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It was six men of Indostan 
To learning much inclined, 

Who went to see the Elephant 
(Though all of them were blind), 

That each by observation 
Might satisfy his mind. 

The First approached the Elephant, 
And happening to fall 

Against his broad and sturdy side, 
At once began to bawl: 

“God bless me! but the Elephant 

Is very like a WALL !” 

The Second, feeling of the tusk, 
Cried, “Ho, what have we here, 

So very round and smooth and sharp? 
To me “tis mighty clear 

This wonder of an Elephant 

Is very like a SPEAR !” 

The Third approached the animal, 
And happening to take 

The squirming trunk within his hands, 
Thus boldly up and spake: 

“I see”, quoth he, “the Elephant 

Is very like a SNAKE !” 

The Fourth reached out an eager hand,  
And felt about the knee 

"What most this wondrous beast is like 
“Is mighty plain”, quoth he: 

“Tis clear enough the Elephant 

Is very like a TREE !” 

The Fifth, who chanced to touch the ear, 
Said: “E'en the blindest man 

Can tell what this resembles most; 
Deny the fact who can, 

This marvel of an Elephant 

Is very like a FAN  !” 

The Sixth no sooner had begun 
About the beast to grope, 

Than seizing on the swinging tail 
That fell within his scope, 

“I see”, quoth he, “the Elephant 

Is very like a ROPE !” 

And so these men of Indostan 
Disputed loud and long, 
Each in his own opinion 

Exceeding stiff and strong, 
Though each was partly in the right, 

And all were in the wrong! 

 

John Godfrey Saxe, The Blind Men and the Elephant 



 

RESUMO 

O antagonismo entre luz e sombra, perpétuo e efêmero, visível e invisível estabelece todo um 

corpo imagético ao redor da existência humana concebida frente a deficiência visual, e mais 

especialmente, diante da cegueira: este corpo privado da visão é protagonista de um percurso 

doloroso, compassivo e até privilegiado (em alguns momentos) de descoberta e assunção de 

um mundo que escapa a compreensão convencional. Neste sentido, a cegueira é uma 

realidade revelada no convívio com o outro e consigo mesmo, uma enunciação que abrange 

aspectos interiores e exteriores, um mundo cujo o discurso se entrecruza com as vozes que 

emanam de diversos campos do conhecimento. Desta forma, o presente estudo se tece 

estruturalmente em torno desse corpo-núcleo que é a imagem/representação do cego, revelada 

pelas diferentes formas de relacionamento que a cegueira, enquanto protagonista, estabelece 

com o mundo, com o corpo que habita, com conhecimento humano — para tanto isolar-se-á e 

analizar-se-á as diversas imagens produzidas em torno deste conceito, as quais confrontar-se-á 

com as percepções e imagens “vistas” por quem de fato é cego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The antagonism between light and shadow, perpetual and ephemeral, visible and invisible 

founds a whole body imagery designed around the human existence against visual 

impairment, and most especially, in the face of blindness: this body deprived of vision is the 

protagonist of a painful, compassionate and even privileged (at times) process of discovery 

and assumption of a world that escapes conventional understanding. In this sense, blindness is 

a reality revealed in the interaction with others and with itself, an utterance that covers interior 

and exterior aspects, and a world whose discourse intersects with the voices emanating from 

various fields of knowledge. Therefore, the present study weaves structurally around this type 

of body that is the image of the blind revealed by different kinds of relationships that 

blindness as protagonist, establishes with the world, with the body it inhabits, with human 

knowledge — such an analysis is based on the various images produced around this concept, 

which will be confronted with the perceptions and images “seen” by someone who is truly 

blind. 
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PRÓLOGO 

 
Em pouco tempo você, leitor, iniciará a leitura de minhas reflexões sobre os caminhos 

cognitivos percorridos pelo deficiente visual afim de estabelecer aquilo que denominar-se-á, 

neste estudo, por imagem mental, bem como que tipos de conteúdos, competências e 

habilidades o ensino da matemática pode ofertar para a compreensão/gênese de tais imagens.  

Resta-me, porém, escrever alguns apontamentos a respeito da elaboração desta obra: 

sua forma, sua sequência, meus anseios e minhas esperanças — donde aspira-se evidenciar o 

duplo processo criativo referente ao seu desenrolar.  

O primeiro desse processos é relativo à consciência do autor, visto que ele é 

simultaneamente o agente causador e o espaço no qual se desenvolve a ação inventiva — a 

qual se configura como o segundo processo — e que pode ser compreendida como a 

constituição da obra com todos os seus objetivos, instrumentos, métodos, dialéticas e autores 

que possibilitam, diacronicamente, transpor e fortalecer as ideias do agente causador. 

 Tal estruturação se apresenta análoga a um exercício de projeção, dado seu caráter 

integrativo entre o universo interior (o autor e seu percurso, representado pelo histórico 

acadêmico) e o exterior (a obra/projeto/dissertação em si), o que se configura como um 

convite ao leitor para participar do processo criativo.  

  Nesta ação, evidencia-se as possíveis tensões que conduziram o pesquisador a se 

envolver com o tema da pesquisa. Devo confessar, ainda, que “nada me deixaria mais feliz do 

que lograr levar alguns dos meus leitores a reconhecer suas experiências, suas dificuldades, 

suas indagações, seus sofrimentos etc. nos meus e a poder extrair dessa identificação realista, 

justo o oposto de uma projeção exaltada, meios de fazer e de viver um pouco melhor aquilo 

que vivem e fazem” (BOURDIEU, 2005, p.135). 

 O ponto crucial vislumbrado neste tipo de reflexão é a condição do leitor/expectador 

como um processo dinâmico de formação de uma imagem do autor e de sua projeção sobre 

sua pesquisa o que possibilitaria ao leitor penetrar de forma mais consciente e sensível os 

pensamentos sintetizados ao longo de todo o estudo vislumbrado pelo pesquisador. Contudo, 

este tipo de reflexão, normalmente, permanece oculta e resta ao leitor encontrar seus vestígios 

na própria obra. 

 Por outro lado, há um segundo movimento, este uma imensa síntese que engloba o 

autor e o resultados de seus esforços e culmina naquilo que aqui se apresenta: a dissertação, e 



 

que pode ser pré-visualizada tal qual o poema de John Godfrey Saxe, The Blind Men and 

the Elephant, que epigrafa este estudo, ao ambicionar propiciar um diálogo entre diferentes 

interlocutores sobre uma questão em comum.  

Nesse poema, para tornar visível um elemento novo ao universo dos expectadores que 

não contam com o sentido da visão, cada qual estabelece conexões atrelando palavras, 

experiências e sensações à criação de imagens que sejam aptas a representar a realidade, com 

que tem contato, afim de teorizar o todo. Esta vinculação pode dissimular falhas, contudo é 

próprio do ato de conhecer estabelecer analogias e conceber correlações, mesmo que sejam 

aparentemente ilógicas.  

Logo, no que se refere à composição de tais analogias inusitadas, hodiernamente, 

revelar-se significante a prática de estabelecer relações, entre pontos de vista aparentemente 

díspares, mas que ao dialogarem configuram-se como um caminho possível para investigar os 

possíveis elos entre coisas diferentes, afinal é pois, pelo estudo do diferente, do incomum, da 

ausência que se pode compreender as tramas ocultas daquilo que se faz normal, prosaico, 

presente. 

De fato, as contingências do mundo contemporâneo se apresentam como um convite a 

reflexão da realidade que se apresenta aos olhos, tendo por escopo perspectivas diversificadas 

que nos impulsionam a fugir de padrões e hábitos rumo a imaginação e percepção. Seria 

ilusório, assim, acreditar em uma harmonia que permeia o mundo e a argúcia do mesmo: há 

pois uma força reflexiva propulsora que instiga o ser humano a meditar a forma como 

interage com o mundo. 

Ora, Foucault (2009, pp.411-418) afirma que estamos na “época do simultâneo, [...] da 

justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um 

momento em que o mundo se experimenta [...] como uma rede que religa pontos e que 

entrecruza sua trama [... e] tem o poder de justapor em um só lugar real vários espaços, vários 

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis”. 

Assim, no presente estudo, apresentar-se-á diversos posicionamentos que coexistirão 

tal qual um contínuo, por vezes apresentando polaridades caracterizadas por abordagens 

desiguais e antagonismos de significado, por outras se interseccionando e exibindo pontos de 

similitude e analogia. 

Além disso, para estudar a problemática discutida foi imperativo o embasamento 

teórico em diferentes áreas/campos do conhecimentos que estão além da matemática, mas 



 

dizem respeito a sociologia, a história, a psicologia, a neurociência e a filosofia. Contudo, a 

abordagem aqui empreendida acredita que a matemática, tal qual a seiva em uma árvore ou o 

sangue para um ser vivo, seja aquilo que irradie por toda a obra mantendo sua coesão e 

harmonia, não quanto ao processo de comunicação escrita, mas no que diz respeito às teorias 

que apoiam os estudos.  

Dessa forma, não há uma voz a compor esta pesquisa, mas múltiplas vozes a tramar o 

fio de sua composição, permitindo aos olhos do leitor contemplar aquilo que de outra maneira 

tatearia as cegas ou tentaria decifrar intuitivamente.  

Assim, tal qual Watterson (2007, p.165) autor da tira abaixo, convido-os a se 

aventurar por minhas ideias: uma viagem de descoberta, de invenção e reinvenção de 

universos interiores e exteriores, um mergulho rumo aos conflitos entre o físico e o mental, o 

imaginário e o real, o ser e o perceber, a luz e a sombra, o ver e o não-ver — aqui estão 

minhas ponderações, uma parte de mim e de meu universo particular, as quais, humildemente, 

“espero que o leitor enriqueça” (BORGES, 2011, p.9). 

 
Figura 1 – Calvin and Hobbes: O mundo é mágico (1995), B. Watterson 
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Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi então que olhou para o homem parado [...] 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado.  

De pé, suas mãos se mantinham avançadas.  

Era um cego. [...] 

Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê.  

Ele mascava goma na escuridão.  

Sem sofrimento, com os olhos abertos. [...] 

Teria esquecido de que havia cegos?  

[...] o cego a guiara até ele,  

[e ela] estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, 

 sombrio, onde vitórias-régias boiavam monstruosas. 

[...] O que o cego desencadeara caberia nos seus dias?  
Clarice Lispector, Laços de Família 
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O visível, em suas diversas formas de representação, acompanha o homem desde a 

antiguidade quando, por exemplo, os primeiros hominídeos decidiram registrar aquilo que 

viam e viviam por meio de pinturas e desenhos em suas cavernas. De fato, ao longo do tempo, 

e mais intensamente nas últimas décadas, o universo que nos rodeia é circunspecto por um 

fluxo imagético frenético, arrebatador, difuso e intenso — são representações, signos, placas, 

imagens cinematográficas, fotográficas e televisivas (novelas, propagandas, noticiários, ...), 

entre outras que permeiam o cotidiano, capazes de banalizar o uso e a lógica da imagem ou de 

endossar seu poder simbólico. Ora, vivemos  

sob uma chuva ininterrupta de imagens; os media todo poderosos não fazem outra 
coisa senão transformar o mundo em imagens, multiplicando-o numa fantasmagoria 
de jogos de espelhos-imagens que em grande parte são destituídas da necessidade 
interna que deveria caracterizar toda imagem, como riqueza de significados 
possíveis. Grande parte dessa nuvem de imagens se dissolve imediatamente como os 
sonhos que não deixam traços na memória; o que não se dissolve é uma sensação de 
estranheza e mal-estar (CALVINO, 1990, p.73, grifos no original). 

 

Tal percepção leva Calvino (1990, p.107) a denominar nossa cultura de “civilização da 

imagem”, o que põem em voga a necessidade de saber ler e compreender os significados da 

imagem enquanto forma de expressão/difusão.  

As imagens, portanto, configuram-se como uma história/narrativa formatada para 

refletir aspectos, características, sentidos e significados que aliam aspectos verbais e não 

verbais afim de produzir sentidos mais completos e próximos da visibilidade, ou seja, “a 

capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas [...] sobre 

uma página branca, de pensar por imagens [...] sem por outro lado [...] cair num confuso e 

passageiro fantasiar” (CALVINO, 1990, pp.107-108, grifos no original).  

Assim, a imagem enquanto narrativa ampara-se 

pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto 
ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda, 
na fábula, no conto, na novela, na epopéia, na história, na tragédia, no drama, na 
comédia, na pantomima, na pintura [...], no vitral, no cinema, nas histórias em 
quadrinhos, no fait divers, na conversação (BARTHES, 1972, p.18). 

 

A imagem, neste contexto, transpassa a representação física integrando, também, 

características de representações mentais ao assumir uma dimensão na qual tempo, espaço, 

sensações, concepções e ações se combinam de forma singular na tentativa de reproduzir o 

real, visto que, a imagem, em si, é incapaz de reproduzir a realidade, pois 

o real é um Aberto que não se deixa reproduzir, como cópia ou dado, senso comum. 
Se a imagem reproduz o real, ela o faz literalmente, ela o produz uma segunda vez. 
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A imagem mora do lado do sujeito, pessoal ou coletivo. Se ela supõe a linguagem, é 
para brincar com ela — como na poesia —, para se fazer desaparecer do lado do 
objeto (PARENTE, 1993, p.30). 

 

Logo, entende-se que a imagem possui uma magnitude física, enquanto objeto 

representativo, sem deixar de possuir uma dimensão mental — a qual, também neste estudo, 

nomear-se-á como representação mental ou padrão mental — correspondente à formação de 

uma linguagem inconsciente que unifica as informações recebidas pelo ser humano, através 

de seus sentidos, afim de formar na mente do indivíduo receptor um todo capaz de traduzi-la.  

Damásio (2000) argumenta, ainda, que tais imagens mentais são construtos originários 

de informações provenientes de experiências prévias, cuja a estrutura é constituída de sinais 

oriundos de diversas modalidades sensoriais que são produzidas porque as informações 

elaboradas no pensamento não são algo concreto, mas parte do ato de pensar, constituindo um 

esboço subjetivo de um objeto. 

 Trabalhar, assim, com a imagem impõem uma compreensão do mundo e da maneira 

como ele se organiza na medida em esta representação advém de imagens/representações na 

mente daqueles que a produziram, as quais, por sua vez, tem origem no mundo concreto — o 

que configura uma espécie de inteligência espacial, associada à capacidade de “perceber o 

mundo com precisão, efetuar transformações e modificações sobre as percepções iniciais e ser 

capaz de recriar aspectos da experiência visual, mesmo na ausência de estímulos físicos 

relevantes” (GARDNER, 1995, p.135). 

Esta abordagem defende, portanto, que a percepção nasce de uma interação entre o 

conhecimento do observador do ambiente, de sua experiência passada, de suas expectativas e 

dos estímulos que recebe. Em outras palavras, a percepção desenvolve aspectos imateriais 

ligados às imagens — físicas ou mentais — a partir dos quais desenvolve-se uma 

possibilidade de “materialidade” desses objetos percebidos. De fato, assinala-se, assim, uma 

travessia entre dois mundos — imaginário e real, ficção e factual — que têm sua origem em 

formas, objetos, posturas e tantos outros fenômenos que permeiam as representações do 

observador: a imagem surge involuntariamente como gênese catalisadora da interpretação. 

Por exemplo, ao ouvir uma música como Águas de Março de Tom Jobim, cujos 

elementos textuais são essencialmente descritivos, este repertório de signos oferece uma série 

de elementos que possibilitam ao observante reconstruir uma história que pode não ser aquela 

que o autor imaginou/criou ao desenvolver a letra. Além disso, dois expectadores expostos a 

um mesmo objeto (neste caso a música) podem construir/produzir diferentes universos com 
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características e atributos peculiares à sua própria realidade. Afim de ilustrar tal situação, cita-

se o seguinte excerto da referida música. 

Águas de Março 

É pau, é pedra, é o fim do caminho 

é um resto de toco, é um pouco sozinho 

é um caco de vidro, é a vida, é o sol 

é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol 

........................................................ 

(JOBIM, 1993, faixa 1). 

 

Ao ler e/ou ouvir um trecho, como este, o expectador, baseado em seu conhecimento e 

experiência prévios, compõem uma imagem mental que busca integrar/harmonizar os ritmos 

prosódico e musical, bem como manejar estes elementos de forma a gerar um cenário, tal 

como exposto nas imagens a seguir e que são fruto da percepção de diferentes autores que, na 

forma de (história em) quadrinhos1, apresentam diferentes interpretações de um mesmo 

objeto: a  música Águas de Março.  

 
Figura 2 – Águas de Março, por M. Aguilar, 2010.  

                                                
1 A opção pela representação do significado construído pelo autores, por intermédio de uma história em 
quadrinhos, ocorre devido as características singulares deste meio narrativo que possibilita aliar, em sua 
constituição, texto e imagem, comunicando assim, aquilo que o autor visualizou em seu processo 
imaginativo/criativo, visto que as imagens transmitem e influenciam diretamente a narrativa. Os quadrinhos 
possuem, ainda, o privilegio de atingir pessoas de diversas faixas etárias, mesclar diferentes concepções 
culturais, sem contudo perder sua leveza e funcionalidade. 
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Figura 3 – Águas de Março, por M. Costa2, 2013. 

                                                
2 Disponível em: < http://www.quadrinhosrasos.com/?p=834 >. Acesso em: 03/08/2014. 
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Figura 4 – Águas de Março, minha autoria. 

Assim, em de Águas de Março, existe a permissão de um devaneio de imagens 

centradas no ciclo de renovação da natureza, nos afetos humanos e no equilíbrio de contrários 

— começo e fim — que delineiam um tempo, uma história, uma representação que transita, 

de modo indeterminável, pela vida e pelo mundo daquele que ouve a canção. 

Existe, portanto, na imagem, uma possibilidade de vir a constituir um mundo 

plausível, um universo paralelo, e não uma mera reprodução ou uma presumida tradução do 

real. Revela-se, a incomensurabilidade da visibilidade que estes observadores/autores podem 

ter do mundo por intermédio da sequência estrutural imagética narrativa de sua percepção: a 

“imagem se torna suficientemente nítida [....], são as próprias imagens que desenvolvem as 
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suas potencialidades implícitas, o conto que elas trazem dentro de si. Em torno de cada 

imagem nascem outras, forma-se um campo de analogias, de simetrias e de contraposições” 

(CALVINO, 1990, p.109). 

A imagem configura-se, desta maneira, como uma heterotopia, na medida em que 

sumariza, sintetiza e justapõem representações — físicas e mentais — que transpassam uma 

cultura, enquanto simultaneamente pode extrapolá-las e, nesta ocasião, desempenhar um 

papel egressivo,  

uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que 
vivemos; [... ela é um barco,] um pedaço de espaço flutuante, um lugar sem lugar, 
que vive por si mesmo que é fechado em si e ao mesmo tempo lançado ao infinito 
do mar [... ,] a maior reserva de imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. 
Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem ali substituí a 
aventura e a polícia, os corsários (FOUCAULT, 2009, p.416-422). 

 

A imagem se fundamenta, desta maneira, enquanto elemento imprescindível nesta 

pesquisa, visto que será a partir de seu encontro existencial com o deficiente visual, mais 

propriamente o cego, que se configurará as discussões aqui propostas.  

Este encontro pode parecer, na verdade, mais um desencontro, visto que é, 

aparentemente paradoxal tentar estabelecer relações e conexões entre a imagem, aspecto 

predominante da visão, e indivíduos privados desta experiência. Desta forma cabe ressaltar 

qual é a imagem que permeia o quadro delineado ao longo deste estudo, o que leva em conta 

o fato de que qualquer conceito pode encontrar-se situado num determinado espaço-tempo, 

vinculado a um quadro sociocultural que, muitas vezes, transcende a situação concreta do 

indivíduo. 

Assim, a imagem que se discute, torna-se pensamento produtor da realidade, 

decorrente de movimento, tempo e subjetividade, sendo gerada a partir do “arquivo” 

perceptivo de cada indivíduo — tato/senso sinestésico, audição, olfato e paladar — passando 

a ser dotada de certa flexibilidade, passando desta forma a caracterizar uma percepção 

singular, segundo a qual se faz possível perscrutar como é a mente daquele que concebe os 

dados do mundo físico ao reunir e integrar registros diversos de sua percepção corpórea (tato, 

olfato paladar, entre outros) convergindo naquilo que denominar-se-á imagem mental.  

Em conformidade com Peirce (1976, p. 213), obtém-se em síntese que as  

imagens são criações da inteligência humana conforme algum propósito e, um 
propósito geral, só́ pode ser pensado como abstrato ou em cláusulas gerais. E assim, 
de algum modo, as imagens representam, ou traduzem, uma linguagem abstrata [...]. 
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Toda a imagem é considerada como sendo a respeito de algo, não como uma 
definição de um objeto individual deste universo [...]. 

 

Deste modo, refletir sobre como o processo perceptivo de formação da imagem se dá 

em um deficiente visual — a partir de resíduos visuais, memórias visuais e/ou pela interação 

de todos os sentidos preservados — implica não apenas em discernir em que medida as 

imagens (mentais) de videntes e não videntes podem diferir devido as vias perceptivas que 

estão envolvidas, mas também compreender a maneira como o deficiente visual se insere em 

nossa sociedade contemporânea, na qual a imagem física, da qual este indivíduos são 

privados, exerce uma influência narrativa e um poder de transmitir significados deveras 

valorizado. 

Logo, ao compreender a diversidade de capacidades dos indivíduos — sejam elas 

linguísticas, espaciais, lógico-matemática, pictóricas, corporal-sinestésico e/ou outras —  

abre-se caminho para a percepção de diferentes maneiras de conhecer/aprender sem que com 

isso se descarte as limitações inerentes a cada sujeito, seja ele deficiente ou não, afinal, tal 

como destaca Gardner (1995, p.195) “quase todos os conceitos que valem a pena ser 

entendidos podem ser conceitualizados de várias maneiras, e representados e ensinados 

também de várias maneiras. [...] Dada uma variedade de pontos de entrada, deve ser possível 

encontrar pelo menos um que seja adequado” a singularidade de cada um. 

Enveredar por tais dimensões exige navegar além da dimensão visual, uma vez que, 

para desvelar os processos de apreensão da realidade é preciso projetar-se sobre o mundo 

invisível e intangível no sentido de revelar a natureza da percepção e, paralelamente, ao 

destacar sua ausência, evidenciar o papel desempenhado por este sentido. 

Constata-se, assim, que a realidade em primeiro momento se apresenta de forma bruta, 

contudo, a partir das habilidades singulares de percepção/cognição de cada indivíduo é 

possível se aprofundar nas ramificação de uma realidade subjetivamente edificada, “um 

transmundo constituído por estruturas de impressões, que [...] não é por isso, menos real. Para 

que este mundo superior exista perante nós, necessitamos abrir mais que os olhos” (ORTEGA 

Y GASSET, 1966, p.74).  

O que se deseja, portanto, neste esforço para se abrir mais que os olhos, é escapar de 

um quadro limitado e restrito, é ambicionar uma apropriação do espaço e do mundo segundo 

o qual o imaginário também é um elemento constituinte da realidade, é aventurar-se rumo ao 

encantamento e as sutilezas do conhecimento, afinal quem “ama a Lua realmente não se 
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contenta em contemplá-la como uma imagem convencional, quer entrar numa relação mais 

estreita com ela, quer ver mais na Lua, quer que a Lua lhe diga mais” (CALVINO, 2009, 

p.218). 

