 

linguagem, tem acesso ao mundo dos significados compartilhados em 

determinado contexto, permitindo, assim, a apreensão do real por intermédio dos 



símbolos criados pela cultura. Esta constatação amplia a noção de percepção 

para além do dado sensorial, pois os sujeitos mostraram que há uma integração 

das percepções, buscando de forma dinâmica a melhor maneira de interpretar o 

que é dado no mundo.  

Nessa perspectiva, apresentou-se também a dimensão da afetividade como 

outra força na constituição do sujeito, que coloca cegos e videntes "em uma 

mesma nave", como metaforicamente explicitou Saulo. Em todos os relatos, os 

sujeitos enfatizaram a presença afetiva marcante de adultos presentes em suas 

vidas. Sejam como membros da família, que, passado o impacto de receberem 

uma criança cega, conseguiram tocá-la, acarinhá-la e olhá-la como um ser, dando-

lhe condições para constituir-se como pessoa; sejam como representantes da 

cultura, que lhe apresentaram o mundo de coisas, sentimentos e palavras. 

Todos os sujeitos mostraram que para o cego congênito a formação de 

imagens e de conceitos acerca do mundo é dada sobretudo pela sua experiência 

perceptiva tátil-cinestésica ("tem que tocar para saber da existência"), e também 

pela auditiva e pela olfativa, associadas à linguagem, como expressão máxima da 

cultura na forma de descrições, explicações, definições e metáforas. E ainda, 

antecedendo a toda organização cognitiva – e acompanhando-a até mesmo 

porque há no conceito o valor conotativo além do denotativo –, pela dimensão do 

afeto.  

Assim, os relatos mostraram que corpo, linguagem/cultura e afetividade, em 

uma relação dialética, assumem o papel de mediadores na aquisição do 

conhecimento. A vivência perceptiva não se dá isolada do contexto social. 

Tampouco a linguagem atua fora da relação afetiva na qual o corpo é seu receptor 

e guardião. 

Quanto aos conceitos pouco ou nada acessíveis aos canais perceptivos de 

que dispõe a pessoa cega, constatou-se mais uma vez a importância da 

linguagem, até mesmo do aspecto conotativo do conceito, e também da 

necessidade da ampliação da dimensão clássica de conceito – a experiência 

concreta de uma série de atributos dos objetos que se reúnem formando uma 



classe – para a noção de conceito como rede de significados que se inter-

relacionam e se modificam na dimensão social. A formação das imagens e dos 

conceitos de lua, nuvem, estrela e espelho não se deu por meio de  uma 

correspondência com outra possibilidade sensorial real, todavia, tais imagens são 

carregadas de sentido, com consistência no conteúdo, apesar de não serem 

vivenciadas concretamente.  

Em relação aos elementos que contribuem para a aquisição da imagem 

corporal e para o que daria ao cego a consciência de si, referindo-se à 

construção do eu, constatou-se em todos os depoimentos que é fundamental para 

o cego congênito tocar o próprio corpo e o corpo do outro, até reconhecer-se 

como "um corpo entre outros corpos e um ser entre outros seres". Também o 

reconhecimento da própria voz, como exterior mas pertencente a si mesmo, é 

indicador da constituição da referência do sujeito a si mesmo. Fica, porém, uma 

limitação neste estudo sobre a investigação da aquisição da noção do “eu” para o 

cego congênito. Esta mereceria maior atenção, mas os dados desta pesquisa não 

foram suficientes para isso. Este assunto poderá certamente constituir-se como 

tema de outra investigação, pois seu aprofundamento levaria a reflexões 

importantes para a compreensão do processo de simbolização e da constituição 

psíquica nos distúrbios graves de desenvolvimento tão freqüentes na cegueira. 

Chamou a atenção o fato de os sujeitos desta pesquisa não relatarem 

eventuais atrasos em seus processos de desenvolvimento nas aquisições 

psicomotoras, de linguagem, na aprendizagem escolar, ou nas relações sociais e 

afetivo-emocionais. No depoimento de Saulo, isso é explicitado claramente 

quando ele conta ter andado e falado na idade normal e nunca ter tido quaisquer 

problemas para entender “textos dos outros”. Todos os outros relatos mostraram 

evidências quanto aos níveis de escolaridade e aquisições de conceitos cotidianos 

ou científicos compatíveis com as idades em diferentes momentos de vida.  

É importante salientar que a metodologia adotada nesta pesquisa mostrou-

se apropriada para abordar as questões propostas, possibilitando o aparecimento 

da diversidade humana, assinalando que o desenvolvimento pode dar-se por 



vários caminhos e que os fatores imbricados nele, ao mesmo tempo que o forjam, 

também são passíveis da ação do sujeito para transformá-los. 

Um aspecto relevante, ainda, foi que a partir da elaboração feita por adultos 

cegos congênitos sobre suas experiências de vida – em que eles aludiram a 

lembranças desde seus quatro anos de idade, aproximadamente, até a 

adolescência – tornou-se possível a reflexão sobre o período da infância referente 

à constituição da função simbólica, da aquisição da linguagem e das 

representações mentais (imagens e conceitos) na vivência da cegueira.  

Em relação ao aporte teórico, os significados apresentados pelos sujeitos 

podem ser remetidos às reflexões de Vygotsky em relação à dimensão social da 

aquisição do conhecimento; de Wallon, quanto à ênfase na dimensão da 

afetividade na estruturação cognitiva; e de Merleau-Ponty, ao considerar o corpo 

como o abrigo das ações e das palavras, como uma totalidade na dinâmica das 

relações com o mundo, e a percepcão, não como relação direta dos órgãos dos 

sentidos, mas como síntese integrada do vivido pelo corpo .   

Finalmente, este trabalho registra algumas sugestões para pais, educadores 

e para a sociedade em geral, que os próprios sujeitos fizeram durante os seus 

depoimentos. Todos eles indicaram a importância, para o desenvolvimento da 

criança cega, de que sejam proporcionadas experiências enriquecedoras e dado a 

ela o tempo de conhecer pelos seus canais perceptivos. Que a palavra esteja 

muito ligada a essas vivências e que ambas sejam significativas para não se 

traduzirem em experiências vazias. Que se criem estímulos especiais, porém não 

artificiais e descontextualizados. Que as trocas afetivas orientem as relações com 

as pessoas na direção da saúde mental e emocional.  

Todos os entrevistados deram indícios de que é preciso pensar a psicologia 

e a pedagogia da cegueira sem compará-las com aquelas pautadas pela visão, 

possibilitando ao cego conhecer e agir no mundo a partir do seu próprio 

referencial. Há um espaço muito tênue em que a especificidade da cegueira e a 

generalidade do humano se encontram. Aí, corre-se o risco de tratar o cego ou na 



perspectiva do ver, ou na de suas particularidades somente, esquecendo-se do 

que há de comum entre todos os homens: a condição humana. 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

ALBUQUERQUE, Edda, S. de. Meu filho cego. São Paulo: Editora Cupolo, s/d. 

AMIRALIAN, Maria L.  Psicologia do excepcional. São Paulo:  Ed. Pedagógica e 

     Universitária, 1986. 

_________________  O  psicodiagnóstico do cego congênito: aspectos cogniti -   

     vos, 1986. (Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo). 

_________________  Compreendendo o cego:  uma visão psicanalítica da ce - 

     gueira por meio de desenhos-estórias. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 

ANDERSON, D. W. e OLSON, M. R. Mental imageryin congenitally blind  chil  - 

     dren.  Journal  of  Visual Impairment and Blindness. v.78 (5):  p. 206-10,  may  

     1984. 

ANDRÉ, Marli. E.  Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

BRUNO, Marilda, M. G.  O desenvolvimento integral do portador  de deficiência 

     visual: da intervenção precoce à integração escolar.  São Paulo:  Midi “Luffi- 

     cio del Arte”, 1993. 

__________________  Deficiência visual:  reflexão sobre a prática pedagógica.  

     São Paulo: Laramara, 1997. 

CHIAROTTINO, Zélia R.  Em busca  do  sentido  da  obra de Jean  Piaget.  São  

     Paulo: Editora Ática, 1984. 

CROMER, R. F.  Conservation  by the congenitally blind. British Journal of Psy - 

     chology. v. 64 (2) p. 241-50, may 1973. 

CUTSFORTH, Thomas D. O cego na escola e na sociedade: um estudo psicoló- 

     gico. São Paulo: Fundação para o Livro do Cego no Brasil, 1969. 

DANTAS, H.   In: LA TAILLE, Ives. (org.). Piaget, Vygotsky e Wallon. São Paulo:  

     Summus Editorial, 1992. 

DAVDSON, P.W.  Haptic  conservation  of amount in blind and sighted children:  

     exploratory movement effects. Journal of Pediatric Psychology. v. 6(2) p.191- 

     99, 1981. 

DOLTO, F.  Personalogia e imagem do corpo. In: No jogo do desejo. Rio de Ja- 



     neiro: Zahar Editores, 1984. 

FRAIBERG, S. e ADELSON, E.  Self- representation in language and play: ob - 

    servacion of blind children. s/d s/l. 

______________ e  FREEDMAN, D. A.  Studies  in the ego  development of the  

    congenitally blind children. s/l , 1964. 

GREGORY, R.L. Olho e cérebro. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. 

HALL, A. Mental images and the cognitive development of congenitally blind. Vi- 

    sual Impairment and blindness . p. 281-185, setember, 1981. 

JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. Rio de  

    Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 

LANDAU, B. e outros. Spacial knowledge in a young blind child. Cognition. v. 16   

     p. 225-60, 1984. 

LA TAILLE, Ives.  Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discus- 

     são. São Paulo: Summus, 1992. 

LÜDKE, M. e ANDRÉ, Marli E. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.  

    São Paulo: EPU, 1986. 

MASINI, Elcie F. S. O perceber e o relacionar-se do deficiente visual: orientan- 

     do professores especializados, 1990.  (Tese de Livre Docência. Universidade 

     de São Paulo).  

__________________  Algumas noções sobre a fenomenologia para o pesqui - 

     sador em educação. Revista da Faculdade de Educação da USP. v. 19 (1) p. 

     71-8, jan/jun. 1993. 

MIGUELEZ, M. M. Criterios para la superación del debate metodoógico “cuanti-  

     tativo/cualitativo”.  II  Congresso Ibero americano  de Psicologia.  Madrid Uni-  

     versidad Simon Bolivar, 1998. 

MOREIRA, M. A. e MASINI, Elcie F. S.  Aprendizagem significativa: a teoria de 

     David Ausubel. São Paulo: Moraes Ed., 1982. 

OBIAKOR, F. E. e STILE, S. W. The self-concepts of visually impaired and nor- 

    mally sighted school children. The Journal of Psychology. 124 (2), p.199-206, 

    s/d. 

OCHAITA, Esperanza  e  ROSA, Alberto.  Percepção, ação e  conhecimento em  



    crianças cegas.   In:   COLL, César,  PALACIOS, Jesús,  MARCHESI, Alvaro  

    (org.).  Desenvolvimento psicológico  e  educação:  Necessidades educativas  

    especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. v. 3. 

OLIVEIRA, Marta K. Three issues on conceptual development. s/l s/d. 

________________  Vygotsky:  aprendizado  e  desenvolvimento  um processo  

    sócio-histórico. São Paulo: Editora Scipione, 1995. 

________________  In: LA TAILLE, Ives. (org.). Piaget, Vygotsky e Wallon. São  

    Paulo: Summus Editorial, 1992.  

PERAITA, H. e alli.  Representatión de categorías naturales en los niños ciegos. 

    Madrid: Ed. Trotta, 1992. 

PIAGET, Jean.  A  formação  do  símbolo  na  criança.  Rio  de  Janeiro:  Zahar  

    Editores, 1971. 

____________Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

    1980. 

ROCHA, H. Ensaio sobre a problemática da cegueira. Belo Horizonte: Fundação  

     Hilton Rocha, 1987. 

SACKS, Oliver.  Um antropólogo em Marte.  São Paulo:  Companhia das Letras,  

     1995. 

SASSAKI, Romeu, K.  Inclusão:  construindo uma sociedade para todos.  Rio de  

     Janeiro: WVA, 1997. 

SEVERINO, Antônio J.  Metodologia  do  trabalho científico.  São Paulo:  Cortez  

     Editora, 2000. 

SIMPKINS, K. E. Development  of the  concept of space.  Visual Impairment and  

     Blindness. March, 1979. 

VAN DER VEER, René e VALSINER, Jaan.  Vygotsky: uma síntese.  São Paulo:  

     Unimarco Editora e Edições Loyola, 1996. 

VYGOTSKY, L. S.  The fundamentals  of defectolog ( abnormal psychology and  

     learnig disabilities). In: The collected works. Trad. Jane Knox. New York: 

Plenum Press, 1993. 

_______________  A  formação  social  da  mente.  São Paulo:  Martins Fontes  

     Editora, 1984. 



WALLON, H. As origens do caráter na criança. São Paulo: Difel, 1972. 

WARDELL, K. T. Assessiment of blind student’s conceptual understanding.  The  

      New Outlook. December,1975. 



 

Saulo - Catarata congênita  

Como catarata entende-se qualquer opacidade do cristalino. Em estádios 

avançados pode-se reconhecê-la pela pupila branca. Não há tratamento 

medicamentoso, mas apenas cirúrgico.  

A catarata congênita é uma anomalia do desenvolvimento e não é rara (de 

250 recém-nascidos, pelo menos 1 tem alguma forma de catarata congênita), 

sendo na maioria dos casos bilateral e, provavelmente, de origem genética. É 

comum ser conseqüência de doenças maternas transgestacionais como rubéola, 

sífilis ou toxoplasmose. Constatada em tenra idade a opacidade, há grande risco 

de desenvolvimento da baixa-visão. É pouco densa, estacionária ou progride 

lentamente, cabendo ao oftalmologista decidir sobre o momento mais adequado 

para a intervenção cirúrgica. A tendência hoje é operar o mais cedo possível, em 

torno de 6 meses, primeiro um olho e depois de alguns meses, se tiver bom 

resultado, operar o outro. Após a operação, o olho exige substituto para o 

cristalino removido (como lentes de contato, por exemplo) para não comprometer 

o desenvolvimento da acuidade visual. 

A catarata não é considerada causa de cegueira devido ao sucesso e alta 

freqüência da prática cirúrgica, porém muitas vezes vem acompanhada de outro 

problema que não permite o sucesso da intervenção cirúrgica. (Rocha, 1987). 

 

Isabel e Rita - Retinopatia da prematuridade 

Essa patologia é ainda uma das principais causas de cegueira em crianças 

prematuras de baixo peso, por necessitarem urgentemente de assistência 

respiratória em encubadora  e nesta o excesso de oxigênio provocará 

vasoconstrição retiniana generalizada. Ao sair da encubadora, em contato com a 

atmosfera de concentração normal de oxigênio, a retina sofre uma hipóxia relativa 

estimulando a proliferação vascular. 

Outra teoria postula que a retinopatia da prematuridade se deve a uma 

relativa baixa de concentração de oxigênio no útero. Quando a criança nasce e há 



a expansão pulmonar natural e o fechamento dos shunts arteriovenosos, 

desenvolve-se um tipo de circulação sanguínea mais rica em oxigênio. Desse 

modo, mesmo em ambiente normal, a retina reagiria como se estivesse 

superoxigenada, quando então se desenvolvem lesões iniciais da retinopatia da 

prematuridade. Sabe-se, ainda, da participação de outros fatores na origem dessa 

patologia que não a sobrecarga de oxigênio: transfusão sanguínea, 

hiperbilirrubinemia, deficiência da vitamina E, cardiopatias congênitas, apnéia, 

hipocalcemia, nascimentos múltiplos, pneumotórax. 

O estádio terminal da retinopatia da prematuridade, da 6ª. a 10ª. semana, é 

chamado de fibroplasia retrolental, uma massa fibrosa responsável pela pupila 

branca. (Rocha,1987). 

 

Rui - Retinoblastoma 

Trata-se do tumor maligno intra-ocular mais freqüente da infância. É 

bilateral em 30% dos casos e hereditário em5%. Em 95% a história é negativa e a 

ocorrência do tumor deve-se à mutação espontânea. Sua manifestação se dá com 

maior freqüência entre 1 e 3 anos de idade, raramente de 4 a 5 e 

excepcionalmente depois dos 6 anos. O diagnóstico geralmente é feito antes dos 

4 anos, sendo que os casos de bilateralidade aparecem mais cedo (1 ano) e os 

unilaterais mais tarde (2 anos). 

Esse tumor deriva dos restos embrionários da retina primitiva (célula 

meduloepitelial), cresce rapidamente e desorganiza as estruturas intra-oculares, 

propagando-se, pelo nervo óptico, por via linfática, ou liquórica, até o cérebro e a 

medula. Pode ainda crescer em direção à loja vítrea e ao espaço sub-retiniano. 

A retirada do globo ocular (enucleação) é a intervenção indicada nos casos 

em que o tumor está bem desenvolvido ocupando parte do globo. Em alguns 

casos em que o olho está menos comprometido o método da irradiação é 

utilizado. (Rocha, 1987). 

 



Vânia - Glaucoma Congênito ou Infantil 

Agudo ou crônico, trata-se do aumento da pressão ocular que gera a 

cegueira atrofiando o nervo óptico. É sempre bilateral e, em geral, é hereditário 

causando danos irreversíveis. O glaucoma congênito ameaça seriamente a 

integridade funcional do olho. Pode manifestar-se nos primeiros dias de vida ou 

após vários meses. O que importa saber é que, ao nascer, algumas crianças 

podem possuir estruturas angulares incapazes de drenar o humor aquoso. Este é 

retido e a pressão do olho aumenta. 

O diagnóstico precoce é imprescindível para que se faça a cirurgia o mais 

cedo possível. Caso contrário, os olhos não poderão ser resguardados, graves 

alterações estruturais se processarão e a cegueira será inevitável. (Rocha, 1987). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTADO: SAULO 

 

ENTREV. – O gravador ainda estava desligado quando eu lhe pedi que falasse sobre suas 

lembranças de infância acerca da formação dos conceitos das coisas do mundo e foi super 

interessante o que você falou: que depois de adulto, são caminhos que você já não trilha mais. 

SAULO – Não com a eficácia, com a astúcia da criança... com a ingenuidade astuciosa da criança. 

ENTREV. – Certo. Com que idade você está, Saulo? 

SAULO – 44. 

ENTREV. – Você disse que é cego de nascença? 

SAULO – Isso. Nasci cego. 

ENTREV. – Eu tenho algumas perguntas em relação a como a criança cega constitui seu mundo 

interno, de imagens, vamos dizer assim; como é que ela forma os conceitos a partir de toda a 

percepção, de toda a vivência dela no mundo, sem a visão. E existem algumas coisas cuja 

materialidade é acessível pelo tato ou outro sentido que não a visão, como sol e montanha, por 

exemplo; e outras que praticamente só são acessíveis, digamos, pela visão, como lua, céu, estrela, 

nuvem; e a imagem que a criança vê dela mesma no espelho, a imagem que ela acaba tendo do 

corpo dela; até o momento que ela acaba sabendo que aquela que ela vê no espelho é ela, que 

está aqui fora, que as duas coisas têm uma realidade, mas que na verdade aquela é uma 

representação dela; e outras, ainda, que são abstratas, como quando a criança adquire a 

consciência de “eu”, de “si mesma”. Minha pesquisa está voltada para isso e eu queria partir da 

vivência de uma pessoa cega adulta.  

SAULO – Tá claro. É... vamos lá: você conhece o seu pé? 

ENTREV. – Sim. 

SAULO – Sem olhar pra ele? 

ENTREV. – Hum, hum. Sim. 

SAULO – Conhece bem? Conhece sua nuca? 

ENTREV. – Hum, hum. 

SAULO – Porque, na verdade, aqui acontece uma particularidade na maneira de explorar o mundo 

que tem a ver com o repertório inicial do qual você dispõe quando nasce. Isso depende de que 

cultura, de que linguagem, que família, de que casa, com que poder aquisitivo, enfim... todas as 

bases do contexto a partir do qual você vem ao mundo, né?  



Então é muito particular a experiência do cego de nascença, eu creio, porque, quando não se tem 

absolutamente visão física nenhuma do mundo, isto torna você uma pessoa diferenciada na 

maneira de captar esse mundo, porque você deixa de contar totalmente com um dos sentidos. 

Antes, especialmente na fase infantil, você vê muito aquilo que você não pode pegar. Então você 

conta com a visão pra lhe nortear. Eu acho que a visão e a audição, fora o tato, que é o sentido de 

apreensão direta da temperatura e do toque, são os primeiros sentidos que alertam você para o 

mundo de uma forma mais complexa. Há o olfato também, mas o olfato, ele tem muito a ver com o 

reconhecimento do que lhe é familiar e do que não lhe é familiar – cheiro do peito da mãe, cheiro 

do... enfim... das coisas que são familiares, como aquele cheiro tradicional de comida de manhã, 

cheiro da casa, das pessoas que a freqüentam. Isso é uma coisa que a gente logo, logo vai tirando 

de cena, porque o mundo não apela tanto para o olfato. Ele apela muito mais para a audição e 

para a visão. E um pouco para o tato. Então... ((interrupção)).  

Pois bem, então, na verdade, o que eu acho que é interessante, e eu estava falando disso tudo 

porque aí você pode se localizar no meu repertório, no meu contexto e eu posso passar pra você 

um pouco do que eu experimentei, considerando que isso possa lhe servir como tronco pra você 

elaborar perguntas, pra você... ((interrupção)) Você pode elaborar perguntas, enfim, dimensionar a 

coisa um pouco melhor, partindo de uma experiência. Eu acho que isso é da maior importância e, 

se esse depoimento servir pra alguma coisa de mobilização, de reflexão, já foi o bastante. 

Então eu acho que a primeira coisa que me incentivou a tentar captar o mundo e as diferenças 

entre eu e o mundo foi a sexualidade. Porque, pra uma pessoa cega de nascença, a parte de 

sexualidade é uma coisa muito complicada pra gente começar a entender. E é naturalmente o que 

há de mais próximo energeticamente daquilo que você é. 

Então, imagine o que existe hoje pra uma criança comum, e já estou falando dos anos 50 pra cá. 

Existe toda uma série de estímulos visuais que conduzem a criança a perguntas, a reflexões, a 

fantasias, envolvendo a sexualidade, tá certo? Desde televisão, desde a conversa, a liberalidade 

do assunto dentro de casa, enfim... 

Só que pra uma pessoa que é cega de nascença, ou a pessoa toca ou ela não sabe da existência; 

ela ouve falar, mas ouvir falar é muito abstrato, não é? Então, ou você percebe a coisa tatilmente 

ou, enfim, por meio de um sentido que o põe em contato com o corpo, né? Ou então, não existe. 

Então, daí... acho eu, né? Pois não tenho muita certeza disso, mas, particularmente no meu caso, 

foi a partir daí que eu comecei a sentir que “eu era uma coisa e o mundo era outra”. O mundo “era 

outras”, “muitas outras”. 

ENTREV. – E você consegue localizar em termos de idade? 

SAULO – Nos primeiros anos de vida eu tinha uma curiosidade. Eu pegava no meu joelho, no meu 

pé, pegava na minha orelha; e ao mesmo tempo em que eu sentia o meu toque, eu sentia a mão 



no joelho, o joelho, a mão. Você está entendendo? E aquilo tudo era tão interessante pra mim, tão 

estranho, não é? Porque eu não estava vendo. E quando eu tirava a mão, o joelho deixava de 

existir.  

ENTREV. – Deixava? 

SAULO – Deixava. Deixava porque a mente da criança é uma mente extremamente dinâmica e 

pouco afeita a ficar memorizando as coisas; quer dizer, a próxima experiência é mais importante do 

que a experiência anterior, tá certo? Ela ganha prioridade. A criança não estabelece relações nos 

dois primeiros anos... quer dizer, até estabelece, mas em um nível inconsciente; você não está 

sabendo que está estabelecendo. Aí que começa a complicar. Porque apesar de tudo isso eu tive 

um desenvolvimento normal. Eu comecei a andar com 11 meses, eu comecei a fazer xixi 

voluntariamente, vamos dizer assim, segurar, ter controle do esfíncter num prazo relativamente 

normal. 

ENTREV. – E falar? Você sabe quando foi? 

SAULO – Falar? Muito rápido, muito rápido também. Sempre fui uma pessoa de fala rápida e fácil; 

nunca tive dificuldade pra me expressar, nem pra entender textos dos outros em geral. Isso 

também... aí é que tá, né? Eu nasci em Fortaleza, de uma família extremamente falante, meu pai é 

jornalista, a minha mãe é professora; isso é muito importante na infância de um cego de nascença. 

Porque aí começaram a pintar estímulos criados especialmente para o meu caso. Meu pai, meu 

pai, eu me lembro disso, meu pai procurou me demonstrar como era a lua – ele me botou um 

queijo na mão, um queijo redondo, tipo meia-cura, abauladinho nas laterais. E aí ele me disse: “é 

assim que ela parece pra nós lá em cima, parece um queijo por cima da noite.” Noite. Lua, só de 

noite. Sol, de dia.  

É uma coisa que você aprende até antes de ver. Aprende pelo refrão do inconsciente coletivo, né? 

De dia é sol, e de noite é lua. 

Então a lua, tem uma... pra mim, uma associação com o mais frio, uma associação com solidão, 

de certa forma. A noite é sempre mais solitária do que o dia. O dia é mais movimentado, o dia é 

mais barulhento, o dia tem mais ação, o dia tem mais atividade. E a noite é sempre mais solitária, 

mais vazia de atividade, mais vazia de movimento. Então ela tem a ver com solidão. E aí começam 

as metáforas. 

ENTREV. – Certo. 

SAULO – Agora, isso é um adulto falando de uma criança, quer dizer, eu estou falando de mim 

mesmo, mas eu estou convenientemente separado pela civilização do que eu já fui, não é? Então 

é... eu estou aqui tateando o meu passado e com pouca sensibilidade na mão pra isso. 



Porque, infelizmente, é uma coisa que funciona como uma “esponja” da consciência fugaz da 

criança. É uma “esponja”, e não há outro meio de falar a não ser por metáfora disso; porque não 

tem... eu não consigo ser tão claro. Eu tenho que “metaforar” pra poder me fazer entender. Então a 

vida, como ela é vivida hoje pela civilização, principalmente a ocidental, ela “chupa”, ela “suga” 

mesmo, “esponja” a tua sensibilidade, a tua curiosidade infantil. 

Nós temos a curiosidade adulta, a especulativa, interrogativa por excelência. 

ENTREV. – Mais mental até, né? 

SAULO – Mas a curiosidade da criança é a curiosidade do aventureiro. Do verdadeiro aventureiro, 

do que não sabe do que se trata e quer saber, simplesmente, não é? Não se trava, não intui, aliás, 

até intui, não fazendo deduções. Tá claro?  

ENTREV. – Tá claro, claríssimo. 

Agora, você disse bem: uma elaboração do adulto já falando da criança, mas você chega a ter 

algum acesso em termos de lembrança, porque você disse:-“eu punha a mão no meu joelho, e 

quando eu deixava de tocar... ele desaparecia”, vamos dizer assim. 

SAULO – É. 

ENTREV. – Nesse sentido, como você lembra ter formado esse conceito de lua, por exemplo? 

Você tem alguma lembrança de sensação, ou de imagem ,ou de idéia mesmo de fatos, que você 

consiga ter acesso? Por exemplo, em relação ao espelho? 

SAULO – Não.  

ENTREV. – Não? 

SAULO – Nada. Eu nunca usei espelho, nunca me foi introduzido o conceito de espelho. Você tem 

um corpo, o mundo é outro... outro, vamos dizer... megalópoles de corpos diferentes, a coisa não 

foi por aí. 

ENTREV. – Se a gente pensar o espelho como imagem especular, não como espelho mesmo, 

material, ali, aquele objeto. Mas pensando que ele lhe dá o reflexo, vamos dizer assim, de você 

mesmo e... 

SAULO – Não me serve. 

ENTREV. – ... do outro. 

SAULO – Não me serve. 

ENTREV. – Como seria para o cego? Você acha que a voz, por exemplo, do outro, poderia fazer 

esse papel? 

SAULO – A voz? 



ENTREV. – A voz. 

SAULO – A voz, o cheiro, o campo vital... a presença, pra alguns, é muito mais forte até. A coisa 

de sentir a presença. E o toque, né? Quando você pode se aproximar da pessoa e tocá-la, você 

tem uma noção exata de altura, peso...((interrupção)) ((entrada de alguma pessoa)) 

Pra você ver... quando ela entrou ali, por exemplo, é muito rápida a coisa. A gente tem que fazer 

uma descrição em câmera lenta: abriu-se a porta, evidente que era um ser humano. Até o abrir da 

porta eu não sabia quem seria, eu sabia que era alguém. Quando ela entrou, no primeiro “ah” da 

voz, já percebi que era mulher; quer dizer... você vai adquirindo uma consciência, como que eu 

diria? É uma consciência linear e por uma conjugação de detalhes que vão se fazendo um com o 

outro. Ao passo que: abriu a porta, você viu quem é, é global, não é linear. Você está entendendo? 

ENTREV. – Sim. 

SAULO – E eu estou lhe dizendo isso no momento em que eu mesmo estou refletindo sobre isso, 

não é uma coisa que eu tenha parado pra pensar como é que funciona, se é assim ou se é assado. 

Então tudo isso ainda é muito... muita especulação, não é? 

ENTREV. – Na verdade, eu não espero nenhuma elaboração teórica sua. É mais uma tentativa de 

você me passar a sua vivência mesmo. 

SAULO – Então, a voz é a principal condutora do estado de espírito pra nós. Ela nos conduz a 

observar, a perceber em que estado de espírito a pessoa está. Se está amedrontada, se está feliz, 

se está ansiosa, se está excitada, se está relaxada. Enfim, a voz prenuncia isso. Antes do texto, o 

tom de voz. Você pode dizer: “puxa, estou tão feliz!” e demonstrar um certo antagonismo em 

relação ao próprio estado de felicidade. Aí fica irônico. 

Agora, lembranças, por exemplo, de nuvem. Como Fortaleza é uma capital nordestina, e portanto 

lá não fica muito nublado, a não ser que seja pra chover, não é como aqui que, às vezes, passa 

um dia inteiro embaixo de nuvem e não chove uma gota. Lá não. Quando nubla, é pra chover. 

Então nuvem e chuva tinham uma relação interessantíssima, muito engraçada, porque diziam: “tá 

nublado, vai chover – tá bonito pra chover!”. Lá no norte é assim, porque a chuva lá é sempre bem 

vinda, a não ser quando inunda tudo, aí é uma desgraça. Mas em geral: “tá bonito pra chover”, 

então nuvem é uma coisa bonita. Agora, como é que ela caía feito água?    

ENTREV. – É... 

SAULO – Como é que o céu não derrama? Tudo é uma coisa invocada, eu ficava horas tentando 

entender. Aí desistia! Deixava pra lá, ia fazer outra coisa. “Ah! tá bonito pra chover!”. Como, tá 

bonito pra chover? Quando não havia o sol, quando tava bonito pra chover, sumia o sol. Se sumia 

o sol, se sumia o calor do sol de cima do meu corpo, nuvem era alguma coisa que tampava o sol, 

não é? 



ENTREV. – Hã, hã. 

SAULO – E o mais engraçado é que eu nunca fui de perguntar muito sobre isso para as pessoas, 

para os meus pais. Se eu perguntasse, eu obteria várias respostas, porque sempre foram pessoas 

muito dadas a dialogar, a conversar, com uma riqueza de vocabulário muito grande, sempre. Minha 

mãe, sempre, nossa! Meu pai tem um domínio da língua... sabe, eu acho que muito disso eu 

aprendi com eles. 

Mas eu tinha a intuição de que eu que teria de descobrir isso por mim mesmo. Eu acho que só 

pode ser coisa de intuir. Porque eu não perguntava muito: “e como é nuvem?”. Estrela eu cheguei 

a perguntar. Eu me lembro de chegar a perguntar. Porque o sol pra mim, tava ali na minha frente, e 

estrela não. 

ENTREV. – Sim. Dava pra sentir o sol. 

SAULO- Esticava a mão e sentia; pra mim aquilo era o sol. O calor era o sol, tá certo? Não era a 

irradiação de uma estrela a milhões de quilômetros. Aquilo era o sol. Então se o sol era aquilo, o 

sol era o calor que tomava conta da cidade de dia, e que ia embora de noite, sabe? Aquilo me 

bastava. 

Agora, estrelas à noite: “o céu tá lindo hoje, cheio de estrelas!”. O que é estrela? Aí é complicado: 

não faz barulho, não tem cheiro, não dá pra encostar a mão, como é que faz? Não dá nem pra 

encostar como eu encosto no meu joelho, no meu pé, e depois some. E agora, como é que eu 

faço? Aí eu perguntei. Aí me vieram com uma idéia que era um monte de pedacinhos de prata. 

Mas prata? Como é que é? Aí eu fui... aí eu cobrei um pouco, perguntei e tal. E até que me vieram 

com a idéia de uma mesa cheia de moedinhas, dos mais diferentes tamanhos. Uma mesa redonda 

cheia de moedinhas. Isso é o céu, as estrelas são essas moedinhas que aparecem, e como elas 

estão muito longe... elas aparecem com cinco pontas; aí me deram uma estrela de plástico, e me 

disseram, me fizeram entender que aquelas pontas significam os raios das estrelas que vinham até 

nós e tal, aquilo formava aquele tipo de figura no espaço. E aí ficou por isso mesmo, quer dizer... 

ENTREV. – Sempre as metáforas tentando aproximar... 

SAULO – Sempre o verbo, o poder da palavra e a inventividade de criar uma situação tátil 

correspondente à situação real.  

Eu me lembro, por exemplo, que aos 6 anos, por volta dos 6, 7 anos, é que começaram a aparecer 

outros animais na minha vida que não cachorro e gato; dos quais eu tinha um pavor total. Hoje eu 

tenho cachorro, tenho gato. Mas eu tinha pavor de animais, de conviver com animais. Aquilo era 

uma coisa também da minha família, a minha família nunca foi muito de bicho, então... 

Mas e leão, e foca, e búfalo, e elefante, e garça, e baleia, como é que faz? Aí eu ganhei um monte 

de miniaturas de animaizinhos – veadinho, foca, leão, elefante, enfim... 



ENTREV. – Tudo isso você acha bom? Você acha interessante essa aproximação? 

SAULO – Pra uma pessoa cega de nascença, eu, por enquanto, não vejo nenhum outro caminho. 

Eu acho que você tem de brincar com a realidade até que a brincadeira se misture com a 

realidade, sabe? Você tem de fazer um teatro da realidade até que a pessoa tenha condições de, 

valendo-se desse teatro, absorver e negociar e entender a realidade. Eu não vejo outra saída: 

muita miniatura, muita descrição objetiva do fato em si e, quando possível, uma representação tátil 

daquilo que corresponde à realidade. 

Quer mostrar como é um navio pra uma criança cega? Dá um navio de plástico pra ela; não tem 

outra... o que você vai poder fazer, especialmente se ela nunca viu? 

ENTREV. – Diga o que você pensa especificamente do desenho para o cego de nascença. 

SAULO – Os detalhes de uma fisionomia, se eles forem colocados bidimensionalmente, ou seja, 

calcados em alto relevo de alguma maneira, vai virar um “pasticho”, tanto faz o seu rosto, como o 

rosto do Mozart, como o rosto do Fernando Henrique. Porque não vai ter como diferenciar. As 

nuances são muito pouco perceptíveis no caso de um desenho em alto relevo. 

No caso do tridimensional, aí sim, aí você começa a ter uma possibilidade muito maior de 

demonstrar detalhes. O seu cabelo, não vai ser o cabelo do Fernando Henrique. Então, de alguma 

maneira, haverá como sentir o cabelo, o jeito do rosto, o tipo, a formação das faces, da testa, do 

nariz. Mas, em alto relevo, pouca possibilidade existe de reconhecimento e de distinção entre 

figuras. Não só do ponto de vista de figuras humanas ou animais, como também de desenhos de 

objetos. 

ENTREV. – E aquele francês cego, mas não de nascença, que é fotógrafo? 

O que você pensa disso? 

SAULO – Tudo folclórico. Tudo folclórico. 

ENTREV. – Eu vi a exposição dele aqui no MIS, há uns 2 anos . 

SAULO – Ele nada mais é do que um operador por controle remoto do guia dele, tá? Não há meio, 

a não ser algum veículo paranormal ou místico, ou... qualquer que seja, enfim, a incidência, não há 

meio dele entrar em contato com aquilo que ele fotografa, de modo a imprimir a sua própria 

inventividade, a sua própria arte no trabalho. Mais pra direita, mais pra esquerda, assim você está 

pegando tal ângulo, assim não dá! Assim, não é assim. É tudo folclórico. 

ENTREV. – Quer dizer, quem está fotografando na verdade é outra pessoa? 

SAULO – Exatamente. 

ENTREV. - Que vai dar essas pistas todas e revelar o resultado. 



SAULO – Tanto na hora de colher o flagrante, como na hora de usufruir, de ser o expectador de 

sua própria obra, o que é importantíssimo para o artista: ser o expectador de sua própria obra. Eu 

não concebo uma obra, seja qual for a complexidade dela, em que o artista não possa ser o 

expectador dela por um breve momento que seja. Você tem de ouvir a música que você fez. Você 

tem de cheirar o perfume que você criou pra poder entendê-lo, pra poder criá-lo mais diferente... 

para, enfim... ser o árbitro que vai desprender a flecha rumo ao universo. A partir do momento em 

que você joga longe a flecha, aí tudo bem, aí você já não é mais o dono dela de jeito nenhum. 

Há uma música minha em que eu falo: “tem que lamber a cria antes de perdê-la; te abençôo e vá 

embora”. Mas pra abençoar você, eu preciso conhecer você.  

Pra mim é folclore. Isso não... 

ENTREV. – Quer dizer, a mesma coisa vale para os desenhos e a pintura? 

SAULO – Eu acho, inclusive, que isso atrapalha um pouco o contato que as pessoas que vêem 

têm com o cego, sabe? Mitifica. Cria uma série de intenções onde elas não existem, não podem 

existir. Acho anti-didático. 

ENTREV. – Uma coisa que sempre me preocupou, trabalhando com crianças, jovens ou adultos 

cegos, é quando a pessoa que enxerga vê o deficiente visual com o referencial de vidente. E 

também, eu vejo e sinto no discurso de muitos adultos cegos que eles são cegos com referenciais 

de “videntes” e isso empobrece suas vivências próprias. 

SAULO – Mas essas pessoas, em geral, se iludem, em primeiro lugar. E, se iludindo, iludem os 

outros; e, iludindo os outros, criam nos outros a necessidade e o empenho em produzir esse tipo 

de trabalho que, na verdade, não leva a grande coisa. 

ENTREV. – Perfeito. Agora, pra gente encerrar esta nossa conversa: você disse, no início, que foi 

a partir da sexualidade que, na verdade, você tomou consciência de si e do mundo. 

SAULO – Mas não a sexualidade do ponto de vista da atração sexual, da excitação, mas do 

conhecimento da existência da energia... da energia física, do corpo físico, do tocar, do prazer de 

tocar e de se tocar; antes de ser compreendido como prazer sexual. 

Hoje eu faço muita massagem, gosto de fazer, é uma coisa intuitiva; em mim sempre dá bom 

resultado. Então é uma coisa que eu sempre gostei. Então, esse prazer, essa curiosidade em 

tocar, essa coisa de tocar no joelho, depois mesmo subir, tocar na orelha, isso foi me atiçando a 

curiosidade de tocar mais coisas, de conhecer mais coisas, ainda que não pelo toque, sabe? 

Misturar toque com o cheiro e cheiro com toque, com gosto; gosto com cheiro e audição, aí foi 

embora... 



Quer dizer, partiu um pouco dessa coisa do corpo, de tocar o corpo, e lá em casa todos eram muito 

carinhosos, todos nós muito de toque e de cheiro. Lá no norte a gente tem essa coisa do cheiro, 

né? “oi, tudo bem? deixa eu te dar um cheiro”. 

ENTREV. – É mesmo. 

SAULO – “Hum, que delícia!”. Tem muito isso; e tinha muito mais ainda quando eu nasci. A gente, 

parentes e amigos, a gente nem se beijava, a gente se cheirava. É uma coisa primitiva, muito 

gostosa. 

ENTREV. – Que interessante isso. 

SAULO – E acabou fazendo parte muito disso, quer dizer, o toque mais o cheiro. 

ENTREV. – Agora, a partir de um determinado momento, você não precisa mais por a mão no 

joelho pra suscitar a imagem dele, tá certo? 

SAULO – Isso, isso. 

ENTREV. – Como é que é isso? Falando em termos de imagem. 

SAULO – É tátil. Eu sinto o joelho na minha mão, sem tocá-lo. 

ENTREV. – Você sente na sua mão? 

SAULO – Tá aqui ele na minha mão. Ponho a mão nele e é exatamente assim que o sinto, com 

esse veludo da calça. Mas posso imaginá-lo de outra forma, sempre com “ele está na minha mão”. 

ENTREV. – Quer dizer, quando eu falo joelho, vêm todas essas vivências corporais? 

SAULO – Provavelmente vêm umas primeiro que outras. 

ENTREV. – Sim. Sem dúvida. 

SAULO – Mas vêm todas essas vivências. 

ENTREV. – As suas vivências. 

SAULO – O meu joelho e o joelho dos outros que eu já peguei ((riso)). Certo? 

ENTREV. – Certo. Wallon diz que o “que define a imagem não é a impressão visual, mas é a 

qualidade de espacialidade” – a qualidade de ter espaço, vamos dizer, de ocupar espaço. Essa 

vivência de espaço.  

O que você acha disso? 

SAULO – Mas acontece que pra quem vê isso funciona muito bem porque você está vendo o 

ônibus todo cheio, por exemplo. Eu não, eu estou sentindo a minha cadeira, se eu quiser ver a 

cadeira de trás, eu tenho que por a mão nela, ou então imaginá-la. Mas é muito difícil, pra mim, 

poder imaginar um ônibus cheio. Imagino ele por partes, está entendendo? E isso é muito próprio 



do cego de nascença porque a gente só está no momento em que toca. No momento em que não 

toca, eu sei que tem outra almofada aqui do meu lado porque lembro. 

ENTREV. – Porque já existe uma representação mental que você formou da experiência tátil. 

SAULO – Exato. Mas eu posso sentir que ela é menor do que na verdade ela é. Que ela é mais 

fina, menor, que essa textura não é assim. Aí vai depender do quanto eu já a experimentei e da 

minha memória em captar essa experiência. Mas, enquanto eu não puser a mão nela, ela nem 

está existindo na minha vida. Entendeu? 

ENTREV. – Hum, hum.  

SAULO – E enquanto eu não me lembrar dela... Você está olhando pra ela o tempo todo enquanto 

fala comigo. Pode desviar o olhar ou não, mas ela está ali pra você ver. 

Então, essa coisa espacial funciona para quem vê. Para quem não vê, não é bem assim. O que 

define a imagem para quem não vê é o “contorno” que a gente seja capaz de fazer dela. Que a 

gente seja capaz, veja bem: eu não posso fazer o contorno da lua; mas eu posso ser capaz de 

fazer um contorno dela mentalmente. Então isso é que define a imagem pra mim. 

E acho que para o cego de nascença, estando ele em condições de chegar a esse ponto na sua 

educação, na sua formação pessoal... Mas eu acho que não dá pra ir muito além disso não, a não 

ser valendo-se de algum recurso esotérico, qualidade extra-sensorial. 

ENTREV. – Eu falo isso, porque eu estou pensando na elaboração, na representação mental que a 

criança faz das coisas. Então primeiro ela tem de ver e conhecer, vamos dizer assim, ou a criança 

que não enxerga tem de sentir o cheiro, tem de pegar; e depois ela não precisa mais ver ou pegar, 

pois, quando você fala “cadeira”, ela sabe o que é uma cadeira. 

SAULO – Hã, hã. 

ENTREV. – Existem milhões de tipos de cadeira... assim, mesmo que ela nunca tenha visto todos 

os tipos possíveis de cadeiras, ao ver um outro tipo que ela nunca viu, saberá que se trata de uma 

cadeira. Quer dizer, essa imagem, ou seja, essa experiência que se traduz então em uma 

representação mental, ela é evocada. Cada vez que você falar, que a linguagem entrar, já entra 

nesse universo simbólico, sem precisar ter de novo a experiência sensível da visão, ou do tato. 

SAULO – A cadeira sim. Com o animal não. 