Nesse sentido, ao irromper a imagem convencional da visão — que aqui desempenha 

o papel da Lua — e explorá-la enquanto fonte de conhecimento, percorrer-se-á os vários 

mundos de possibilidades nos quais se entrecruza, em múltiplos pontos, o tácito e o explicito, 

a realidade e a imaginação, a utopia e a heterotopia, o ser e o perceber, o ver e o não ver, afim 

de produzir uma incursão acerca da imagem do cego. 

Ressalta-se que, tal reflexão, põem em questão a maneira como nossa sociedade é 

estruturada e planejada visualmente, donde advêm esta perspectiva contemporânea de que a 

visão é o sentido humano preponderante para se lidar com o mundo. (SAGAN, 1977) 

Portanto, a deficiência visual, e com maior ênfase a cegueira, carregam em torno de si 

uma mística, uma tragédia, uma incompreensão: há uma ficção segundo a qual tem-se 

equiparado a visão com capacidade, luz com inteligência e pureza, imagem com 

conhecimento; porque, sendo parte de uma cultura visual, aceitar e compreender outra 

maneira de se relacionar com o mundo pode parecer inconcebível, e a ausência da visão pode, 

de fato, ser uma tragédia, não somente por causa das privações que dela resultam, mas,  

também, devido ao que as pessoas têm pensado sobre ela.  

Por esta razão, busca-se uma compreensão global da cegueira, segundo a qual pode-se 

sintetizar que o presente trabalho tem por finalidade responder as seguintes indagações: de 

que maneira e em que medida deficientes visuais fazem uso de algo que assemelhar-se-ia à 

imagem mental daqueles que enxergam? Do ponto de vista epistemológico, quão detectáveis 

são tais imagens bem como as vias cognitivas associadas ao processo heurístico relacionado à 

produção e ao seu uso? Que tipos de representações são produzidas por estes sujeitos? É 

possível constatar diferenças entre estes sujeitos e aqueles que veem no se refere a 

compreensão/representação? Quais são as características dessa aprendizagem não visual? 

Como este deficiente visual se insere nesta civilização da imagem e como participa deste 

espetáculo visual? 

Ora, ao se investigar a problemática exposta, lida-se com a compreensão dos diversos 

aspectos que constituem a deficiência visual, o que conduz a uma revisão do que é conhecido 

a partir da pesquisa e da literatura e envolve esquematizar o conhecimento disponível em sua 

multiplicidade de campos.  
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Para atender tal conjuntura, esquematiza-se as explanações aqui realizadas ao longo de 

três capítulos que peregrinam pelas imagem percebidas pelos cegos no poema que epigrafa 

esta obra — o muro, a lança, a serpente, a árvore, o leque e a corda — em oposição a seis 

campos de conhecimento — a história, a sociologia, a psicologia, a filosofia, a neurociência e 

a matemática — de forma, a não constituir um elefante pela interpretação de seis cegos, mas 

significar um “cego” pelo encontro de seis “elefantes”. 

Por ser preciso começar por algum ponto, o primeiro capítulo, se dedica a uma 

perspectiva histórica que visa refletir sobre algumas distinções, definições e exemplos no que 

se refere as deficiências, sobretudo a visual, auxiliando a imaginar os problemas da vida, as 

limitações e o que representa em si a deficiência em sua abrangência. Este primeiro capítulo, 

em suma, forma uma base para a compreensão do que vem a seguir. 

Quanto aos capítulos restantes, eles se estendem para os limites da percepção, sob 

diversos pontos de vista, afim de apresentar óticas diversas para a constituição dos possíveis 

mundos (in)visuais, desvendando aspectos distintos da experiência perceptiva/cognitiva e 

oferecendo outras maneiras de pensá-la, instituí-la, elucidá-la, desenvolvê-la e transformá-la.  

Há, portanto, o esboço de vários mundos perceptíveis possíveis que desfazem a ilusão 

de um mundo absoluto normatizado por uma percepção dominante e que encontra na 

pluralidade de representações, os limites perpétuos dos jogos de ilusão daquilo que se 

denomina realidade e imaginação e que perpassa o simbólico e o cultural. 

A articulação de tais capítulos, visa, assim, independentemente da ordem eleita para a 

sua leitura, tecer considerações sobre as representações do cego e introduzir ordem nesta 

profusão de imagens. No final das contas, o que se deseja é uma espécie de exploração acerca 

da mente e da visão. 
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Capítulo 1 
Sobre o tempo: as fronteiras sócio-

históricas e culturais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

não me olham, não me veem, não me sabem. 

Me diluem, me invisibilizam, 

me limitam 

Caio Fernando Abreu, O Rapaz mais triste do mundo 
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Compreender os diferentes ecos que a deficiência visual pode suscitar à vida de uma 

pessoa, ou mesmo a sociedade em que ela se insere, exige refletir sobre como ela é 

representada culturalmente, visto que, não apenas esta deficiência, mas qualquer outra 

característica que destoe do padrão de normalidade, é historicamente estabelecida e mutável 

conforme princípios, valores, crenças e ideologias.  

É, pois, impraticável discorrer sobre um determinado tópico sem que se considere na 

arguição os diversos elementos e contextos presentes: a visão, a cegueira e a deficiência 

visual — assim como tantos outros termos — perduram e/ou residem em meio a uma trama 

de relações visíveis e invisíveis. Denota-se, portanto, que pela análise do percurso se pode 

compreender as raízes de mitos e preconceitos associados ao deficiente visual, além de 

abarcar as bases do processo educacional e de inclusão destes indivíduos nos diversos mundos 

sociais que o cercam.  

Desta forma, atribuir significado, interpretar, conceitualizar, raciocinar, compreender e 

perceber a realidade constituem uma teia densa na qual as diversas faces da deficiência visual 

estão enraizadas e entrelaçadas. Em suma, ao discutir a cegueira, trata-se dos múltiplos 

aspectos do conhecimento humano em sua diversidade de metamorfoses, suscitadas pelo 

tempo, sociedade e/ou cultura. 

Assim, para compreender a imagem que se instituiu em torno desta deficiência, na 

atualidade, cabe analisar como os povos antigos, em suas diferentes manifestações, produziam 

imagens acerca da natureza da cegueira, bem como que tipos de analogias podem ser traçadas 

com as visões contemporâneas existentes — afinal a vida destas pessoas é marcada não 

apenas pela perda de um sentido que lhes impossibilita de ver, mas pelos valores e 

representações que se constituem em torno desta lesão/debilidade . 

Tal compreensão demanda de um mergulho no tempo, afim de examinar as possíveis 

contingências entre privação visual e a cultura/sociedade e conceber, assim, uma genealogia 

daquilo que hoje se concebe enquanto deficiência visual em todas as suas nuances. 

O trabalho histórico, neste sentido, deve possibilitar uma incursão pela gênese destas 

estruturas/representações levando em conta a dialética existente entre indivíduo e sociedade, 

evidente nas concordâncias e discordâncias da produção cultural de um dado momento e lugar 

— é pois, uma história dos costumes que deve estar aliada as generalizações e dados extraídos 

de documentos, afim de conciliar universalidade e subjetividade, bem como captar os 

mecanismos tácitos inerentes ao constante fluxo de ressignificação e transformação humanos. 
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Busca-se estabelecer um equilíbrio entre as muitas analogias possíveis afim de 

produzir um espaço investigativo que supere os limites históricos subjacentes — seja por 

análises interiores de uma dada sociedade, tal como sua produção cultural, ou exteriores, 

pautadas por uma visão dos fatos.  

Deseja-se, pois, uma lógica que transcenda à ação do homem, esquivando-se de 

reducionismos de qualquer ordem, mas que decifre o universo de valores, conceitos e 

artifícios de um tempo, bem como suplante os limites entre o homem e seu meio.  

Há algo nesta espécie de investigação da constituição de um conceito que se 

transforma para adquirir uma dimensão plena de significado: nasce uma espécie de força 

gravitacional que (re)configura o espaço histórico, de tal forma a estabelecer uma 

“extrarealidade”, o que nas palavras de Bourdieu equivaleria as relações entre os campos3 e 

habitus4, organizando, assim, um núcleo de investigação. 

Os conceitos a serem perseguidos apresentam, assim, dois aspectos: a 

realidade/circunstância que estabelece a narrativa de interpretação e um campo de meditação, 

um espaço reflexivo que busca captar a essência da realidade em um momento histórico.  

O conceito é, portanto, um lugar repleto de possibilidades, tal como a bola de cristal 

de um vidente, a principio vazio, mas quando observado é profundo e vibrante, é um espelho 

que carrega vestígios do tempo, da cultura e da sociedade e, que ao destacar esses aspectos, 

possibilita a investigação do regime de valores circulante em cada campo, a compreensão do 

funcionamento social e a construção de um sistema/esquema capaz de evidenciar estes dados 

e suas relações. 

Logo, não basta um exame dos fatos, cabe, também, uma análise das condições sociais 

na qual houve a produção do conceito, as quais podem ser visualizadas, por exemplo, nas 

diferentes produções culturais e artísticas de um período, uma vez que estas captam os 

eventos, valores e opiniões que circulam socialmente refletindo ideologias, visões de mundo e 

                                                
3 Noção que caracteriza um espaço social, um espaço de diferenças, definido pelas lutas de poder entre os 
agentes que o formam, ou seja, as disputas entre os indivíduos que compartilham este espaço determina os 
valores, os símbolos, o que é adequado e o que pertence ao campo. Seriam, portanto, microcosmos autônomos 
no interior do mundo social. Assim, existem diferentes tipos de campos econômico, educacional, científico, 
artístico e etc, nos quais estes embates internos consagram as “verdades” que os regem, como, por exemplo, o 
que pode ser dito erudito no campo artístico.  
 
4  Termo cunhado por Bourdieu que se relaciona à capacidade de uma determinada estrutura social ser 
incorporada pelos agentes sociais por meio de disposições para sentir, compreender, atuar e interagir. Como o 
habitus pode sofrer alterações devido as “vivências” experimentas pelo sujeito, denomina-se que o habitus 
primordial, ou seja aquele que se herda da família, é o habitus primário. 
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delineando o momento histórico: se pois “a ciência desconfia das explicações gerais e de 

soluções que não sejam setoriais e especializadas, o grande desafio da literatura é o de saber 

tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralística e 

multifacetada do mundo” (CALVINO, 1990, p.127).  

É, portanto, neste tipo de registro que se pode verificar, para além da ficção, as lentes 

pelas quais leitores/autores veem e concebem o mundo, pois materializam nos textos e obras 

de artes a perspectiva de uma sociedade sobre determinado conceito/assunto, ofertando, 

assim, a visualização da estrutura de leis que organizam os acontecimentos sociais — esta 

produção midiática não oferece a realidade propriamente dita, mas a construção do imaginário 

social e das representações simbólicas do fato concreto no interior do pensamento dos 

indivíduos. Destarte, historicizar “nossa relação com a leitura é uma forma de nos 

desembaraçarmos daquilo que a história pode nos impor como pressuposto” (BOURDIEU, 

1996b, p.233). 

Neste sentido, a análise do texto literário, a partir de suas leis de funcionamento, tem o 

poder de buscar e ensinar  

a maneira de olhar o próximo e a si próprios, de relacionar fatos pessoais e fatos 
gerais, de atribuir valor a pequenas coisas ou a grandes, de considerar os próprios 
limites e vícios e os dos outros, de encontrar as proporções da vida e o lugar do 
amor nela, e sua força e seu ritmo, e o lugar da morte, o modo de pensar ou de não 
pensar nela; a literatura pode ensinar a dureza, a piedade, a tristeza, a ironia, o 
humor e muitas outras coisas assim necessárias e difíceis. O resto, que se vá 
aprender em algum outro lugar, da ciência, da história, da vida, como nós todos 
temos de ir aprender continuamente (CALVINO, 2009, p.21). 

 

Assim, as disposições e análises sócio-histórico culturais aqui apresentadas valem-se 

de saberes múltiplos, perpassando as ciências, à história e outras tantas áreas do conhecimento 

que servem de base a livros, sejam obras de ficção ou de cunho enciclopédico, afim de 

esboçar as diversas identidades da deficiência visual em cada sociedade e a maneira como 

elas organizaram/organizarão o passado, presente e futuro. 

O que se almeja é relacionar distintas áreas do conhecimento, como sociologia, 

história, geografia, comunicação e outras; apresentando um texto no qual relacionam-se 

discursos e linguagens distintas, incorporem-se materiais extraídos de fontes ficcionais 

acordados com os das fontes históricas, cientificas e jornalísticas — enfim, uma obra rica em 

intertextualidade. 

Perspectiva, essa, que aproxima a deficiência em seus variados nuances ao próprio ser 

humano, definindo-a, portanto, como “uma combinatória de experiências, de informações, de 
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leituras, de imaginações [...,] uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, 

amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 

maneiras possíveis” (CALVINO, 1990, p.138). 

Contudo, esta análise não ambiciona vir a ser uma totalidade, uma espécie de ponto 

final sobre o deficiente visual no tempo, mas uma espécie de “enciclopédia aberta” que 

admite uma pluralidade de percepções e leituras que compilam não apenas o fato em si, mas o 

continuo de fenômenos envolvidos. Logo, antes de começar, cabe especificar o personagem, 

no caso o deficiente visual, e aquilo que o configura, sua “imperfeição”: falar desse 

personagem, é questionar o tempo, é lançar-se rumo a caminhos no qual muitas vezes a 

memória desaparece.  

Sabe-se que a deficiência visual, como é concebida hoje, nem sempre existiu. O 

discurso que existe difuso, e que persiste no imaginário popular, é o que descreve o fardo dos 

olhos já privados da luz, mergulhados em espessa e eterna treva, um estado em que ser 

deficiente é estar privado de qualquer tipo de percepção visual, que é sinônimo ser 

(plenamente) cego; raiz que avança por entre os séculos se estendendo entre o passado e 

futuro, que se desmancha e volta a brotar na mente do povo, um discurso que opõem luz e 

sombra e remete aos recônditos do tempo.  

Vale ressaltar que mesmo hoje, apesar dos progressos nos diversos campos do 

conhecimento, sobretudo os avanços da medicina que delineia, do ponto de vista legal, o que 

se entende por deficiência visual, esta imagem do deficiente visual como o cego total ainda 

persiste, causando, em muitos, admiração e espanto descobrir que existem deficientes que 

possuem resquícios visuais. 

Escapando ao formalismo derradeiro tomar-se-á, provisoriamente, por acepção a 

deficiência visual como a diminuição da resposta visual que pode ser leve, moderada, severa, 

profunda ou mesmo a ausência da resposta visual, dentro da qual, pode-se, ainda, definir dois 

grandes grupos: baixa visão (que abarca o grupo cuja redução é dita leve, moderada ou 

severa) e cegueira (limitação profunda ou perda total das faculdades visuais). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) existem hoje cerca de 285 milhões 

de pessoas consideradas deficientes visuais, das quais 246 milhões apresentam limitação na 

percepção visual que configura um quadro de baixa visão, enquanto que as outras 39 milhões 

são cegas. A agência estima, ainda, que 90% dos deficientes visuais do mundo vivem em 

países em desenvolvimento. 
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No Brasil, de acordo com dados do censo 2010, existem aproximadamente 45,6 

milhões de habitantes com pelo menos um tipo deficiência, o que equivale a cerca de 23,9% 

da população total do país (estimada em 190,7 milhões de habitantes). Deste contingente 

populacional total, 18,6% (quase 35 milhões) são deficientes visuais, 3,46% apresentam 

deficiência visual severa5 (cerca de 6,6 milhões de pessoas) e 0,383% (perto de 730 mil 

habitantes) não dispõem de capacidades visuais (são incapazes de perceber até a luz), ou seja, 

são totalmente cegas e correspondem aquela imagem primária que habita o imaginário 

popular. 

Logo é, aparentemente simples, a definição dos termos deficiência visual, cegueira e 

baixa visão, porém há uma série de controvérsias que permeiam esta ação e que relacionam-

se ao tipo de linha de estudo a se considerar, conforme há de se discutir mais a frente.  

Contudo, por hora, afim de não alongar em demasiado esta discussão, antes de se 

expor os fatos sócio-históricos e culturais que ofertarão contexto, continuidade, transformação 

e vida a estes conceitos, a significação apresentada basta.    

Sem triunfos ruidosos e alheios aos ardis do tempo resta, por fim, a tarefa de 

compreender o conflito formador destes conceitos. Trata-se de uma ruptura do tempo, do 

espaço social e de suas manifestações, das forças internas ao campo, dos habitus, das 

violências simbólicas, das projeções, das alienações e das heteronomias6 que se impõem a 

configuração e a incorporação da deficiência visual, afinal “para reencontrar uma visão de nós 

mesmos, somos obrigados a passar pelo outro: como esse outro me vê?” (BEAUVOIR, 1990, 

p. 363) 

 

1.1. Um olhar sobre o passado 

É intrigante a forma como a cultura humana valoriza e mistifica a visão influindo, de 

tal maneira, na experiência e no imaginário daquilo que se constitui a deficiência visual: há 

um universo povoado de figuras históricas e mitológicas, devaneios, lutas políticas e sociais, 

episódios marcados por exclusões e inclusões; apresentando-a ora como uma caraterística 
                                                
5 Habitantes que responderam positivamente as perguntas “tem grande dificuldade” ou “não consegue de modo 
algum”, o que corresponde, conforme definição apresenta, ao grupo de pessoas com cegueira (ou seja, cegas). 
 
6 Kant utiliza este termo para denominar a sujeição de um grupo ou pessoa à vontade de terceiros ou de uma 
coletividade. O termo, aqui, se aplica como uma forma de compreender as várias “personalidades” que um 
conceito, como a deficiência visual, pode assumir: trata-se de examinar como esta sujeição a forças externas 
distinguiram a aparência, biografia, formação cultural e os sentimentos que estão associados ao universo 
invisual. 
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acentuada que influi na posição do ser humano no mundo, ora enquanto metáfora instigante 

da existência.  

Nesse sentido, a presença de alguém que está privado do sentido da visão revela,  

desde a antiguidade, um espectro de vivências/existências na qual o espaço físico e social se 

transforma em palco de um “drama histórico” que reflete os paradigmas identitários e 

dimensiona a cultura em meio a esta formação antropológica da deficiência visual. 

Nas sociedades primitivas, por exemplo, apresenta-se um deficiente visual 

desconhecido, desprezado, dependente, considerado de pouca ou nenhum valia.  

As disparidades entre estes indivíduos e os coletivos assumem um caráter selvagem 

nas posturas e nos hábitos: posturas como infanticídio ou abandono de bebês e crianças cegas 

eram corriqueiras, uma vez que tais pessoas eram consideradas incapazes de desempenhar 

atividades comuns a outros membros, como caçar ou pescar para seu próprio sustento, bem 

como demandavam de cuidados especiais, o que representava um fardo a ser carregado. 

De fato, relatos históricos revelam que sociedades primitivas — tais como tribos 

nômades — não possuíam cegos, pois os enfermos e as pessoas com deficiência, e mesmo 

idosos, eram mortos ou abandonados em lugares inóspitos.  

Por outro lado, quando as sociedades se estruturam de maneira mais complexa, os 

cegos passaram a ser vendidos como escravos, sobretudo mulheres para fins de prostituição; 

contudo, a grande massa sobrevivia como pedintes ou mantidos por familiares — 

posicionamento  que permaneceu em sociedades como a grega e a romana.  

Arquiteta-se, assim, uma percepção das limitações no sentido da visão, bem como de 

outras faculdades humanas, postulada sobre como as desvantagens decorrentes de uma 

deficiência estão relacionadas a contextos particulares e valores culturais de grupos sociais, 

donde se pode apreender como tais características influenciam na identidade e possibilidade 

de realização/inclusão social de um determinado indivíduo.  

Nomeadamente, Barasch (2001) distingue que ao se analisar e apreender os aspectos 

históricos da cegueira deve-se levar em consideração três níveis de experiência e explicações: 

Como o cego é percebido? Por que ele é cego? O que ele fez para ficar cego?  

O que parece relevante, neste âmbito, é a elaboração de uma exploração transversal da 

deficiência singularmente manifesta na tradução das competências/implicações físicas, das 

aptidões sociais e do reconhecimento, nomeação e interpretação da ausência/limitação deste 
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sentido. Percebe-se, assim, que no mundo antigo, o cego é demarcado dualmente, uma vez 

que intercalam-se diferentes visões: bom/mau, abençoado/amaldiçoado, confiável/suspeito, 

acolhido/renegado. 

Entremeiam-se, desta forma, sociedades que identificam este indivíduo ora como 

incapacitado, devido a perda de seu sentido de maior valor, ora como ser misterioso dotado de 

poderes sobrenaturais — é pois este entender que leva a uma investigação do que é a 

deficiência, do funcionamento do corpo, de seu posicionamento, de seus limites, o que pode 

ser a origem de uma ciência médica que busca a origem destas limitações. 

Contudo, grande parte destas sociedades explicavam as origens da cegueira pela 

intervenção de deuses e demônios, os quais em muitos casos puniam os homens, com tal 

flagelo/doença, devido a pecados e transgressões de familiares ou do próprio indivíduo, nesta 

ou em outras vidas. Como relata Sontang (2002, pp.76-79)  

qualquer moléstia importante cuja causa é obscura e cujo tratamento é ineficaz tende 
a ser carregada de significação. Primeiro, os objetos do medo mais profundo 
(corrupção, decadência, poluição, anomia, fraqueza) são identificados com [ela .... e] 
(assim enriquecida de significados) é projetada no mundo [...]. E são as doenças das 
quais se acredita terem múltiplas causas (isto é, as doenças misteriosas) que reúnem 
as maiores possibilidades de serem usadas como metáforas para o que se considera 
social ou moralmente errado. 

 

Há desta maneira uma cegueira física, marcada pelo não ver e suas consequências — o 

andar hesitante, o tatear incerto, o guia que acompanha o deficiente, a bengala, o abandonado 

que sobrevive como pedinte — os quais denotam uma imagem do deficiente visual que 

perdura até hoje em produções culturais tais como livros e obras de artes, mas que incide 

diretamente no pensamento humano formando uma imagem metafórica do cego que o liga as 

sombras, a incapacidade, a limitação, ao sofrimento, a privação. 

É justamente na antiga Grécia que ambos os posicionamentos tornam-se inalienáveis, 

sobretudo no que se refere as expressões literárias. Fatos históricos atestam que em Atenas, 

caso o bebê fosse indesejado — tal como quando o recém nascido apresenta algum tipo de 

deficiência — colocavam-no em grande vaso e deixavam-no morrer nas ruas ou nos campos.  