ENTREV. – Com o animal, não? 

SAULO – Com o animal não. Sabe por quê? Por exemplo: aí é que está né? – um pincher e um 

doberman são cães, mas se eles não latirem, a criança não vai saber identificar; vai identificar, por 

exemplo, um pastor alemão como um cachorro, certo? Então ela vai ter uma série de 

possibilidades daquele... bom você já entendeu. 



ENTREV. – Hã, hã. 

SAULO  – Agora, pegar um pincher na mão, ela não vai achar que é cachorro não. Porque é muito 

diferente, porque é pequenininho... 

ENTREV. –... como cachorro e gato também. 

SAULO – Exato. Então, há certos objetos nos quais a gente pode confiar como referenciais, 

mesmo que eles destoem muito uns dos outros, em desenho ou forma, mas eles terão 

basicamente uma função e uma estrutura. Agora, no caso de animais, existem muitas formas com 

as quais não dá pra brincar assim. 

ENTREV. – Certo. 

SAULO – “Casa”, por exemplo, é uma loucura! A complexidade da arquitetura não permite que 

você mostre uma casinha de madeira pra uma criança cega e diga: “casa” e, depois mostre uma 

outra casa sei lá... um chalé suíço contra uma oca; mostra uma oca com aquelas palhinhas. A 

criança vai achar que aquilo é pra guardar pão.  

ENTREV. – Agora, diante dessa diferença de repertório e de vivência entre uma pessoa que nunca 

enxergou e uma que enxerga, o que faz com que todos nós possamos compartilhar do mesmo 

mundo, sendo que a gente apreende esse mundo desde o princípio da vida de formas diferentes? 

Se a diferença fosse estrutural, o cego estaria fora, seria psicótico no mundo dos videntes? 

SAULO – Mas nós estamos todos numa mesma nave. Conseqüentemente, há coisas que nos 

unem, nas quais a gente não pensa ((obs: percebem-se latidos de cachorro e som de helicóptero)). 

Esse latido de cachorro e esse helicóptero estão nos juntando aqui. 

E você não precisa ver pra ouvir isso, e eu não preciso não ver pra ouvir isso. Você está entendo? 

A temperatura nos une, a linguagem nos une. O fato de eu ter sido cuidado, amamentado, trocado, 

vestido, acarinhado, recusado, me faz igual à minha irmã que também o foi da mesma forma. E 

outras crianças também. 

Então, as diferenças existem para que possamos criar novos laços, mas, na verdade, estamos 

todos muito unidos; especialmente quando se trata de gente como você e eu. Pertencemos a uma 

classe social semelhante, e temos interesses parecidos e temos um repertório de linguagem 

razoavelmente sofisticado. Então, não há porque eu virar psicótico, só porque eu não vejo o mundo 

que você vê. A falta da visão implica um desenvolvimento diferente, mas não psicótico. Até pode 

se tornar: vai depender de como ela é empurrada para o buraco, certo? Você conhece algum índio 

cego? 

 ENTREV. – Não. 

SAULO – Seria muito interessante saber como é que eles lidam com isso. 



ENTREV. – Hã, hã. Você conhece? 

SAULO – Será que ele vai continuar mexendo com palha, ou não? Não, não conheço. Acabou de 

me ocorrer. Será que ele também vai se meter com caça? Será que ele também vai desempenhar 

as tarefas que os outros índios desempenham? Ou será que por causa disso ele será 

marginalizado, jogado num canto como inválido, ou tratado de uma maneira diferente? 

ENTREV. – Agora, quando eu falo “diferente”, estou querendo dizer que os caminhos pra aquela 

criança se desenvolver são diferentes porque ela conta com... vamos dizer assim... com um 

instrumento diferente. Então, a maneira que ela vai ter de conhecer esse mundo vai ser diferente 

de uma outra criança que enxerga. 

SAULO – Vai. Fatalmente. 

ENTREV. – Porém, a estrutura psíquica, mental, não vai ser diferente. Você entende o que eu 

estou querendo dizer? Ela vai conseguir ter uma representação mental e adquirir a noção de 

número e a noção de espaço, a noção de quantidade etc. 

SAULO – Para você importa mais o processo do que o resultado? Ou importa mais o resultado do 

que o processo? 

ENTREV. – Os dois são importantes. 

SAULO – O processo é diferente. O resultado pode ser bem parecido, mas o processo... importa 

aqui estudar o processo. O resultado acaba sempre sendo o mesmo, ou bem parecido. 

ENTREV. – Hã, hã. Sem dúvida. 

SAULO – Porque até duas pessoas que vêem têm processos diferentes. 

ENTREV. – Claro. 

SAULO – Não vai ser a visão que vai tornar mais parecido ou menos parecido. E a idéia é essa: de 

você formular sugestões que permitam que as crianças desenvolvam os seus próprios referenciais 

a partir de vivências conscientes, objetivas e naturais. Naturais, é muito importante isso. Quer 

dizer, que não seja uma situação criada especialmente, falsamente criada. Pode até ser criada 

especialmente, mas por elementos naturais. 

Meu pai, por exemplo: ele jogava quatro, cinco objetos diferentes no chão; dizia quais eram, e 

depois jogava de novo pra eu identificar quais eram. Carteira, um isqueiro, uma agenda grande, 

enfim... aí eu ficava distinguindo... quer dizer... era uma brincadeira e, através dessa brincadeira, 

eu desenvolvia a minha curiosidade e a minha capacidade de diferenciar objetos; não me valendo 

do que eu não tenho, mas justamente me valendo do que eu tinha pra me desenvolver. Acho que 

isso é muito importante. Por exemplo: massinha. Massinha é muito legal pra criança cega; dá um 

objeto na mão dela e fala: “faz aí com a massinha, procura recriar com a massinha”. Então ela 



começa a formalizar por dentro a partir do referencial que ela tem. Dá um golfinho, por exemplo, dá 

um monte de massinha pra ela recriar um golfinho, que é bem anatômico e tem aquelas formas 

todas arredondadinhas. É isso que eu acho que você deveria buscar. Quer dizer, formular um 

processo, considerando que a maior parte das crianças nascem de pais pouquíssimo esclarecidos; 

pessoas que, em geral, acabam, antes de tudo, rejeitando; antes de tudo, não sabendo como lidar 

e, portanto, jogando de lado uma matéria muito delicada, muito complexa. 

Então, criar procedimentos, ou sugerir procedimentos que permitam esse enriquecimento por parte 

da criança cega de captar o mundo, de se posicionar e de usufruir do mundo. Eu acho que é por 

aí. Se eu puder  lhe dar uma sugestão, acho que é isso. 

ENTREV. – Perfeito. Última coisa: no sonho há imagem? 

SAULO – No sonho... é tudo como é na realidade. Não tem diferença nenhuma; no meu caso não. 

Quem já enxergou e perdeu, tem. Tem cor, tem imagem. Tem muita gente que sonha com cores, 

com imagens, com situações que são vistas à distância. No meu caso tudo é exatamente como é 

na realidade. 

ENTREV. – São sensações? 

SAULO – São sensações e vivências táteis, olfativas, gustativas, auditivas. Sempre nesse 

horizonte. 

ENTREV. – Muito, muito obrigada, Saulo. 

 

OBS: O termo “vivência”, utilizado nesta entrevista, deve ser entendido como experiência vivida com 

“consciência de”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTADA: ISABEL 

 

ENTREV. – Isabel, estou fazendo esta pesquisa de mestrado e a idéia é a seguinte: conhecer o 

mundo da criança cega; como ela se desenvolve; como é o jeito dela perceber o mundo.  

Eu queria saber como ela assimila os conhecimentos, como forma as idéias sobre as coisas do 

mundo; sobre coisas que, sem a visão, não teriam uma “materialidade”, vamos dizer assim. Como 

a criança cega de nascença, ou aquela que perdeu a visão bem no comecinho da vida, aprende 

isso. Você perdeu a visão ao nascer, não foi Isabel? 

ISABEL – Eu sou cega congênita. O meu problema é retinopatia da prematuridade. Eu não 

cheguei a enxergar.  

O que eu enxergo é a claridade. Quer dizer, a luz do sol e só. Eu não tenho nenhum tipo de 

memória visual. 

ENTREV. – Então, como ficariam coisas como: lua, estrela, sol, espelho?  

ISABEL – Há algumas coisas sobre as quais já pensei um pouco e já perguntei para as pessoas. 

Isso é bem engraçado. Desculpa...  você queria completar o seu raciocínio? 

ENTREV. – Então, só finalizando... se você conseguir lembrar de alguma sensação, de alguma 

coisa que lhe dava a noção desses conceitos, e também da noção de “eu” de “si mesma”... 

ISABEL –- Eu acho que essas coisas de lua, estrela, sol é uma coisa que não tem muito jeito, você 

vai um pouco pelo referencial do outro. Quer dizer, você tem de acreditar no que o outro diz; não 

tem muito jeito. O sol... o que eu sei do sol? Vamos supor: se nunca tivessem me dito nada sobre o 

sol, além de “se você olhar pra cima, você vai ver o sol”, não sei o que seria. O que eu vejo é uma 

luz, uma luz muito forte, como sei lá... como se eu estivesse com um monte de lâmpadas, mas eu 

não vejo as lâmpadas. É como se existisse um calor, ou seja, se eu estivesse dentro de uma 

sauna, tá? Você não sabe de onde vem o calor, sai o calor lá da saída do calor. Então, o calor que 

bate em todo o meu corpo, e que bate no meu olho, se eu abro muito o meu olho, dá aquela 

sensação horrorosa; e dá essa mesma sensação pra vocês que enxergam, se olharem para o sol.   

Eu sei assim do referencial do outro. Sei que se for desenhar o sol, o sol é amarelo. Mas tem 

algumas coisas: tipo o arco-íris, que não dá pra eu ter noção do que é. Eu sei que tem sete cores, 

eu sei assim... dá pra eu imaginar mais ou menos que são umas cores que é o reflexo do sol e há 

as gotículas de água que se formam; mais ou menos entendeu?  

A estrela... Eu conheço a estrela pela representação gráfica da estrela; a representação em um 

desenho, que é aquela coisa de cinco pontas que eu tenho; é uma idéia que eu incorporei desde 

pequena. Mas a estrela eu imaginava como uma pontinha; ou, sei lá... o céu estrelado, como 



várias pontinhas de luz no céu. Vários pontinhos de luz, como se fossem luzinhas. E é isso, talvez 

o conceito de estrela seja o que chega mais próximo. São os pontinhos de luz. 

A lua, eu imagino mesmo uma meia bola; eu sei que a lua tem uns dias diferentes. Tá cheia, é uma 

coisa cheia, uma meia bola, uma coisa “cheiona”; quando tá minguante, tá menorzinha, mas eu 

não consigo... quer dizer, eu não sei se consegui pegar tudo, abstrair tudo exatamente como a lua 

é. Exatamente... como se eu enxergasse hoje e visse a lua. Eu ia falar: “é mais do que eu 

imaginava, um pouco diferente do que eu imaginava”. 

A lua eu consigo imaginar uma meia bola e uma coisa iluminada também. Na verdade a gente 

sabe que... pelos estudos... pelas informações que eu tive na escola, a lua não tem luz própria, que 

ela é iluminada pelo próprio sol. Mas, quer dizer, enfim... eu acho que dá... mas você tem a 

impressão de que ela é iluminada, você olha pra ela e parece... é claro que há uma luz, há uma 

coisa pra vocês poderem ver, né? Talvez o que eu consiga mais abstrair mesmo são as estrelas... 

que têm pontinhos. Mas o meu referencial... se eu vivesse num mundo de cego, eu ia saber que 

existe um negócio, uma luz ali... 

ENTREV. – Por quê? Você vê claridade? 

ISABEL – Porque eu vejo a claridade. É uma coisa assim que ninguém me contou, quer dizer, se 

eu não tivesse informação nenhuma, eu saberia que se eu olho pra cima durante o dia, tenho a 

maior “luzona” ali, e se eu olho com o olho bem aberto, é uma “luzona” que incomoda o olho, mas, 

ao mesmo tempo, que é legal. Quer dizer, a sensação do sol eu adoro. Eu adoro o sol, adoro 

tomar sol. É isso, o resto não tem. O resto é meio teórico mesmo; como as próprias cores. As 

pessoas falam, perguntam das cores: “ah! o vermelho!” Então eu sei que vermelho é uma coisa 

quente, então eu imagino o fogo mesmo, quer dizer, eu pego o fogo mesmo, acendo um fósforo, 

acendo uma vela e boto a mão bem pertinho, e sei que queima a mão, então eu imagino o 

vermelho. Eu imagino o branco e o preto. São cores que dá pra imaginar, mas mais pela coisa do 

calor, imaginando um pouco a textura; o branco, uma coisa “clean”, uma coisa limpa, clarinha. O 

preto, “escurão”. E as outras cores, todas... derivadas de tudo isso, quer dizer, mais ou menos. 

Eu ouço as pessoas: “ah! uma cor que combina com a outra”. Eu imagino mais ou menos; eu faço 

uma idéia minha. Não sei como lhe explicar direito. 

ENTREV. – Ah! Eu entendo.  

ISABEL – É assim... que mais? 

ENTREV. – E você tem alguma lembrança de criança, da infância, de como você vivia isso? Como 

é que você assimilava? Como você conheceu a você mesma? Como você teve a consciência de 

que “você era você” e “o outro era o outro”?  



Eu sei que é muito difícil a gente, como adulto, conseguir ter esse tipo de 

memória, de lembrança. 

ISABEL – Eu não acho que é de uma hora pra outra, assim. É um processo.  

ENTREV. – Se você tiver alguma idéia... 

ISABEL – Mas em que sentido? Você quer dizer da coisa de eu conseguir sacar que existem dois 

referenciais: o meu e o seu? 

ENTREV. – É, vamos ver... fale um pouco. 

ISABEL – Isso depende... você quer saber no geral? Ou nesses aspectos de abstração das 

coisas? 

ENTREV. – No geral, no geral. Se você tem alguma lembrança disso, ou até mesmo como é que 

você pensava nessas coisas que a gente conversou até agora. 

ISABEL – Hum, hum. Ah, não sei muito, quer dizer... eu acho... esse tipo de coisa eu sempre 

perguntei para os meus pais, amigos. Lembra? Na época do “Cometa Halley”, todo mundo naquela 

euforia, eu sempre perguntei: “Ah, como é o Cometa Halley?” Me diziam que era tipo uma bola, 

que ele tinha uma cauda bem grande e, às vezes, não dava pra ver direito; dependendo do lugar 

dava pra ver melhor. Nem sei o que o cometa tem a ver com isso. 

ENTREV. – Não tem problema, essa associação livre de idéias é muito interessante, na verdade. 

Vamos pensar agora no espelho: com 1 ano, 1 ano e pouquinho, a criança que enxerga já percebe 

que há uma imagem no espelho quando ela se olha nele. Ela não sabe que é uma imagem ainda, 

mas ela sabe que existe alguma coisa lá que é “um outro”. Ela primeiro acha que é “um outro”, mas 

aí ela brinca com a própria imagem diante do espelho, faz gestos e movimentos. Aí ela vê que 

todos esses movimentos que ela faz ali...  

ISABEL – Essa coisa de experimentar, né? Ela vê que no espelho também faz. 

ENTREV. – Isso. Se ela tem um adulto com ela, e geralmente é assim, porque geralmente é o 

adulto que está com o nenê no colo e o mostra no espelho dizendo: “é fulano, né?” falando o nome 

da criança. Então ela olha para o espelho, vê aquela pessoa, olha para a pessoa, vê que é a 

mesma... e tem outra coisa: ela conhece o corpo dela por partes, vamos dizer. Uma hora ela olha a 

mãozinha, outra hora olha o pezinho. A hora em que ela vê o corpo inteirinho no espelho, a gente 

costuma dizer, na Psicologia do Desenvolvimento da Criança, que é um momento muito importante 

na constituição psicológica, vamos dizer assim, da criança. 

É claro que depois a gente não tem mais essa lembrança.   

Então eu estou querendo pensar como é isso para a criança cega. 



ISABEL – Que não tem esse referencial... 

ENTREV. -–- Que não tem o referencial visual do espelho concretamente falando. O que daria pra 

ela essa noção de que “ela é ela?” de que “o outro é o outro” fora dela? 

ISABEL – Ah! Tá. Você quer dizer alguma coisa do corpo mesmo, né? 

ENTREV. – É, é. 

ISABEL – Então... foi o que você disse. Eu não sei quando foi essa descoberta, eu não me lembro. 

Eu acho que também é uma coisa devagar, da criança ir olhando a mãozinha, depois olhar o pé, 

depois olhar isso, olhar aquilo. 

Então eu acho que é aos poucos, assim como a criança não nasce andando, mas 

nasce, engatinha, cai, levanta, põe o andador e depois sai andando. Mas eu não 

sei... Eu me lembro muito disso mais na adolescência, na transformação do meu 

corpo. Não! Eu me lembro sim, pequena. Eu sempre mexia muito em mim. Eu 

sempre mexia no meu pé, então eu falava: “ai meu dedão é maior do que os 

outros dedos”; eu descobria, eu sabia. Eu não sei quando foi a descoberta, mas 

eu sabia de alguma forma que aquele corpo pertencia a mim. Eu sempre me 

tocava. E às vezes eu achava estranho. Por exemplo, um dia eu estava passando 

a mão em minha irmã e, de repente, eu pus a mão no seio dela e cheguei e falei 

assim pra ela : “ôpa, o que é isso?”. Ela é mulher igual a mim, claro, né? Ela era 

grande e eu pequenininha e todo mundo era gigante, né? Pra criança todos são 

gigantes, né? E eu pensei: “ ela tem uma coisa que eu não tenho”, e aí eu 

perguntei: “ o que é isso?” Aí ela me explicou : “a menina quando cresce tem os 

seios, tem peito que fica grande, não sei o que”...  

Eu me lembro que acontecia isso com uma babá que eu tinha. Eu sentava assim no colo dela, de 

cavalinho, de frente pra ela, e punha a mão nela. Aí esse tipo de coisa eu comparava: as pessoas, 

“os grandes”, “gente grande”,comigo. 

Ah! comparava tudo. Botava a mão na minha bundinha, na barriguinha, botava a mão no rosto. Eu 

me lembro que uma vez eu passava a mão em mim, então eu passava a mão no meu nariz, eu 

tinha uns 5ou 6 anos, eu passei a mão no nariz da minha mãe e falei assim: “ Mãe, que narigão 

que você tem!” O nariz dela, em relação ao meu, que era pequeno, era grande. O meu pai, que 

sempre foi grandão, eu dava..., até hoje eu dou a mão pro meu pai, é um “puta” de um “mãozão”. 

Quer dizer, quando eu era pequena, imagina se eu desse as duas mãos, não dava nem 1/3 da 

mão dele. Eu achava aquilo super legal. Eu vivia comparando assim os tamanhos das pessoas: 



aquele é grande, aquele não é. E pra mim, quem era normal era eu, né? Os outros eram todos 

grandes. Eu pensava que não ia crescer, e na verdade eu ia ficar igual a eles, né? E daí, 

crescendo um pouco mais, entre 7 e 8 anos, eu fiquei mais curiosa ainda porque aí você descobre 

a sexualidade. Não sei se você quer chegar nessa questão. 

ENTREV. – Sim. O que você quiser falar é importante. 

ISABEL – Então... além de que, eu tinha um pouco de medo das coisas. Então eu 

lembro que um dia...às vezes eu ia tomar banho com a minha irmã, às vezes com 

a minha mãe, então eu me tocava, depois eu tocava o outro, que nem a história do 

nariz, que eu falei da minha mãe, aí eu falava: “pô, minha mãe tem narigão!” Aí 

minha mãe falava pra mim : “eu não tenho narigão, é que o seu nariz, você toca o 

seu nariz, é diferente do meu porque você é pequena”. Aí eu ia entendendo 

devagar essas coisas todas, né? Por que a minha irmã tem peito e eu não tenho? 

E tocava outras crianças também. Tudo assim. Por exemplo, eu sempre tive o 

traseiro, a bundinha... eu vou falar com uma linguagem mais informal que é a 

linguagem que eu uso. 

ENTREV. – Claro, lógico. É isso mesmo. 

ISABEL – Então eu sempre tive a bundinha meio grandinha assim, desde pequena, quero dizer, a 

minha ossatura foi sempre mais larguinha, a minha bundinha sempre maiorzinha, como a da minha 

irmã. 

Eu tenho uma prima... e a gente é grandona assim. Durante muito tempo, ela praticamente foi o 

meu único referencial de criança. Quer dizer, referencial infantil de pessoa que tem a mesma idade 

que eu. Ela tem um ano a mais. E ela é grandona como eu, ela é alta; só que a estrutura do corpo 

dela é um pouco diferente; ela sempre foi um tipo mais magra. Eu passava a mão na minha 

bundinha e falava : “a minha bundinha é grandinha, vem cá Vanessa”, falava pra ela, “vem cá, 

quero ver a tua bundinha”. Botava a mão na bunda dela e falava : “ah! que bundinha magrinha!” 

Então essas coisas a gente ia descobrindo, eu ia descobrindo nas outras crianças. Ia descobrindo 

nos adultos, quer dizer, nos adultos diferentes. 

Então, como eu estava dizendo sobre o banho, às vezes eu estava tomando 

banho com a minha mãe e, sem querer, eu tocava na vagina da minha mãe, quer 

dizer, tocava só na parte de fora, né? Na parte mais externa. Acho que foi até na 

minha irmã que eu toquei a primeira vez. “Quanto pelo!” ((riso)) “Eu nunca vou ter 

isso ((riso)), que medo!” Eu ficava assim “assustadésima”. 



Com a minha irmã, eu acho que eu cheguei a falar: “Tata, o que é isso?” Ela falava : “Ah um dia 

você vai ter um igual”. “Não, não vou não! Vou cortar tudo! Não quero!” 

E com a minha mãe eu falava, às vezes, mas era bem mais reprimida a coisa sexual, nunca foi tão 

legal. Mas, no fim, ela sabia que de alguma forma isso estava sendo passado pra mim, ou através 

de minha irmã, ou através de pessoas de fora. 

Bom, aí eu fui crescendo, aí veio a puberdade. Não sei, você quer que chegue aí, ou quer fazer 

alguma outra pergunta? 

ENTREV. – Não, não. Fique à vontade para o que você quiser falar.  

ISABEL – Me sinto à vontade. Primeiro porque eu confio em você, segundo porque eu não estou 

lhe falando nada assim...claro. Eu acho que é uma legal. 

ENTREV. – É lindo mesmo esse universo humano, né? 

ISABEL – É verdade. Então aí veio a puberdade, aí o peitinho começou a 

crescer... um monte de coisas, né? Aí eu me lembro até quando eu era pequena, 

nessa fase em que eu estava descobrindo a sexualidade, havia uma menina que 

trabalhava aqui, que era como se fosse uma babá minha, ou sei lá... ela ajudava 

tudo, arrumava a casa, mas sempre o objetivo principal dela era me fazer 

companhia, ficar comigo, minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro. E eu sempre 

conversava muito com ela, foi ela quem me contou da menstruação... Aí quando 

ela me contou, eu achei uma coisa super legal: “Pô! É uma coisa que é prioridade 

da mulher, que legal!”. Uma vez eu lembro que coloquei papel higiênico na 

calcinha ((riso)), “quem sabe desce a menstruação ?”((riso)). Coisa boba de 

criança ((riso)). 

Depois passou, veio a puberdade, quer dizer, eu estou lhe contando... claro que passou muita 

coisa. Mas as transformações, as grandes descobertas foram essas. 

Aí veio a puberdade, o peitinho começou a crescer: “que legal, o peitinho, que bonitinho!” Parece 

que ao mesmo tempo vinha uma série de medos, né? Eu tinha medo da minha mãe, eu tinha medo 

de perguntar essas coisas pra ela. Aí eu estava na quinta série, foi até um pouquinho precoce, 

quer dizer... mais ou menos, né? O meu peito começou a crescer de repente, muito rápido. E eu 

nem estava tão grande ainda, mas estava doendo, aquela coisa normal de doer mesmo, né? E eu 

não conseguia fazer mais Educação Física, pulava muito, pulava corda. Aí eu já tinha o meu 

primeiro sutiã , já tinha ganho o meu primeiro sutiã . Aí falei: “Mãe, eu vou começar a usar, mas 

será que vão gozar da minha cara? Como é que vai ser? Mãe, eu quero começar a usar sutiã .” 

“Imagina, você não precisa ainda”. “Mas o meu peito tá doendo.” “Ah! Tá bom, se tá doendo, usa”. 



Quer dizer, ela não queria que eu usasse porque ela achou que fosse uma questão de frescura, 

aquelas coisas. 

Aí eu comecei a usar sutiã , aí as pessoas falavam, mas depois você começa a entender, e depois 

você começa achar super legal. E depois as pessoas começam a “zoar”, aí você brinca, começam 

a brincar com você, aí você brinca também ,né? 

Eu sabia que logo depois viria a menstruação, aí um ano depois, quando eu tinha...12, 11 para 12 

– eu já tinha feito 12 em junho –, em janeiro, quando eu estava entrando na sexta série, eu fiquei 

menstruada. Veio a menarca e fiquei “mocinha”. 

Aí, quer dizer, mais uma descoberta, eu também não sabia nada. Como é que eu vou fazer? Eu 

sabia que colava o Modess na calcinha, mas como? Que posição? Era tudo tão incômodo. Aí a 

minha mãe me ensinou, olha é melhor você colar, é aquela coisa da mãe ensinar. E aí também foi 

super gostoso, foi uma coisa super gostosa da minha vida. 

E é legal ver assim a minha prima, uma sempre se apoiava na outra. Quando ela ficou menstruada, 

não queria que ninguém soubesse, não queria contar pra ninguém, era segredo, tinha vergonha. E 

eu já não. As pessoas, no fim... a minha mãe ficou sabendo, contou para o meu pai, que contou 

pra não sei quem... e aí todo mundo brincava comigo: “e o Francisco, o Chico?” Mas no fim eu 

achava super legal, porque eu sabia que era mais uma etapa, mais um amadurecimento no meu 

corpo, achava super legal. Mas claro, tinha algumas coisas... 

Aí, pelinho do braço começou a crescer – “e agora, né?” Embaixo do braço, aqueles pelos, eu 

achava meio esquisito também. “Puta”! Tinha que pedir pra minha mãe raspar toda vez! No 

começo eu pedia, mas não dava tempo porque minha mãe sempre foi muito ocupada. Até que um 

dia, peguei a gilete e eu mesma raspei. E a virilha? Pô, a virilha! Você vai ter que por maiô, vai 

aparecer tudo! Até que um dia eu mesma raspei. Estava com uma gilete totalmente cega. Fui lá, 

raspei de um lado, cortou. Raspei do outro, cortou.  

Então é esse tipo de coisas, quer dizer, você vai se descobrindo, você vai descobrindo o que fazer 

com o seu corpo... e vai descobrindo... a maioria das coisas eu fui descobrindo mesmo.  

E informação sobre a sexualidade, sobre AIDS, sobre tudo... com os outros mesmo. Mais com 

pessoas da minha idade, com pessoas mais velhas, mais esclarecidas. Todo tipo. Eu tive sempre 

muito acesso a todo tipo de informação também, pelo rádio, pela TV, esse tipo de coisas. 

E aí foi indo assim... e depois que passou tudo isso, esse bando de transformações tão loucas, aí 

foi, aí melhorou. 

Hoje em dia “na boa”, hoje a única transformação que eu sinto é engordar ((riso)). Agora não, 

agora a transformação é emagrecer. A transformação que eu estava tendo era engordar, a bunda 

aumentando, as coxas ((riso)). 



ENTREV. – Interessante, você falou muito “do outro”. E é isso que a gente vê também quando eu 

falei do espelho. 

ISABEL – Posso falar só um pouquinho? 

ENTREV. – Claro. O mais importante é você falar. 

ISABEL – Eu acho que aconteceu isso também. Isso que você falou “do outro” é uma coisa super 

importante. Eu sempre tive, desde pequena, muito referencial do outro. Eu acho que faltou um 

pouco um monte de aspectos, quer dizer, das próprias pessoas me apontarem e chegarem: “Olhe! 

Tem o seu referencial!” Quer dizer, as pessoas acabavam sempre impondo um pouco o referencial 

delas; e eu acabava indo pelo referencial sempre do outro, e até hoje.  

Um monte de coisas: o meu comportamento: “ah o que será que o outro vai pensar? o que o outro 

vai dizer?” E de um tempo pra cá começou a mudar isso na minha vida, quer dizer, notei por acaso 

que o meu referencial é mais importante, comecei a mudar, ir pelo meu referencial. Porque isso 

tudo foi uma conseqüência de todo um comportamento que as pessoas tinham em relação a mim 

e, às vezes, de impor as coisas delas. Então é isso mesmo: basicamente foi tudo pelo referencial 

do outro, depois veio o meu referencial. 

Acho que é assim: essa é a minha história. De alguma forma foi legal, houve  algumas coisas boas, 

algumas coisas ruins. Mas hoje em dia eu estou conseguindo resgatar o meu referencial, e isso é 

tão legal! É o mais importante. É nítida mesmo essa coisa do referencial do outro.  

ENTREV. – É interessante! Esse “outro” é fundamental. Você falou de um jeito tão bonito! Na sua 

fala vai aparecendo esse “outro”: há a voz do “outro”; há o cheiro do “outro”, e você falou muito 

sobre o corpo do “outro”. Estou falando do aspecto positivo de como o “outro” ajuda você a saber 

quem você é; de sentir o corpo de alguém. 

ISABEL – É assim para a criancinha? 

ENTREV. – Sim. Pra toda criança. E depois, quando você continua contando da fase da pré-

adolescência, adolescência e que você está já entrando em uma fase mais adulta, poderá verificar 

que não é só a criança que está se formando, a vida inteira a gente está se formando. 

Duas outras coisas sobre o que eu gostaria de saber a sua opinião: a questão do desenho para a 

pessoa cega que nunca enxergou... e também o ato de fotografar... fazem sentido? 

 ISABEL – Tá complicado... porque eu nunca tive essa experiência. Bom... eu posso lhe dar a 

opinião assim mais ou menos. Eu falo... o meu professor de Física falava assim pra gente: “como 

diria o esquartejador, vamos por partes”. Sem pensar no esquartejador, mas sempre ele falava 

brincando. Hã... então assim: o desenho, o desenho geométrico, as formas, a coisa de você 

desenhar, eu acho bem legal, eu até já fiz um trabalho... já fiz não... tô fazendo, estou em 

andamento ainda com uma psicopedagoga. Eu gosto muito do trabalho dela, gosto da linha na 



qual ela trabalha. Quer dizer, eu acho que dá pra aprender, dá pra fazer e é legal. Assim... tem 

algumas coisas... por exemplo, eu tava na escola... em Matemática, uma parte de Geometria 

Espacial, havia uma parte de desenhos e uma parte de desenhos com perspectiva. Que 

“complicadésimo” prá mim! Sabe? Entende? Porque aqui tem um quadrado, então aqui tem uma 

linha, aí vai haver uma projeção do lado do quadrado que vai ser meio torto, quer dizer, é um 

desenho aqui no plano que você tem de entender que é como se você estivesse olhando... Por 

exemplo: se você tem um quadrado... só se você tem um quadrado plano em cima da mesa 

((pá,pá,pá)) aliás...plano não, uma figura em três dimensões. 

ENTREV. – bidimensional, em duas. 

ISABEL – Não, mesmo em três.  

ENTREV. – Ah! Tá. 

ISABEL – Você põe um quadrado em cima da mesa, você põe um cubo, um cubo de madeira... se 

você põe ele quietinho, quer dizer, o vidente já vai ver essa parte de cima, vai ver talvez um 

pouquinho desse lado, um pouquinho das laterais. Aqui a parte de trás do quadrado, se ele for 

grande, o cara já não vai estar vendo. Quer dizer, então como é que é essa representação... a 

representação tridimensional no papel plano, né? Como se eu pegasse esse cubo concreto e 

entortasse ele, né? E então, quer dizer, como é que se vai desenhar no papel as linhas, se você 

faz uma projeção de linhas meio tortas? Então você vai seguindo... você faz o ponto de 

referência... segue aqui, depois você sobe, aí há linhas tortas, aí há um lado do quadrado, depois 

vem uma linha pra cá e um monte de linhas. É uma “doideira”. No começo, você tem vontade de 

jogar pela janela; depois você vai entendendo. Mas eu precisava entender aquilo porque era uma 

matéria, fazia parte do conteúdo de Matemática. 

ENTREV. – Mas tem sentido isso pra você? 

ISABEL – Então... eu acho que foi legal eu ter aprendido tudo. Eu acho que me acrescentou. No 

começo... se você me desse uma figura... se você me desse aquele papel com um monte de traços 

e falasse pra mim: “fala pra mim o que é”, eu ia falar que era um prédio, sei lá, qualquer coisa, 

menos um quadrado. 

ENTREV. – E se fosse um desenho de uma casinha, de uma árvore, de uma montanha? 

ISABEL – É engraçado, alguns desenhos pra mim fazem muito sentido. A casinha, o esboço da 

casinha, a casinha simples que uma criança desenharia, que sobe aqui as paredinhas, aí tem uma 

janelinha, sobe aqui o telhadinho e faz assim. Quando começa a complicar muito, aí eu já não 

entendo muito. A montanha você faz aquele negócio assim... fazer a montanha simples também já 

entendo. Agora, há muitas representações que eu não entendo muito, que se eu pegar o desenho 

pela primeira vez, eu não entendo muito, mas... quer dizer, é uma representação gráfica, é a 

mesma coisa da estrela. Eu me acostumei. A estrela já está super incorporada desde pequena, 



uma estrela com as cinco pontinhas; é uma representação que vocês fazem e pra mim é uma 

estrela. Existem coisas que você vai me mostrar, vai me mostrar uma bola não sei de que jeito e eu 

vou falar pra mim: “isso é, sei lá... um globo terrestre, que representa o globo terrestre de uma 

forma “x”. Mas aí eu: “pô! Por quê?” Mas depois você começa a incorporar; são representações 

que o vidente tem e você começa a incorporar. Eu acho legal, eu acho importante, mas é um 

trabalho que não é espontâneo, você vai aprendendo, você vai se educando, mas é legal, eu acho 

válido. Mas é assim, eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas eu tenho curiosidade. 

ENTREV. – Uma última pergunta: sobre o sonho. Como é? Há imagens? 

ISABEL – Ah! É tão engraçado. É assim: ele tem imagens e, muitas vezes... não poderia lhe dizer 

todas... não é sempre também que o sonho é nítido. Mas quando ele é nítido, eu imagino sim... eu 

até vejo as pessoas, eu poderia dizer. Mas como eu não tenho memória visual, por exemplo, eu 

não tenho memória de cor. Mas aí falam pra mim: “mas você me vê transparente?” Não é 

transparente, mas é assim... porque claro... o enxergar e o tocar são duas coisas que são 

diferentes; mas na verdade eu enxergo a pessoa como se eu estivesse tocando. Quer dizer, na 

verdade eu sinto. É mais ou menos como na realidade. Você está andando na minha direção, eu 

sei que você está andando na minha direção. Eu acho que no sonho é um pouco mais. Porque é 

assim: se eu estou aqui no meu quarto, estou estudando, concentrada... Às vezes, algumas 

características do seu andar... o seu cheiro... Minha mãe, vamos supor, que usa um perfume forte 

que eu conheço. Outro que chega correndo e entra no meu quarto... às vezes você reconhece. 

Mas vamos supor que uma pessoa entre aqui, que eu não saiba quem é e pára aqui na minha 

frente. Eu sei que há uma pessoa que  parou na minha frente. Mas muitas vezes eu não consigo 

reconhecer o sexo, se é feminino ou masculino, nem ao menos quem é, nada. No sonho, o que 

acontece a mais do que na realidade é que eu vejo essa pessoa, eu reconheço. Mas é de um outro 

jeito. Não é... é de um jeito fantasioso... é de um jeito meu. Não é o que na realidade a pessoa é. 

Quer dizer, então vamos supor: eu vejo a minha mãe? Vejo. Mas eu não vejo cor assim muito 

definida; eu vejo mais... eu vejo a textura, eu vejo as características que eu sinto quando eu toco. 

As características que eu sei da minha mãe quando eu a toco. Então eu vejo a minha mãe: 

cabelinho meio curtinho, então eu vejo o cabelo... como se eu estivesse tocando, só que com os 

olhos, só que sem tocar. Então eu vejo aqui o cabelo, eu vejo o rosto, eu vejo o tamanho da orelha, 

eu vejo o nariz. É mais global. 

ENTREV. – É como se fosse sensação? 

ISABEL – É, é. Mas não preciso tocar, entende? 

ENTREV. – Sei, sei. É a sua vivência inteirinha. 

ISABEL – Isso. 

ENTREV. –  Como se todos os sentidos estivessem integrados nessa hora? 



ISABEL – Isso. Mais ou menos isso. É uma visão, é assim... é uma visão como quando eu olho pra 

cima e vejo a luz, é a visão com que eu vejo minha mãe. Mas não é sempre isso, quer dizer, é o 

que eu lhe disse: não são todos os sonhos que são muito nítidos, que você lembra direitinho. 

E assim “eu vejo um pouco ela, né?” Eu vejo assim um pouco as pessoas, mas quer dizer, é 

intermediário entre o tocar, mas que eu não preciso tocar, e o ver de vocês. A cor, ver isso daí 

também eu vejo. É uma coisa assim... eu tô aqui, eu olho pra essa mesa e eu vejo. É uma coisa 

meio de sensação, é o que você disse, eu acho que é mais uma sensação. Porque eu sempre vi 

essa mesa estar aqui próxima, ou às vezes um pouco mais. Quando a pessoa entra no quarto eu 

reconheço. Ela fala: “oi... tal” . Às vezes é um pouco mais do que sensação só, é uma visão meio 

diferente. 

ENTREV. – Tá ótimo, Isabel. Muito, muito obrigada. 

ISABEL – Imagina, eu não sei se eu consegui me expressar muito bem, quer dizer, às vezes as 

pessoas não entendem muito isso, né?  

ENTREV. – Excelente. Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Eu tenho certeza de que se eu puder ser 

bem fiel a isso que você está me passando e souber aproveitar de uma forma que depois o meu 

trabalho, o meu estudo possa levar alguma contribuição pra professores que estão com as 

crianças, para outros profissionais também, pra terem um pouco mais dessa dimensão... do que é 

esse mundo de quem não vê... pra gente não atrapalhar, pra gente só poder ser um facilitador do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças... Eu agradeço muito a sua atenção e 

colaboração. 

ISABEL- Voltando ao negócio da “coisa negativa”, do referencial do outro. 

A “coisa negativa”, talvez eu não tenha me expressado muito bem, não tenha deixado muito claro, 

é o seguinte: as pessoas, pelo fato da gente não ver, às vezes querem impor o referencial delas. 

Então... às vezes... por exemplo: quero “viajar” nessa mesa. Aí o fulaninho vem me mostrar essa 

mesa. Em vez dele me deixar e falar : “viaja aqui na mesa”; porque eu vou ver que a mesa é 

grande, então eu vou de uma ponta até a outra. Então com relação a isso aqui, a mesa forma um 

braço, ela vai,... então a pessoa chega: “não, a mesa tá aqui ó”, pega a minha mão... “tá aqui... tá 

do outro lado”, sem deixar eu “viajar”, e tocar a mesa, ir até o outro lado, ver com o meu 

referencial, formar a minha imagem da mesa. 

Às vezes, as pessoas subestimam um pouco a nossa capacidade de formar imagens. E, às vezes, 

a gente acaba se acostumando com isso, e nos deixamos levar por isso, e é meio ruim. Eu só 

estou colocando isso porque o referencial, essa coisa do referencial do outro é muito legal, é uma 

coisa super positiva, mas tem uma coisa negativa, né? Não é o mundo maravilhoso da fantasia, 

né?  



ENTREV. – Sabe que outro dia eu vi um filme, desses bem... de televisão, não tinha nada de 

especial, mas teve uma fala que me tocou e que eu achei muito interessante. Um filho virou para o 

pai e disse: (o filho já adulto) “pai, eu já não acredito mais nas coisas que você acredita. Mas eu 

continuo acreditando em você”. 

Quer dizer, eu acho que quando a gente é criança, a gente só se reconhece no outro... tudo é 

mamãe, papai. 

ISABEL – Segue o modelo do pai. 

ENTREV. – E é assim mesmo. Pra gente saber da gente mesmo a gente precisa desse “outro”. 

ISABEL – Principalmente na adolescência, você se espelha em outros ídolos. “O meu pai e a 

minha mãe são uns pentelhos.” Xinga, mas no fim você tem outros ídolos que você vai se 

espelhando, e você vai formando a sua personalidade. 

ENTREV. – Eu acho que isso é bonito, essa coisa continuada da vida, né? 

ISABEL – Com certeza, com certeza. 

ENTREV. – Tá certo Isabel, eu não quero mais atrapalhar o seu horário de almoço, foi muito bom 

para mim. Muito obrigada. 

ISABEL – Se eu puder contribuir... 

ENTREV. – Muito obrigada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTREVISTADO: RUI 
 

 

ENTREV. – Eu vou pedir que você fale das suas lembranças da infância a respeito 

da formação de conceitos das coisas do mundo a partir das suas experiências. 

Principalmente idéias sobre coisas não palpáveis, como sol, lua, nuvem, estrela, 

montanha e... até a imagem de si mesmo e o espelho. 

Rui – Bom, até hoje, sempre eu fui assim. Deixa até eu ficar mais perto do gravador pra facilitar. 

Eu sempre tive uma praticidade muito grande em toda a minha forma de ser, de agir. Tenho até, às 

vezes, alguns problemas quanto a isso: eu ligo pra algum lugar, a pessoa atende eu digo: “preciso 

disso, disso, disso, tudo bem? Tudo bem. Tchau”. Quer dizer, a pessoa fica meio chocada, “nossa, 

o que tá acontecendo? O cara não falou nem oi, você tá bem?” Então, eu sempre fui assim, desde 

criança, muito prático. Eu sempre guardei as coisas, eu sempre tentei formar imagens das coisas 

que me interessavam.  

Eu me recordo muito bem, quando eu estava, acredito eu, que no primeiro colegial, eu deveria ter 

16 anos, 15, 16 anos mais ou menos, e uma garota me perguntou: “como você é?” aliás: “como eu 

sou?” eu falei: “eu não sei.” E ela: “puxa, como não? Você não forma imagem das pessoas?” Eu 

falei: “não.” E ela: “não acredito, isso é um absurdo, como que você não pode formar as imagens 

das pessoas?” 

Eu percebi até que ela se sentiu assim... vamos dizer... chateada com aquilo; triste de eu não 

formar uma imagem dela. E aí, eu pensando sobre isso, eu percebi que, desde criança, eu sempre 

formava imagem das coisas que me eram convenientes, entendeu? Por exemplo, eu gostava de 

carro, então, quando eu passava a mão num carro, e depois queria rememorar aquilo, eu montava 

na cabeça aquela idéia que eu havia tateado. Mas eu não formava a imagem da pessoa “x” se ela 

não fosse... não tivesse um interesse essa imagem. O que eu guardava dela? A voz, o jeito de ser, 

o jeito de agir, características muito mais de personalidade do que de físico. E sempre foi assim, 

por exemplo, o sol. O sol, no começo, eu não fazia uma imagem. Por quê? Porque não era 

importante, era importante que ele aquecia, que era gostoso, era confortável. Como eu comecei a 

fazer a imagem do sol? Ou da lua? Quando você começa a ler poesia, você começa a ver que... 

sei lá... a luz da lua, a luz do sol... e coisas assim. Aí você começa a formar uma idéia do sol? Oh! 

Bom, “pera-aí”, alguém me disse que o sol era mais ou menos assim; mas um outro alguém me 

disse que o sol era mais ou menos assado. Aí você começa a ir um pouco pela maioria, tá? O que 

é o ponto comum que a maioria disse sobre o sol? Ah! Então a maioria disse isso: que o sol é 

assim, assim. A maioria então tem pontos que são muito comuns; então esse é certo. Então a 

gente conversava... por exemplo, a lua: “ah! ela é redonda, ela faz assim, assado... então você 

começava a montar a imagem daquela bola que se iluminava tal... em função do que as pessoas 



diziam. E quando? Quando ela foi necessária pra você. Quando leu a poesia, ou leu alguma coisa 

que lhe  chamou a atenção e lhe pediu uma imagem de lua... enquanto não pediu, não tinha, não 

existia, não formava isso. 