Em Esparta os pais apresentavam seus filhos em praça pública: crianças com alguma 

deficiência aparente eram eliminadas, caso o contrário próximo aos seis meses de vida davam 

ao bebê, alguma bebida alcoólica afim de saber se tinha algum problema no sistema nervoso 

central, em caso positivo a criança era assassinada.  
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Convém aludir ao fato de que esta concepção partilhada na Grécia antiga, segundo a 

qual atestava-se quais crianças estariam ou não aptas a fazerem parte da sociedade, surge em 

obras de pensadores como Platão (1997, pp.104-163), ao afirmar que “[organizar-se-á] 

médicos e juízes [...], para tratarem os cidadãos que são bem constituídos de corpo e alma; 

quanto aos outros, deixaremos morrer os que têm o corpo enfermiço [... quanto aos] filhos dos 

indivíduos inferiores e mesmo os dos outros que tenham alguma deformidade, serão levados a 

paradeiro desconhecido e secreto”; e de Aristóteles (1985, p.261) ao defender, no que se 

refere “a rejeitar ou criar recém-nascidos, terá de haver uma lei segundo a qual nenhuma 

criança disforme será criada”. 

Contudo existem relatos gregos a respeito de pessoas cegas sendo veneradas como 

profetas, como no caso narrado no mito de Tirésias que conta, em diferentes versões7, a 

história deste adivinho tebano presente, por exemplo, no livro Édipo Rei e na Odisseia e que é 

apresentado como uma figura complexa, inserida entre opostos: deuses e mortais, homens e 

mulheres, videntes e não videntes, presente e futuro, vivos e mortos. De fato, Tirésias 

personifica a característica mais fundamental do deficiente  visual na antiguidade: a 

ambiguidade. 

Outro personagem grego que se depara com a cegueira é Édipo que, em algumas 

versões do mito, após descobrir que se casou com sua mãe cega-se, renegando toda a 

percepção do mundo e rumando à escuridão.  

Há também uma ambiguidade neste fato, uma vez que ao renegar a luz, que representa 

o conhecimento e a vida na cultura grega, e mergulhar nas trevas, seu antagonista, ou seja, a 

morte, Édipo se pune enquanto simultaneamente se liberta daquilo que acreditava ser verdade.  

Assim, a cegueira é apresentada dualmente: entre a maldição e a benção, a punição e a 

graça, o divino e o humano. Intrigante é o fato de que ambos os mitos encontrem versões nas 

palavras daquele que é, talvez, a figura cega mais conhecida da antiguidade: Homero.  

                                                
7 Em uma delas ele é cegado pela deusa Atena por tê-la visto nua e que, arrependida pela severidade do castigo 
lhe confere o dom da profecia. Em outra versão, Tirésias orava no monte Citorão quando se depara com duas 
serpentes copulando e que se voltam contra ele que acaba por matar a fêmea e transformar-se, por sete anos, 
numa mulher. Anos depois, ao orar sobre o mesmo monte, encontra um novo casal de cobras, mata o macho e 
volta a ser homem. Tal fato lhe conferiu conhecimento e experiência sobre ambos os sexos, o que faz com que 
fosse chamado para opinar em uma querela entre Zeus e Hera a respeito de quem teria mais prazer na relação 
sexual — o homem ou a mulher. Independentemente de sua decisão, ele sabia que o deus derrotado ficaria irado. 
Hera afirmava que o homem tinha mais prazer, Zeus, por sua vez, que era a mulher. Tirésias, então, disse: “se 
dividirmos o prazer em dez partes, a mulher fica com nove e o homem com uma”. Hera, furiosa por ter perdido, 
cegou Tirésias; enquanto Zeus, compadecido concedeu-lhe o dom da previsão. 
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Sua história e obra constituem uma referência quanto a possibilidade de participação 

cultural e social dos cidadãos cegos8, visto que, neste contexto social, as limitações visuais 

não ofereciam obstáculo à vida intelectual, dado que está estava ligada a oralidade.  Ocorre 

que não  

sabemos se Homero existiu. O fato de que sete cidades tivessem disputado seu nome 
é suficiente para fazer-nos duvidar de sua historicidade. Talvez não tenha existido 
um Homero, mas muitos gregos que ocultamos sob o nome Homero [...] um poeta 
cego [...], muitas vezes esplendidamente visual [...], mas que os gregos gostavam de 
imaginá-lo cego para insistir no fato de que a poesia é antes de mais nada a lira, e de 
que o visual pode existir ou não num poeta (BORGES, 2011, pp.206-207). 

 

Contudo, mesmo envolto em mistérios, será o exemplo de Homero que séculos depois, 

durante o Renascimento e o Iluminismo, corroborará e enaltecerá a possibilidade de instrução 

de crianças cegas: a figura de Homero está envolta em metáforas que oferecem um retrato de 

como os artistas da época viam os cegos e que se perpetuará para além de seu tempo. 

                  
Figura 5 – Busto de Homero: a esquerda cópia romana de um original grego do séc. V a.C; a direita outra cópia romana 

datada do séc. II d.C. de um original grego do séc. II a.C.  

Este cego, delineado pela imagem do poeta, tem muitos de seus aspectos preservados, 

também, em outras representações artísticas da época, como por exemplo em estátuas e 

pinturas que mesmo não tão bem sucedidas quanto os textos, ao captar a ambiguidade desta 

deficiência, destacam uma figura de olhos fechados e cabeça ereta, de modo a tentar ilustrar o 

caráter ambíguo da cegueira que presa na escuridão (representada pelos olhos fechados), 

encara a luz (significada na cabeça ereta) sem medo, como visto na pintura a seguir. 

(BARASCH, 2001) 
                                                
8 A estrutura da sociedade grega conferia direitos apenas aqueles considerados cidadãos. Desta forma, embora 
fosse possível encontrar homens cegos ocupando posições valorizadas como filósofos, políticos, artistas e 
juristas tal fato está intimamente relacionada a sua posição social. Logo pode-se destacar uma marcante exclusão 
dos não cidadãos — mulheres e pessoas de outras classes sociais — o que ratifica a figura do cego como 
mendigo ou pedinte. 
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Figura 6 – Pintura Neoclássica de Homero de 1841 por Jean-Baptiste Auguste Leloire, que idealiza o poeta enquanto uma 

espécie de bardo grego a recitar seus contos para um público variado diante de um templo dórico.  

Representações semelhantes a estas, da cegueira, já são assistidas no Egito, país cuja 

cultura levanta aspectos diferenciados sobre a situação do cego.  

O poeta grego Hesíodo, por exemplo, chega a denominá-lo país dos cegos, uma vez 

que havia alta incidência desta deficiência devido ao clima quente e à poeira, bem como 

relatos sobre faraós cegos e corais formados por indivíduos privados do sentido da visão; 

conjuntura que levou ao surgimento de profissionais especializados no tratamento desta 

“enfermidade”, donde se forma uma imagem de que a deficiência poderia ser prevenida ou 

tratada. 

 
Figura 7 – Músico cego tocando harpa,1422-11 a.C. Observa-se, como referido anteriormente, a posição da cabeça elevada e 

os olhos fechados denotando um confronto entre luz e sombras, além disso o fato do deficiente visual ter uma profissão é um 

indício de uma possível política social menos exclusiva no Egito. 
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Kozma et al (2011) indica que os egípcios seguiam um código de conduta moral — 

descrito no manuscrito “Instruções de Amenemope” — o qual deliberava que deficientes em 

geral fossem respeitados. Além disso, os papiros de Ebers (propriedade da Universidade de 

Leipzig) e Brugsh (propriedade do Museu de Berlim), contém registros referentes a nomes de 

doenças oculares, medicamentos e procedimentos médicos para tratar dos olhos e das 

enfermidades que os acometiam, como por exemplo, conjuntivite, dores e hemorragias. 

Em Roma, por outro lado a postura para com o deficiente visual era bem diferente: a 

legislação romana contava com normas e regras de condutas que ditavam procedimentos para 

eliminação e controle das diferenças, entre as quais estava a deficiência.  

Especificamente, pode-se apontar a Lei das XII tábuas que em sua quarta tábua 

confere ao pai o direito de matar o filho caso este nasça com algum tipo de deformidade, 

mediante o julgamento de cinco vizinhos. Entretanto, a eliminação era uma opção, desta 

forma alguns cegos conseguiram se tornar letrados, chegando até mesmo a serem advogados, 

músicos e poetas — como Diodotus, tutor grego do escritor e orador romano Cícero. 

(GUIMARÃES, 1999) 

Contudo, a maioria dos deficientes visuais vivia na miséria, na condição de mendigos, 

escravos — destino corriqueiro para meninos — ou prostitutas — comum entre as meninas. 

De acordo com Porto (2001, p.5) tal “marginalização perpetuou-se por vários séculos, até que 

no século IV, S. Basílio de Cesaréia, na Capadócia (Província Romana na Ásia Menor), 

fundou um abrigo para cegos”, postura adotada por outras cidades nos séculos seguintes.   

Existem, ainda evidências de que os portadores de deficiência não eram 

necessariamente isolados em todas as sociedades. Na China, por exemplo a música 

configurava-se como alternativa para que o cego se sustentar, enquanto que no Japão, mesmo 

em épocas ancestrais, desenvolveu-se uma atitude diferenciada em relação às necessidades 

das pessoas cegas, fundamentada na independência e autoajuda. Neste sentido trabalhos 

referentes à música, poesia, religião, bem como a massagem lhes eram destinados, bem como 

a possibilidade de se tornarem contadores de história e historiadores, gravando na memória a 

tradição e transmitindo-a para outras pessoas. 

Entre os povos hebreus, muitas vezes o banimento e homicídio de cegos e inválidos 

decorria não apenas por condições de sobrevivência, mas devido a elementos culturais, visto 

que o homem de qualquer família que fosse cego ou apresentasse deformações era 
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considerado indigno o que era visível nestas “marcas” que comprovavam suas impurezas e 

pecados.  

Evidencias desta organização podem ser encontradas ao longo dos textos do antigo 

testamento, em especial nos livros de Levítico e Deuteronômio, como em (Levítico 21, 16-

24)9 onde se pode observar a negação da participação destes indivíduos nos rituais de culto a 

Deus, o que demarca limitações não apenas sociais, mas desqualifica a sua inclusão junto as 

seus pares humanos, estabelecendo-se, portanto, uma ordem humana — duas pernas, dois 

olhos, entre outros fatores: 

Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus 
descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito se chegará para 
oferecer o pão de seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se 
chegará: como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, 
ou homem que tiver o pé́ quebrado ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que 
tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo mutilado. 
Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum 
defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor; defeito nele há; 
não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, 
tanto do santíssimo como do santo. Porém até ao véu não entrará, nem se chegará 
ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque 
eu sou o Senhor, que os santifico. Assim falou Moises a Arão, aos filhos deste e a 
todos os filhos de Israel. [grifos meus] 

 

Entre os hebreus também é possível observar as relações entre a deficiência e a 

vontade divina, como (Êxodo 4, 11)10, quando Deus declara a Moisés: “Quem fez a boca do 

homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou Eu, o Senhor?”.  

Aliás, o retrato da deficiência visual no antigo testamento é bem diverso: ora é uma 

enfermidade que prova o devoto em sua fé, como no caso de Tobias, ora é uma consequência 

do envelhecimento, tal como com Isaac, e ora persiste enquanto punição, exemplificado 

quando Sansão, o famoso personagem dotado de força sobre-humana, ao quebrar um pacto 

com Deus, é penitenciado com a cegueira.  

Contudo é possível encontrar traços sobre a necessidade de cuidado para com os mais 

necessitados, entre os quais estavam os deficientes, em (Levítico 19)11, porém será somente 

com o estabelecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e o estabelecimento do novo 

testamento que testemunhar-se-á uma postura mais acolhedora evidenciada nas curas. De fato 

                                                
9 A BÍBLIA Sagrada. São Paulo: Edições Paulinas, 1967, p.145. 
 
10 Ibidem, p.79. 
 
11 Ibidem, p.143. 
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este desejo na mudança no pensamento social pode ser apontado na cura do cego de 

nascimento em (João 9, 1-7)12, acompanhe este último abaixo: 

E passando Jesus viu um homem cego de nascença: e os seus discípulos 
perguntaram-lhe: “Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse 
cego?” Jesus respondeu: “Nem ele nem seus pais pecaram; mas foi para que se 
manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me 
enviou, enquanto é dia; vem a noite, quando já ninguém pode trabalhar. Enquanto 
estou no mundo, sou a luz do mundo”. Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a 
saliva e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: “Vai, lava-te na piscina de 
Siloé (que significa Enviado)”. Foi ele, pois, e lavou-se, e voltou com vista. Então os 
vizinhos, e aqueles que antes tinham visto o que era cego, diziam: Não é este aquele 
que estava assentado e mendigava? [grifos meus] 

 

Esta e outras histórias de curas presentes no novo testamento simbolicamente buscam 

atestar o laço divino de Jesus sendo somente suplantadas pela restituição da vida aos mortos, 

contudo o episódio em questão permite observar o pensamento da época: os discípulos 

relacionam a deficiência com o pecado, bem como Jesus ao responder relaciona a cegueira 

com um desígnio de Deus, tal qual no antigo testamento.  

Além disso, fica evidente a exclusão social dos deficientes , dado que, não apenas 

neste excerto, mas em outras passagens bíblicas nas quais há relatos de curas há alusão sobre 

estas pessoas sobreviverem mendigando.  

Todavia, ao curar o cego, Jesus rompe o paradigma vigente que impunha uma 

distância entre o divino e o deficiente, afastando-o portanto das trevas da segregação ao se 

proclamar a luz do mundo e levá-la aqueles antes rejeitados — o cego é pois quem atesta a luz 

divina, antes privado dela agora é testemunha viva que mostra a todos como foi capaz de ver.  

É pois esta percepção, apresentada pela Bíblia, que possibilita delinear as futuras 

imagens do deficiente visual que hão de se formar desde a Idade Média até o período barroco 

e que contribuirá para as práticas e cuidados ofertados, sobretudo por instituições religiosas, a 

estes indivíduos. 

 

1.2. Tu consegues? — o mundo após a influência Cristã 

Na Bíblia, conforme foi exposto, há uma diversidade de valores e interpretações, por 

vezes antagônicas, que são apropriadas a legitimar diferentes posturas em relação aos 

deficientes visuais. 

                                                
12 Ibidem, p.1296. 
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Neste sentido, deriva-se, enquanto traço característico de uma ética cristã que emana 

dos valores pregados pelo novo testamento, uma visão do cego enquanto repudiado que 

necessita ser acolhido.  

Desta forma, a cena retratada na figura 8, abaixo, apresenta o grupo dos doze 

apóstolos e, no centro, Jesus tocando os olhos do homem cego promovendo o milagre da 

recuperação da visão, o que configura-se como um retrato marcante desta possibilidade de 

abertura a um possível acolhimento. 

Na mesma pintura, pode-se observar, à direita da cena, o mesmo cego, curado e 

surpreso com a graça concedida. Este episódio é narrado em 4 evangelhos (Marcos 10, 46-

52), (Mateus 20, 29-34), (João 9, 1-17) e (Lucas 18, 35-43), motivo pelo qual, talvez, seja um 

tema recorrente nas obras de diversos pintores durante a toda a história. O valor moral 

marcante desta cena está na força da fé, valor determinante no pensamento medieval.   

 
Figura 8 – A Cura do Cego de Nascimento, por Duccio di Buoninsegna, 1311.  

Decorre, assim, deste ponto de vista bíblico o fato de que, durante a Idade Média, as 

práticas socioculturais relativas aos deficientes apoiarem-se em dois pontos de vista: a 

caridade cristã, que prega o cuidado e o acolhimento, e o imaginário inspirado nas tradições 

judaico-cristãs, que na suas diversidade também associa as deficiências ao pecado, a punição 

divina e a influências demoníacas.  



 42 

Sendo assim, a imagem da cegueira, neste período é marcada pela coexistência de 

todas as percepções construídas até o momento, produzidas não apenas por esta dualidade 

bíblica, mas também, pela falta de unidade social característica deste período.  

Observa-se, portanto, a figura do cego vidente, fundamentada na Grécia e relacionada 

ao oculto, os pedintes e mendigos rejeitados pela sociedade, o deficiente marcado como 

símbolo da impureza ou paganismo cuja cura está relacionada à absolvição dos pecados a 

conversão ou que se vê perseguido pelos tribunais inquisitórias devido a suas ligações com o 

demônios.  

Considerar-se-á, ainda, o fato de que uma gama de religiosos cristãos enclausurarem 

pessoas com deficiência afim de protegê-las ou retirá-las da vista da sociedade, pois como 

muitos eram enjeitados e também não participavam da vida econômica, terminavam vivendo 

nas ruas.  

De fato, Barasch (2001) chama a atenção para o elevado número de deficientes visuais 

mendigando pelas ruas ou próximo às igrejas, bem como para a existência de leis que 

proibiam os cegos de ocuparem cargos sociais importantes, tais como juízes, reforçando a 

imagem do rejeitado social. 

Situação esta que, conforme Weber (2004, p.162), de modo algum feria a ética 

medieval que não apenas tolerava a mendicância, “mas por assim dizer a glorificara com as 

ordens mendicantes. Mesmo os leigos mendigos, pelo fato de proporcionarem aos mais 

abastados a oportunidade de realizar boas obras dando esmola, foram vez por outra 

designados e valorizados como um verdadeiro “estado”, um estamento.”  

Além disso, durante este mesmo período, segundo Mecloy (1974) e Amaral (1995), a 

cegueira não perde a sua conotação de castigo mas passa, também, a figurar como uma pena 

judicial, regulada pela lei ou por costumes e aplicada a crimes onde houvesse a participação 

dos olhos, como delitos contra a divindade ou realeza e às leis de matrimônio. 

Tal pena foi aplicada, por exemplo, por Basílio II, imperador de Constantino, aos 

soldados búlgaros que venceu e capturou em Belasitza: ele condenou os seus quinze mil 

prisioneiros a terem os olhos arrancados, porém um, em cada cem homens, deveria ter um 

olho preservado, pois os condenados deveriam retornar a sua pátria e aquele com um olho 

deveria guiar os outros noventa e nove que estavam cegos.  
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No que se refere aos asilos e abrigos para os marginalizados estes ressurgem após 

1254, quando Luís IX concebeu um asilo para “abrigar” os marginalizadas que inundavam as 

ruas de Paris, dentre as quais centenas de deficientes visuais.  

Após esta iniciativa diversas cidades da Europa ocidental seguiram o exemplo e, 

dentre tais instituições, uma das mais significativas foi o asilo de Quinze-Vingts,  inaugurado 

em 1260 por Luís XIII em Paris, que se torna a instituição mais importante da Idade Média 

destinada exclusivamente a cegos.  

Esta instituição foi criada para abrigar aproximadamente 300 soldados franceses 

capturados pelos sarracenos durante as Cruzadas, os quais tiveram seus olhos arrancados, 

contudo, este estabelecimento prestou atendimento a diversos cegos franceses — existem 

evidências de que, na realidade, este asilo foi criado para retirar os cegos franceses que 

viviam como mendigos em Paris, e não para abrigar os soldados franceses que ficaram cegos. 

(DIAS e FRANCO, 2005; PINHEIRO, 2004; PORTO, 2001) 

De fato pode-se afirmar que o mendigo cego é a figura predominante no imaginário da 

sociedade medieval quando se pensa o deficiente visual, figura esta, recorrente em diversas 

representações artísticas da época entre as quais aponta-se os poemas Les trois aveugles de 

Compiègne e Le garçon et l’aveugle: Jeu du XIIIe siecle ambos franceses e datados do século 

XIII e que mostram os preconceitos vigentes na época, relacionados, por exemplo, ao fato de 

existirem pessoas que se passavam por cegos somente para conseguir esmolas ou a ideia de 

que a mendicância é a única saída possível para os deficientes visuais, como retratado no 

seguinte excerto do primeiro poema: 

Um cavaleiro que vinha de Paris [...] aproximou-se a passos rápidos dos três cegos 
[...] e, observando que não havia quem os guiasse, perguntou a si mesmo, por que 
eles não se desviavam de rumo, acrescentando em seguida: 

– Que me cresçam chifres na testa se estes malandros não enxergarem! 

Os três cegos ouviram o cavaleiro se aproximar e os três afastaram-se para um lado 
da estrada, implorando-lhe uma esmola, nos seguintes termos: 

– Fazei-nos uma caridade, pelo amor de Deus; somos pobres e mais 
pobres ainda por sermos cegos!13 [grifos meus] 

 

Mais do que apenas retratar a figura do cego, neste poema emerge um aspecto que se 

repete em outras obras deste período: um não deficiente, no caso o cavaleiro, ilude os cegos e 

os submete a uma situação degradante.  

                                                
13 COSTA, F. M (Coord.). Os 100 melhores Contos de Humor da Literatura Universal. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001, p.77. 
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Esta submissão do deficiente visual a humilhações, constitui uma demonstração da 

fraqueza e dos percalços da pessoa visualmente limitada que passa a depender da caridade e 

bondade do próximo, estando atrelado, geralmente, a pessoas que o desprezam, ludibriam e 

incapacitam, como no caso do segundo poema, onde um cego necessita de um guia, e se vê 

obrigado a convencer um menino a assumir tal posição. No entanto, o rapaz, demonstra o seu 

desagrado por deficientes, mas o disfarça, afim de bater-lhe e roubar o seu dinheiro e roupas.  

Ressalta-se, desta maneira, as diversas falhas de caráter do ser humano, pondo em 

voga suas atitudes, bem como a dificuldade de praticar a caridade e confiar no próximo. Há, 

assim, um enfrentamento entre as relações de classe, gênero, idade, imaginário social e os 

valores bíblicos tão presentes na sociedade.  

Ora, as concepções discursivas que caracterizam os discursos de ambos os poemas 

relacionam-se, portanto, à forma de ver a vida da época e, com isso, à maneira de considerar o 

tempo histórico, fato que influência obras escritas após o término da Idade Média mas que 

versam sobre acontecimentos inspirados neste período.  

Logo, estas obras, também destacam a figura do pedinte cego, como é o caso da 

balada inglesa The blind Beggar of Bethnal Green and his Daughter14 publicado em 1860, e 

do capítulo A Garota Cega, do livro A Dance with Dragons de 2012, ambos retratando 

sociedades com valores medievais.  

No que se refere à balada, ela se baseia em fatos reais relacionados a um homem 

chamado Henry Montford que perdeu a visão em 1265 em decorrência de um ferimento de 

batalha e que passou a se trajar como um mendigo. O tema central é a história de como sua 

filha se casou, visto que a maioria dos pretendentes desistiam de pedi-la em casamento, apesar 

de sua beleza, devido ao fato de seu pai ser um mendigo cego, denotando dilemas e vícios 

sociais, bem como a corrupção de seu tempo, acompanhe: 

Todos os dias meu pai é visto,  

Ele é chamado o mendigo cego de Bethnal Green,  

Ele é chamado o mendigo cego, Deus sabe disso... disse ela,  

E tem sido um bom pai para a encantadora Betsy.  

[...] 

Minha senhora não será filha de um mendigo cego, 

E [o pretendente] virou-se com desdém para a encantadora Betsy. 