E até hoje é assim: como é que é a imagem física da Eliana? Não sei, não sei. Não foi importante 

até agora, entendeu? Não estou dizendo que é ou que não é; mas é um exemplo, entendeu? Não 

sei, talvez amanhã ou depois eu faça uma brincadeira: “ah, também com esse cabelo da Eliana... 

ou com o rosto, ou com os traços, nariz, não sei o que, ah! ela parece com não sei o que lá, porque 

alguém falou não sei o que”. Então a gente forma uma imagem. “Ah bom! Então a Eliana é assim, 

assado, não sei o que”. E então aí a gente forma uma imagem, é muito comum eu falo... e isso pra 

mim é um processo muito rápido. 

ENTREV. – E como é que você forma a imagem quando lhe interessa? 

RUI – Também aí o processo é o mesmo; aí com a imagem de coisas palpáveis é um pouquinho 

mais fácil.  

ENTREV. –  Sim. 

RUI– Não que seja mais fácil. Vamos até corrigir: ele é mais real. Por quê? Porque a lua eu não 

ponho a mão pra ver. Agora, a pessoa sim. Eu sei que ela tem o rosto mais afilado e eu consigo 

formar na cabeça até aquela idéia, por exemplo: até usando um exemplo que pra mim é muito fácil, 

o rosto da minha esposa ou dos meus filhos. O da minha esposa eu sei, eu consigo formar na 

cabeça aquela imagem do rosto pequeno, afilado, o cabelo comprido jogado assim aos ombros, 

que descem abaixo dos ombros, que faça um movimento, que cubra um pouco mais do que o 

rosto. Por exemplo, eu estou falando e estou lembrando dessa imagem; existe essa “fotografia 

mental” pra mim, tá? Porque ela foi formada não só com idéias, mas com coisas palpáveis. 

Por exemplo, como que eu formo a idéia da Eliana? Eu peguei no braço, então eu sei a altura, deu 

pra deduzir se é mais ou menos gordinha ou não? Entendeu?  

Então, aí alguém me falou, eu não fui pôr a mão no rosto ou no cabelo, mas alguém me falou 

alguma coisa que eu já gravei lá no meu “banco de dados”, que o nariz é mais assim ou o rosto é 

mais assado... e assim vai. 

E aí você vai construindo aquela imagem. Claro que a personagem, às vezes, fica meio pela 

metade, obviamente. Porque, por exemplo, eu não conheço o rosto da Eliana porque nunca toquei. 

Então ela tem altura, mas não tem rosto, entendeu? 

Como também pode passar muito tempo sem ter nem altura, porque nunca vi, não porque nunca 

me atentei. Eu peguei “500” vezes no braço, mas não foi importante, não gravei. Então o que é a 

imagem da Eliana? É a personalidade dela que eu captei. Ela não tem imagem física, por quê? 

Porque não foi importante até o momento, percebe? 



ENTREV. – Hum, hum. 

RUI – Então é mais ou menos assim que funciona. Essa formação de imagens, ela é rápida, mas, 

ao mesmo tempo, às vezes elas ficam pela metade, tá? É claro que elas ficam pela metade até 

quanto me convém, pois eu posso simplesmente dizer, se eu tenho liberdade de dizer : “fulano, eu 

quero saber como você é” e a pessoa se descrever, tá certo? Ou me dizer: observa o meu rosto, o 

meu cabelo, a minha mão, o meu braço, sei lá ,depende. 

Eu particularmente, até pra lhe dizer a verdade, eu não uso muito desse artifício, até por isso eu 

não ligo muito. Primeiro eu não me ligo muito na imagem, né? Eu me ligo muito mais na 

personalidade e, segundo, que esse “processo-imagem” é muito marcante para as pessoas. Tanto 

é que você está na rua, você fala assim: “o cara não tem uma perna, mas tudo bem”. Agora, se o 

cara não enxerga: “Ah ele não enxerga, coitado!” Por que tudo isso? Porque o fator visão não(?) 

forma imagem, e não (?)formar imagem para as pessoas é muito importante, é importantíssimo. 

ENTREV. – Se não for uma imagem visual? 

RUI – Isso. 

ENTREV. - Mas forma outro tipo de imagem? 

RUI – Ah! forma. Claro, claro. É a mesma coisa. Quer ver que processo é muito fácil de você 

comparar e que torna muito palpável pra você? Quando você lê um livro, você tá lendo um 

romance, ninguém pôs fotografia lá no romance, que é normal, você lê um romance ninguém põe 

fotografia do personagem. Mas você forma uma imagem do personagem, não forma? 

ENTREV. – Hã, hã. 

RUI – Mesmo que no romance não esteja descrito assim: “olha, o fulano tem um metro e noventa, 

loiro, com o cabelo curto, testa larga... ”entendeu?” Mesmo que não entre nesses detalhes e diga: 

“é um homem atlético, com sorriso espontâneo... não sei o que... ”automaticamente o que você 

faz? Você monta aquela imagem, não monta? É mais ou menos por aí. 

ENTREV. – Certo. 

RUI – Tá? É claro, mas a sua imagem não é precisa, concorda? Porque você leu. E você montou 

essa imagem em função do aprendizado da personalidade, não é? É a mesma coisa. O processo é 

parecido, claro que aí com variações, né? Algumas você forma mais ou menos física a coisa tal... 

via de regra, pra mim, não é muito importante, tá? 

ENTREV. – Você está dizendo que é assim como se existisse um intermediário; você leu, não viu, 

mas formou uma imagem.? 

RUI – Isso, isso. 

ENTREV. – Então há alguma coisa intermediando esse processo de formar imagem. Certo? 



RUI – Exatamente. 

ENTREV. – Com os conceitos de coisas que não são palpáveis é assim que acontece? 

RUI – Ah! é. 

ENTREV. – Como é? Quem era esse intermediário pra você, quando criança, saber o que eram 

nuvens, estrela, montanha, espelho? 

RUI – Aí, quando você é criança... é até mais simples, vamos dizer assim: porque você tem um 

brinquedo que tem lá uma estrelinha ou, por exemplo, eu me lembro da cartilha que tinha uma 

nuvenzinha. Então você põe a mão... a criança tem aquele negócio: como é que é? É assim, então 

tá bom... é assim, tá bom. 

O adulto, ele já é mais questionador, no sentido de: mas é assim mesmo? por que é assim? Mas 

como é que pode ser assim? 

ENTREV. – Mas na nuvem não podia pôr a mão, não é? 

RUI – Não, eu sei. Mas eu digo, a gente forma uma idéia a princípio meio física, tá? Porque você 

põe a mão, sei lá... no brinquedo... o que é isso aqui? Isso aqui é uma montanha, uma nuvem. 

Como, por exemplo, eu me lembro que a nuvem eu vi numa cartilha.  

ENTREV. – Mas como? Era em relevo? 

RUI – Era, era em relevo. Só que é claro que essa idéia ela vai... como tudo na criança, ela é 

extremamente mutável, porque ela vai mudando à medida que você vai captando outras 

informações. Então eu ouço de uma pessoa que a montanha tem árvores, tem pico; ela é de um 

tamanho... tem não sei quantos metros de altura. Aí você fala: ‘bom, um metro é um passo 

grande.” Bom, aí você começa a montar essas idéias. Mas elas são muito mutáveis. Inclusive eu 

posso lha dizer que até hoje elas são mutáveis, pra mim. Essas idéias físicas, não de objeto não 

palpável, até hoje elas são mutáveis pra mim. 

ENTREV. – Com que idade você está, Rui? 

RUI – Com 32 anos. Até hoje elas são muito mutáveis pra mim. Porque você começa a juntar 

assim... como eu lhe falei... quando criança, um exemplinho de um brinquedo. Só que aí você ouve 

a descrição de um, de outro, de outro, de outro. Aí você cresce um pouquinho mais e você lê, 

vamos supor, uma informação científica: “o sol é uma estrela que vive incandescente a não sei 

quantos graus, a não sei quantos quilômetros... não sei...”. Aí você vai e faz o quê? Até 

involuntariamente você dá uma “entrada” dessas informações na suas... no meio daquelas que 

você já tinha. E quando você faz isso, o que você faz? É mais ou menos como... deixa eu ver se eu 

acho uma analogia boa. Vamos supor: você vai brincando de massinha, você entendeu? Você está 

brincando de massinha no cérebro, então você montou o sol de um jeito que você viu, aí você 



recolheu uma informação, você foi lá e deu mais uma ajeitadinha lá na “massinha”, deu uma 

mudadinha no seu sol. O seu sol já não é bem daquele jeito. 

E assim você vai indo, entendeu? Recolhendo visões das pessoas comuns, como dos livros, de 

tudo; dos filmes, tudo pra você é informação, você é uma “esponjona” e fica ali absorvendo, e cada 

vez que você absorve alguma coisa, vai dar mais uma ajeitadinha naquela “massinha” ali, dá uma 

moldada segundo as novas informações, tá? É mais ou menos assim. 

ENTREV. – Certo. E você se lembra de alguma coisa relativa a espelho? 

RUI – A espelho? 

ENTREV. – Alguma curiosidade? Se fazia algum sentido? Se você consegue imaginar o que é um 

espelho? 

RUI – Eu... isso é engraçado. Pra Isso eu nunca atentei muito, sabe? de... o espelho pra mim era 

sempre um negócio... muito.. assim... era uma peça física sem importância. Por quê? Porque o que 

ele dava aos outros, a mim não dava. Então pra mim... 

ENTREV. – E o que ele dava aos outros? Pra quem tem visão? 

RUI – É muito engraçado isso. Posso até dizer que a maioria das vezes, 99% das vezes, o meu 

interesse pelo espelho era, aliás, o meu conhecimento e a minha visão do espelho era a seguinte: 

alguém olha nele e se vê. Pronto. Acabou. Não me interessava mais nada; 99% das vezes, tá 

bom? Como ele se vê? Eu não sei, ele se vê e acabou! Sério mesmo, eu estou lhe falando, 

somente quando eu fui estudar Física é que eu fui reparar. Nunca tinha me ocorrido de reparar que 

se a pessoa se olhava no espelho, ela se via de frente. Óbvio. Certo? Quer dizer: antes eu falava, 

ela olha, ela se vê, como? ((riso)) Não me interessa. Podia ser até de costas, não fazia diferença 

para mim.  

Quando eu fui estudar Física e tal, e você começa a ver a reflexão da luz e tal, não sei o que... 

“pôxa, mas a pessoa se vê de frente!” Aí é que você pára: “pô! mas também é óbvio, né? o que ela 

ia fazer se olhando no espelho pra se ver de costas? ((riso))”. Certo? 

E aí, pra mim, a experimentação foi uma coisa muito mais assim do lado da Ciência do que outra 

coisa, tá? Eu despertei pra ele quando comecei a estudar Física, eu sempre fui muito ligado à área 

mais científica mesmo. Então, aí sim, despertava a brincadeira, no sentido de... eu pegava um 

espelho na mão, a gente ia fazer brincadeira, como as pessoas faziam, no sentido da “expectativa 

de”. Então, por exemplo: eu pegava um pedaço de espelho aqui e punha aqui pra que pudesse 

refletir a sua imagem; aí eu virava um pouco, bom, “ah, se eu virar um pouco, assim, eu vou refletir 

a imagem dela, nesse aqui, nesse aqui também, no outro pedaço também. Mas muito mais no 

sentido de observação, a expectativa é que esteja acontecendo isso, do que propriamente um 



interesse mesmo: “Oh, como é que será que eu vou aparecer ali?”  “Como é que seria a minha 

imagem?  

ENTREV. – Certo. Agora: como é a sua imagem do seu próprio corpo? Não é dada pelo espelho, 

pelo visual... 

RUI – Não. 

ENTREV. – É lógico. É dada pelo quê? Como é que você formou a imagem do seu próprio corpo e 

tomou consciência de que “você era você”? 

RUI – Bom, a imagem do meu próprio corpo, claro que é... eu muitas vezes dou muito mais ênfase 

à imagem de “mim”, não de “mim corpo”, mas de “mim personalidade”. Isso sim, a isso eu dou 

muito valor. Mas é lógico, que você é... eu sou uma pessoa como qualquer outra, que observa, eu 

sei o que está mais gordo, mais magro. Mas quando era pequeno: cresceu mais, cresceu menos, é 

óbvio, né? Tem cabelo mais liso, mais cacheado.  

E eu formava muito a minha imagem através da apalpação mesmo. Da apalpação mesmo eu 

formava aquela minha imagem de... só que era uma coisa engraçada, disso eu me lembro: as 

coisas que são extremamente importantes, eu me surpreendia nos outros. 

ENTREV. – Como assim? 

RUI – Vou lhe explicar. Por exemplo: o defeito na pálpebra inferior do meu olho direito, pra mim 

nunca teve importância. Pra lhe dizer a verdade, a minha imagem era um... detalhe irrelevante. Eu 

sabia que tinha, tá? Mas era um detalhe, era um detalhe irrelevante, não significava aquilo ali : feio, 

bonito, bom, ruim; nada! Não significava nada. E... e... para as pessoas, eu sei que significava, 

entendeu? Aquilo marcava para as pessoas, né? “O seu olho não fecha?” 

Mas também pra mim nunca me chocou, tá? Não era uma coisa... que porque as pessoas 

notavam, eu ficava chateado. “Ah! não fecha, porque não tem a parte de baixo!”  “Ah! não tem por 

quê?”  “Ah, não tem porque queimou.” Pronto. ((riso)) 

Então, eu formava a minha imagem nesse sentido, e eu sempre me preocupava mais, e me 

preocupo até hoje, assim: com a minha imagem... aliás... eu até diria que hoje eu me preocupo 

mais. No sentido do que essa imagem física passa do psicológico; o que ela representa? O que eu 

quero dizer é assim: que expressão do psicológico esse físico tá pondo pra fora? Eu sempre me 

preocupava mais com isso. Lógico que eu olhava, principalmente quando eu era mais garoto: 15, 

14, 15; pôxa, tem que ter mais músculos, né? E, tô barrigudo, e coisa e tal. E então, naquele 

esquema, como eu lhe falei, na apalpação mesmo; e eu sento assim... e... tá sobrando ((riso)). E é 

assim até hoje. 

ENTREV. – O que eu estou chamando de imagem, Rui, é no sentido do conhecimento do próprio 

corpo. Não imagem no sentido valorativo do que as pessoas apreciam ou não; do que é padrão ou 



não, do que é mais comum, menos comum. Não nesse sentido valorativo e social. Mas imagem do 

próprio corpo no sentido do conhecimento do próprio corpo. 

RUI – Hã, hã. Isso eu sempre tive muito, de examinar mesmo, até porque... pra qualquer pessoa é 

mais constrangedor examinar o corpo do outro, não é mesmo? Então é lógico que você se 

observava, ainda mais o deficiente, o tato fala muito alto, né? E observava mesmo: o corpo, o que 

faz, as curvas que tem, isso eu sempre fui de olhar muito. Inclusive notando, ao longo do 

desenvolvimento físico; e até hoje eu faço. 

Eu me conheço a cada dia, eu me descubro a cada dia, pois, mesmo com 32 anos, a gente ainda 

modifica o corpo. Porque eu faço esporte ou eu paro de fazer; e isso causa modificações. E eu vivo 

me conhecendo ainda. Assim, conhecendo mesmo de observar e passar a mão, olhar, examinar. 

Me detenho, inclusive, e isso quando a gente cresce também.  

É claro que hoje eu já não tenho mais a mesma memória do que eram pra mim, quando criança, 

esses primeiros contatos comigo mesmo.  

Nesse sentido, eu me lembro apenas da minha experiência com a professora, nos primeiros anos 

de escola, que ela... professora especializada em educação para deficiente, fez com que a gente 

tirasse e colocasse a roupa numa boneca. Vários alunos na classe, e alguns ficavam meio assim: 

pôxa, tirar a roupa da boneca e tal, e ela até brincou: quem não tirar a roupa da boneca, vai tirar a 

própria, vai ser mais chato. E a gente tirava e a gente observava a boneca. 

E até hoje, com os brinquedos das crianças, bonecas, tudo, eu reparo: olha, essa é bem feita, essa 

se parece com o corpo de gente, essa não se parece. 

Não sei se foi exatamente ao encontro do que você... 

ENTREV. – Como você tomou consciência do “eu”? E que “você era você” e de que o “mundo era 

o mundo”? De que você tinha um “eu” aí e tinha um “outro” fora de você? Você faz alguma 

aproximação, agora já com uma elaboração adulta, é lógico? 

RUI – Hum, hum. Eu... olha... não sei... podem ter me fugido muitas coisas, tá? Mas, eu tenho a 

impressão de que as coisas, pra mim, realmente tomaram corpo, tomaram definições maiores, no 

sentido de notá-las, porque é óbvio que eu me notava, notava que existiam outras coisas de outras 

pessoas... mas eu acho que pra mim, claro, ficou cada coisa “de que eu era eu” com uma 

personalidade, com uma vontade, uma necessidade ou necessidades e havia outras pessoas ou 

coisas que diferiam de mim, ou na forma ou no conteúdo. Creio eu, que foi por volta dos 8 anos. 

Eu acredito nisso, eu acredito por um motivo simples. Pra mim isso foi um marco muito grande, que 

foi o falecimento do meu pai. Foi, vamos dizer assim, um “tratamento de choque”; aquele esquema 

de “pegar no tranco”. E aí, eu lembro muito bem que, nessa ocasião, durante o dia do ocorrido, eu 

fiquei muito tempo quieto, pensando... às vezes, eu andava pela rua e voltava pra casa. Aí eu me 

lembro, sim. Eu me lembro de que nesse momento eu começava a tomar conhecimento de coisas 



que me cercavam, que diferiam das necessidades que eu tinha. E isso, eu diria pra você, é lógico 

que elas existiam, e até mais ou menos claras, mais ou menos claras, no seguinte sentido: eu 

queria isso, ou eu tinha aquilo, mas não eram bem definidas, ainda. Era muito mais na 

preocupação da criança de brincar. Era importante, o quê? Aquele lazer dela, isso era importante. 

Claro que já consistiam em coisas que eram minhas e coisas que diferiam de mim, né? Estavam 

fora de mim, lógico. Mas não eram passíveis de nota, vamos assim dizer. Elas aconteciam, sem 

que fossem dignas de eu notar, de eu observar com mais calma. Agora, nesse período, sim. A 

partir desse período, sim. Aí, sim, aí eu tinha, aí, vamos dizer, eu ganhei de repente essa 

consciência meio forçada. Eu começava a ganhar, pensar, raciocinar de uma forma mais lógica, 

mais madura até, apesar da pouca idade, e perceber as minhas necessidades, os meus gostos, as 

minhas carências. E dos outros também, das outras coisas.  

ENTREV. – Rui, você falou que a lembrança que você tem sobre o primeiro momento de tomada 

de consciência de você e de fora de você foi com a morte do seu pai. Por quê? Que ligação você 

acha que existe ? 

RUI – Eu acho que, naquele momento, a necessidade de compreender o que ocorria. Porque para 

a criança não é claro esse “processo morte”, é vago demais. É muito abstrato. Eu acho que a 

necessidade de compreender o que ocorria e o que iria ocorrer dali por diante, fez essa busca, né? 

Esse despertar, esse raciocinar sobre. Porque é um negócio muito comum a gente, o ser humano, 

ele sempre tem receio do que ele não conhece, da situação que ele não conhece. Então, nesse 

momento, pra mim, era isso. Eu acredito que essa necessidade de compreender o que estava 

acontecendo, o porquê de tudo aquilo, e como iria ficar depois disso... eu sempre fui de exercitar 

muito a “futurologia” ((riso)), muito de olhar e falar assim: “bom, isso pode acontecer em função 

disso, e aquilo em função do outro”. 

Eu acredito que esse processo me fez dar um ponta pé inicial nessa lógica minha de “ó, o que tá 

acontecendo?”, “o que eu sou no meio de tudo isso aí?”, “o que são as outras pessoas no meio de 

tudo isso aí?”. “E agora, depois de tudo isso, o que ocorre? O que vem depois?” 

Eu acredito que tenha sido essa necessidade de compreender. Eu noto e posso observar isso 

muito claro com o meu filho, hoje. Ele brinca muito, e até há bem pouco tempo não dava tanta 

importância para as coisas. Agora, sim, ele já consegue aquilatar melhor; ele não tem ainda, pelo 

menos eu creio, uma consciência completa, mas, nas coisas que ele fala, uma vez por outra, ele já 

consegue aquilatar um pouquinho. Ele já começa a ter... talvez seja até um pouco do momento do 

amadurecimento. É que eu tive um momento meio pressionado; um pouco mais... a situação forçou 

um pouquinho mais, mas eu até comento com a minha esposa: “eu encaro que nessa fase do 

nosso filho duas coisas acontecem, eu vendo a vida dele, que são extremamente normais. É 

normal ele vaguear em torno da realidade sem compreendê-la perfeitamente; e é normal esse 



processo dele tatear a realidade das coisas e de si mesmo e dos outros. E é normal nós 

chamarmos ele pra essa mesma consciência também”. 

Os dois processos são normais. Ao meu ver, pelo menos. 

ENTREV. – Sim. E é assim que a pessoa se estrutura, que a criança se forma. 

RUI – E é normal, inclusive, esse processo que eu hoje aprendi fazendo, “puxando” ele pra 

realidade, sem puxá-lo demais. Naquele processo de “agora eu puxo, agora eu deixo”. Claro que a 

gente também sofre as pressões do dia-a-dia; então, às vezes, talvez fosse o momento de naquela 

hora você “puxar” mais ou “não puxar nada” e deixar. Mas é lógico que, às vezes, você chega em 

casa, naquele dia mais pressionado, e uma coisa que seria extremamente importante pra ele, você 

acaba não dando aquela importância que deveria dar, é óbvio. É claro que a gente se preocupa e 

tenta se policiar nesse sentido, mas você não é policial de si mesmo 24 horas por dia. Nem pode 

ser. 

ENTREV. – Como é o sonho pra você?  

RUI – Ah, essa é clássica, né? (riso)) 

O sonho, via de regra, ele é da mesma forma que eu vivo. É como se eu estivesse vivendo uma 

história, participando de uma história, da forma que eu sou. Tateando as coisas, ouvindo as coisas, 

sentindo as coisas, como se eu estivesse vivendo o meu dia-a-dia em estado de vigília, vamos 

dizer assim.  