                                                
14 BLIND beggar's daughter of Bethnal Green and Creeping Jane. English ballads: collection of 2,300 broadside 
ballads, mostly printed in England in the 19th century. [S.l: s.n, 1860?]. Disponível em: < http://digital.nls.uk/ 
english-ballads/pageturner.cfm?id=74893306&mode=transcription >. Acesso em: 09/07/2014. 
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No caso do capítulo do livro, ele relata a história de uma menina que passa por uma 

cegueira provisória e aprende a perceber o mundo por seus outros sentidos, narrando suas 

dificuldades, sua posição social e a maneira como encontrou para sobreviver; ela é a  

Cega Beth, a mendiga, [...] as roupas que usava eram trapos desbotados e gastos, 
mas [... o povo era] gentil, mais dispostos a ajudar a pobre mendiga cega do que a 
machucá-la, mas sempre havia alguns poucos maus que poderiam vê-la como alvo 
fácil de roubo ou de estupro [...] mendigava em um lugar diferente a cada noite. Ela 
logo aprendera que as estalagens e tavernas eram mais tolerantes à sua presença se 
suas aparições não fossem frequentes.15 

 

Tais relatos, sejam eles contemporâneos ou posteriores à época medieval, possibilitam 

concluir que a cegueira se constituiu, sobretudo, como um momento de decadência da vida: o 

sujeito marginalizado é reduzido a mendicância, dependente da caridade e de esmolas, 

abnegado da sociedade e restrito à pobreza, seja ela capital ou cultural.  

Esboço este, presente, também, ao se observar a figura 9, obra na qual evidenciam-se 

os ideais éticos e morais que modelaram a sociedade medieval: vê-se os pobres, tão comuns a 

época, emissários típicos dos infortúnios humanos, distinguidos como deficientes físicos de 

toda natureza que trazem em seus corpos as misérias e desventuras; eles suplicam pelo 

consolo da morte que triunfante lhes concederá as promessas de Cristo. 

 
Figura 9 – O Triunfo da Morte, fragmento que descreve mendigos invocando a Morte, por A. Orcagna, 1348.  

                                                
15 MARTIN, George R. R. A Dança dos Dragões. (M. Blasques, Trad.). (Coleção as crônicas de gelo e fogo, 
Vol. 5). São Paulo: Leya, 2012, pp.1286-1301. 
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Desta forma o imaginário popular relacionado a esta questão, bem como tudo que 

estivesse ligado a ela, tal como a deficiência visual, estava delineado entre as palavras de 

Cristo “sempre tereis os pobres convosco” e “Bem aventurados os pobres de espírito, porque 

deles é o reino dos céus”, conforme descrito em (João, 12, 8)16 e (Mateus, 5, 4)17 , 

respectivamente, e as de São Paulo, na (1ª Carta aos Coríntios, 13)18, “se não tiver caridade 

nada sou [... ela] nunca há de acabar [...]. Agora, pois, permanecem como necessários para 

todos estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; porém a maior delas é a caridade.”  

Apesar de se compreender que não havia grandes alternativas ocupacionais para o 

cego — uma pobreza/mendicância natural, em uma interpretação de (João 12, 8) e (Mateus, 

5, 4) — pouco se fez durante a Idade Média para se modificar este quadro — além de esmolas 

caridosas, afim de saciar as exigências de São Paulo — pois, tão-somente com o fim do 

feudalismo e início do mercantilismo e do capitalismo comercial, acompanhado de suas 

mudanças científicas, é que se começa a pensar racionalmente as doenças e deficiências, 

donde buscou-se compreender cientificamente aquilo que era tomado como fruto do universo 

mítico; o que culmina com o enfraquecimento do pensamento religioso. 

Desta forma, ao analisar o percurso histórico construído até o momento — que 

evidencia um universo místico e enigmático — parece natural que haja uma componente de 

herança cultural referente ao “medo do escuro” presente em nossa sociedade, dado o histórico 

negativo e destrutivo, de atitudes sociais relacionadas a cegueira que simultaneamente a 

relacionam ao obscuro e incerto, a um mundo privado da luz e do conhecimento, restrito a 

sensações desconhecidas, onde habitam a penúria, a pobreza, o pecado, as chagas 

demoníacas, a punição, o sofrimento, a dependência e inúmeras privações. 

 

1.3. O profano, o divino e a ciência lado a lado no universo invisual  

Com o fim da Idade Média e início do Renascimento há uma mudança gradual dos 

paradigmas vigentes.  

As transformações que se iniciam estão relacionadas a redescoberta das produções 

gregas, o que trará elementos investigativos importantes a cultura que se desvinculará, pouco 

                                                
16 A BÍBLIA Sagrada. São Paulo: Edições Paulinas, 1967, p.1306. 
 
17 Ibidem, p.1181. 
 
18 Ibidem, p.1385. 
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a pouco, da religião buscando uma nova forma de compreender o mundo, donde culminará o 

Iluminismo.  

Neste sentido, adverte-se que a formação ideológica de um conceito como a cegueira 

ou a deficiência, em dado momento histórico, constitui um contíguo de atitudes e 

representações que transitam entre o individual e o universal, originando um sentido — ou 

seja, uma impressão, uma compreensão — que almeja transmitir uma sensação de unicidade, 

na medida em que designa, na estrutura de formação social, os lugares ocupados pelos 

sujeitos a serem rotulados por tal juízo.  

Aliás, como já mencionado, uma análise das práticas discursivas vigentes permitiria 

adentrar o imaginário que atravessa os sujeitos e os conceitos em um dado tempo.  

Porém, como tais discursos são, por vezes, imortalizados, grande parte dos conceitos 

atrelados a eles preserva uma espécie de memória que irradia através dos séculos e influência 

o imaginário social mesmo após a morte de seus autores ou declínio de seu povo.  

Não se almeja afirmar que os conceitos não sejam passíveis de releituras e 

reinterpretações decorrentes de inovações, mas constatar que sobrevivem, lado a lado, tanto o 

novo quanto o antigo — assemelhando-se ao exercício de observar uma fotografia, o ato de 

contemplar um conceito possibilita reconstruir fatos, relembrar coisas e confrontar 

posicionamentos (história, ciência, misticismo, lembranças, imagens).  

Sob tal aspecto, durante o Renascimento e o Barroco, a imagem do cego sobrevive 

influenciada por aspectos religiosos emanados de uma herança medieval e que contribuíam 

para a sobrevivência da figura do cego, marcado pelo escárnio, desprezo, pecado e 

mendicância, como relatado em inúmeras obras artísticas.  

Destaca-se, neste sentido, no campo da pintura A Parábola dos Cegos de Brueghel — 

figura 10 — a qual retrata uma procissão de seis cegos que tem como inspiração (Mateus 15, 

14), passagem bíblica que afirma: “Deixai-os; são cegos, e guias de cegos; e se um cego guia 

outro cego ambos caem na fossa” (A BÍBLIA..., 1967, p.1197). 

Adverte-se, ainda, o fato de que os cegos que compõem a cena de Brueghel estão bem 

trajados, uma alteração perceptível do retrato medieval que lhes era destinado; entretanto 

ainda padecem do mesmo destino: a fossa social.  
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Figura 10 – A Parábola dos Cegos, P. Brueghel, 1568.  

Rembrandt figura também entre os expoente deste movimento que se faz importante 

mencionar, visto que os temas por ele retratados estão entre os preferidos dos artistas deste 

período: os bíblicos e os mitos gregos, os quais por vezes, convivem na mesma obra.  

Enfim, no mundo renascentista convivem contingências advindas do confronto entre a 

forte influência da religião católica, o legado grego, e as inovações científicas que começam a 

surgir.  

          
Figura 11 – A esquerda, A cegueira de Tobias (1651), e a direita Sansão cego pelos filisteus (1636), ambas de Rembrandt.  

Além disso, no que concerne a Rembrandt existem hipóteses, não confirmadas, de que 

ele tivesse algum tipo de problema visual, como estrabismo. Contudo, ao longo do tempo, 
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suas obras evidenciam, progressivamente, menor detalhamento das formas e sensibilidade aos 

contrastes de cores, resultado, talvez, de uma diminuição da acuidade visual acarretada pela 

idade. (LIVINGSTONE; CONWAY, 2004) 

Esta dinâmica complexa, aponta para uma pluralidade cultural diante da qual 

despontam múltiplos significados para a visão e a cegueira, o que constituirá o vetor cultural 

para a trajetória futura desses conceitos e que autoriza a elaboração de uma imagem da visão 

(bem como de seu contraposto ideológico, a cegueira) mergulhada em uma perspectiva 

multifacetada e capaz englobar este embate de significações ao admitir a interação e a 

coexistência de todos esses valores, se pautando, portanto, como uma resposta válida a todos 

os anseios de seu tempo, a qual foi arremata em sua plenitude através das mãos de Jan 

Brueghel (o Velho), em sua obra Alegoria da visão, na qual o sentido da visão é uma 

representação do mundo, uma intersecção de universos que brotam dos quadros, estátuas, 

espelhos, instrumentos e janelas presentes na cena e que metaforizam tudo aquilo que se 

conhece dos mitos gregos, da religião católica e da ciência.  

 
Figura 12 – Alegoria da Visão (1617), por J. Brueghel e P. P. Rubens. O quadro faz parte da série Alegorias dos Sentidos.  

Destaque para o centro da obra, no qual, o Cupido e a deusa Vênus contemplam Jesus 

curando o cego, um encontro entre o amor carnal e o espiritual, entre o quê cega e aquilo sem 

o qual nada se vê. Completam o cenário os abundantes instrumentos científicos como as 

lunetas, microscópios e astrolábios, em uma possível alusão a existência de mundos para os 

quais o ser humano é cego, mas que passa a conhecer, bem como os bustos dos visionários do 
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passado, entre os quais encontra-se um busto de Homero. Experimenta-se, pois, um encontro 

da vastidão exterior (janela) com a topografia interior (espelho), interlocução entre aparência 

e essência, um retrato do homem visível e invisível. 

Entretanto no que concerne ao campo das artes cabe ressaltar que, atualmente, existem 

linhas de pesquisa que sugerem que alguns pintores deste período, como Botticelli, Ticiano, 

Modigliani, Rembrandt e El Greco sofriam de problemas visuais, como miopia, astigmatismo 

e estrabismo.  

Alusão esta que se baseia no reconhecimento de que estes distúrbios induzem a 

alterações inusitadas na percepção das imagens e formas, o que normalmente produz, por 

exemplo, no caso do astigmatismo o alongamento dos objetos, ou da miopia, imagens 

desfocadas (influenciando na escolha da palheta de cores do artista). No entanto, existem 

vários argumentos que contradizem esta teoria, levando a crer que, estas “deformações” e 

escolhas, decorram somente de opções estilísticas de cada artista. 

  
Figura 13 – O Milagre de Cristo curando o Cego, El Greco, 1540-41.  

Tal querela é evidente, por exemplo, ao se analisar O Milagre de Cristo curando o 

Cego, de El Greco (figura 13, acima) no qual nota-se novamente a presença de temática 

religiosa e cujo destaque recai sobre o corpo humano que, no quadro, não segue as proporções 

esperadas ao apresentar características de alongamento em diversas dimensões, o que 

aparentemente estaria relacionado a um possível estrabismo associado ao um astigmatismo. 

Contudo, no caso do astigmatismo acredita-se que isto ocorra apenas em uma direção 
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(horizontal ou vertical), donde permanece em aberto a hipótese de que o autor concebesse 

suas obras, desta maneira, como consequência de deformidades ópticas. 

Quanto as expressões literárias destacar-se-á, em especial: A Divina Comédia, Rei 

Lear, Lazarillo de Tormes e Os Lusíadas, tanto por sua popularidade na época, quanto por 

serem retratos de diferentes povos impactos pelo renascimento — Itália, Inglaterra, Espanha e 

Portugal, respectivamente. 

O primeiro deles, o famoso poema de Dante, remete a uma analogia do universo 

medieval, uma alegoria sobre a vida após a morte e a justiça de Deus, uma espécie de sermão 

ilustrado cujo o conteúdo, inicialmente trágico e repugnante descreve o Inferno e suas 

punições, mas que se converte, no decorrer do desenvolvimento da obra, em um desfecho 

positivo, quiçá agradável, ao ilustrar o Paraíso.  

A linguagem simples empregada pelo autor parece tentar aproximar o povo humilde 

do Deus único, presença recorrente na literatura ocidental e transmitida na tradição judaico-

cristã; além disso, a estes elementos, somam-se outros advindos da tradição grega, tais como a 

figura que guia o autor durante a maior parte de sua jornada: o poeta grego Virgílio.  

A obra situa a cegueira como um elemento pertencente ao Purgatório, dando-lhe um 

caráter punitivo, mas redentor, um caminho de remissão e pobreza afim de ascender ao Céu 

como mostrado no Canto XIII que descreve o segundo compartimento deste local 

no qual estão os pecadores que expiam o pecado da inveja. Os invejosos têm os 
olhos cosidos com fio de arame. 

 [...]  

Assim os pobres cegos mendigavam 

Nos dias de Perdão da igreja à porta, 

 [...]  

E como o sol aos cegos não se ostenta, 

Assim também às sombras que alivia, 

Não mais do céu a luz olhos alenta. 

Fio de ferro as pálpebras prendia 

A todas, como ao gavião selvagem 

Para domar-lhe a condição bravia [grifos meus] 

(ALIGHIERI, 2013, pp.578-582). 

 

Realça-se, desta maneira, na poesia de Dante a importância do mito no imaginário 

social, caracterizado por uma ligação estreita do social e do sagrado. O mito, neste contexto, 

delibera as origens, situa a crença, elucida e legitima as instituições sociais, oferece sentido às 
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realidades cotidianas e constitui o arcabouço de conhecimentos que se crê benéficos aos 

membros da comunidade, o que se vê exemplificado pela valorização da religião na obra. 

Características comuns como a exaltação a Deus e ao Cristianismo são percebidas, 

também, em outras obras do período, como na epopeia portuguesa Os Lusíadas, de Luís Vaz 

de Camões — compreendido como deficiente visual em sua época ao perder um olho, sequela 

de uma batalha, e que acarreta, fisiologicamente, prejuízo na percepção da profundidade. 

No poema em questão, tem-se um exemplo de superposição do catolicismo, religião 

predominante em Portugal, e da cegueira, uma vez que o adjetivo cego é empregado para 

designar aqueles que se encontram apartados dos preceitos da Igreja Católica, como nos 

versos “do Mauro povo cego” — que é cego por ter outra fé — ou “Do sucessor de Pedro 

rebelado, / Novo pastor e nova seita inventa; / Vede'lo em feias guerras ocupado, / Que inda 

co cego error se não contenta” — onde o cego error alude às teorias de Martim Lutero. 

(CAMÕES, 1572, pp.45-98) 

Esta imagem da cegueira atrelada a religião encontra outras nuanças nos sermões do 

Padre Antônio Viera, nos quais permanece a figura do cego referindo-se aqueles que 

desprezam ou ignoram a fé em Cristo, ao mesmo tempo em que amplia este discurso para fora 

do campo do não ver, adentrando ao próprio significado da visão, de seus benefícios e de seus 

perigos.  

Ele retrata não uma, mas muitas cegueiras que vivem, se alimentam, gozam e morrem: 

são enfermidades tanto do corpo como do espírito e que privam o homem de todas as formas 

de luz (do mundo terreno e/ou daquele que há de vir); um “cego, e muitos cegos; um cego 

curado, e muitos cegos incuráveis; um cego que não tendo olhos viu, e muitos cegos que 

tendo olhos não viram [...] o mundo [...] todo, ou quase todo, é habitado de gente cega [...] 

Sabeis por que choram os olhos? Porque vêem” [grifos meus] (VIEIRA, 2014, pp.235-319). 

Ainda, no que se refere ao campo religioso, cabe afirmar que a lógica protestante, 

nascida durante este período a partir das mudanças religiosas inauguradas por Lutero, 

provocará volumosas transformações sociais para o cego/deficiente nos anos que se seguirão, 

uma vez que seu papel de mendigo se vê condenado, afinal dentro desta concepção se 

Deus vos indica um caminho no qual, sem dano para vossa alma ou de outrem, 
possais ganhar nos limites da lei mais do que num outro caminho [..., assim] Querer 
ser pobre, costumava-se argumentar, era o mesmo que querer ser um doente, seria 
condenável na categoria de santificação pelas obras, nocivo portanto à glória de 
Deus. E ainda por cima, quem pede esmola estando apto ao trabalho não comete só 
o pecado da preguiça, como também afronta o amor ao próximo [grifos no original] 
(WEBER, 2004, p.148). 
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No mais, também é possível encontrar, na literatura da época, uma série de outras 

metáforas/circunstâncias relacionadas ao cego e à deficiência visual, nas quais estes 

conceitos, sobretudo o primeiro, assumem outras máscaras, outras personalidades, outros 

significados na medida que os artistas os encarnam em novas realidades, como no caso do 

romance picaresco de 1554 Lazarillo de Tormes, também conhecido como La Vida de 

Lazarillo de tormes y de sus fortunas y adversidades, e cujo autor permanece desconhecido.  

Esta obra, como é próprio de seu gênero literário, é uma rememoração que tentar 

definir como os ecos do passado — o recalcado, as peripécias, os casos, os acontecimentos, os 

aprendizados —  repercutem no percurso do narrador da história: tem-se, pois, como atesta 

González (2005, p.201), uma “pseudo-autobiografia de um anti-herói — o pícaro —, definido 

como um marginal à sociedade, cujas aventuras, por sua vez, são a síntese crítica de um 

processo de tentativa de ascensão social pela trapaça e representam uma sátira da sociedade 

de sua época.”  

Enfim a marca legítima do que se denomina a história de um tempo: um retrato da 

corrupção, das falhas, dos males, da hipocrisia, das aparência, dos valores, da ética e da moral 

que organizam a sociedade.  

Lazarillo, o narrador anti-herói, é apresentado, assim, como uma recordação das 

contradições sociais isenta de consciência crítica, visto que ele próprio é produto e parte 

destas contradições.  

O livro se organiza em sete tratados que retratam passagens de sua vida que são 

impactantes no aprendizado da personagem: nelas Lazarillo assume uma nova condição 

social, associada aos amos a quem serve, processo este que desvela realidades sociais e 

integra, silenciosamente, a complexa tensão existente em torno de personagens que 

representam e vivificam o imaginário da época, na qual a pobreza e a repulsa ao trabalho 

determinavam uma cisão social.  

Nomeadamente estas figuras de destaque são a mãe solteira, o cego, o escudeiro, o 

ladrão (representados pelo pai e o homem com quem sua mãe se amazia após a morte do 

primeiro), o buleiro — pobres que almejavam ascensão social e/ou lutavam por sua 

sobrevivência — e os clérigos. 

A memória do protagonista Lázaro, em sua suposta autobiografia, revela um olhar 

diferenciado para o cego, seu primeiro amo, a quem servia como guia, e do qual conta “que 
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desde que Deus criou o mundo, nunca houve outro que fosse mais ardiloso ou sagaz do que 

ele”  [minha tradução] (LARAZILLO..., 1995, p.9). 

Esta cosmovisão do narrador apreende o deficiente visual em sua plenitude, 

vinculando-o não apenas à escória do mundo concreto e a uma rede de falhas, ignorância e 

subserviência, mas a um novo mundo no qual as coisas estão impregnados de um sentido 

inusitado, capaz de fragmentar e recriar o universo social. É graças a esta fuga do habitual que 

se alcança uma compreensão do cego e do mundo que ele habita. 

Com o cego, o narrador, e mesmo o leitor, pode visualizar a mendicância como uma 

profissão, a qual Lázaro começa aprender, e que lhe revela as adversidades do mundo. Logo, 

é justamente aquele que não vê que abre os olhos do rapaz para os infortúnios e misérias da 

vida e lhe ensina a “saber um pouco mais que o diabo [..., a]  ter os olhos alerta, pois está só, e 

não tem pessoa alguma que possa lhe valer [... compreender] os muitos meios para ganhar a 

vida. [...] Depois de Deus [como admite o protagonista], a ele [o cego] devo minha 

existência” [minha tradução] (LARAZILLO..., 1995, pp.8-9). 

O cego, durante o renascimento, é um ser que não nasce integrado socialmente e, 

sendo um marginal dentro da realidade desta época, assume portanto um discurso que o 

corporifica humano ante ao caráter místico e simbólico que o mundo lhe impõem, um 

indivíduo que mesmo limitado pela ausência da visão pode encontrar astúcia para vencer a 

escuridão e os males do mundo, bem como tomar ciência daquilo que lhe escapa aos sentidos, 

transmitindo o ensinamento de que apesar de diferentes todos os seres possuem uma história. 

Nesta perspectiva, apesar de caracterizar a figura de seu amo como uma pessoa 

avarenta, mesquinha e, por vezes, cruel que lhe impõem maus-tratos, Lázaro em momento 

algum lhe nega a astúcia, fato que fica evidente nos diversos casos que relata, dos quais 

destaca-se o episódio das uvas.  

Nele, estavam o rapaz e seu amo dirigiam-se rumo a cidade de Toledo e, em seu 

caminho, ao passarem por um povoado durante a época da colheita das uvas, receberam como 

esmola um cacho de uvas que decidem partilhar. Assim, o cego lhe diz:  

para que não tenha nem mais nem menos frutos que eu, faremos assim: você comerá 
um e eu outro, contanto que prometa não pegar mais de uma por vez; eu farei o 
mesmo, até que não reste mais nada. 

Tudo acertado, começamos a comer; mas o traidor desde a segunda uva que 
tomou, mudou seus propósitos e passou a comê-las duas a duas. Como vi que 
quebrara o acordo, não me contentei a imitá-lo, mas passei adiante: não duas a duas, 
mas três a três, passei a engoli-las o mais rápido possível. Terminado o cacho e 
ficando com os restos na mão, ele balançado a cabeça me disse: 
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– Enganaste-me Lázaro, juraria por Deus que comeste as uvas três a três 
– Não comi — disse eu — mas por que suspeita disso? 

Respondeu sagazmente o cego: 

– Sabe quando eu vi que as comia de três em três? Porque eu passei a 
apanhá-las duas a duas e você nada disse [minha tradução] 

(LAZARILLO..., 1995, p.11). 

 

Comprova-se, pois o tema do humano simbolicamente revelado na capacidade do cego 

de buscar formas de equiparar sua percepção, apesar das limitações que lhe são intrínsecas, 

revelada por sua prodigiosidade ou portentosidade ante aos fatos da vida.  

Todavia, imerso em uma cultura que qualifica os seres entre ínfimos e superiores, tal 

qual a capacidade e a serventia que desempenham socialmente, não se é possível, com base 

nos relatos fornecido pela literatura renascentista, equiparar-se o deficiente visual a mesma 

condição que outros seres dotados da visão, transformando estes sujeitos em sujeitados, parte 

de uma cultura dominada por um pensamento que resguarda as tradições medievais, mas 

ansioso por novos caminhos que começam a despontar juntamente com busca pela razão, a 

qual atina para a instância da problemática humana.  

 Há, portanto, um deslocamento, uma transposição temporal das imagens medievais 

que ecoavam no imaginário popular e que passam a dar forma ao deficiente e a seu universo, 

sendo influenciadas pela inovação artística que lhe permite um tom metafórico, uma das 

muitas configurações que o corpo cego/deficiente pode assumir. 

John Milton (1608-1674), considerado o maior poeta inglês depois de Shakespeare, 

também figura entre os exemplo da época, de maneira privilegiada, uma vez que ficou cego 

aos 44 anos devido a um glaucoma. Sua obra mais famosa é O Paraíso Perdido que foi 

totalmente ditado e que, por isso, levou seis anos para ser concluída. 

Uma leitura padrão desta obra revela uma história de perdas, tangível quando se relata 

a queda de um terço dos anjos ou do casal Adão e Eva (e seu consequente expurgo do 

paraíso). Relata-se, neste percurso vários infortúnios, ensinamentos, inícios e fins; uma 

multidão de imagens e leituras do que é o paraíso. 

Contudo, uma outra leitura da narrativa, esta metareflexiva, traduz a cegueira como 

pano de fundo para a desterro do autor de seu paraíso subjetivo, uma situação que pode ser 

superada e ocasionar novos saberes e experiências; há uma “escuridão visível” que 

desestabiliza a polarização entre a (não-)visão literal e a figurativa, mesclam-se, assim, a 

metáfora e a realidade na tentativa de expressar a perda deste mundo exterior, passível de ser 
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observado, que compõe uma espécie de paraíso, que vem a ser substituído por um mundo 

interior vivenciado por entre a escuridão da cegueira, mas que nem por isso, é menos 

instigante ou paradisíaco — perspectiva que se mantém evidente na própria vida do autor, 

visto que sua condição não o impediu continuar escrevendo.  

Todavia, talvez o autor que melhor conseguiu captar a gama de representações ligada 

ao cego, neste período, seja William Shakespeare, visto que referia-se constantemente a visão 

e aos olhos, tal como em seu soneto 27: “meus pensamentos (vindos de muito longe) / 

Começam uma lenta peregrinação até onde estás, / E fazem que meus olhos sonolentos não se 

fechem, / Encarando o negror que os cegos veem” (SHAKESPEARE, 2009, p.47). 

Porém, o ápice da reflexão shakespeariana sobre o assunto se faz em Rei Lear, uma 

peça de sua fase madura, na qual há ausência de elementos sobrenaturais, como fantasmas, 

deuses ou interferências místicas, como era comum em suas obras; e que apresenta um drama 

familiar centrado em Lear, o idoso rei da Bretanha, que se vê compelido a dividir seu reino, 

entre suas três filhas: Goneril (esposa do duque de Albany); Regan (esposa do duque da 

Cornualha); e Cordélia (cortejada pelo rei da França e o duque da Borgonha).  

A medida que a narrativa se desenrola, fica evidente a incapacidade do rei de ver a 

verdade sobre as filhas e aqueles que o cercam, caracterizando uma cegueira metafórica. 

Assim, o não ver germina não como um aspecto físico, mas enquanto uma falha cognitiva que 

impossibilita o discernimento e que resulta na queda do rei, como expresso em “E eu me pus a 

cantar só de tristeza / Vendo o rei cabra-cega em correria / Mais um Bobo entre bobos sem 

defesa” ou em “Este aqui não é Lear. [...] Onde estão os olhos dele? Ou sua inteligência 

enfraqueceu ou tem o discernimento em letargia [...] quem sou eu? [...] A sombra de Lear” 

[grifos meus] (SHAKESPEARE, 1997, pp.20-22). 

De fato a valorização da visão e seus benefícios percorre o texto, caracterizando um 

meio pelo qual se discute a cegueira, esta sim um aspecto onipresente em toda obra, sendo 

apresentada em princípio como contrapondo da sabedoria, autoconhecimento e compreensão 

do mundo, para em seguida manifestar-se como uma limitação física, fato que se dá quando o 

conde de Glócester, outro personagem da trama, cegado analogamente a Lear, tem seus olhos 

arrancados, delineando a transfiguração da metáfora em ação.  

Desta forma, o autor exalta que não é a cegueira física o pior dos males, mas sim 

aquela que limita o juízo do homem, afinal “Desgraçado do tempo em que os loucos guiam os 
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cegos” — sucede, pois, em Rei Lear uma advertência contra a auto-cegueira do homem 

(SHAKESPEARE, 1997, p.63). 

Esta tragédia torna-se, assim, porta-voz de um mundo que não é frequentemente 

citado, visto que situa um mundo ancestral e inovador que dá voz a novas leituras e 

significados da escuridão e ausência da visão, um local onde se apresentam as trocas entre os 

sentidos e a sinestesia — “Mesmo sem olhos um homem pode ver como anda o mundo. Olha 

com as orelhas. [...] Escuta com o ouvido, troca os dois de lugar, como pedras nas mãos —, 

bem como os medos e dramas pessoais daquele que sofre com a perda dos olhos — “Ai de 

mim, não tenho olhos! Será que a desgraça não tem o direito de pôr fim a si mesma com a 

morte?” — enfim uma renovação de saberes (SHAKESPEARE, 1997, pp.72-74). 

Como a deficiência visual é vivida no corpo e em sua interação com o mundo, ela é a 

origem de inquietações de toda sorte, sendo a mais voraz tocante à morte, um destino 

ambicionado devido ao declínio do organismo e de certa maneira, do sentido que confere 

valor à existência e ao sistema de valores de Glócester.  

A deficiência, sob tal ótica, modifica a relação do ser com o mundo, se caracterizando 

pelas marcas no corpo e na alma, uma vez que os olhos aqui não são apenas o órgão da visão, 

mas janelas da alma que revelam o ser e a consciência do ser, eles desvelam uma 

peregrinação interior, uma dialética metafísica que expõem angústias, temores e aquilo que o 

sujeito é para si e para os outros: a ausência dos olhos é um não sentir nada, a exceção de uma 

dificuldade de ser, afinal tudo está “negro e desolado. [...] não tenho caminho, não preciso de 

olhos. Tropeçava quando via” (SHAKESPEARE, 1997, pp.61-62). 

Outro aspecto a ressaltar é que, na época de Shakespeare, eram comuns doenças que 

afetavam os olhos, datando deste período o início de alguns tratamentos, como pomadas a 

base de clara de ovo e as primeiras tentativas de cirurgia de catarata, bem como o 

aprimoramento dos óculos — que existem de forma rudimentar desde o final da Idade Média 

— e de próteses como olhos de vidro, fatos estes visíveis em Rei Lear, conforme relata 

Shakespeare (1997, pp.61-74) em: “vou buscar um pedaço de linho e claras de ovo para cobrir 

seu rosto ensanguentado” e “Arranja olhos de vidro e, [...], finge ver aquilo que não vês”. 

É também durante o século XVI que surgem os primeiros exemplos de tentativas 

educacionais, como a do médico italiano Girolinia Cardono, que pensou em ensinar cegos a 

lerem valendo-se de instrução através do tato; ou a do Padre Lana Terzi e de Peter Pontanus 

Fleming — este último cego — que escreveram livros a respeito da educação de cegos.  
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Nota-se, assim, um interesse por uma compreensão menos religiosa do mundo e do ser 

humano, posição reiterada ao se contemplar os estudos do corpo e suas partes, bem como o 

desenvolvimento de teorias sobre a forma como os sentidos operam.  

Neste contexto, especificamente sobre o funcionamento da visão e dos olhos, 

destacam-se os estudos  de Leonardo da Vinci e Johannes Kepler que demarcam o início de 

uma investigação científico-médica, que podem ser contemplados na figura 14.  

                        
Figura 14 – O período renascentista tem como marca o entendimento do conhecimento associado a descoberta e invenção, ao 
invés de um mero fruto da memória e instrução. Nesse contexto, surgem enquanto ciência a anatomia e a óptica geométrica, 
representadas, respectivamente, à esquerda, por Estudo de Anatomia do Olho Humano (1489-90), de Leonardo da Vinci, e a 

direita por uma página do Astronomiae Pars Optica (1604), de Johannes Kepler. 

Da Vinci defende uma teoria da visão que mescla os conhecimentos advindos de seus 

experimentos anatômicos a um que de misticismo — apesar de possuir aspectos 

investigativos, está longe daquilo que se caracteriza atualmente como ciência, rumando para 

uma espécie de filosofia — contudo ele é capaz de estabelecer que o olho identifica imagens 

porque recebe luz, criar uma analogia entre o funcionamento dos olhos e a câmara escura, 

uma vez que ambos projetam imagens invertidas, bem como identificar em seus esboços o 

nervo óptico.  Para o autor (apud Bueno, 2008, p.11),  

o olho abraça a beleza do mundo [...] É janela do corpo humano, por onde a alma 
especula e frui a beleza do mundo, aceitando a prisão do corpo que, sem esse 
poder, seria um tormento [...]. Quem acreditaria que um espaço tão reduzido seria 
capaz de absorver as imagens do universo? [grifos meus] 

 

A posição de da Vinci, revela que sua teoria atribui a visão um papel central para a 

compreensão e percepção do mundo, uma espécie de dádiva que concede liberdade e 

conhecimento — núcleo ao redor do qual se constrói, desde os gregos antigos, a narrativa 

sobre a visão — mas que, em contramedida, reforça a imagem de que, aos desprovidos deste 
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sentido, restam as catástrofes e suplícios que habitam a escuridão — despojados dos olhos, as 

janelas da alma, estão fadados pois a sombra do ser. 

Por outro lado, Kepler inaugura um novo contexto intelectual no que se refere ao 

entendimento dos olhos enquanto órgão da visão,  rompendo, assim, com as teorias filosóficas 

e seus pressupostos teóricos a respeito da maneira como as imagens percebidas eram 

compreendidas.  

É essencial ressaltar que Kepler desenvolveu sua teoria óptica tendo por escopo seus 

estudos sobre astronomia; logo sua motivação inicial nada tinha que lhe levasse a meditar 

sobre a percepção, o que lhe interessava era o fenômeno em si, fato que pode ter contribuído 

para que pensasse a visão apenas enquanto um problema físico contribuindo para que lançasse 

as bases para a óptica do século seguinte. 

Os trabalhos de Kepler, ao isolar os aspectos geométricos da visão, possibilitou-lhe 

esclarecer algumas das sutilezas pertinentes a maneira como a imagem se forma dentro do 

olhos, entre os quais, o fato de que ela se forma na retina e invertida — este último aspecto já 

apontado por da Vinci. (KEPLER, 1980) 

Todavia, a posição assumida por Kepler, e ratificada por suas descobertas, revelaram 

que a percepção visual não é uma cópia do mundo real: o que se forma no interior dos olhos é 

uma representação, uma figura, ou como prefere o autor, uma pintura — com Kepler a visão 

adquire uma dimensão interpretativa. (KEPLER, 1980) 

O corpo é, assim, enquadrado como fonte de estudo, e passa a moldar o futuro e a 

história ao desmontar as armadilhas impostas pelo passado, em suas ilusões sagradas (vida 

religiosa) e profanas (vida secular) de um universo místico conectado ao não ver; ele adquire 

um caráter biológico — corpos masculinos/femininos, jovens/velhos, plenos/imperfeitos, 

sãos/doentes — e uma dimensão existencial que estabelece um padrão e diferenças, 

possibilitando identificar aqueles que destoam da norma fixada e classificar o humanamente 

certo e errado, fadando aqueles que não se encaixam ao isolamento e abuso. 

 

1.4. O deficiente visual e a sombra do ser 

A atualização no discurso intelectual, bem como das normas de concepção por ele 

operadas nos próximos séculos, podem ser decifradas a partir do aparecimento de uma nova 

designação sobre a deficiência visual e, do seu contexto argumentativo, ligado intimamente ao 
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estabelecimento de um novo corpo padrão que vem a se fixar por volta dos séculos XVII, 

XVIII e XIX em consequência dos avanços médicos e científicos que possibilitaram uma 

compreensão inovadora sobre o funcionamento dos olhos e do cérebro, bem como suas 

respectivas estruturas.  

Assim, o discurso formulado a partir desta nova imagem funciona como uma resposta 

aceitável as mudanças de comportamento e filosofia, vigentes durante o Iluminismo, e que 

estão relacionadas à forma de conceber e interagir com o mundo neste período — a 

deficiência visual abandona seu lado místico e misterioso e passa a ser vista como um desvio, 

um erro, uma patologia distribuída aleatoriamente, ou em consequência de uma doença, 

passível de atingir toda a população; há uma abolição de toda explicação que não seja 

racional, enquanto Natureza e Razão tornam-se um só. 

Esta mudança suscitou o interesse de pensadores que passaram a buscar uma 

compreensão detalhada das distinções entre o normal e o diferente, neste contexto, o sentido 

da visão e seu contraposto, a deficiência visual não passaram desapercebidos. 

 John Locke, em seu Ensaio acerca do Entendimento Humano, propõe uma teoria 

fundamentada na percepção e no conhecimento e que tenta compreender como se forma o 

intelecto, perpassando a cegueira ao filosofar sobre o entendimento e a percepção humana, 

sobretudo ao discutir o papel dos sentidos no processo de cognição como, por exemplo, 

quando o autor medita sobre como uma pessoa cega, após recuperar a visão, se comportaria 

ao se deparar com o mundo visualmente edificado.  

Para isto, este filósofo, vale-se de um problema que lhe é enviado por Molineux, o qual 

sugere imaginar-se que, a 

um homem já adulto é cego de nascimento, [...] foi ensinado a distinguir por meio 
do tato a diferença que existe entre um cubo e uma esfera do mesmo metal, e 
aproximadamente do mesmo tamanho, de tal maneira que, tocando uma e outra 
figura, possa dizer qual é o cubo e qual é a esfera. Imagine agora que o cubo e a 
esfera se encontram sobre uma mesa e que o homem cego recobrou sua visão.  A 
questão é se, antes de tocá-los, poderia diferenciar, por meio da vista a esfera e o 
cubo. [... Locke é] da opinião que o cego não poderia dizer com certeza, à primeira 
vista, qual é a esfera e qual é o cubo ao ver apenas, embora, pudesse diferenciá-los 
sem equivocar-se e com toda segurança pelo tato por causa das formas que ele 
percebe por esta via  [... cabe pensar] o quanto [...] se deve a experiência, a 
educação e aos conhecimentos adquiridos [grifos meus; minha tradução] (Locke, 
1986, p.56). 

 

Esta questão se tornará celebre e configurará um debate original sobre a forma como 

as pessoas cegas se inserem e pensam o mundo, bem como instigará outros pensadores da 
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época como Voltaire, Buffon, Leibniz e tantos outros. Apesar de simples, é, talvez, a primeira 

vez que se pensa o mundo pelos olhos do cego, valorizando a experiência de não ver — o 

corpo antes obstáculo agora é um instrumento de investigação e não de degradação.  

Aliás, este questionamento tem implicações fundamentais sobre os estudos nos 

campos da percepção e da deficiência, visto que há uma priorização nas investigações sobre 

as relações entre o sentido do tato e a cegueira, bem como do cego congênito, em detrimento 

de pesquisas sobre o deficiente visual como um todo, ou seja, quem são essas pessoas, como 

ocorre sua percepção espacial, qual o papel da visão residual (quando ela existe), quais são as 

implicações de se perder a visão tardiamente, entre outros temas que viriam a tona somente 

anos depois. 

Constata-se, assim, que estes filósofos, apesar de representarem o esforço primário na 

reconstrução da cegueira, pouco estavam interessados em compreender suas particularidade, 

tendo por objetivo privilegiado conjecturar sob a maneira como o mundo visual impactaria 

quem nunca viu.  

É Diderot que, em 1749, partindo do mesmo questionamento de Locke, revoluciona de 

vez a forma de pensar a existência da deficiência visual ao publicar Lettre sur les aveugles à 

l’usage de ceux qui voient, ou seja, Carta sobre os cegos para o uso daqueles que veem. 

 Enquanto pensador, Diderot assume certos aspectos do pensamento de Locke, 

principalmente no que se refere ao papel da percepção na constituição do intelecto — tema 

central da filosofia iluminista que está associado diretamente aos cinco sentidos, sobre tudo 

aos privilégios da visão. Porém, sua posição para com o deficiente visual segue por rumos 

distintos, conforme o próprio Diderot (1979, p.64), esclarece, muitos teóricos almejavam 

restituir a vista a cegos de nascença; mas se se olhasse o fato mais de perto, 
verificar-se-ia, creio, que se pode realmente aproveitar outro tanto para filosofia 
questionando um cego de bom senso. Saber-se-ia como as coisas se passam nele, 
poder-se-ia compará-las com a maneira pela qual elas se passam em nós, tirar-se-ia 
talvez desta comparação a solução das dificuldades que tornam a teoria da visão e 
dos sentidos tão confusa e tão incerta. [grifos meus] 

 

Logo, com este documento, inicia-se uma filosofia de equivalência moral e ética da 

população visualmente debilitada — principalmente dos cegos — que deixam de ser tratados 

como um objeto, seja metafórico ou de estudo, passando a ser reconhecidos como seres 

humanos com os quais é possível se estabelecer diálogo; eles representam uma fração da 

população com necessidades próprias e que anseia por espaço, por estabelecer uma nova 

realidade para si, transparecendo uma intertextualidade da diferença. 
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 Esta temática é imprescindível pois auxilia a compreender a natureza das indagações e 

interpretações de Diderot em suas conversas com os cegos. Entre suas pesquisas com este 

público, além da célebre carta, aponta-se uma Adição a Carta Precedente (escrita dois ou três 

anos antes de sua morte), na qual ele também relata de maneira rica e detalhada a forma como 

estes sujeitos, por meio de seus sentidos inalterados, tomam consciência e interagem com o 

mundo que os rodeia. 

 As entrevistas que originam os documentos são conduzidas com três personagem: um 

culto cego de nascença da cidade de Puilsaux, ao qual ele não nomeia; Nicholas Saunderson, 

matemático que lecionou em Cambridge e que perdeu a visão quando tinha aproximadamente 

um ano de idade; e a Srta. Mélanie de Salignac, cega, que segundo suas palavras é, de “todas 

as pessoas que foram privadas da vista quase ao nascer, a mais surpreendente que jamais 

existiu e que existirá” (DIDEROT, 1979, p.91).  

A leitura é reveladora; uma verdadeira vertigem verbal, onde nem sempre é possível 

demarcar os limites e intercessões da objetividade e subjetividade do autor e de seus 

entrevistados. Assim, os discursos são tomados de divagações metafísicas, mas ao mesmo 

tempo transbordam vida e informação, atribuindo uma profundidade jamais vista antes aos 

atributos da cegueira.  

A opção pelo mistério da penumbra do mundo invisual toma de inquietude o autor que 

atribui, aos sentidos, papel essencial na cognição humana; o entendimento do mundo, de Deus 

e de tantos outros aspectos da vida também são influenciados por essa perspectiva, dando 

margem a divagações que serão vistas como um atentado a religião, ao Estado e as normas 

sociais e que servirão de justificativa para a prisão de Diderot em 1749: 

Ah [...] como a moral dos cegos é diferente da nossa!, como a de um surdo 
diferiria ainda da de um cego!, e como um ser que contasse um sentido a mais que 
nos acharia nossa moral imperfeita [...] Eu poderia entrar a respeito num pormenor 
que vos divertiria sem dúvida, mas que certas pessoas, que enxergam crime em 
tudo, não deixariam de acusar de irreligião; como se dependesse de mim levar os 
cegos a perceber as coisas de modo diferente do que as percebem [grifos meus] 
(DIDEROT, 1979, p.37). 

 

Com efeito, ao se examinar o percurso histórico, Diderot, ao dar voz ao cego, denota a 

filosofia como algo advindo de todo o arcabouço cognitivo, e não como fruto da razão: o 

predomínio do sentido da visão na percepção, bem como sobre o meio social, torna-se 

insólito, afinal como o próprio autor adverte, “nossa moral imperfeita, para não dizer coisa 

pior!” (DIDEROT, 1979, p.37). 
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Há, desta forma, na percepção um sujeito, autor-criador, cujo olhar é passível de 

retratá-lo enquanto protagonista da construção/representação do mundo que o cerca; um 

universo metonímico representando pelos fragmentos incompletos do ser e que se sobrepõem 

interminavelmente afim de representar esta totalidade inconstante que é, de certa maneira, o 

próprio ser (re)constituído em sua pluralidade caleidoscópica — uma existência em 

construção.  

Destarte, indagar o cego a respeito do espaço visível possibilita determinar de forma 

mais clara a natureza da consciência humana, ao por em voga o questionamento de quais são 

os caminhos percorridos quando se busca compreender/conceber o mundo que habita-se. 

Inaugura-se, assim, pelas mãos de Diderot, um primórdio da fenomenologia, visto que 

se organiza uma crítica ao conhecimento universal da essência: o mundo corriqueiro ao qual o 

ser humano parece tão acostumado e apto a exercer controle vê-se afrontando por um 

estranhamento, um desconforto... diluíssem as certezas e a percepção se abre ao singular, a 

outros “olhares”, novas epistemologias e ideologias; a espacialidade não mais provém da 

visão mas é fruto de uma construção vagarosa sendo inútil imaginar que existe uma tradução 

entre visão e percepção sinestésica. 

O drama do cego é, portanto, grande parte do tempo ser tomado como alheio ao 

mundo ou incapaz de se posicionar sobre elementos que não fazem parte de sua experiência, 

impondo-lhe incapacidades provindas de sua “patologia” que lhe omitem, por exemplo, de 

perceber o que é a visão ou mesmo se posicionar sobre ela.   

Ora, é justamente tal concepção que Diderot ao publicar sua Carta sobre os Cegos 

para o uso daqueles que Veem busca desmitificar, afinal não se tem o direito de fazer o cego 

buscar no léxico visual a resposta ao que é visão. 

 Há, ainda, muitos outros aspectos que são abordados nos textos do filósofo, como o 

processo de abstração que, para ele, é uma tradução que contempla a imaginação como fator 

constituinte do intelecto humano, fato incomum, em sua época, onde penar denotava 

racionalizar, bem como informações sobre uma série de materiais e metodologias destinados 

aos processos de ensino e aprendizagem do indivíduo visualmente limitado.  

Nesta acepção, os relatos de Diderot fornecem elementos diversificados sobre a 

cognição do deficiente visual, observa-se, por exemplo, que para ele (1979, p.42) 

se a imaginação de um cego não é mais do que a faculdade de recordar e combinar 
sensações de pontos palpáveis, e a de um homem que vê, a faculdade de recordar e 
combinar pontos visíveis ou coloridos, segue-se que o cego de nascença percebe as 



 64 

coisas de uma forma muito mais abstrata que nós; e que, nas questões de pura 
especulação, está talvez menos sujeito a enganar-se; pois a abstração consiste apenas 
em separar pelo pensamento as qualidades sensíveis dos corpos, ou uma das outras, 
ou do corpo mesmo que lhes serve de base; e o erro nasce da separação malfeita, ou 
feita fora de propósito: malfeita, nas questões metafísicas; e feita fora de propósito, 
nas questões físico-matemáticas.  

 

Embora os discursos de Diderot relembrem, e até mesmo ampliem, o que muitos já 

indagaram, e indagarão depois dele: a descrença na possibilidade de igualdade do corpo 

deficiente da visão e daquele dito normal; deve-se salientar que, ao equacionar todo um 

conjunto de vantagens e desvantagens que podem advir da cegueira, este filósofo, depara-se 

não apenas com um uso diferenciado dos sentidos e construções de pensamentos que 

desafiam a lógica visual, mas com todo um patrimônio cultural e intelectual que advém da 

impossibilidade de ver; um conjunto de saídas individuais aos problemas cotidianos que lhe 

permite, de certa maneira, prever os rumos futuros desta parcela da sociedade. 