Agora já ocorreram sonhos, não são freqüentes, mas já ocorreram sonhos em que eu tenho a 

sensação de ver. Mas a pessoa pode dizer: “mas como você sabe que é a sensação de ver, se na 

verdade você nunca conheceu a sensação de ver?”. Pois é, é por isso que eu digo, eu tenho a 

“sensação de ver”; eu tenho a nítida impressão de que as informações me chegam pela visão. Por 

exemplo: deixa eu dar um exemplo prático. Uma vez eu sonhei, uma vez não... já aconteceu várias 

vezes de eu sonhar que eu estava dirigindo; e eu tinha a nítida impressão de que, pela minha 

frente, eu não sei lhe dizer se pelos meus olhos ou não, eu aliás acredito que mais pela testa do 

que pelos olhos, mas que eu percebia os carros da frente, o modelo, a distância; a cor não, eu não 

tinha essa sensação de cor, tá? Aí existem várias teorias, tá bom?  

Você poderia dizer cientificamente que é porque eu deva ter uma memória visual no 

subconsciente, tá? Agora, tem um outro lado: eu, por exemplo, tenho uma filosofia religiosa de 

vida; eu sou espírita e estudo a Ciência Espírita. Então, pra nós, espíritas, o sonho é uma outra 

coisa diferente. É um momento em que o espírito está livre do corpo, em que ele exerce ali, 

naquele momento a liberdade dele. E o espírito enxerga. O corpo não, mas o espírito sim. O 

espírito não tem limitações de visão. 



Isso é uma filosofia, prá mim, tá? O que não me impede de ver um lado... um lado científico, é 

lógico.  

ENTREV. – E desenho? Faz algum sentido para uma pessoa que nunca enxergou, e que não 

tenha nenhuma visão, o desenho? 

RUI – Ah isso é meio difícil de compreender. 

ENTREV. –  O desenho em relevo? 

RUI – Olha, pra lhe dizer a verdade: você ver um cachorrinho desenhado e associar com um 

cachorro de verdade... ((riso)). 

ENTREV. – Não tem nenhuma aproximação? 

RUI – Ah, não tem não, viu? 

ENTREV. – Não tem nenhuma semelhança. 

RUI – Ah, não tem. Tem uma ou outra coisa, vai. 

Vamos supor, desenhou e você viu que existe uma parte que é o rabinho, que fica assim. Bom, 

realmente existem cachorros que têm o rabinho assim. Pronto. Há coisas que são pequenos 

detalhes que você associa; mas você dizer que põe a mão e fala: “ah, é um cachorro!”, eu nunca 

vi, tá? Então é algo meio abstrato demais o desenho, tá? 

Porque eu acredito, isso vai mais para o lado de acreditar, que a pessoa quando vê um desenho, 

ela abstrai muita coisa, tá? E se você contar uma história, o deficiente abstrai; agora, se você 

passa a mão em algo desenhado, aí fica mais complicado, entendeu? 

Então, por exemplo, você passa a mão num desenho de um gato, tá? Você vê aquela orelha 

espetadinha : “ah! então realmente tem a ver com um gato!” 

ENTREV. – O desenho é uma representação gráfica; é uma estilização daquilo que é real. 

RUI – Isso. Eu diria, pra você, que se administra isso. Como assim, administra? Bom, todo mundo 

usa desenho, tá? Então você se acostuma a, quando um cara disser pra você que aquilo é gato, é 

gato ((riso)). Ele quer gato? Que seja gato, pronto. 

ENTREV. – Agora, o desenho geométrico faz sentido? 

RUI – Ah, sim. Mas aí é bem... aí não tem como, né? O quadrado é quadrado, é quadrado quando 

você põe a mão, ou quando você forma o quadrado na mão, quando você rabisca um quadrado... 

ele é quadrado. Ele não é abstrato. 

ENTREV. – Eu não tenho mais perguntas. Há mais alguma coisa que você queira falar? 

RUI – Vou lhe dar uma idéia: uma idéia pra você pensar depois e, quando você concluir essa sua 

tese, você faz outra. 



O deficiente visual, ele tem um senso de percepção, vamos assim dizer, tá? Então, por exemplo, 

eu tenho uma noção espacial aqui. Você fala: “em função do ouvido?” Provável. Mas mesmo se 

estivesse tudo quietinho aqui, sem nenhum som, eu continuaria tendo uma noção do espaço, do 

tamanho dessa sala.  

ENTREV. – Mesmo sem circular por ela, sem ir andando, tateando as paredes? 

RUI – Sim. Mesmo assim. Isso é lógico que é extremamente diminuído naquele que perde a visão 

depois de adulto. Mas desenvolve também, tá? Ele nunca tinha reparado nisso, mas aí ele 

desenvolve. Claro que a proporção... o desenvolvimento dele é muito menor. É similar a você 

pegar o seguinte: há  aquele que desde garoto faz esporte, e há um outro que depois, tinha 21, 22 

anos, chegou à conclusão que seria bom fazer esporte.  

ENTREV. – Como é essa sensação? Essa percepção, sem estar tocando as coisas? 

RUI–  Ela é... como é que eu vou lhe explicar? É tão abstrata que é difícil da gente explicar. Mas 

você tem uma noção de que... ah! existem anteparos, existem barreiras: uma aqui, existe uma 

barreira ali, outra lá, outra em cima. Em cima, às vezes, é mais difícil, dada a distância e a 

percepção, né? A percepção da gente é muito mais frontal e, mesmo que você olhe pra cima, você 

tem noção, mas é mais vaga. 

E você começa a formar a idéia de um quadrado que é a sala; mesmo se você levantar, mesmo 

sem tocar, você começa a perceber algumas coisas que possam servir de barreiras maiores e aí 

você começa a desenhar mentalmente aquilo ali.  

E isso, por exemplo, eu, hoje, como cego desde pequeno, eu, hoje, tenho uma idéia. Eu formo 

essa minha idéia muito bem; e muito melhor do que a maioria, porque eu sempre exercitei essa 

coisa. Só que o que eu tenho, hoje, perto do que eu tinha aos 5 anos de idade, é a qüinquagésima 

parte. Porque quando criança, a minha idéia espacial era muito maior.  

ENTREV. – É mesmo? 

RUI – Infinitamente maior. Eu me lembro. A minha mãe era funcionária pública e me levava ao 

Hospital do Servidor pra fazer exames nos olhos, pra fazer as operações, as cirurgias. Eu me 

lembro que eu tinha capacidade de correr por aqueles corredores todos, e brincar com as crianças 

que lá iam também, me desviando das colunas. Eu vinha correndo, eu percebia que ali tinha uma 

escada, e descia pela escada correndo. É, era muito engraçado. Eu me lembro hoje disso com 

graça até. Eu andava assim lá e era cheio de alas e de portas que você vinha por aqui e saía por 

ali e entrava em outro corredor, e lá você entrava e saía no outro corredor. E eu me lembro de que 

eu fazia isso sem precisar ficar tocando nas paredes. 

ENTREV. – Sem ver? Sem ver vulto, sem ver sombra? 



RUI – Nada, nada. Eu tenho prótese desde os 2 anos de idade. E a minha memória é 

aproximadamente dos 5 anos em diante. Minha memória total. Eu não tenho nenhuma memória 

antes disso.  

Então, eu digo: hoje, a gente tem, e é admirável, as pessoas dizem: “nossa, como você 

consegue?” Mas, perto do que era, não é nada. Por uma questão de coordenação motora, de 

capacidade de direção, de tudo, eu conseguia... eu me lembro... eu tinha por volta de 12 anos, eu 

andava com os colegas de bicicleta na rua, na rua. Mas, como assim? Eles nas deles, e eu na 

minha, eu os seguia mesmo em meio ao trânsito.  

ENTREV. – Nossa , Rui! 

RUI – Eu conseguia fazer isso. Eu me lembro muito bem de que uma vez, um psicólogo no HC, ali 

naquela unidade da Vergueiro, eu não me lembro do nome dele totalmente, mas era Mauro, eu 

fui... eu tinha uns 13, 14 anos... eu fui lá pra fazer o curso de habilitação pra usar bengala, de 

locomoção. Ele falou pra mim: “o que você faz?” E eu respondi: “eu ando de bicicleta, eu ando de 

skate, eu faço isso na rua.” E ele: “você tem de ter consciência de que você é deficiente visual; 

você não pode fazer essas coisas!”  

Na época, eu lembro que eu fiquei muito bravo com ele, tá certo? Hoje eu não o condeno, eu 

apenas compreendo que ele não tinha noção do que é isso, do que é essa percepção. Hoje, eu 

tenho, sim, uma percepção, mas não é nada perto do que eu tinha.  

Quando eu peguei uma bengala pela primeira vez, eu falava pra minha instrutora: “pra quê?”. 

“Você precisa saber, você precisa utilizar”, ela respondia. Eu vinha vindo na rua, assim, eu tinha 

plena noção de quando eu chegava perto de um poste e... desviava. Eu tinha plena noção disso. 

ENTREV. – Como era isso, Rui? Como era possível? 

RUI – Eu sentia que havia um anteparo à minha frente. 

ENTREV. – Sentia por meio do que? Se não fazia barulho, se não se mexia. Se você não vê vulto, 

nada. Como é que você sentia? 

RUI – Ora, se você fechar os olhos e prestar atenção, apenas, eu acho que você vai conseguir 

sentir que existe alguma coisa à sua esquerda, que é a parede. Eu acho que aí você consegue 

compreender o que eu digo. Da mesma forma que você levanta, por exemplo, à noite, no escuro, e 

sabe o caminho do banheiro e tem noção de que há uma parede ao seu lado. Acho que é mais ou 

menos isso. 

ENTREV. – Mas a gente bate nas paredes, bate... 

RUI – Mas aí é a falta do uso também, né? Porque à medida que... eu sei... porque eu tenho 

amigos que perderam a visão com 25, 26 anos. É lógico que a percepção deles, nesse sentido, 

perto da minha, é a milésima parte; mas eles também percebem hoje que há alguma coisa. 



ENTREV. – Os caminhos da percepção! É uma coisa realmente incrível, né? 

RUI – É. Agora, eu tenho uma amiga, que inclusive é professora na USP, e eu já comentei isso 

com ela, e ela ficou fascinada. Ela falou: “isso daria estudo pra anos”. 

ENTREV. – É, é. Com certeza.  

RUI- E se você conversar com todas as pessoas, aliás eu já li uma vez numa revista, Braille; que 

eu recebo um monte de revista da Espanha e de Portugal; e justamente havia uma matéria 

extensa de discussão sobre isso, que ninguém consegue definir o que é; uns dizem que é sexto 

sentido; outros dizem que é audição, outros dizem... sei lá... sensação muscular. Não sei. Há 

várias idéias ali; eu não me recordo agora porque deve fazer um ano e meio. Esse lado eu sei que 

muitos outros deficientes têm. 

Basta você ver. Um dia, faça essa experiência. Um dia que você tiver um tempinho, pode até pegar 

o seu marido, a sua filha... mas observa isso: você fala comigo, vamos lá onde eu treino judô, é ali 

em frente ao Hospital do Servidor Público do Estado, no Setor de Treinamento e Pesquisa; é um 

lugar muito amplo, tranqüilo. Você fica olhando no judô, você vai ver que a pessoa tá lutando, às 

vezes larga um do outro e, mesmo estando os dois parados, de repente alguém tem noção de 

onde está o outro e “pá”, em cima do outro. Você vai começar a reparar isso. 

ENTREV. – São todos deficientes visuais? 

RUI – São. 

ENTREV. – É do CADEVI? 

RUI – É. Uma coisa muito importante que eu lhe digo, é essa da sensação. Isso, eu mesmo gosto 

de reparar. Eu sei que os outros têm; eu acho que daria muita margem para pesquisa, isso aí. De 

onde vem? Como é?  

Inclusive, nessa revista, o que eles fazem não é conclusivo, tá? É justamente isso; é lançar um 

monte de idéias que se fazem, e que se pesquisam e que se deveriam pesquisar mais. É 

exatamente o que eles fazem, é abrir um debate nesse tema, tá?  

E outra coisa que eu digo é o seguinte: bom, se as pessoas não se derem a fazer um esporte, [se 

é importante] para as pessoas, normalmente, imagina para o deficiente visual. Eu sinto hoje que é 

extremamente importante. Por quê? Porque ele mantém ativa essa percepção, que eu diria pra 

você, que é quase vital para o deficiente visual. Por que quase vital? Porque eu vejo pessoas que 

não a têm e que são muito mais perdidas. 

Outra coisa: quando eu comecei a usar bengala, é óbvio que eu precisava da bengala, eu não 

notava todos os buracos que existiam no chão. É óbvio que não, tá? 

ENTREV. Muito obrigada, Rui. 



ENTREVISTADA: RITA 

 

ENTREV. – Eu gostaria que você falasse livremente sobre as suas lembranças, ou a idéia que, 

mesmo hoje, adulta, você faz de como foi adquirindo na vida conceitos, principalmente de coisas 

abstratas, como sol, lua, nuvem, imagem corporal, consciência de eu, de quando é que você 

tomou consciência de que o mundo era o mundo e de que você era você... Você pode falar 

livremente, aí eu vou, em alguns momentos, perguntando mais. Tudo bem? 

RITA – Tudo. Bom, então eu acho que é assim. É difícil a gente lembrar porque é uma coisa que 

começa desde que você nasce, não é? Desde que você nasce, está em contato com o mundo e 

vai adquirindo conceitos, idéias do que é o mundo, do que são os sentimentos... com o que as 

pessoas passam pra você.Então é difícil lembrar. Mas eu acho que a primeira lembrança que eu 

tenho seria sobre os conceitos de coisas concretas... é... do prézinho... ou então um pouco antes, 

4, 5 anos de idade, quando eu fazia formas com argila. Eu me lembro até hoje de um peixe que eu 

fiz com argila... os olhos, a boca, o nariz... a modelagem mesmo, e também, quando eu estava 

aprendendo braille pra ser alfabetizada, eu tinha aquelas cartelas, não sei se você já viu, cartelas 

com as figuras. Eu me lembro dos desenhos da árvore e do caju e embaixo a palavra escrita em 

Braille. Então eu me lembro muito disso porque era um modo de eu relacionar o objeto caju com a 

figura, com a idéia... a imagem, né? Seria a imagem visual do objeto. Brinquedos também 

ajudaram muito... é, eu acho que tem aquele "mil quadros", que eu podia imaginar formas e 

pessoas no sentido mais do contorno das coisas. E então eu pude soltar a minha imaginação 

mesmo e desenhar o que eu queria. Eu tinha um brinquedo também que era o zoológico, então 

tinha o leão, o cavalo, o bezerro, e eu pude ter uma idéia dos animais. Havia também aqueles 

blocos lógicos que eram as formas do triângulo, círculo... Eu me lembro de um que eram uns 

quadradinhos, que era pra você aprender as unidades... que cinco são cinco unidades, dez são 

dez unidades, que era um monte de quadradinhos que você tinha que fazer a equivalência.  

ENTREV. – E, em relação a esses conceitos que eu lhe falei, de coisas que você não podia pegar, 

nem escutar, como nuvem, lua, montanha, como é que você formava a idéia sobre essas coisas? 

RITA – Bom, essas coisas, quando a gente não pode tocar, eu acho que a gente pega muita 

experiência das outras pessoas que enxergam e que passam pra gente. Então, no caso do sol, eu 

enxergo luz, então o sol, eu não imagino muito, eu sinto o sol em mim e eu vejo a luz do sol, mas 

eu não imagino o sol como uma bola, como vocês imaginam... eu até sei que o sol é uma bola, 

mas eu não consigo visualizá-lo. Eu tenho muita idéia pelos jogos. Jogos com a forma de lua, sol... 

Então, na minha cabeça, ficam gravadas as imagens táteis, não as imagens  visuais. E, em relação 

às cores, ao sol ser amarelo, a lua estar cheia e... por exemplo, a lua parece um queijo, e a gente 

tem as idéias do que as pessoas falam pra gente... Então, nuvem também, a mesma coisa: parece 



algodão, não é? As pessoas falam, não há como você tocar a nuvem e saber. É só mesmo o que 

as pessoas falam. Porque não há outro caminho, não é? Eu acho que se você não tem um sentido, 

no caso a visão, você vai procurar captar por outros sentidos, pelos outros sentidos que você tem, 

não é? E então você tem que tentar compensar de alguma forma. 

ENTREV. – E como é captar lua ou nuvem pelos outros sentidos? 

RITA – Como é? ((risos)) Lua é... primeiro, acho que pelas palavras. Você e os outros falam que o 

sol é amarelo e eu tenho de aceitar aquilo, tenho de acreditar no que as pessoas me falam. Olha, o 

sol é amarelo. E... aí... é, tem coisas, tipo a lua, que eu nem lembro de que cor é.(risos) 

ENTREV. – Não importa? 

RITA – Não... não... é uma coisa meio... secundária. Até ontem eu estava vendo, no trabalho, que 

estou fazendo para a faculdade, esse conceito de beleza e feiúra. Vocês olham pra uma coisa, as 

pessoas que enxergam, olham e já reparam se o objeto é feio ou bonito e eu acho que pro 

deficiente visual, em geral, principalmente pra quem nasceu já com a cegueira, parece que é uma 

coisa mais acessória. Não é uma coisa que você bate o olho e vê já; é uma coisa acessória e é a 

mesma coisa com o conceito de sol. Não é importante olhar o sol e ver que ele é amarelo, ou 

então olhar a lua e ver: ah! ela é cheia, que bonita! É tudo mesmo imagens táteis. Por exemplo, 

como se eu tivesse tido um brinquedo que... que mostrasse uma estrela de madeira. Então eu 

visualizaria esse objeto como... como se fosse de madeira. No caso, eu tive um brinquedo que era 

de plástico, então, a minha imagem de estrela é um objeto de plástico, com várias dimensões. Que 

era de tal tamanho o objeto, com formato de uma estrela mesmo...o contorno. 

ENTREV. – Quer dizer que, pra você, a experiência tátil, mesmo que ela seja só uma 

representação da coisa, é o que importa? 

RITA – Isso! Porque ela é uma experiência concreta. As experiências abstratas, como o sol é 

amarelo, ah... elas não ficam muito, tanto que eu não me lembro de que cor que é a estrela, de que 

cor é a lua. A nuvem parece que é branca, não é? Ou cinza... ou depende... isso é muito abstrato, 

posso até decorar aquilo, sei lá, um dia posso até esquecer... Mas aquilo que é concreto, que eu 

toco, eu nunca vou esquecer, porque foram coisas que ficaram marcadas pra mim. Como quando 

você vê uma coisa, você vê, você não esquece; no meu caso eu capto pelos outros sentidos. 

ENTREV. – E além do tato? 

RITA – Você diz pra eu captar essas imagens, além do tato? 

ENTREV. – É, além dessa experiência bem concreta pelo tato, tem alguma outra forma que você 

capta o mundo pra formar a imagem das coisas? 

RITA – Ah... eu tô pensando... nuvem, por exemplo, eu imagino uma coisa mais leve, é... mas aí 

seria tato também... 



ENTREV. – ... pode ir falando... 

RITA – ... é, porque... Olha, deixa eu ver... pela gustação é difícil, não dá pra ter essas imagens, 

visão não, audição também não, porque não são coisas que você capte pela audição... olfato 

também não... é, no caso, como eu lhe falei, tudo que, por exemplo, tem luminosidade, eu capto, aí 

seria até... pela... não pela visão, mas pelos olhos. Ah... que mais... deixa eu ver... é mesmo, deixa 

eu ver, beleza e feiúra é um pouco pelo que as pessoas falam, não é? Seriam as informações do 

mundo externo que você recebe e... eu acho que é mais pelo tato, mesmo, que eu capto as 

coisas... 

ENTREV. – ...a sua experiência é mais tátil... 

RITA – ... é. Tudo o que se capta pela audição eu consigo captar também... pelos outros sentidos 

eu consigo captar... o único que não, que eu não consigo mesmo, é pela visão. 

ENTREV. – E aí, captando pelos outros sentidos também você forma a imagem das coisas? 

RITA – De muitas coisas sim, mas, dos nossos exemplos, que eram lua, estrela, 

sol, nuvem, não tem como. Agora, deixa eu ver, o mar, por exemplo, até pode ser. 

Você ouve o mar, então, sei lá, você tem um conceito a mais. Além de você sentir 

o mar, as ondas e... a água, a temperatura da água e todas essas coisas, você 

pode estar fora do mar e pode observar o mar só pelo barulho, não é? O barulho 

mais forte, a maré mais alta, o barulho mais fraco... ou se o barulho aumenta 

muito, você sabe que está vindo uma onda forte arrebentando. Quando o mar está 

mais silencioso, você sabe que não está arrebentando. Então, isso seria um 

conceito que dá pra captar por dois sentidos que seriam o tato e... a audição.  

As cores também, que seriam um bom exemplo de como as informações vêm pelo mundo exterior, 

é super abstrato. Eu analisei verde, roxo e vermelho e aí, pra eu conseguir analisar estas três 

cores, eu tive que comparar. Então eu estabeleci: o vermelho é super forte, o roxo é mais ou 

menos e o verde é a mais fraca das três cores. No verde eu pus planta, grama, mas isso eu nunca 

vi. São as pessoas que me dizem: “olha, a planta é verde e... tem a clorofila”, o que a gente 

aprende na escola. ((risos)) Então, são conceitos que vão ficando... Mesmo o vermelho associado 

ao sangue... Sangue, pra mim, é uma coisa que escorre, que suja, que mancha, mas não é uma 

coisa que eu veja. O roxo, por exemplo, eu não consegui dar muitas referências a esse respeito, 

porque, ah... eu nunca me interessei, como eu lhe falei, as coisas que a gente não enxerga, que a 

gente não consegue ver... ficam muito mais restritas... Quando captadas por outros sentidos, elas 

se perdem mesmo, então o roxo, eu nunca me interessei por saber como é que seria. Eu sei as 

cores básicas, preto, branco, mas as outras acabam ficando. 



ENTREV. – Você falou do mar e eu pensei na extensão dele... 

RITA – Ah, extensão é difícil de definir. É uma coisa infinita mesmo, porque você anda, anda, 

anda, você “vê” água vindo, você sente a água vindo e não acaba mesmo. Assim, o mar eu 

imagino como uma montanha. Não. Como uma escada que você entra e está raso e você vai 

entrando e vai ficando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até o momento em que ele pára. Pára 

de subir onde fica mais plano. Extensão é difícil de você... é infinito, não é? É infinito pelo que as 

pessoas falam, mas, não sei, acho que por ter tanta água, e água e água, nem eu, também, 

consigo imaginar um fim pra ele. É uma coisa infinita. É uma imensidão mesmo. 