Neste sentido, ele é capaz, por exemplo, de antever a necessidade da criação do código 

braile, ou seja, de uma “uma língua nítida e precisa para o tato [...] É bem melhor usar 

símbolos totalmente inventados do que ser seu inventor [...]. Que vantagem não teria sido [...] 

encontrar uma aritmética papável” (DIDEROT, 1979, p.44). 

O autor, busca, desta maneira, tentar responder a questão primordial lançada por 

Molyneux, na medida em que tal incursão ao mundo do cego lhe leva a perceber que a 

“visão” do deficiente visual se consolida através da integração das sensações advindas dos 

outros sentidos; ele acredita que o tato desempenha função similar a dos olhos para cego, 

assim, o cego que recupera a visão não é desprovido de signos, mas detentor de uma 

linguagem de signos táteis que deverão ser integrados as novas informações visuais, para que, 

assim, possa vir a significar o novo mundo com o qual se depara.  

Neste sentido, o autor, privilegia a geometria enquanto via possível para a 

transposição de informações entre estes dois mundos, uma vez que este campo do 

conhecimento conta com uma linguagem própria capaz de descrever ambas as experiências — 

tátil e visual —, afinal, como ele mesmo narra, “a geometria era a verdadeira ciência dos 

cegos porque exigia forte aplicação e porque não havia necessidade de nenhum auxílio para 

aperfeiçoar-se nela. O geômetra, acrescentava, passa quase a vida toda com os olhos 

fechados” (DIDEROT, 1979, p.98). 

A peregrinação de Diderot, em suas muitas faces — intelectual, metafísica, 

fenomenológica e perceptiva —, pelo sentido da não-visão, ou seja a cegueira, desemboca na 
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inevitável humanização do deficiente visual quando se apercebe um universo cognitivo tão 

rico e racionalizável quanto o daqueles que veem, provido de uma linguagem não 

interpretável visualmente, dado que é impossível descrever pela linguagem vidente uma 

experiência ocorrida numa esfera de onde a visão está excluída — seria recompor 

imperfeitamente uma centelha do divino, da multifacetada penumbra das trevas. 

Com efeito, Diderot, ao partilhar seus testemunhos, exibe uma coordenação da 

percepção que relaciona todo o arcabouço perceptivo afim de interpretar a visão que vem a 

ser descrita como “uma espécie de tato que se estende apenas aos objetos diferentes de nosso 

rosto, e afastados de nós. Aliás, o tato lhe dá ideia apenas do relevo. [E] Portanto, [...] um 

espelho é uma máquina que nos põe em relevo fora de nós mesmos” (DIDEROT, 1996, p.29). 

De fato, sob certos aspectos, isso é “ver”, contudo é apenas sob certos limites que o 

cego pode compreender o que é a visão que, sob tal óptica, habita o mesmo campo das 

metáforas. Dialeticamente esta experiência mostra que indagar o cego possibilita perceber 

melhor a visão, visto que vê-se a possibilidade de se posicionar para além deste sentido afim 

de melhor indagá-lo (em uma espécie de meta-visão), ao mesmo tempo que infere-se o que 

falta ao cego.  

Destarte, esta voz social cega da percepção é um elemento imanente à “obra” 

perceptiva constituída e que, a semelhança de um romance, parte de uma realidade existente, 

transfigurando-a em um mundo artístico apto a refletir e refratar toda a heteroglossia19 

intrínseca, estabelecendo, portanto, juízo valorativo e distanciando-se de uma mera 

reprodução do real. 

 O discurso de Diderot representa, em suma, “o fim de uma tradição que predominou 

ao longo de praticamente toda a existência da cultura europeia” [minha tradução] 

(BARASCH, 2001, p.157). 

Esta nova maneira de ver o cego é renovadora e delineia um traço marcante para este 

período: carrega a mensagem iluminista do progresso humano inscrito na emancipação dos 

oprimidos. Não é por acaso que ao longo deste período diversos pensadores proclamaram os 

direitos e a igualdade dos homens: uma lista que se estende de Rousseau a Karl Marx, 

percorrendo tantos outros nomes.  

                                                
19As diversas vozes sociais existentes na percepção. 
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A mensagem do século das luzes traz a tona o grito dos oprimidos que anseiam por 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, donde se configura uma tentativa inominável pela busca 

de continuidade da humanidade no outro, independente de quem ele seja.  

O advento desta mudança produz uma reviravolta nos saberes e valores socialmente 

aceitos e que se estende aos diversos campos do conhecimento, seja na literatura, nas artes, na 

filosofia, nas possibilidades educacionais ou no acesso ao mundo do trabalho. 

Tais esperanças românticas constam em algumas pinturas do movimento artístico que 

acompanhou o iluminado mundo da razão de Diderot (e outros pensadores), segundo o qual a 

cegueira, assim como outra desventura qualquer, não passa de um revés a ser superado, a ser 

compreendido e aceito naqueles vindouros dias melhores que indubitavelmente hão de chegar 

— metáfora visível, por exemplo, na obra A Menina Cega de John Everett Millais, na qual 

uma jovem cega encara de cabeça erguida um mundo iluminado e repleto de cores, apesar de 

incapaz de admirá-lo: 

       
Figura 15 – A Menina Cega (1854-56), J. E. Millais.  

Outro aspecto “iluminado” presente nesta obra de Millais que mostra de forma tão 

clara uma jovem cega de olhos cerrados, cuja a pobreza é latente em suas roupas esfarrapadas 

e pela mensagem que carrega em seu pescoço: misericórdia a cega (destacado no recorte 

ampliado a direita); pode ser contemplada nesta mesma mensagem que pode significar, ainda, 

a esperança também cega em um mundo melhor, expressa na afetuosa união das mãos das 
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jovens e pelo cenário com seu emblemático arco íris duplo, uma possível referência religiosa 

a redenção, ligada a Noé e seu pacto com Deus após o episódio do diluvio (referencia já 

presente, anos antes, na obra Paraíso Perdido, do autor inglês Milton). 

No campo das artes, destaca-se, ainda, a figura de Goya, pintor que captou 

profundamente as contingências do pensamento que precedeu o início do século XX ao 

retratar, em suas obras, dois mundos aparentemente dispares, mas que, na realidade, não 

passavam de naturezas paralelas da mesma narrativa histórica: coexistem o esperançoso corpo 

da razão, radiante de luz e cor que promete dissipar toda dúvida, misticismo e exclusão, e sua 

face sombria e escura onde habitam os males que persistem no universo inacessível ou 

perecível a razão, evidenciando os erros, costumes pitoresco e vícios sociais.  

  
Figura 16 – O Violinista Cego (1778), de Goya. 

Assim, em suas telas que exaltam a razão, as cenas estão banhadas em luz e cores 

enaltecendo a harmonia e o heroísmo, bem como uma postura positiva e ativa do homem 

frente à Natureza, antiga fonte de todo saber, mas que torna-se um exemplo de que cada ser 

reage de modo particular a estímulos de qualquer ordem: a natureza vivifica a relação entre os 
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sentidos e a cognição/intelecto, evidenciando toda uma possível gama de progressos que se 

traduzem no sentir, agir e pensar de cada indivíduo, mostrando, assim a deficiência visual 

como parte das amenidades cotidianas, conforme contempla-se em O Violinista Cego (figura 

16), na qual o pintor retrata um cantor cego que viaja entre cidades difundindo informações, 

normalmente trágicas, causando fascinação entre os transeuntes.  

Destaca-se uma função social do deficiente visual que passa a ter acesso ao 

conhecimento, ao mesmo tempo em que permanece objeto de deslumbramento da sociedade 

que tenta compreendê-lo.  

Aliás, a escolha de figuras prosaicas à classes sociais desvalorizas, como o cego, o 

negro e o pescador, presentes nessa peça, era trivial a encomendas reais (e deleitava), visto 

que ilustravam um mundo incógnito e enigmático à corte. O uso de cores vivas, bem como a 

multidão que se aglomera, produzem um universo de encantamento e possibilidades, reflexo 

da fase iluminada de Goya. 

Ao se afastar da luz, Goya demonstra uma competência ímpar de captar os demônios 

que habitam a realidade e que são identificados em episódios grotescos/caricatos, aptos a 

transcenderem os limites entre o real e o fantástico.  

O autor, desta forma, realiza críticas sobre a filosofia e os hábitos da época, 

apresentando, por vezes, um certo desencantamento com as possibilidades benéficas da razão 

para a sociedade, ou mesmo uma incredulidade na sua capacidade de vencer as trevas. 

Nascem, assim, quadros repletos de contornos e matizes escuros, faces deformadas e 

desigualdades na qual os oprimidos, por vezes ignorantes a injustiça que lhes advêm, lutam, 

mesmo que timidamente, para viver. 

Goya, na realidade pinta o que vê, vive e sente, desta forma se no início de sua carreira 

era um adepto ingênuo da luz, ao conhecer os horrores da guerra civil povoada de gente sem 

nome, título, passado ou futuro, bem como viver, mesmo que temporariamente, a experiência 

de ficar paralítico, parcialmente cego e totalmente surdo, o artista inicia uma investigação 

rumo ao irrespondível enigma da crueldade humana, tantas vezes velada, tantas vezes 

explicita, como em Lazarillo de Tormes, tela que retrata uma cena do romance renascentista 

homônimo, na qual um velho cego enfia a mão na boca do jovem Lázaro que lhe serve como 

guia, buscando evidências de que este tenha consumido seu jantar em um dos muitos 

episódios emblemáticos da obra, e O Trabalhador Cego, uma espécie de retrato fidedigno das 

adversidades que os cegos, ainda pobres, em sua maioria, enfrentavam para sobreviver: 
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Figura 17 – A esquerda O Trabalhador Cego (1803-12) e direita Lazarillo de Tormes (1812?). 

Assim, quando afastados da razão, os seres humanos se deformam, perdem seu corpo e 

se transformam, ou mesmo (re)nascem, em monstros. A razão é posta em estado suspenso, ou 

seja, enquanto privação temporária/perene cujos reflexos epistemológicos produzem espectros 

de olhos fechados, vendados ou cegos, evidências da correlação entre o saber, a liberdade, a 

visão e as limitações que a ignorância impõem aos oprimidos, temas que aparecem em obras 

da série Los Caprichos de 1799: 

       
Figura 18 – Algumas das gravuras que compõem a série Los Caprichos (1799) de Goya cujo nome e significado (indicado 

entre parênteses) de cada obra são apresentados a seguir. Da esquerda para direita, respectivamente, Esto si que es ler (como 
chegar ao conhecimento sendo cego e rodeado de trevas), Los Chichillas (a cegueira e a surdez provocada pela nobreza são 
alimento para a ignorância), ¡Que pico de Oroo! (a cegueira como resultado da falta de liberdade acadêmica), El sueño de la 

Razón (a rendição cega aos caprichos sombrios de uma sociedade demente, corrupta e morta). 

Goya, nesta série de obras, põem a arte em prol da correção moral, provocando o 

expectador a encarar os aspectos negros e sombrios da sociedade por meio do embate 

aparência/essência subjacente a crise existencial do corpo e do espírito/consciência. 

Levantam-se questões como: eu sou meu corpo? Se fosse meu corpo ele estaria assim imerso 

em degradações de tal ordem? 
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A abordagem deste artista deu voz ao mundo de metáforas sobre a cegueira; compôs 

um refluxo admirável da história apresentando uma deficiência viva no imaginário social que 

sobrevivia não apenas de seu corpo físico limitado, mas de sua presença no universo visível 

resultante da miscigenação de séculos de cultura.  

Esta imagem tão rica produzida por Goya irá conviver, pouco tempo depois, com 

outro tipo de manifestação da deficiência, mais palpável, contudo não menos impactante do 

que a primeira e que surge da apreciação da vida (e de trabalhos) de renomados artistas dos 

movimentos que se seguiriam — impressionismo e expressionismo.  

São nomes que se tornaram renomados por seus talentos e ideias, apesar de terem 

convivido com problemas visuais: Degas (retinopatia20 que culminou em uma degeneração 

macular), Renoir (miopia), Monet (catarata), Cassatt (catarata), Cézanne (miopia e provável 

retinopatia causada pela diabete), e Van Gogh (que alguns estudiosos acreditam que tenha 

sofrido de xantopsia21 ou mesmo daltonismo). 

Todos estes mestres lidaram com graves doenças nos olhos que, ao longo dos anos, 

afetaram a forma como viam o mundo, e, em parte, explicam a transição que se observou 

entre suas obras iniciais e finais: os bonitos tons pastéis passam a ser substituídos por matizes 

opacos e escurecidos, o mundo luminoso e marcado pelo contrastes de luzes e sombras da 

lugar a manchas brancas e ambientes nublados, os contornos tornam-se cada vez mais 

abstratos ou grosseiros e alguns pintores experimentam a escultura como alternativa, enquanto 

outros abdicam do mundo das artes.22 

Conforme Marmor (2006) adverte, o tipo de patologia de cada um destes pintores 

afetou de forma diferenciada a sua visão, assim como seu estilo.  

Desta forma, é possível encontrar diferenças consideráveis ao se comprar os percursos 

de Degas e Monet: a doença do primeiro afeta o centro da retina, embaçando 

                                                
20 É uma lesão na retina que se não for trata pode afetar a visão provocando diminuição da percepção da 
definição de objetos e da luz, podendo evoluir em casos severos para cegueira quando, por exemplo atinge a 
mácula (ponto no centro do olho que possui a maior densidade das células responsáveis pela visão de cores). 
 
21 Distúrbio visual caracterizado pelo fato de que todos os objetos observado pelo indivíduo parecerem 
amarelados, o que talvez justifique a predileção do artista pelo uso desta cor. 
 
22 O presente estudo não deseja afirmar que as vanguardas que se seguiram ao movimento do impressionismo 
são mero fruto de deficiências visuais que foram generalizadas. A arte decorre de muitos fatores estilísticos que 
dependem do artista e do momento em que vive; as observações descritas aqui tem base em fatos históricos 
documentados sobre este processo de perda pelo qual passaram alguns artista e busca tão somente expor o 
posicionamento levantado por Mamor (2006) de uma possível contribuição da deficiência visual neste processo 
de alteração de representação do real. 
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progressivamente a visão, além disso ele possuía um estilo artístico que se valia de um 

delineamento delicado de sombras e contornos, pendendo para uma palheta de cores que 

lembram os tons renascentistas; o segundo, por sua vez, enfrentou uma enfermidade que 

obscurece o cristalino (a lente do olho) e contava com um estilo cujo foco era captar o que os 

olhos veem (as mudanças na luz, textura e cor), utilizando a cor com base na forma em que os 

objetos interagiam com a luz e evitando o uso de linhas perceptíveis. 

 

 

 
Figura 19 – Três versões diferentes de Le Pont Japonais, por Monet. De cima para baixo, versões de 1899, 1913 e 1918, as 
quais “testemunham” o avanço da catarata: com o passar dos anos contornos cada vez menos nítidos  (e mais próximos do 

pós impressionismo), bem como mudanças na escolha das cores, destaque para o uso crescente de amarelos e roxos. 
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Com relação ao impacto que a da perda visual teve sobre as obras desses artistas, o 

efeito para Degas foi um sombreamento grosseiro e má delimitação em suas últimas obras, 

bem como uma incursão sobre outras formas de representação artística como a escultura; 

enquanto que para Monet quem mais sofreu foram suas cores que se tornaram enlameadas, 

mudando de brancos, verdes e azuis para amarelos, vermelhos e roxos — fatos visíveis nas 

figuras 19, 20 e 21. (MARMOR, 2006) 

 
Figura 20 – Madame René de Gas (1872-73), por E. Degas. Com a descoberta em 1871 de que sua visão se deteriorava, ao 

visitar no ano seguinte sua prima, e cunhada, Estelle Musson Balfour de Gás, em New Orleans, o artista fica sensibilizado ao 
se deparar com a proximidade de sua cegueira. A escolha de cores, gestos e assessórios confere um aspecto suave e austero a 

obra que é complementado pelo olhar fora de foco de Estelle que retrata de forma carinhosa sua visão já limitada.  

 
Figura 21 – A Pequena Dançaria (de 14 anos de idade), escultura de 1881, por E. Degas. A escultura vista aqui está alojado 

no Metropolitan Museum of Art, em Nova York; vê-se, ainda duas das pinturas de Degas ao fundo.  
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Sobre a literatura, Arthur Conan Doyle médico oftalmologista e escritor, oferece uma 

perspectiva tácita sobre a valorização da visão e as complicações de não se poder ver com 

clareza o mundo e os fatos, postura explorada em The White Company (1981), Sir Nigel 

(1906) e, sobretudo, em Sherlock Holmes (1887-1928).  

Doyle, em alguns de seus personagens, incorpora o olhar aos modos de acessar a 

narrativa que o mundo apresenta, relacionando a visão ao conhecimento e domínio sobre o 

ambiente.  

Assim, ao tomar-se, por exemplo as histórias de Sherlock Holmes, constata-se que 

cada uma das histórias termina com uma revelação final do detetive, momento no qual ele 

reconstrói os acontecimentos enigmáticos que deram origem ao mistério permitindo-lhe, dada 

sua visão apurada, discernir o que foi “invisível” para o cliente e Watson, adquirindo, assim, 

uma compreensão a respeito da infinidade de modos de ver: a cegueira advém da ausência da  

razão que não permite ver e discernir o significado da realidade; vê melhor, portanto, que tem 

mais poder sobre o conhecimento. 

No que se refere, ainda, ao mundo das artes, Victor Hugo é outra figura célebre que 

retrataria o ver e o cego frente as mudanças operadas ao longos dos séculos XVIII e XIX. 

Mais do que o cego, o autor se propõem a retratar toda uma diversidade de carências como 

meio de valorizar e “iluminar” o deficiente, traduzindo o desejo de ascensão e compreensão 

dos oprimidos e desprezados pela sociedade. 

Em suas obras os deficientes passam a figurar constantemente como parte constituinte 

do mundo, chegando até mesmo a ocupar papéis centrais, como ocorre com Quasimodo, no 

livro Notre-Dame de Paris, e Gwynplaine, em O Homem que Ri, ambos deficientes físicos. 

 Porém, mesmo em posição de destaque, o discurso utilizado para descrevê-los, por 

vezes, denota e enfatiza o escárnio social a que eram submetidos, como no excerto: “ele 

sombriamente feio, ela cega de ambos os olhos! [...] O flerte dos deformados, era o que 

testemunhávamos [...] o sapo e a toupeira, amor poético!” [minha tradução; meus grifos] 

(HUGO, 2004, p.300). 

Cada deficiente de Victor Hugo integra, a sua maneira, um conjunto de papéis que lhe 

confere características próprias, que o humanizam, concedem-lhe veracidade, diferenciando-

os de uma mera sátira ou metáfora, e cuja presença induz uma pluralidade de sentidos que 

exprimem o fingimento da sociedade ao tentar esconder suas próprias deformidades que 

habitam as amarguras, solidões, preconceitos e excessos — a sociedade, pois, está presa em 
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uma noite escura na qual persistem fachos luminosos que operam como instrumentos morais e 

éticos. 

Logo, a cegueira assume diversas faces e valores ao longo da obra deste autor, como 

por exemplo em Os Miseráveis, onde é ao mesmo tempo sinônimo de tragédia — “jazia no 

meio das trevas, sofria no meio das trevas, odiava no meio das trevas. Vivia por hábito no 

meio desta escuridão, às apalpadelas como um cego ou como um homem que sonha” — e 

de dom — “ser cego e ser amado, é com efeito, neste mundo, onde nada é completo, uma das 

formas mais estranhamente esquisitas da felicidade. [...] A suprema felicidade da vida é a 

convicção de que somos amados, mas amados por nós mesmos, ou antes, a despeito de nós 

mesmos; esta convicção tem-na o cego” [grifos meus] (HUGO, 2013, pp.145-252). 

Demonstra-se, assim, um caráter dual da cegueira que transita entre a possibilidade de 

ser e não ser, uma crítica que mostra a solidão escura como contraposto da razão, pois ao ser 

dominado pelas sombras o homem está perdido em meio a cegueira, mas se contudo encontrar 

o alento iluminador do afeto/saber, mesmo que seja incapaz de ver fisicamente, compreenderá 

o mundo em seus insondáveis segredos, males e benefícios. A cegueira é, afinal, “uma 

caverna na qual se pode atingir a profunda harmonia do Eterno” [minha tradução] (HUGO, 

2004, p.250). 

Hugo (2004, p.211), sob tal representação, evoca o fascínio e a compreensão humanas 

para além do suposto mundo das aparências, rumo ao desassossego da essência da 

consciência, da ternura, da singularidade, do invisível; afinal “somos todos cegos. O avarento 

é cego; ele vê o ouro, e não a riqueza. [...] O homem sábio é cego; ele não vê sua própria 

ignorância. O homem honesto é cego; ele não vê o ladrão. [...] Eu mesmo sou cego; Eu falo, e 

não vejo que você é surdo.” [minha tradução; meus grifos] 

Sucede, desta forma que, para o autor, a cegueira não é algo físico determinado pela 

ausência do sentido da visão, mas um estado no qual o homem fica aprisionado ao se mostrar 

incapacitado de captar as sutilezas da realidade em que esta inserido, confirmando, de certa 

maneira, a posição lançada pela carta de Diderot, e que é reiterada, ao se contemplar a heroína 

Dea em O Homem que Ri que apesar de cega exibe uma personalidade confiante, calma e 

esperançosa (que chega a beirar a santidade), mas que, longe de qualquer limitação, mostra-se 

capaz de ver o que aqueles com visão não veem: “Ele havia conseguido enganar Fibi e Vinos, 

que tinham olhos, embora não tivesse enganado Dea, que era cega. Isto ocorreu porque Fibi e 
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Vinos viram com seus olhos, enquanto Dea viu com o coração” [minha tradução; meus 

grifos] (HUGO, 2004, p.309). 

De acordo com este modelo, há um arquétipo definido no qual os pensamentos são 

frutos de sensações que não se limitam somente aos cinco sentidos — visão, tato, audição, 

olfato, paladar —, uma vez que há “cegos” que veem, mas a toda uma consciência que 

concebe a realidade pautada sobre a forma como cada ser é acolhido dentro da sociedade: 

profundamente emocionante e trágico, o autor vale-se da ausência da visão como forma de 

estabelecer papéis sociais, lugares e funções para cada indivíduo. 

As artes revelam, desta maneira, uma face iluminada do cego que a sociedade luta para 

compreender dados os muitos enigmas que ainda persistem no imaginário a ele relacionado, 

contudo este entendimento de que o deficiente é de alguma forma parte da sociedade conduz a 

mudança significativas no que se refere a uma perspectiva de acolhimento educacional do 

deficiente visual. 

A partir do século XVIII, por exemplo, surgem importantes inciativas como a de 

Jacques Bernovilli, na Suíça, que publica um livro sobre o ensino da matemática para cegos. 

Entretanto, o passo mais importante para a inclusão do deficiente visual no universo 

educacional foi dado por Valentin Haüy em 1784, quando ele funda a primeira escola do 

mundo destinada à educação de pessoas cegas, o Instituto Real (ou Nacional) dos Jovens 

Cegos, o qual dirige até o evento da revolução francesa, quando é demitido do cargo e o 

instituto é incorporado pelo estado, passando a ser denominado Instituto dos Trabalhadores 

Cegos e restringindo seu atendimento apenas aos cegos aptos ao trabalho, transmutando-se 

em um misto de asilo e preparatório para a labuta fabril. 

O interesse de Haüy pela educação daqueles incapacitados da visão remonta a, 

aproximadamente, 10 anos antes da fundação do Instituto Real em Paris.  

Conta-se que, abismado com a situação a que os deficientes visuais eram submetidos 

para sobreviver, ele passa a estudar os diferentes métodos existentes para alfabetizá-los, talvez 

inspirado pelos registros de Diderot. 

Seus estudos, bem como a convivência com estes indivíduos, o leva a desenvolver um 

modelo de ensino que recebeu a aprovação da Academia de Ciências de Paris por seus 

resultados, além de possibilitar a abertura de outras escolas para cegos na França, e 

posteriormente em outros países europeus, como a Rússia.  
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Entre a inovações por ele propostas estava, por exemplo, um código tátil para a leitura: 

a princípio eram letras normais do alfabeto, desenhadas em tamanho ampliado sobre um 

papelão úmido, ou papel espesso, de modo que era possível decifrá-las pelo seu em relevo.  

Em 1808, o oficial francês Charles Barbier acaba por ofertar uma nova contribuição 

para o aprimoramento da escrita tátil ao desenvolver, conjeturando aplicações militares, um 

meio tátil denominado signografia (ou escrita noturna), composto por doze sinais — obtidos 

combinando-se linhas e pontos — que representavam sílabas na língua francesa.  

Entretanto, o projeto não teve futuro e Barbier apresentou o seu sistema de leitura tátil 

ao Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, que optou por introduzi-lo como um método 

auxiliar para o ensino de deficientes visuais. Contudo a estrutura deste sistema revelou uma 

falha crucial: seu caráter fonético tinha por consequência que, para registrar uma única 

palavra, era necessário demasiado número de símbolos. (PORTO, 2001; PINHEIRO, 2004; 

DIAS e FRANCO, 2005) 

Apesar de tudo, se não fosse por Barbier, talvez não se conhecesse a figura de Louis 

Braille, este sim responsável por estabelecer um sistema definitivo de escrita para os 

deficientes visuais, o sistema Braille (ou braile), cuja origem remete as ideias da signografia.  

Por volta de 1820, Braille, ainda um estudante do Instituto Real de Cegos, trabalhava 

para desenvolver e consolidar seu método de leitura/escrita que rapidamente fez sucesso entre 

seus colegas, que passaram a procurá-lo afim de aprender sua invenção. Todavia, dada sua 

condição e o fato de que seu método não era reconhecido, estas aulas existiam extra 

oficialmente.  

Somente em 1829, com a publicação da primeira edição do método braile, é que o 

sistema tornou-se oficial, sendo adotado como parte do ensino oferecido para cegos na 

França: mesmo que a estrutura original tenha sofrido adequações/aprimoramentos em seu 

processo de globalização, este sistema ainda tem como base a codificação das letras, números 

ou símbolos por meio da combinação de seis pontos que são dispostos em duas filas verticais 

de três pontos cada uma e que, combinados de acordo com o número e a posição, geraram 

sessenta e três símbolos.  

Inicia-se, assim, uma expansão deste padrão de educação institucionalizada pelo 

mundo — Portugal (1863), Inglaterra (1881), China e Japão (1876) e entre outros —, o qual 

sofre influências de culturas regionais. Desta forma, no Reino Unido por exemplo, os 

estudantes cegos tinham sua educação voltada a indústria, dada a filosofia protestante.  
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Nas Américas as escolas para cegos começam a surgir por volta do ano de 1829, 

quando funda-se o “New England Asylum for the Blind”, rebatizado posteriormente como 

“Perkins Institute for the Blind”, em Massachute nos Estados Unidos — a qual sempre existiu 

enquanto instituição particular e ainda consta entre as maiores do mundo.  

Por outro lado no Brasil, de acordo com Ferreira e Lemos23, a educação de cegos 

remonta ao Segundo Reinado, mais especificamente a agosto de 1835 quando houve a 

primeira demonstração oficial de interesse pela educação das pessoas com deficiência visual 

em nosso país, quando o Conselheiro Cornélio Ferreira França, deputado pela Província da 

Bahia, apresentou à Assembleia Geral Legislativa um projeto para a criação de uma “Cadeira 

de Professores de Primeiras Letras para o Ensino de Cegos e Surdos-Mudos, nas Escolas da 

Corte e das Capitais das Províncias”, não aprovado, por ser fim de mandato e seu idealizador 

não ter sido reeleito. 

Contudo foi apenas em 1854 que foi fundado no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto de 

Meninos Cegos, atualmente denominado Instituto Benjamin Constant — marco inicial no 

atendimento escolar a deficientes visuais no Brasil.  

Tal empreitada foi iniciada por José Alvares de Azevedo, jovem cego descendente de 

família abastada, que devido as suas habilidades de leitura e escrita em Braille, arrancou do 

Imperador Dom Pedro II a célebre frase: “A cegueira não é mais uma desgraça”. 

Nesta mesma época os EUA já contavam com pelo menos três escolas, neste 

segmento: a Escola Perkins, fundada em 1829 (e já mencionada anteriormente); o “New York 

Institute Education for the Blind”, formada em 1832; e a “Ohio School for the Blind”, 

inaugurada em 1837 e que foi a primeira escola para cegos inteiramente subsidiada pelo 

governo americano. (DIAS e FRANCO, 2005; FERREIRA e LEMOS24) 

Apesar disto, o Instituto Benjamin Constant (IBC) foi à primeira entidade de ensino 

para não videntes da América Latina e, permaneceu como a única instituição com o objetivo 

de promover a educação das pessoas com deficiência visual no Brasil, até o ano de 1926, 

quando começam a surgir outras instituições. 

Contudo, ao se analisar todo o percurso da deficiência visual, ao longo dos século 

XVIII e XIX, é perturbador constatar tantas faces coexistindo.  

                                                
23 FERREIRA, P. F.; LEMOS, F. M. Instituto Benjamin Constant uma História Centenária. Disponível em: 
http://200.156.28.7/Nucleus/media/common/. Acesso em: 02/07/2014. 
 
24 Ibidem 
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O que se observa neste período, em síntese, é que, a medida em que a sociedade se 

aproxima do deficiente, cresce a fé no potencial humano destes indivíduos,  na sua capacidade 

de realização e superação, fato que acompanha o surgimento e a proliferação das instituições 

destinadas ao seu atendimento, mas que estão atreladas a uma visão assistencialista e 

segregacionista, advinda da perspectiva de que os deficientes pertencem a um grupo 

improdutivo e/ou carente de necessidades inconciliáveis com as do restante da sociedade.  

Estes estabelecimentos, constituíram, assim, a imagem da educação especializada até 

meados da década de 70 do século XX, sendo edificados com duas finalidades: um asilo para 

aliviar a carga dos demais membros familiares que eram trabalhadores fecundos, tornando-se, 

por assim dizer, silenciadores sociais; e um espaço no qual os deficientes poderiam ser 

qualificados como membros produtivos.  

É pois no silêncio tácito das lucubrações sociais que, cada coisa, cada valor, cada 

indivíduo torna-se, a sua maneira, uma metamorfose que é vital para o entendimento dos 

movimentos e da imobilização das ideias de um tempo e desta inapetência do não-ver para o 

mundo visual, caracterizada aqui pelo retrato (pós-)iluminista da deficiência, que a vê como 

uma aflição individual, contida nos discursos científicos e médicos, em oposição a uma 

perspectiva humanista advinda de uma postura “caridosa” da sociedade.  

Logo, registra-se uma redescrição da maneira de encarar a deficiência visual e o 

mundo, pois ela que antes estava imbuída de grandes valores pedagógicos 

foi cedendo lugar a um racionalismo totalitário que, conduzido pelas mãos de 
Mefistófeles, como já́ previra Johann Wolfgang von Goethe no seu Fausto, 
culminaria com a acumulação do capital e a automatização do trabalho humano. De 
início libertária e transgressora, a razão esclarecida que conduzia foi, aos poucos, 
obnubilada pelo desejo de ordem social, de limpeza da sujeira revolucionária. Trata-
se aqui da inevitável dialética presente em todo processo revolucionário [...] 

Cabe lembrar que inúmeros personagens ao longo da história da 
humanidade foram movidos pelos ideais de ordem e limpeza: de Robespierre a Josef 
Stálin, passando por Adolf Hitler, entre muitos outros. Desse modo, a razão que 
libertou o homem do medo das sombras foi, ironicamente, a mesma que o levou a 
exterminar milhões de pessoas no decorrer dos últimos duzentos anos. O que não foi 
o nazi-fascismo, por exemplo, senão a recusa do não idêntico, ou pior, a eliminação 
do diferente, num infame processo de homogeneização do indivíduo. Do horror da 
guerra ao extermínio de milhares de pessoas nos campos de concentração, foi a 
razão, bem maior do homem civilizado, vilmente posta a serviço das indústrias de 
morte (MUNK, 2006, pp.14-15). 

 

Logo, a visão da deficiência visual que a princípio aparentava estar bifurcada em duas 

visões distintas — a emancipatória e humanista inaugurada por Diderot, e a do corpo anormal 

que destoa de um padrão fixado pela medicina — na realidade não passava de uma visão 
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única que foi lentamente estabelecida: a rejeição silenciada, na qual a figura do deficiente 

permanece pouco ou nada participante da sociedade, cuja a voz é sufocada, mesmo com sua 

infame assunção humanista; a leitura desta época remete a imagem de um corpo deficiente 

que escapa a normalidade, que metaforiza os males de um mundo carente de razão, um corpo-

limite que necessita de auxílio e proteção, cuja a racionalidade escapa aos modelos sociais e 

permanece incapaz de sobreviver ou expressar-se sozinho, que é improdutivo e carente de que 

a sociedade estenda sua mão iluminada sobre teu corpo de sombra. 

 

1.5. Dos sentidos do mundo: percepções contemporâneas   

O fim do século XIX e início do XX pode ser descrito como um momento marcante na 

transição do cego, bem como de outros deficientes, dentro da sociedade. As práticas e valores 

opressivos que permearam a sociedade por tantos séculos veem-se diluídas dentro da 

perspectiva lançada por Diderot e pelas exigência da economia capitalista que passa a 

enxergar esta parcela da população como uma espécie de recurso da qual pode dispor.  

No Brasil, assim como em outros lugares do mundo, começa-se, por exemplo, o 

desenvolvimento, expansão e consolidação do padrão de atendimento educacional à pessoa 

cega inaugurado séculos atrás com a fundação do Instituto Imperial dos Jovens Cegos e que 

estabelecia por objetivo educar pessoas cegas e prepará-las segundo sua capacidade 

individual, para o exercício de uma profissão liberal e desenvolvimento de suas habilidades. 

Surgem, assim, novas instituições em diversos pontos do território nacional que 

passam a constituir uma rede de “escolas especiais” e que, até o início do século XX, 

representam o único modelo de atendimento existente.  

Dentre estes novos centros educativos, destaca-se (em ordem cronológica): Instituto 

São Rafael em Belo Horizonte (MG) em 1926;  Instituto Padre Chico em São Paulo (SP) em 

1928; Instituto de Cegos da Bahia em Salvador (BA) em 1929; Instituto de Santa Luzia em 

Porto Alegre (RS) em 1941; Instituto de Cegos do Ceará em Fortaleza (CE) em 1943 e 

Instituto de Cegos Florisvaldo Vargas em Campo Grande (MS) em 1957. 

Enfatiza-se, também a iniciativas em âmbito mundial, como a da UNESCO, em 1950, 

ao promover uma conferência internacional para a unificação do sistema Braille, afim de 

estabelecer um sistema uniforme deste código para cada língua. 
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Este conjunto de inciativas teve por mérito, por exemplo, o fato de que, os relatos de 

cegos que sobreviviam unicamente da mendicância e da assistência prestada pelo Estado (ou 

outras instituições), começarem a ceder espaço para histórias de deficientes visuais que, ao se 

formarem nas instituições desenvolvidas, passam a buscar oportunidades profissionais, 

predominantemente em áreas que privilegiam a oralidade como as letras, a música e a 

docência (geralmente também em instituições especializas como aquelas em que se 

formaram); campos estes em que, historicamente, tem-se dado oportunidades a este 

indivíduos. 

Se no passado a experiência da cegueira era sinônimo de exclusão, inferioridade, 

marginalidade e miséria, na modernidade esta concepção ganha novos matizes devido as 

perspectivas libertadoras.  

Não é afirmar o fim do preconceito e dos estigmas da escuridão que ininterruptamente 

acompanharam, e acompanham, este mundo intangível aos olhos, mas a constatação de uma 

reforma, fruto de demandas sociais provenientes, sobretudo, das grandes guerras (figura 22). 

   
Figura 22 – À direita, uma fotografia datada de 1916 com sete soldados cegos e feridos, divididos em dois grupos — um de 
leitura e outro apreciando música —; a imagem faz parte de uma série de cartões postais que eram vendidos pela associação 

Les Amis des Soldats Aveugles (Amigos dos Soldados Cegos) para ajudar soldados franceses cegos durante a Primeira Guerra 
Mundial a aprender uma profissão. À esquerda, um cartaz italiano de 1918 onde se lê, “Pela Pátria meus olhos! Pela Paz 

vosso dinheiro!”. Ambas fazem parte do acervo da biblioteca de pesquisa do Perkins School for the Blind, Watertown, MA. 

Sob tal ótica, a segunda guerra talvez seja o episódio, do século XX, que forneceu o 

grande ponto de mutação para as mudanças das relações sociais frente a deficiência visual, 

cuja história passa a se fundir com a da própria deficiência, uma vez que este advento trouxe 

consigo a necessidade da reintegração de seus muitos mutilados ao mercado de trabalho, 

donde se verifica uma evolução na postura da sociedade frente as deficiências: existe a partir 

deste momento um movimento em prol da integração destes indivíduos na sociedade, o que 
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decorre especialmente, das organizações fundadas por estes eles e da publicação da 

Declaração dos Direitos Humanos.  

De fato, esta declaração representa um marco deverás significativo, uma vez que foi 

concebida para defender e promover ideais que pudessem ser comuns à todos os povos e 

todas as nações afim de exaltar o respeito e a importância dos direitos e liberdades, donde se 

estabelece que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, 

definindo, portanto o homem “sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição”, afinal todo “ser humano tem o direito de ser, em 

todos os lugares, reconhecido como pessoa”.25   

Contudo, o texto da Declaração Universal, não apresenta obrigatoriedade legal, 

embora tenha servido como base para dois tratados, posteriores, estes de caráter legislativo, 

que versam sobre os direitos humanos da ONU — o Tratado Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais —, além de 

ter influenciado diretamente a elaboração da constituição de diversos países, incluindo a 

brasileira, em 1988 — que estabelece uma carta de direitos precisa e detalhada incluindo uma 

ampla identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

fundamentados pelo princípio da “prevalência dos direitos humanos”, como previsto no artigo 

4°, inciso II.   

Salienta-se, porém, a existência de certas ressalvas26 na Constituição que outorgam 

direitos aos deficientes e que têm por objetivo igualar os díspares, ou seja, elas não pretendem 

assegurar privilégios, ou mesmo serem encaradas como ações caridosas, mas sim ofertar 

condições que garantam a estes cidadãos o direito de exercerem a sua cidadania.  

Na realidade, ao considerar-se as dificuldades não raras que este grupo encontra dentro 

da sociedade, o “desequilíbrio” que estas leis promovem não garante ainda uma plena 

igualdade a todos, em suma dentro da balança social, os deficientes ainda tem de lutar muito 

para que seus direitos possam ser reconhecidos. 

                                                
25 trechos extraídos de: ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos [on-line]. Paris: [s.n.], 1948. 
 
26 São eles: art. 7°, inciso XXXI (dos direitos sociais); art. 23, inciso II, art. 24°, inciso XIV (das competências 
da União); art. 37, inciso VIII (da administração pública); art. 203, incisos IV e V (da assistência social); art. 
208, inciso III (da educação); art. 227, §1º (inciso II) e §2º (da família, da criança, do adolescente e do idoso); 
art. 244 (das disposições constitucionais gerais). 
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De fato, é notória a revolução que pode ser observada durante as décadas de 60, 70 e 

80 do século XX, em termos de leis e programas de atendimento educacional e social que 

favoreceram a integração da pessoa visualmente limitada em diversos campos, seja na escola, 

no mercado de trabalho, ou em outros espaços.  

Desta maneira, procurando garantir o direito das pessoas com deficiência (visual ou 

não) surgem: a Declaração dos Direitos das pessoas Deficientes (ONU) em 1975; a Carta para 

a Década de 80 (ONU) em 1980; a Década das Nações Unidas para pessoa com deficiência 

entre 1983 e 1992; a Convenção de Direitos da Criança em 1988; a Conferência Mundial 

sobre Educação para todos (ONU) em 1990; as Normas sobre Equiparação de Oportunidades 

para Pessoas com Deficiência (ONU); a Declaração de Manágua em 1993; a Declaração de 

Salamanca em 1994; a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Descriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência e a Declaração de Washington em 

1999; as Declarações de Caracas e de Sapporo, e o Congresso Europeu de Pessoas com 

Deficiência, em 2002; o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência em 2003; o Ano 

Iberoamericano da Pessoa com Deficiência em 2004; entre outras iniciativas. 

Adverte-se que, antes da década de 90, todo este aparato legislativo, estava 

fundamentado sobre o modelo médico de deficiência que começou a se desenvolver e 

fortalecer ao longo do século XIX, no qual o indivíduo com comprometimentos visuais, ou 

alguma outra deficiência, deveria se adequar às exigências e necessidades da sociedade: ele é 

visto como um problema individualizado e não como parte da sociedade, constituindo-se, 

portanto, como uma espécie de fenômeno social.  

Tal perspectiva produz um discurso, que embora empregado de artifícios e benefícios 

políticos, torna-se também uma forma de construção de deficiência que permanece repleta de 

significações negativas, pois atrelava as pessoas com deficiência a uma identidade que 

repousa sobre ser parte de uma minoria, reforçando, novamente, uma espécie de limite entre o 

normal e o anormal, via incontestável da diferença que necessita ser integrada e não aceita 

como parte integrante do mundo social.  

Reconhece-se, entretanto, que esta mobilização abriu espaço nos meios de 

comunicação para a chamada era da inclusão, inaugurada em 1994 com a promulgação da 

Declaração de Salamanca, na qual a mobilização social exigia o fortalecimento e a ampliação 

dos direitos dos deficientes, movimento este que deveria estar acompanhado de uma 

indissociável conscientização social, sobre a necessidade de se adaptar e respeitar as 
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diferentes características individuais, para assim acolher e garantir os direitos de todos. (DIAS 

e FRANCO, 2005; GIL, 2005; PORTO, 2001) 

A Declaração de Salamanca é considerada um documento inovador devido a sua 

proposta de inserir a educação especial dentro da estrutura educacional, além de ter ampliado 

o conceito de necessidades educacionais especiais, ao incluir nesta categoria qualquer 

indivíduo que não se beneficiasse do aprendizado oferecido pela escola, independente do 

motivo. 

Desta maneira, a declaração promoveu uma plataforma que afirma que todas as 

crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam ter, reafirmando “o direito à educação de todos os indivíduos”, e 

notando “o envolvimento crescente dos governos, dos grupos de pressão, dos grupos 

comunitários e de pais, e, em particular, das organizações de pessoas com deficiência” 

(UNESCO, 1998, p.2).  

Sob tal perspectiva, a deficiência passa a ser vista como uma das muitas características 

que podem compor o ser humano — o único fato que nos torna iguais é que somos diferentes.  

A inclusão, então passa a ser encarada como um problema público que necessita de 

novas práticas educacionais e sociais, de uma cultura de pensamento que permita ampliar, 

aprimorar e consolidar as possibilidades de sucesso da inclusão da diferença como fator de 

ressignificação da realidade por meio da cidadania social. Ora, necessita-se, por conseguinte, 

de uma educação  

orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento e do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. 
A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz (Declaração Universal de 1948, Art. XXVI, 2.ª 
alínea). 

 

Apesar de toda esta discussão proposta pela inclusão, hodiernamente, ao utilizar-se o 

termo deficiência, refere-se, ainda, ao modelo médico, consagrado devido ao movimento 

integracionista que o atrelou as leis e legislações em todo o mundo.  

Historicamente, a primeira vez que em que se tem menção oficial a expressão pessoa 

deficiente é 9 de dezembro de 1975, no texto da Declaração dos Direitos da Pessoa 

Deficiente, em seu art. 1º, que define este termo ao referir-se a “a qualquer pessoa incapaz de 

assegurar por si mesmo, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 
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social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais”. 

No Brasil, a interpretação oficial deste conceito corresponde a de portadora de 

deficiência (vigente ainda hoje), que seria aquela que apresenta, em caráter permanente, perda 

ou anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere 

incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano.27  

Desta maneira, a deficiência é compreendida hoje, como uma ou mais alterações nas 

funções28 ou nas estruturas29 do corpo, de forma a configurar algum tipo de irregularidade, tal 

qual uma anomalia ou perda.  

Neste contexto, ao mencionar a deficiência visual, a partir de agora, neste estudo 

referir-se-á a um déficit qualquer na eficiência visual, capaz de reduzir/extinguir, a percepção 

sensorial de um indivíduo, o que abrange diversos graus de acuidade visual30, que comumente 

se dividem em dois grandes grupos: Cegueira e Baixa Visão (ou Visão Reduzida/Subnormal, 

estes últimos praticamente em desuso).  

No campo médico o termo deficiência, normalmente vem acompanhado das noções de 

incapacidade e desvantagem (que também pode ser denominada prejuízo, ou ainda, 

handicap).  

A incapacidade se refere a uma consequência direta da deficiência, ou seja, uma 

restrição para se desempenhar alguma função ou atividade, enquanto que a desvantagem 

constitui as limitações experimentadas pelo indivíduo: em outras palavras uma deficiência 

visual é caracterizada por uma perda de capacidades visuais que acarretará incapacidades, 

como por exemplo, não enxergar donde advém desvantagens que poderiam ser não ler ou 

perda da autonomia para se locomover. 

                                                
27 Conforme: art. I, 1, da Convenção nº 159, da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo 
Decreto nº 129, de 22/05/1991; art. I, 1, da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 3.956, de 8/10/2001; art. 
3º, II, da Portaria Interministerial nº 3, de 10/04/2001; e §5º da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora 
de Deficiência, aprovada pela Portaria nº 1.060, de 5/6/2002. 

28 Segundo a OMS (2004, p.13) as “funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos 
(incluindo as funções psicológicas)”. 
 
29 De acordo com a OMS (2004, p.13) as “estruturas do corpo são as partes anatômicas do corpo, tais como, 
órgãos, membros e seus componentes”. 
 