ENTREV. – Falando um pouco agora de imagem corporal ... quando eu falo isso, não sei se é 

muito técnico... o que é que você imagina? 

RITA – Seria como eu sinto o meu corpo, é isso? Tipo, os limites dele... 

ENTREV. – É... que imagem você tem dele? 

RITA – Como assim? 

ENTREV. – Como é o seu corpo pra você? Como é que você tomou consciência dele? Como é 

que você o percebeu? Você tem alguma lembrança de como você teve consciência de que você 

era você e o mundo era o mundo fora de você? 

RITA – É, eu acho que o que me ajudou muito a ter consciência do corpo, foi a terapia 

ocupacional. Como eu era muito pequena, eu fiz terapia dos seis meses aos oito anos de idade, 

então também é difícil lembrar. Eu me lembro de alguns exercícios de vibrador, de... eu não sei, 

até é uma coisa inconsciente pra mim, como eu tomei consciência do meu corpo. Ah... deixa eu 

ver... eu me lembro... ah... um outro exercício de equilíbrio ou de eu aprendendo a amarrar o tênis, 

que era uma coisa difícil pra mim. Eu me lembro de quando era difícil e quando foi ficando 

automático. Mas consciência do meu corpo mesmo... Agora eu estou fazendo RPG (reorganização 

postural global). Eu comecei faz uns quatro meses. Então, acho que agora que eu tô tomando 

consciência mais do meu corpo, mas... ah... das faces diferentes do corpo e de como elas estão, 

mas mais de como elas estão posicionadas em relação a elas mesmas e em relação ao chão. Se 

elas estão retas... então isso eu acho que está me ajudando muito e, quando eu comecei a fazer 

RPG, eu falei: “ah, imagina que eu vou conseguir sentir meu corpo sem tocar”, e... aí a 

"errepegista" falou: “olha, você vai sentir”. E agora eu já tô bem melhor, eu já consigo sentir se o 

peso está bem distribuído no chão, ou se o quadril está mais levantado do lado esquerdo do que 

do direito. Eu já consigo sentir sem tocar. Eu acho que isso é um tipo de tomada de consciência 

dele. Eu acho importante você não precisar tocar no seu corpo pra saber como ele está ou quais 

são as partes. 



Acho que isso foi muito a terapia ocupacional, mesmo... para eu saber a minha 

mão onde é, mas é difícil lembrar. São coisas que vêm de pequena. Talvez as 

pessoas... ah, não sei, talvez as pessoas que tenham perdido a visão mais tarde 

se lembrem mais, não sei. Eu acho que a minha mãe, por exemplo, ela se lembra 

de muitas coisas da infância dela, muito mais do que eu me lembro. E eu acho 

que isso é porque ela capta por um sentido a mais. No caso a visão. Porque, você 

queira ou não, quando você não capta as informações por um sentido, você fica 

mais restrita. Você fica com um contato a menos com o mundo. Assim, quando 

você não capta as coisas pela visão, as coisas têm de estar... não mais próximas 

de você, mas mais tangíveis. Quando você olha um livro e enxerga, você pode ver 

muito mais coisas do que... Você vê as figuras e o texto. Agora, se você não 

enxerga, você não vai poder ter um contato com as figuras que dariam uma outra 

visão de mundo, não é? Você só vai ter contato com o texto, então eu acho que, 

no começo, principalmente quando a criança não fala ou fala pouco, ela tem muito 

contato pela visão, não é? Com os outros, com as coisas que estão à volta dela e, 

nesse sentido, quem enxerga tem uma informação a mais. 

ENTREV. – Mas você não imagina coisas, conforme lê ou alguém lê pra você? 

RITA – Imagino... eu imagino, tipo... ah... mas eu imagino como se eu fosse... como se eu fosse 

tocar as coisas. 

ENTREV. – Como assim? 

RITA – Assim, eu imagino uma floresta, se alguém está lendo sobre a Floresta 

Amazônica. Eu vou relacionar aquele texto com aquela floresta, na minha cabeça, 

com uma vez em que eu estive numa fazenda e... andei numa floresta. Posso até 

relacionar com uma vez em que eu vi um documentário, por exemplo, na 

televisão. Mas eu não vou relacionar com a imagem visual daquilo. Eu vou 

relacionar com a imagem tátil, então, eu vou me lembrar... 

ENTREV. – ...com a sua experiência mesmo... 

RITA – ...isso, isso, com a minha experiência... 

ENTREV. – ...com a sua vivência sobre aquilo... 



RITA – ...isso, que... seria tátil. Mas... até pela experiência olfativa de sentir o ar fresco e... pelo 

silêncio também, o que seria o canal auditivo; ah... pelo ar que é diferente, então seria pelo olfato 

também e... todas essas coisas seriam uma imagem tátil. Você, por exemplo, consegue visualizar 

uma coisa... na minha imaginação seriam os contornos das coisas... sem tocar. Sem ser uma coisa 

tátil é difícil. E... então eu estava até pensando nisso, nem poderia ser... eu nem poderia ter uma 

imagem igual a sua, porque... em certas coisas é porque você sente o cheiro da floresta, do mato, 

não é? Você também ouve o barulho dos animais que possam existir lá, e... você também acha 

uma coisa super legal, porque é silencioso, e aqui na cidade a gente ouve... vive no barulho. Mas, 

no aspecto visual, claro que vai ser diferente, você provavelmente não vai ter aquela imagem tátil 

que eu tenho, porque... é... você consegue captar as coisas sem tocá-las e eu tenho que tocá-las 

pra captar, então, provavelmente, nesse aspecto, vai ser uma imagem diferente da minha, mas... 

é... nós temos sim as imagens de mundo de acordo com isso e... assim, voltando pras cores, que é 

uma coisa sobre o que eu tenho pensado muito, quem não enxerga eu acho que associa muito 

com símbolos. Então, vermelho – sangue ou violência, guerra... todas essas coisas... roxo é uma 

coisa bem forte também. Mas não sei mais se está tudo preto, por exemplo... de novo essas são 

todas imagens inconscientes, intuídas pelas pessoas que não enxergam. 

ENTREV. – Intuídas por você... não passadas pelas pessoas... 

RITA – Não, não, passadas pelas pessoas... 

ENTREV. – ... tá, vermelho – violência, por exemplo, esse é um conceito que as pessoas que 

enxergam passam... 

RITA – É. Porque eu acho que a pessoa cega não tem como captar por outro sentido. No caso do 

vermelho: uma pessoa olha o vermelho e sente alguma coisa e me passa o que ela está sentindo 

quando vê essa cor. Então, eu acho que... assim, as cores... não teriam outro jeito de serem 

captadas. Mas, por exemplo, beleza e feiúra, eu coloquei que, pra mim, a feiúra pode ser 

representada por um objeto áspero ou por um objeto desproporcional... eu estava me lembrando 

daquela boneca "moranguinho"... é um troço horrível, porque ela tem uma cabeça enorme e um 

corpo super magrinho (risos), então eu falo: “como é que aquilo pode ficar em pé...” Você coloca 

ela em pé, ela cai ((risos)). Então isso, pra mim, é feio, mas, assim, não estaria relacionado com o 

conceito não tangível: o conceito visual. Para o visual, um som desagradável não seria feio, não 

sei; é desagradável, mas não feio. Mas, pra mim, a feiúra está relacionada às imagens táteis e a 

beleza...  

ENTREV. – ...de proporção ou de sensação desagradável... depois você disse: não, não é porque 

é desagradável um som que ele é feio... 

RITA – ... o som acho que pode até ser (risos), mas eu não imagino um som feio. O tato é uma 

coisa bem mais próxima, que está em contato direto, assim... que você segue diretamente... não 



sei se é porque talvez eu tenha mais sensibilidade no tato... Mas...eu não imagino o som como 

uma coisa feia, mesmo. Desagradável ou agradável. 

ENTREV. – ... Certo... E... no caso da boneca, então me deu a impressão de que bonito ou feio pra 

você seria aquilo que tivesse uma composição mais harmoniosa. No fundo, no fundo, a beleza ou 

a feiúra são conceitos relativos. Mesmo vendo, às vezes, tem gente que fala: “ah! aquela pessoa é 

bonita”; e outro diz: “ah, não, eu não acho”. Também é relativo através do tato ou da audição, não 

só pela visão? 

RITA – É... e outra coisa que também é relativa, assim, e que eu fico muito confusa, é quando uma 

pessoa olha uma roupa e fala: ‘essa roupa é preta”. Aí a outra fala: “não, essa roupa é azul” 

((risos)). Como é que pode? Mas é preto ou azul? Ou então quando uma pessoa fala: “olha, essa 

roupa combina com essa, essa saia combina com essa blusa”. Aí a outra fala: “não, mas não está 

combinando nada” ((risos)). Eu falo: “como é que pode?”. Aí eu não sei. Ou então, sei lá... ou 

então, eu falo: “mas tal cor não combina com tal cor?”. E a pessoa diz: “combina, mas, 

dependendo do tom, não combina”. Nossa! É muito confuso, isso, é muito relativo... mas acho que 

tem a ver com harmonia. 

ENTREV. – ... Muitas nuances também... Sabe que os artistas plásticos têm conhecimento de 

pigmentos e são capazes de perceber sutilezas que eu não percebo. Pra mim, laranja é laranja, 

amarelo é amarelo, vermelho é vermelho (risos). É claro que há vários tons.  

RITA – É, isso também a gente pega muito pelo que as pessoas falam. Eu... de tanto me falaram 

que o preto era... parecido com o azul escuro, que eu aprendi. Eu falei: “é como se fosse uma 

coisa gradativa... o vermelho e o laranja também, o rosa e o salmão  também, e... então foram 

coisas que eu também fui aprendendo pelo mundo afora. Até porque o pessoal aqui em casa ajuda 

bem. Sempre estão falando... 

ENTREV. – Agora, eu tive uma impressão, não sei se é verdade, quando você começou a falar, a 

dar os exemplos dessas coisas todas, você disse que a pessoa cega fica restrita por não contar 

com um sentido... 

(a partir desse momento houve a perda de um trecho considerável devido a um problema técnico 

com o gravador.De memória posso dizer que RITA respondeu que não havia nisso nenhum 

sentimento de perda, mas uma constatação da diferença.) Após esse período, volta o seguinte 

trecho: 

RITA – Então, eu acho que até essa coisa de você captar mais as coisas por um canal 

determinado, tem a ver com a personalidade, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa super 

lógica. Tudo tem que ter um porquê pra mim. Talvez, tocando as coisas, eu consiga ter uma visão 

lógica. Se eu toco uma pedra, tem de ser uma pedra; não pode ser uma esponja. Acho que isso 



me dá uma segurança maior. Talvez por isso eu tenha escolhido esse canal de percepção até 

inconscientemente. 

ENTREV. – Legal. 

RITA – Acho que agora deu ((risos)). 

ENTREV. – Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTADA: VÂNIA 

 

ENTREV. – Vânia... quantos anos você tem? 

VÂNIA – Dezenove. 

ENTREV. – Eu vou pedir pra você falar livremente sobre suas lembranças e como você pensa ter 

formado idéias sobre as coisas do mundo, os conceitos sobre as coisas, sem a visão. Qual foi o 

seu jeito de formar essas idéias sobre o mundo. 

VÂNIA – Ah... eu me baseio muito no que as pessoas falam sobre como são as coisas. Por 

exemplo, a minha mãe, ela fala muito de tudo. Eu sou muito curiosa, pergunto muito. Então ela 

tenta explicar ao máximo como são, detalhadamente. Eu pergunto tudo: cores... eu fico 

imaginando como são as cores vivas, bem vivas mesmo... as formas... E, quando eu era pequena, 

eu tinha muita curiosidade de saber como era um balão. Todo mundo falava assim: “ah! olha o 

balão, o balão!” Então, eu tinha muita curiosidade de saber como era o balão. Aí, minha mãe falou 

assim: “ah, não tem como mostrar um balão pra você”. Aí, uns amigos que moravam na mesma 

rua, falaram: “tem sim!” Compraram um monte de folhas e foram fazer um balão. E eu lá, junto, 

fazendo o balão também. Aí me mostraram como era um balão. Então, tudo o que eu perguntava, 

tudo o que eu queria saber como era, a minha mãe sempre me mostrava: os bichos, as formas, 

tudo... assim, uma estrela como era, como era a lua... como era tudo... todas essas coisas que 

geralmente a gente pergunta quando ouve na televisão. Toda criança pergunta muito quando ouve 

na televisão, e eu também assistia televisão. “O que é que está passando agora? Esse comercial é 

como? A menina faz como, me mostra, pega na minha mão”. Tudo eu queria saber nos mínimos 

detalhes. Então, minha mãe sempre explicou bem. E não só minha mãe, as pessoas em geral. Na 

rua, às vezes, falam assim: “tem um cartaz, ele é tal, tal, tem um sol...” Então, se eu chego em 

casa, se eu não lembro como é um sol, minha mãe me explica. Então é assim, sempre 

perguntando, sempre tirando o maior número de detalhes possíveis das coisas. 

ENTREV. – E o que é o sol pra você? 

VÂNIA – Ah...  

ENTREV. – ... qual é o seu jeito de conhecer o sol? 

VÂNIA – O sol... ele é redondo, tem um monte de raios, um monte de pontas, umas mais curtas, 

outras mais compridas. Eu sei que ele é amarelo, que ele é quente, mas, tirando esses detalhes 

que eu já sei, que ele é redondo e tem várias pontas que são os raios... outras coisas minha mãe 

me explica. 



 A lua, por exemplo, minha mãe falava que a lua crescente tinha uma metade, mas era meio torta, 

meio parecendo uma banana. E aí ela falava que a lua crescente era assim; a lua cheia era bem 

grandona, bem redonda. Então, ficava fácil de imaginar. 

ENTREV. – E você imagina como, exatamente? 

VÂNIA – Ah, imagino assim...  

ENTREV. – ... A lua cheia bem redonda? Que imagem vem pra você? 

VÂNIA – Ah, vem a imagem de uma bola bem grande, bem grande e uma luz nela, meio azul, meio 

branca. É gostoso você ficar imaginando. É gostoso sonhar. Quando a gente sonha, parece que no 

sonho a gente enxerga, entendeu? Não é vontade de enxergar, é diferente. Parece que a gente 

enxerga. Então, nos sonhos existem as pessoas que, quando a gente encontra, parece que a 

gente vê o rosto da pessoa... os olhos, dá  pra ver. Não dá pra ver nitidamente a cor. Dá pra ver 

uma parte mais escura dos olhos; dá pra ver o nariz que fica um pouquinho mais alto; dá pra ver o 

rosto e a boca. 

ENTREV. – Fala mais disso... 

VÂNIA – É gostoso imaginar a praia, porque eu já fui na praia, já sei como é. Aí, no sonho, fica 

gostoso, fico imaginando aquele monte de água lá longe, todo mundo na areia, aqueles barcos lá 

no fundo. Fico só imaginando... eles pra lá e pra cá, aquelas pessoas surfando. É muito bonito 

sonhar assim; é diferente pra uma pessoa que enxerga sonhar. A diferença é muito grande entre o 

seu sonho e o meu, entendeu? No meu sonho dá pra imaginar bastante coisa, dá pra viver, sabe? 

e 

ENTREV. – E nuvem? Que idéia você faz de nuvem... de estrela? 

VÂNIA – Olha, nuvem... nuvem é assim: eu só vejo nuvem branca (rindo). Assim, imagino umas 

nuvens bem branquinhas, mas não dá pra perceber se ela é cheia de água. Parece algodão. 

Parece que ela é toda uma coisa assim branca, um monte, tudo junto, como se fosse... sabe 

quando a gente pega um monte de algodão e aí fica aquele “bolo” de algodão, aquele redondo? 

Mas a nuvem já é mais oval e não é tão perfeita, tão redondinha... é toda tortinha... 

ENTREV. – Isso você está dizendo porque foi como você aprendeu pelo que as pessoas lhe 

falaram... pela semelhança? 

VÂNIA – Isso. E pelos desenhos também... desenhos em papel em alto relevo. Então, dá pra fazer 

uma imagem assim das nuvens. 

A estrela já é... bom, estrela geralmente, nos desenhos e nos brinquedos, é sempre de cinco 

pontas. Como se no meio fosse um pouco redonda e tivesse as cinco pontas. Estrela vai ser de 

que cor... não tem cor, tem? 



ENTREV. – Ah, a gente enxerga meio azuladinha, meio prateada, meio branca... 

VÂNIA – ... como se fosse do jeito que as pessoas falam da cor da lua? 

ENTREV. – É, mais ou menos, um pouco mais azulada. 

VÂNIA – ... um pouco mais azul. Porque a lua é mais branquinha, mais prateadinha. A estrela já é 

mais azul... Mas, na verdade, a estrela não é igual ao desenho de cinco pontas. Ela é redonda? 

ENTREV. – A gente vê como se fosse um pontinho no céu... 

VÂNIA – ... não dá nem pra saber se ela é redonda, se ela tem as cinco pontas... 

ENTREV. – ... é... não dá pra ver as cinco pontas, mas não parece redonda. Parece que faísca um 

pouquinho, mas a faísca também é uma coisa visual, não é? Eu posso te dizer... faísca, sai uns 

raiozinhos. 

VÂNIA – ... mas bem diferente do sol! Porque ela é pequena... 

ENTREV. – ... é, ela é menor que o sol. Há várias estrelas de várias grandezas.  

Vânia, você está falando, e inclusive isso que você está me perguntando e que 

estou explicando desse jeito, é o jeito que você teve e tem de conhecer aquelas 

coisas que não se pode pegar ou ouvir, porque não fazem barulho, porque estão 

muito longe e só são percebidas pela visão mesmo, não é? E muitas só são 

passíveis de serem conhecidas cientificamente, conforme são explicadas pelo 

conhecimento formal da escola. E também pra quem enxerga há coisas que não 

dá pra ver de fato (não é possível ver de fato), como a ciência explica, não é? 

VÂNIA – Mas vocês também ficam imaginando, não é? 

ENTREV. – Isso. Assim como a gente fica imaginando o átomo, por exemplo... também é uma 

coisa que a gente tem que imaginar... ou o conceito de Deus também é uma coisa abstrata, não é? 

Porque ninguém nunca viu, vamos dizer assim.  

Você está falando bastante da sua maneira de conhecer as coisas pela informação das pessoas 

que enxergam. E... além dessa informação... qual é o seu próprio jeito de conhecê-las? 

VÂNIA – Sem ser perguntando para as pessoas... ah, não sei... assim como  quando a gente 

acaba de conhecer uma pessoa. Aí as meninas falam: “ah! é um ‘gato’, é um ‘gato’, ele é lindo”! E, 

se no momento eu não posso perguntar como ele é, então eu fico só imaginando. Ah... igual a 

quando as pessoas perguntam assim: “ah, pela minha voz, você acha que eu sou loira ou 

morena”? Pela voz, assim, não dá pra saber muito, dá pra ter uma idéia; a voz das morenas é um 

pouco diferente; agora, dos rapazes, assim, os rapazes que são morenos, eles têm a voz mais 

grave. Bom... isso é o que eu acho, entendeu? Aí, quando escuto aquela voz assim, ao telefone, 



aquela voz grossa, assim... ah, esse cara... ele deve ser um moreno, mas... não imagino se ele é 

bonito ou feio, entendeu? Imagino que ele deve ser moreno, deve ser alto, não deve ser nem muito 

gordo, nem muito magro... e é engraçado que... eu imagino, mas eu não falo. Geralmente, na 

escola, as meninas falam assim: “ah, mas como é que você acha que eu sou? Você acha que eu 

sou morena, que eu sou branca, que eu... como eu sou”? Não gosto de ficar falando. Já pensou? 

Aí, eu tenho um professor de português de quem todo mundo fala: “mas esse professor é tão 

esquisito!” Aí, uma vez, eu falei assim pra minha amiga: “o professor é barrigudo?”. Ela falou: “é, 

como é que você sabe?”. Ah, não sei, ninguém nunca me falou. Aí, eu: “ele... ele é barrigudo, ele é 

meio gordo”. Ela: “ah! como é que você sabe?”. Aí eu: “ah! eu acho que ele não é bonito”. Aí, ela: 

“mas, Vânia, como que você sabe?”. Eu falei: “Não sei! Pela voz dele; ele não tem uma voz muito 

feia, mas eu imaginei ele gordo, assim, de óculos, bem barrigudo e todo estranho, assim, todo 

esquisito”. Mas nem sempre a gente imagina a pessoa do jeito que ela é. 

ENTREV. – É, a pessoa que enxerga também. Às vezes, ouve uma pessoa pelo telefone, imagina 

de um jeito e é de outro. 

VÂNIA – Como esse negócio de tele-amizade, esses negócios... Aí as pessoas ligam e, pela voz, 

dizem: “Ele é lindo! A voz dele é linda!”. Quando vai conhecer, que decepção! Então, funciona mais 

ou menos assim. Como eu fico imaginando que a pessoa é. Igual, pela voz, assim... às vezes ligam 

umas pessoas com uma voz tão meiga, tão mansa, mas, só naquela hora. De repente, quando 

você vai conhecer a pessoa, a pessoa é tão bruta, tão grosseira... aí, você: “nossa, como é 

diferente!”. Então é assim que eu imagino. 

ENTREV. – E você tem lembranças de criança, da sua infância, sobre o seu corpo, sobre o 

conhecimento de você mesma? Como é que você tomou consciência de que você era você e o 

mundo era o mundo? 

VÂNIA – Eu não me lembro muito dessa parte porque eu ficava muito no hospital, pois minha mãe 

tinha muita esperança de que eu enxergasse. Então, eu ficava muito no hospital, ficava internada, 

tomei muita anestesia... Então eu não me lembro de muita coisa... Mas houve uma fase que hoje 

eu acho legal, apesar de que, quando vivi, não gostei porque eu ficava longe da minha mãe e 

chorava... mas quando eu ia para o jardim, pra escolinha, lá a professora ensinava e a gente tinha 

contato com outras crianças que não enxergavam. Então dava pra conhecer um pouco, saber 

como as pessoas eram, e eu perguntava: “como você é? Você toma banho sozinho?”. Você sabe, 

a gente fazia essas perguntas, assim: “sua mãe põe comida na sua boca? A minha não põe. Ela 

me ensinou que tem de pegar a colher, assim.”. Então, nessa fase de ir pra escolinha, eu aprendi 

que eu fazia as coisas e eu queria saber se as pessoas também faziam. Eu me lembro bastante 

dessa parte. E, quanto a conhecer as coisas, a professora falava assim: “olha, eu vou lhe dar uma 

tinta guache, uma verde e uma laranja... uma verde e uma amarela, pra você fazer o que quiser, o 

desenho que você quiser. Aí a gente pegava aquela tinta, pintava o papel todinho, passava o dedo 



enrolando, tipo fazendo... arcos. Aí eu falava assim: “professora, eu desenhei uma mangueira toda 

enrolada ((risos))”. Então era gostoso, porque ela falava assim e cada criança desenhava e falava 

o que era, entendeu? Então essa parte também foi importante porque ela ensinou a gente a 

conhecer as coisas, a imaginar do nosso jeito. Em relação a conhecer a mim mesma e descobrir 

meu próprio corpo, eu não me lembro muito bem. Eu só me lembro de quando já estava na 

primeira ou segunda série, na aula de expressão corporal, biodança, que a professora falava 

assim: ‘põe o pé pra frente, põe a mão no joelho, põe a mão no pescoço...” Então, essa parte 

mexia bastante com o corpo, mas aí eu já sabia como era tudo direitinho. Mas da descoberta 

mesmo eu não me lembro, eu era muito pequena e... e ia muito ao hospital, então... 

ENTREV. – Que idade você tinha? 

VÂNIA – Desde nenê. A primeira operação que eu fiz foi com doze dias. Daí pra frente, eu ia de 

dois em dois meses, de três em três...  

ENTREV. – ... até que idade? 

VÂNIA – Até uns... uns oito anos. Aí, depois, minha mãe se conformou, viu que não tinha mais 

jeito e... começou a acompanhar de seis em seis meses. Inclusive, eu vim pra São Paulo, pra fazer 

o tratamento mesmo. Eu vim do Paraná pra cá pra fazer o tratamento e pra estudar. Mas fui 

sempre perguntando, no hospital, quando eu estava me recuperando da operação, eu ia para os 

outros quartos conversar com outras pessoas, ficava na varanda do hospital, falava assim: “e lá 

embaixo? Aqui está muito alto? Que cor é?”. Perguntava bastante. Então, nos intervalos das 

operações era gostoso... escutava e perguntava quando as pessoas vinham visitar. Coisa de 

criança que perguntava até mais do que as crianças comuns. Mas era gostoso. 

ENTREV. – Certo. E espelho? 

VÂNIA – Espelho... Engraçado, uma vez eu perguntei pra minha mãe como era espelho. Não, uma 

vez a professora falou que os olhos da gente eram como um espelho: a gente olha as coisas e a 

imagem vai pra dentro e volta, como se fosse um espelho. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: “o 

que é espelho?”. As pessoas diziam: “espelho, você se olha e se vê.”. Mas... como pode acontecer 

isso, você se olhar e se ver? Aí eu fico imaginando eu de frente pra mim mesma. Eu acho que 

espelho é assim: eu de frente pra mim. Aí eu fico passando a mão no rosto e fecho o olho 

imaginando como se eu estivesse na minha frente. Então, eu acho que é assim.  

ENTREV. – Então é o seu jeito de se ver... 

VÂNIA – Isso... é, acho que é isso ((risos)). 

ENTREV. – Legal! 

VÂNIA – Que mais? 

ENTREV. – Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? 



VÂNIA – Uma coisa que eu acho bom você colocar, é que é bom as mães ensinarem sempre os 

filhos sobre tudo o que eles perguntarem e é bom, também, ter paciência. Eu conheci uma mulher 

cujo filho perguntou: “mãe, o que é amor?” E ela respondeu: “é o que a mamãe sente por você.” E 

ele ainda quis saber: “mas como que é? Eu queria ver como é.”( ele tem sete anos). Ela tentava 

explicar pra ele. Aí ele: o que é prédio? ((risos)) 

ENTREV. – Ele enxerga ou não? 

VÂNIA – Não, ele não enxerga nada, nada. 

ENTREV. – E como você explicaria o amor se ele perguntasse pra você? 

VÂNIA – Olha, realmente é uma situação difícil, porque não tem como a gente explicar, assim, 

amor, não é? Ah, eu explicaria assim: amor é... é gostar muito da pessoa, mas... amor não é uma 

coisa que dá  pra pegar. Você pode imaginar o amor de várias formas: pode imaginar o amor como 

uma flor, você pode imaginar o amor como... um presente, alguma coisa assim. Mas é uma forma 

de expressar o que você sente. Amor é um sentimento mesmo, não tem como pegar o amor. 

Então, eu achei que aquela mãe se saiu muito bem na resposta dela: “amor é o que a mamãe 

sente por você ((risos)). Você gosta da mamãe?”. “Gosto”. “Então, isso é amor.”((risos)). Aí ele 

perguntou assim: “e prédio, mamãe, o que é prédio?”. E ela ficou pensando: “meu Deus, como que 

eu vou explicar pra ele o que é prédio? Ah, prédio é um monte de casa, uma em cima da outra”. 

“Ué, mamãe, como põe uma casa em cima da outra?”((risos)). Aí ela pegou um monte de caixinhas 

de fósforo e colocou uma em cima da outra. “Imagina que aqui é uma casinha, aqui é outra 

casinha, e vai subindo com as casinhas”. Aí ele falou assim: “ah, que legal! Mamãe, vamos no 

prédio!”((risos)). Pra ter certeza de como era o prédio ((risos)). 

ENTREV. – Certo. Quer dizer, além de ter a informação de alguém, também precisa ir lá e viver... 

está certo? 

VÂNIA – E eu acho que é muito válido quando uma criança pergunta, sempre tentar explicar com 

bastante detalhes e, se possível, mostrar tudo o que puder mostrar, pra criança ter mais idéias, pra 

criar aquilo na imaginação. E quando alguém falar, por exemplo, sobre uma girafa, a criança ficar 

imaginando e perguntar o que é uma girafa. Aí, se tiver um bichinho de brinquedo pra mostrar, é 

bom. Aí, quem não enxerga pode dizer : “essa girafa é bem grandona, esse pescoço dela é bem 

grandão e vai na árvore”. Então, é bom ensinar isso para a criança, porque daí, quando ela ouve 

alguma coisa, ela sabe mais ou menos do que se trata. Um elefante, por exemplo, como a criança 

vai saber o que é a tromba do elefante, se ela não sabe nem o que é um elefante. Então, é bom 

sempre mostrar como é, pra depois, quando crescer, a criança ter uma visão melhor do mundo. É 

muito válido. E com bastante paciência, porque é tanta pergunta!  



ENTREV. – Certo. E desenho? O que significa desenho pra você? Não o desenho geométrico, 

mas o desenho com detalhes, o desenho de uma casa, de um animal, de uma árvore. Dá pra 

identificar? Faz sentido? É uma coisa gostosa? Dá pra usufruir, mesmo sem enxergar?  

VÂNIA  Olha, é... é gostoso, é muito legal quando a gente pode ‘ver’ um desenho assim. Eu tinha 

uma amiga no colégio que enxergava um pouco, e ela gostava de desenhar árvores, cavalos... Aí 

ela desenhava, fazia de argila, de massinha, e... era tão... tão bonito, tão gostoso. É... ela falava 

assim: olha um cavalo, aí fazia o pezinho do cavalo, o rabinho... 

ENTREV. – ... mas ela enxergava um pouco? 

VÂNIA – .... ela enxergava. Aí, quando ela ia me mostrar, ela falava: “olha, isso daqui é... vê se 

você advinha...”.  

ENTREV. – ... mas ela fazia em relevo? 

VÂNIA – Às vezes fazia em argila, às vezes fazia em relevo. Aí eu falava assim: “ai, meu Deus, o 

que é isso?” Virava de cabeça pra baixo, virava de cabeça pra cima. “Mas é desse lado? Não!” Aí 

eu virava mais um pouco, aí eu falava: “ah, isso daqui eu acho que é um rabo”. Aí ela: “é, isso daí 

é um rabo”. Era tão gostoso poder descobrir aquele desenho, entendeu? É uma coisa que você 

nunca pegou antes, mas você sabe, por exemplo, se eu colocar um cavalo... você sabe que é um 

cavalo, mas, se você nunca viu aquele desenho, você sabe como é um cavalo porque alguém já 

explicou pra você, e você imaginou do jeito que a pessoa explicou. Não é de imediato. Aquela 

imagem que você criou, que a pessoa explicou, você não consegue logo reconhecer. 

ENTREV. – Isso você diz do desenho do cavalo ou cavalo de verdade? 

VÂNIA – Ela me deu o desenho de um cavalo. Aí eu estou com esse desenho na mão e eu não sei 

que é um cavalo, mas eu já vi... alguém já me falou que um cavalo tem um rabo, umas patas 

grandes; grande, bonito, não sei o que... Aí, quando eu pego aquele desenho, não vem logo a 

imagem de um cavalo na minha mente, demora um pouco, até eu ficar, passar a mão pra eu 

lembrar do cavalo que a pessoa, um dia, há muito tempo, já me explicou. Demora. Aí eu fico 

virando de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, de lado, e... até que eu vou lembrar do cavalo. 

Às vezes, nem lembro, entendeu? Mas eu fico assim... tentando. É gostoso também esse joguinho. 

Casa é fácil. A casinha é fácil porque as pessoas explicam como é... aquelas voltinhas do telhado, 

a porta, coloca o dedo assim na portinha, na janelinha, então já vai dar pra saber. Bom, se não é 

uma casa, é parecido. Aí, quando é uma igrejinha, por exemplo, aí passa o dedo na porta, bom, a 

porta já é mais larga e é arredondada. Aí vai passando a mão assim e, em cima do desenho, tem 

uma cruz. O que é uma cruz? É como se fossem duas madeiras: uma comprida e outra assim, não 

no meio, um pouco mais pra cima e mais curta. Então, aí, em cima do telhado da igreja tem uma 

cruz, então já dá pra saber rapidinho quando é uma igreja. Interessante mesmo é quando alguém 

coloca um desenho de um bicho, ou então um bichinho em miniatura, pra você descobrir que bicho 



é. Então é gostoso, porque você fixa aquela imagem daquele bichinho na mente, é melhor. Um 

pato, um galo... é bom quando tem uns bichos bem parecidos, que daí... confundem um pouco, 

mas também nunca mais se esquece ((risos)). É gostoso por isso. 

ENTREV. – E quando você conhece por meio da explicação de alguém, por meio de uma miniatura 

e depois tem a possibilidade de passar a mão no animal de verdade... 

VÂNIA – ... ah, é tão gostoso... 

ENTREV. – ... é semelhante? 

VÂNIA – Uma vez, eu peguei um peru de brinquedo, né? Aí aquele bicho engraçado, com aquelas 

perninhas magrinhas, aquela cabeça cheia de... de pontinhas... de... tipo uns carocinhos, assim. 

Era de borracha. Então era bem molinho, aquele bico, tudo. Aí, eu fui... uns três anos atrás, eu fui 

numa feira e tinha um peru de verdade. Ele estava lá. Aí, eu fui pegar aquele peru, eu achei tão 

engraçado! Eu achei ele parecido com aquele de brinquedo, mas... foi tão gostoso conhecer o de 

verdade! Aí eu passando a mão, assim, na cabeça dele, a cabeça dele parecia de borracha 

mesmo, e quando eu passei a mão naqueles carocinhos, parecia de borracha, é muito legal aquela 

pata engraçada que nem parece de verdade, parece de plástico. É muito gostoso ver um bichinho 

assim... 

ENTREV. – ... de verdade? 

VÂNIA – Sim, muito bom. 

ENTREV. – Certo. Hã... e pra você, Vânia, o olfato, a audição, são importantes também? São 

canais importantes prá você ter pistas sobre as coisas? 

VÂNIA – São super importantes. Acho que... como eu estava conversando com umas pessoas, aí 

falaram assim: “ah, se fosse pra você escolher ser surdo, você preferia?” Ah, eu não! Imagina! Eu 

não ia poder escutar nada! E a gente usa muito a audição e o olfato. Na rua, principalmente, a 

gente se localiza muito pela audição. Há uns três anos eu trabalhava num escritório, e aí descobri 

um jeito rapidinho de achá-lo: tinha uma farmácia e uma serralheria com aquele cheirinho de 

madeira. Mais pra frente já tinha um cheiro de farmácia, aí eu ficava ali, no meio dos dois ((risos)). 

Ia pelo cheiro da farmácia e voltava só mais um pouquinho pra esquerda e já achava a porta do 

escritório (rindo). Então, são sentidos que ajudam a gente a se localizar, dá pra gente descobrir 

várias coisas. Nunca ninguém poderia imaginar como eu vou achar a porta do escritório pelo 

cheiro. Nunca ninguém imagina. Da mesma forma quando eu estou indo pra casa, aí as pessoas 

falam: “como você sabe seu ponto, você nem pergunta  ao motorista?” Ah, por causa de alguma 

lombada, algum buraco. As pessoas reclamam dos buracos, mas eles, às vezes, ajudam ((risos)) 

... um buraco perto de uma lombada, a diferença de uma lombada para o ponto... 



Aí uma pessoa dá sinal pra descer, por exemplo. Aí passou uma lombada, depois do sinal que a 

pessoa deu logo vem uma outra lombada, aí o ônibus vai andando, andando, aí ele para. Aí a 

pessoa desce, aí ele passa outra lombada, anda, anda, anda, anda, para mais uma vez passar 

uma lombada, vai em frente, passa outro. Ele não parou no ponto, alguém já deu o sinal de novo e 

ele não parou, aí passa uma lombada, andou mais um pouco e passou outra, aí quando chega pra 

parar no ponto tem outra lombada, aí eu já sei que é o meu ponto ((rindo)). Então, as pessoas 

nunca imaginam... 

ENTREV. – ... é, quem enxerga nem presta atenção nisso ((risadas))... 

VÂNIA – ... nem presta atenção nisso. Sabe que há uma lombada porque está vendo a faixa 

amarela ou então vê que o ônibus pula um pouquinho, mas a gente já presta muito mais atenção 

numa curva e as pessoas, às vezes, nem prestam atenção nas curvas. Porque a curva é mais fácil 

pra prestar atenção e a gente presta bastante atenção nisso. Então a audição, o olfato, tudo... 

sentir o ônibus subindo ou descendo, uma subida, uma descida, tudo é uma dica. Outro dia, eu 

estava com um rapaz que eu conheço, e ele perdeu a visão há pouco tempo e não consegue 

diferenciar quando o ônibus está passando num túnel, quando entra e quando sai. Ele só percebe 

quando está dentro do túnel, mas depois de muito tempo que já entrou nele. Aí eu falei pra ele: “eu 

vou ensinar você a perceber logo que o ônibus entra no túnel e logo que ele sai...” 

ENTREV. – ... e como é? 

VÂNIA – Ah, faz um barulho diferente. Quando está fora, faz um barulho que não dá pra ouvir 

muito. Quando entra no túnel, fica mais... fica mais oco, mais grave, assim, mais oco e mais alto e, 

junto com os barulhos dos outros carros e outros ônibus, fica mais alto o barulho. Parece que está 

passando num lugar fechado, que não tem janela, sabe? Então, ele falava assim: “é, estou quase 

aprendendo.” ((risos)). Aí ele aprendeu quando saiu do túnel, mas quando entrou ele ainda não 

aprendeu. É gostoso. 

ENTREV. – Há mais alguma coisa que você queira falar, que você lembre, ache importante? 

VÂNIA – Deixa eu ver... Não. 

ENTREV. – Há uma coisa que eu pensei agora, que eu não perguntei pra nenhuma outra pessoa 

que eu estou entrevistando: se você lembra quando percebeu, e de que jeito você percebeu, a 

diferença entre menino e menina. 

VÂNIA – Ah... é uma coisa engraçada. Quando é criança, a gente procura perceber mais pela voz 

porque a gente não pode chegar, ir colocando a mão na pessoa. A gente coloca a mão no cabelo. 

O cabelo fica fácil, porque os meninos geralmente têm o cabelo bem curtinho e as meninas têm um 

pouquinho mais comprido. Mas, pela voz, assim, quando a gente é criança, não dá pra perceber 

muito, entendeu? Não dá pra perceber muito porque a voz fica um pouco parecida, as duas vozes 

ficam parecidas. Mas existe alguma diferença, quase imperceptível, mas dá pra perceber. Agora 



que eu cresci, quando eu escuto a voz das crianças, assim, algumas crianças que eu não conheço, 

aí eu não consigo saber logo, de imediato, se é menino ou menina, mas, quando eu era criança, aí 

dava pra perceber a voz dos meninos e das meninas... 

ENTREV. – E a diferença sexual, do órgão genital, quando é que você conheceu? 

VÂNIA – Aí só quando a professora começou a explicar na escola. Tinha um garoto que morava 

perto da minha casa e a gente brincava muito. Mas eu lembro que todo mundo nos mantinha 

sempre separados. Quando a gente estava brincando, ficava sempre alguém de olho. Eu sabia 

que ele era um menino e eu era uma menina. Sabia que era diferente, mas não sabia como era a 

diferença. Aí, a diferença mesmo, eu fui saber como era, acho que na quinta série, na aula de 

ciências. E a gente achava um absurdo a professora trazer os órgãos de plástico, em alto relevo. A 

gente falava: “credo, professora, que horror!”. Porque nunca ninguém nem tocava nesse assunto e, 

de repente, a professora trazia isso. A gente achava um absurdo:  “ Ah, eu não quero ver! Por que 

você não quer ver?”. Aí todo mundo já começava a brincar. A gente ficava vermelha, a professora 

ria, falava assim: “não precisa ficar vermelha!” E a gente falava: “Credo ((risos)), que negócio feio 

((risos)), que coisa feia!”. Ah, então era interessante saber. A gente ri muito, sabe? Porque... nunca 

tinha nem imaginado como era, já sabia que era diferente porque... todo mundo falava: menino, 

menina, então já sabia que tinha diferença. Como no filme "Lagoa Azul": uma mãe tem um menino 

e encontra uma menina. Aí, a menina vira pra ela e fala assim: “mamãe, por que eu não posso 

fazer xixi no meio da folha de bananeira igual a ele?” Ela: “porque você é menina, ((risos)) é 

diferente”. Então, a gente fica imaginando assim, e depois que aprende sabe porque ele faz xixi na 

folha de bananeira e a gente não ((risos))... Mas você vê que são perguntas de criança, porque 

nessa época em que a menininha faz as perguntas, acho que eles têm assim uns... seis aninhos, 

os dois, e eles são criados juntos numa ilha deserta e a mãe explica tudo pra eles. Então, é 

gostoso a gente saber... ficar curioso, mas, ao mesmo tempo que fica curioso, não pode perguntar. 

Se a gente pergunta, a mãe tenta responder, mas ela não vai falar assim: ah, porque o menino tem 

assim, ele é diferente, e a menina é assim. A mãe fala assim: “sabe por quê? Porque o menino... o 

menino é diferente”. Só fala isso. Não fala mais... ((risos)). “Mas por quê? Por que a menina faz xixi 

sentada e o menino em pé? ((risos)) Como ele faz em pé? Ele não molha a roupa?”  

Então, a gente fica fazendo essas perguntas e a mãe fica... ah, espera aí que eu vou fazer outra 

coisa, daqui há pouco eu falo ((risos)), e muda de assunto e não explica mais nada. As mães têm 

um pouquinho de vergonha nesse ponto, assim, de... explicar... 

ENTREV. – Certo. Você tem irmãos? 

VÂNIA – Tenho, tenho mais três irmãos. 

ENTREV. – Mais velhos, mais novos... 

VÂNIA – Mais velhos. 



ENTREV. – Isso foi importante? 

VÂNIA – Foi, porque as minhas irmãs também me ajudavam muito, porque minha mãe trabalhava. 

A diferença de idade é grande e, quando eu era pequena, elas cuidavam de mim. Elas me levavam 

pra passear, e explicavam tudo direitinho como era, e foi gostoso. “Ah, aqui tem uma flor! Olha 

essa margarida! Isso aqui é uma rosa”! 

ENTREV. - Você pegava, você passava a mão? 

VÂNIA - Elas mostravam e falavam assim: “olha, a margarida é de um jeito, mas a rosa é de outro 

jeito, olha que diferente”. Então elas mostravam, assim, como era uma árvore... E o mais 

importante que minha mãe e minhas irmãs fizeram por mim foi me ensinarem bem, falarem tudo... 

tudo o que eu perguntava elas respondiam, mesmo quando faltava paciência. Mas elas sempre me 

ensinaram a ser muito independente. Por isso que elas respondiam todas as perguntas, pra que eu 

soubesse o que eu estava fazendo, quando as pessoas falassem eu imaginasse. Então, elas me 

ensinaram muito... me ajudaram muito na independência. Super importante, isso tudo, as 

perguntas, as respostas, tudo é válido na vida de um deficiente visual, porque quando ele cresce... 

não precisa mais ficar fazendo umas perguntas... não precisa ficar assim tão atrasado no tempo. 

Então, pra pessoa já saber o que é, como é e, numa rodinha de amigos, por exemplo, não ficar 

desagradável ((risos)). Então, é melhor a gente perguntar tudo o que tem que perguntar na idade 

certa, no tempo certo e depois não ficar... não ficar chato pra conversar. É muito importante. Ajuda 

muito na independência. 

ENTREV. – Tá bom, Vânia. Muito obrigada, vai me ajudar bastante esse depoimento seu. Muito 

bonito. Obrigada, mesmo. 

VÂNIA – Gostoso. Espero que você consiga... entender bastante e... uma coisa que é gostoso é 

você comparar as respostas de todas as pessoas pra ver o que as pessoas pensam. Aí você faz 

isso e depois você me fala. 

ENTREV. – Ah, tá... comparar com a história dos outros? 

VÂNIA – ... isso, outras respostas... 

ENTREV. – Tá bom... 

VÂNIA – ... prá ver o que as outras pessoas pensam... 

ENTREV. – Tá, quando eu terminar esse estudo eu vou compartilhar com vocês que contribuíram 

pra ele, tá bom? 

VÂNIA – Tá bom! 

ENTREV. – Obrigada  

 



 

 

 

 
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