30 A clareza da visão denomina-se acuidade visual, e varia entre a visão perfeita e a sua perda total. 
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Outro ponto a se considerar é que existem diversos modos de se analisar ou mesmo 

classificar as alterações de estrutura/função que caracterizam uma deficiência que, por 

exemplo, pode ser permanente ou temporária.  

Neste sentido, uma pessoa que perde as funções visuais ao ser acometida por catarata e 

recupera tais faculdades após uma cirurgia terá uma deficiência dita temporária — ou seja, a 

deficiência não é algo estático. Cabe, portanto, discutir detalhadamente algumas destas 

possíveis maneiras de compreender a deficiência visual, bem como alguns aspectos 

relacionados a esta deficiência na atualidade. 

 

1.5.1. Concepção médica  

Tal concepção de cegueira e baixa visão é consolidada sobre aspectos oftalmológicos 

— campo visual e/ou acuidade visual — e oferece parâmetros para classificar os indivíduos 

deficientes, tomando por referência o grau de acuidade visual. Origina-se em 1981, a partir de 

uma reunião realizada pelo Grupo Consultivo do Programa da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sobre Prevenção da Cegueira, na qual surgiu a necessidade da adoção de uma 

classificação que pudesse ser adotada universalmente31.  

Dois anos, após esta reunião, surge a Classificação de Bertillon ou Lista Internacional 

de Causas de Morte que a cada dez anos era revista.  

Em 1948, adotou-se uma nova nomenclatura que pudesse expressar o real intento 

deste documento, deste modo surgiu a Classificação Internacional de Doenças (CID)32.  

Hoje em sua décima edição, a CID-10 (abreviatura da Classificação Internacional de 

Doenças, Décima Revisão) constitui um instrumento útil para as estatísticas de saúde que 

possibilita o monitoramento das diferentes causas de morbidade e de mortalidade de acordo 

com um modelo baseado na etiologia, anatomia e causas externas das lesões.  

                                                
31 Já em 1966 a OMS havia registrado 66 definições distintas sobre o conceito de cegueira, que eram utilizadas 
em diversos países, inclusive para fins estatísticos. Procurando simplificar o assunto, em 1972, o então grupo de 
estudos sobre a Prevenção da Cegueira da OMS, em 1972, recomendou “normas para a definição de cegueira e 
para uniformizar as anotações dos valores de acuidade visual com finalidades estatísticas”. (CONDE, 2009) 
 
32 A OMS fornece uma série de classificações internacionais: no que condiz aos estados de saúde (doenças, 
perturbações, lesões, etc.) estes estão classificados na CID que fornece uma estrutura de base etiológica; porém a 
funcionalidade e a incapacidade que são associados aos estados de saúde estão classificados na CIF que define 
os componentes da saúde e alguns componentes do bem-estar relacionados a ela (tais como educação e trabalho). 
Portanto, a CID-10 e a CIF são complementares: a informação sobre o diagnóstico acrescido da funcionalidade 
permite uma melhor caracterização do quadro de saúde de um indivíduo, ou mesmo de populações. (OMS, 2004) 
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A CID-10 classifica a cegueira e a visão subnormal como categoria H54, e abrange os 

diferentes níveis de comprometimento da visão, classificando-os conforme a tabela 1, na qual 

são apresentadas três tipos de “medições” para cada grau de perda da visão — as quais estão 

dispostas na seguinte ordem: metros, graus e pés. Lembre-se que elas indicam a amplitude do 

campo visual e que são equivalentes, ou seja, uma apenas é uma conversão da outra para 

outro um sistema métrico. 

Tabela 1 – Classificação da Perda de Visão: CID-10 OMS 

Classe  Grau de Perda 
Visual 

 Acuidade Visual com a melhor correção possível 

Máxima menor que Mínima igual ou maior que 

Baixa 

Visão 

 1 

 6/18 

3/10 (0,3) 

20/70 

6/60 

1/10 (0,1) 

20/200 

 2 

 6/60 

1/10 (0,1) 

20/200 

3/60 

1/20 (0,05) 

20/400 

Cegueira 

 3 

 3/60 

1/20 (0,05) 

20/400 

1/60 (conta os dedos a 1 m) 

1/50 (0,02) 

5/300 (20/1200) 

 4 

 1/60 (conta os dedos a 1 m) 

1/50 (0,02) 

5/300 

Percepção da luz 

 5  Não há percepção de luz Não há percepção de luz 

Fonte: CID-10 OMS  

Apesar de existir a conversão para pés e decimal, os oftalmologistas realizam muitos 

diagnósticos em metros, geralmente utilizando o que denomina-se diagrama de Snellen — um 

teste para visão que diagnostica a acuidade visual para longe. Segundo Farrell (2008, p. 26) 

este teste   

inclui letras, números ou figuras organizadas em fileiras de tamanho cada vez 
menor. No caso de serem usadas letras, cada fileira é desenhada para ser 
reconhecida a certa distância por uma pessoa de visão normal, por exemplo, a 60, 
36, 24, 18, 12, 9, 6 ou 5 metros. Se uma criança colocada a 6 metros do diagrama 
conseguir ler todas as letras até a fileira tipicamente lida a 6 metros, dizemos que sua 
visão é 6/6. Se ela só conseguir ler a fileira tipicamente lida a 18 metros 
(posicionada na mesma distância de 6 metros), sua acuidade visual é de 6/18. Se a 
criança não conseguir ler a linha que está no topo do diagrama (tipicamente legível a 
60 metros), a visão é inferior a 6/60, e o teste continua de uma distância mais curta. 
Se a criança conseguir ler a linha do topo a 3 metros de distância, é registrada a 
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acuidade de 3/60 e, se a criança só conseguir ler a 1 metro de distância, a acuidade 
visual é de 1/60.  

 

Sendo assim, a classificação da OMS ficaria assim: 6/6 a 6/18 representa visão 

normal; pior do 6/18, mas melhor ou igual a 3/60 representa visão reduzida; pior do que 3/60 

representa cegueira. Observe, também, que através do relato de Farrell as frações 

apresentadas anteriormente na tab. 1, passam a ganhar significado e sentido. 

Farrell (2008), em outro trecho, refere-se a existência de uma série de outros testes 

para a visão, além do diagrama de Snellen, e que tem por objetivo diagnosticar outros 

aspectos da visão que não a acuidade visual para longe, como visão para perto, o campo de 

visão, a percepção de cores e a sensibilidade ao contraste.  

Oferece-se a seguir uma descrição, segundo o mesmo autor (op. cit, p.28), de alguns 

destes testes que avaliam estes diferentes aspectos visuais: 

A acuidade visual para perto (importante para trabalharmos como ler e 
escrever) pode ser avaliada por um teste de “impressão de N”, envolvendo 
impressões de diferentes tamanhos. Cada tamanho de impressão recebe um número 
N, de modo que quanto maior o número N, maior o tamanho da impressão. O menor 
tamanho é N5. Para o teste, o tamanho da impressão é registrado juntamente com a 
distância em centímetros da qual ele é lido: por exemplo, N6 a 25 centímetros. 
Alternativas para crianças pequenas incluem testes que utilizam figuras graduadas 
por tamanho. Crianças com deficiência visual podem usar tamanhos de impressão 
muito grandes. 

O campo de visão é a área que a pessoa enxerga de todas as partes do olho 
quando está diretamente para frente. Qualquer defeito no campo visual é mapeado 
em um gráfico circular que representa o campo de visão em cada olho. 

Um teste de percepção de cor bastante conhecido é o Ishirara Test, que 
compreende placas com pontos coloridos, entre alguns dos quais há números ou 
símbolos. Uma pessoa com visão normal para cores consegue distinguir os símbolos 
ou números, enquanto alguém com perda de visão para cores não conseguirá 
distingui-los ou os interpretará incorretamente. 

Problemas de sensibilidade ao contraste são indicados por uma resposta 
deficiente a frequências médias e baixas em um teste de sensibilidade ao contraste. 
Uma criança com tais dificuldades será incapaz de ler facilmente, a menos que a 
iluminação seja boa e a impressão seja muito escura contra um fundo branco. 

 

Observa-se que, estes testes são importantes na caracterização de indivíduos com 

baixa visão, visto que esta alteração da capacidade funcional da visão pode derivar de 

inúmeros fatores, tais como a redução do campo visual e/ou alterações de sensibilidade aos 

contrastes. A perda da função visual pode ser em nível severo, moderado ou leve, podendo ser 

influenciada também por fatores ambientais inadequados. 
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1.5.2. A funcionalidade segundo a prática e o desempenho 

Estudos conduzidos por Barraga (2001) e Bishop (2004) denotam que a capacidade de 

ver não é inata, assim como a eficiência visual não depende inteiramente da acuidade visual. 

O estímulo da visão (ou o que restou dela) pode conduzir a um melhor uso da mesma: tudo 

depende do tipo dos estímulos que o sujeito irá receber ao longo de seu processo de 

constituição. 

Considerando pois o funcionamento visual, ou seja, a maneira como o sujeito utiliza a 

visão em seu cotidiano, sobretudo no que alude as questões de ensino e aprendizagem, é que 

se fundamenta aquilo que denominar-se-á concepção escolar de deficiência visual. 

Nesta acepção, cego é aquele que apresenta perda total da visão, ou mesmo preserva 

algum resíduo visual, em tal grau que careça de uma codificação tátil, como o Braille, o 

principal veículo de comunicação nos processos de escrita e leitura, bem como outros 

recursos nos seus processos de ensino e aprendizagem, tais como: materiais em relevo, 

objetos concretos, texturas diferentes, etc.  

Ou seja, sob este ponto de vista, cego é o indivíduo que não se vale da visão para 

adquirir conhecimentos, mesmo que utilize a percepção de luz no processo de orientação e 

mobilidade, enquanto que aquele que é dito baixa visão (ou visão subnormal) trata-se do 

indivíduo que, mesmo apresentando limitações na visão, é capaz de utilizá-la 

predominantemente no processo de ensino-aprendizagem, apesar de não dispensar o uso de 

recursos didáticos — contrastes de cores ou materiais, letras ampliadas, entre outros — e 

equipamentos especiais — auxílios ópticos, iluminação especial, etc.   

Farrell (2008, p.28), afirma que um professor de deficientes visuais, desde que bem 

qualificado, deve ser capaz de avaliar o funcionamento visual de um educando, “o que 

envolve consultar a criança e outras pessoas que a conhecem. A avaliação investiga forças e 

fraquezas na maneira de utilizar a visão, levando em conta o desenvolvimento cognitivo e 

social”.  

Farrell (2008) aponta a existência de testes que analisam a funcionalidade visual e que, 

podem ser empregados na avaliação educacional, contudo os testes apresentados são 

britânicos e, infelizmente, não conseguiu-se, ao longo deste estudo, localizar a existência de 
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algo no Brasil que fosse equivalente aos testes apresentados por Farrell e que estivesse 

disponível a todos os educadores. Acompanhe uma descrição destes testes33:  

O Look and Think Checklist (Chapman et al., 1989) é uma avaliação 
referenciada em critérios que permite ao professor avaliar uma amostra de 
habilidades perceptuais e cognitivas em crianças de 5 a 11 anos. Suas 18 subescalas 
avaliam: discriminação e identificação de objetos bidimensionais e tridimensionais, 
habilidades de coordenação olho-mão e capacidade de diferenciação de cores. Seu 
objetivo é ajudar o professor a descobrir o que a criança é capaz de fazer em sala de 
aula, para que possa planejar tarefas que estimulem habilidades como perscrutar, 
discriminar e comparar. 

O British Ability Scales (Elliot, 2005) tem 23 subescalas, algumas das quais 
são consideradas adequadas para uso com crianças cegas ou com visão reduzida, 
como por exemplo, os subtestes de semelhanças, definição de palavras e lembrança 
de dígitos, que são apresentados oralmente e requerem uma resposta oral. Uma 
versão tátil do subteste de velocidade de informação foi desenvolvida e padronizada 
com uma população cega (Hull e Mason, 1993). 

O Neale Analysis of Reading Ability (Braille Version) avalia a velocidade, 
exatidão e compreensão da leitura, enquanto formas paralelas permitem retestagem. 
Ele foi padronizado para uso com crianças cegas (Greaney et al., 1994). 

O Vision for Doing (Aitken e Buultjensbjetos, 1992) avalia a visão funcional 
de crianças com deficiência visual e incapacidades múltiplas. Além de avaliar, ele 
indica como as crianças podem ser ajudadas a desenvolver e usar a visão funcional 
para aumentar seu entendimento de aspectos do ambiente físico e social, como 
objetos e acontecimentos. 

 

Por fim, é importante dizer que esta definição origina-se da reunião realizada em 1992 

em Bangcoc (Tailândia), pela OMS e pelo Conselho Internacional para Educação de Pessoas 

com Deficiência Visual (ICEVI), na qual foi sugerida uma nova avaliação clínico-funcional 

sobre a deficiência visual, tendo em vista que o desempenho visual é mais um processo 

funcional do que uma simples expressão numérica da acuidade visual. Esta nova avaliação 

também previa propiciar a participação daqueles que com baixa visão nos diferentes 

programas de educação e reabilitação.  

 
1.5.3. 1q + 1o + 1c + 1pq: quando, onde, como e porque 

Outra maneira de se pensar a deficiência visual é referente ao momento em se deu o 

quadro. Sob tal ótica identifica-se dois grupos: congênitos e com deficiência adquirida.  

O primeiro grupo é composto por indivíduos que apresentam a deficiência no 

momento do nascimento, ou em período imediato — os primeiro doze meses de vida. O 

segundo, constitui-se por aqueles que adquiriram o comprometimento visual após os doze 

                                                
33 FARREL, Michael.  Deficiências sensoriais e incapacidades físicas: guia do professor; tradução Maria 
Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2008, p.29. 
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meses de idade, ou seja, isto pode ocorrer em qualquer outra etapa da vida, seja na infância, 

adolescência ou na idade adulta. 

Várias são condições e síndromes que podem originar, ou mesmo conduzir, a 

deficiência visual.  

Durante o período congênito, quase sempre, as causas desta deficiência estão 

relacionadas a: 

! Infecções durante a gravidez — rubéola, sífilis e AIDS, por exemplo — e a não 

realização de cuidados pré-natais.  

! Gestação precoce, desnutrição da gestante, uso de drogas em geral, além da 

ocorrência de um parto prematuro, o qual pode levar, por exemplo, a 

retinopatia do prematuro;  

! Doenças hereditárias, como glaucoma congênito hereditário; 

! Problemas decorrentes do pós-parto, tais como a atrofia óptica; 

Por outro lado, após este período a deficiência visual é adquirida, geralmente, em 

situações que envolvem traumas oculares, como aqueles decorrentes de acidentes domésticos 

ou de trabalho.  

Algumas doenças hereditárias, ou não, podem levar ao desenvolvimento de algum tipo 

de deficiência visual, como por exemplo, catarata, glaucoma, degeneração macular, 

descolamento de retina, diabetes, tumores em estruturas próximas do cérebro ou perturbações 

do sistema nervoso, como a esclerose múltipla que pode danificar o nervo óptico.  

De acordo com Farrell (2008, p.26) entre “os tipos de deficiência visual estão os erros 

refrativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo) [...] que geralmente são simples e 

corrigidos por óculos ou lentes de contato”. Adverte-se, entretanto que um indivíduo “tem 

deficiência visual somente quando a visão, corrigida da melhor forma possível, está 

significativamente fora do intervalo normal de visão para perto e para longe (visão clara e 

nítida)”. 

 

1.5.4. Da realidade escolar 

O espaço educacional sinaliza para todos os envolvidos, pais, professores, alunos e 

tantos outros envolvidos, uma cultura rica em expressões e dotada de uma identidade. Ao 

mapear o percurso do deficiente visual, ao longo deste estudo, em sua luta por tal 
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oportunidade pode-se constatar a existência de um imaginário em torno da educação que lhe 

confere uma posição privilegiada, uma vez que, a partir do movimento inclusivo, ela passa a 

ser compreendida  

tanto [como] um direito humano em si mesmo, como um meio indispensável para 
realizar outros direitos, constituindo-se em um processo amplo que ocorre na 
sociedade. A educação ganha maior importância quando direcionada ao pleno 
desenvolvimento humano e às suas potencialidades e a elevação da auto-estima dos 
grupos socialmente excluídos, de modo a efetivar a cidadania plena para a 
construção de conhecimentos, no desenvolvimento de valores, crenças e atitudes em 
favor dos direitos humanos, na defesa do meio ambiente, dos outros seres vivos e da 
justiça social (BRASIL, 2003a, p.10). 

 

Portanto, segundo esta corrente de pensamento que a Educação Inclusiva representa, o 

processo de inclusão demanda de uma mudança na estrutura social para que seja possível 

respeitar e valorizar todos os alunos ao atender aos seus interesses e necessidades durante seu 

processo de formação.  

Sendo assim, atualmente, procura-se promover a estabilização e o fortalecimento do 

princípio da inclusão, contundo esta demanda encontra-se em meio a um conflito estabelecido 

entre: a eliminação da segregação e a inclusão de todos estes alunos na rede regular de ensino 

de maneira a atender satisfatoriamente às suas necessidades — emocionais, físicas e 

educacionais.  

Tal desordem decorre da atual configuração do atendimento educacional especializado 

aos deficientes visuais, visto que hoje, no Brasil, ela pode ocorrer em Escolas Especiais,  

capacitadas para oferecê-lo com a qualidade necessária, mas fruto do modelo antigo iniciado 

na França durante o século XVIII, ou na rede regular de ensino, postura defendida pela 

crescente política inclusiva das últimas décadas, e que estabelece por meio de uma série de 

recursos e auxílios que visam possibilitar o pleno desenvolvimento escolar dos indivíduos 

visualmente limitados.  

Desta maneira, além das Escolas Especiais, este atendimento também é ofertado 

através das Classes Especiais que se apresentam como a modalidade tradicional utilizada no 

ensino regular para o atendimento de alunos deficientes visuais e, que sob certos aspectos, 

pode ser compreendida a como uma realidade diferenciada do restante da escola. 

Entretanto, conforme previsto em lei (art.9 da res. nº 2, de 11 de setembro de 2001 da 

LDB) estas classes estão com os dias contados, visto que as instituições escolares estão 

promovendo, paulatinamente, sua desativação, ao compreender que desta forma estão 
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proporcionando condições e subsídios para que a inclusão se dê em um momento mais 

adequado, onde estes alunos possam realmente se beneficiar dela.  

Como alternativa, tem-se oferecido medidas que buscam aliar o atendimento escolar 

oferecido nas Classes Comuns (ou regulares) com auxílios específicos que ficam a cargo das 

Salas de Recursos34 (SAP’s), do Ensino Itinerante35 e dos Centros de Apoio Pedagógico36 

(CAP’s).  

Mas desfazer a rede de Escolas Especiais e coagir a rede de ensino a se adaptar as 

pressas para receber este público, sem que esta não esteja preparada para tal, não é a resposta 

— o novo deve aprender com o velho e não esquecê-lo, além de estar preparado para cuidar 

dele visto que ele foi seu suporte durante os primeiros anos.   

Ora, isto significa pensar uma nova concepção a respeito do que é escola e quais os 

seus objetivos; contudo fica cada vez mais claro que sem o auxilio da Educação Especial 

como um suporte, a implementação da Educação Inclusiva, está condenada ao fracasso. Além 

do mais, conforme Gil (2005, p. 25) aponta, o estabelecimento de parcerias é essencial para a 

implementação da inclusão, dado que  

uma das características mais interessantes da Educação Inclusiva é que ela deve 
envolver também as famílias e a comunidade. Isso significa que a Escola Inclusiva 
poderá beneficiar-se com parcerias com universidades, organizações não 
governamentais, escolas SENAI, APAEs, centros de reabilitação, entidades de 
pessoas com deficiência, associações de bairro, associações comerciais locais etc. 
Essa rede de parceiros, que inclui a participação da família, será fundamental para a 
escola conseguir os recursos humanos e materiais de que precisa para oferecer a 
melhor educação para todos os seus alunos.  

                                                
34 Neste atendimento há um professor especializado que procura auxiliar e complementar o atendimento 
educacional realizado nas classes comuns. Além disso, tal atendimento pode ser realizado individualmente ou 
em pequenos grupos, para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes em horário 
diferente daquele em que frequentam a classe comum. Esse serviço se realiza em escola que deve possuir salas 
específicas e dotadas de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais 
diferenciadas dos educandos em questão e pode estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não 
existe esse tipo de atendimento. 
 
35 Este programa é indicado quando o número de alunos a serem atendidos, em qualquer das escolas ou região, 
não justifica a criação de uma sala de recursos e cujas necessidades específicas dos educandos podem ser 
atendidas através dos esforços conjugados do professor de classe regular e do ensino itinerante, bem como da 
própria família. Neste tipo de atendimento, o professor atende o aluno na escola em que este se encontra 
matriculado obedecendo a um planejamento elaborado de forma a satisfazer às necessidades individuais de cada 
aluno e do pessoal da escola. 
 
36 O objetivo deste tipo de assessoria é garantir acesso ao conteúdo programático desenvolvido na escola de 
ensino regular, assim como acesso a literatura, à pesquisa e à cultura por meio da utilização de equipamentos da 
moderna tecnologia e da impressão do livro em Braille. Além disso, presta-se orientação a pais e professores das 
escolas onde os alunos estão matriculados, organiza-se programas e cursos para formação continuada e de 
capacitação dos professores especializados da rede, colocando à disposição dos mesmos bibliografia atualizada, 
materiais de apoio e equipamentos para uso deles e de seus alunos. 
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1.5.5. As impurezas da luz e da sombra: um retrato cultural  

Certamente, há uma realidade circunscrita a deficiência visual que escapa aos registros 

dos documentos legais examinados até o momento, mas que sobrevive retratada pelas mãos e 

pela criatividade de artistas que, de modo geral, expressam as múltiplas identidades presentes 

em uma cultura enquanto expressão de sua própria perspectiva repleta de glórias, quedas, 

esperanças e tristezas.  

Afinal, toda construção social traz um pouco dos padrões simbólicos com o qual o ser 

humano se coliga em determinado momento histórico, cultura e/ou sociedade, isso porque 

estas construções remontam a lembranças nunca perdidas na memória, das quais emerge uma 

deficiência visual vívida de cor, cheiro, gosto, som e vibrante ao toque, mas que revela sua 

fragilidade psicológica, sua resiliência, sua incapacidade, seus obstáculos e infortúnios.  

Esta produções artístico-literárias desmontam/criam estereótipos ao traçar quais são as 

imagens, metáforas e representações que circulam em torno desta condição de limitação a 

qual o ser humano está submetido, elas aparentam proferir acontecimentos de luz e sombras, 

de lugares iluminados no fundo do ser, de trevas que espraiam-se vacilantes na narrativa dos 

dias. 

Assim sendo, os registros que se encontram a partir do séculos XX são um misto de 

estereótipos coletivos vigentes na sociedade desde a antiguidade e que se estende, em suas 

diferentes tonalidades, até os ecos do movimento ideológico que luta pela inclusão: são um 

conjunto de representações iconográficas que materializam posturas perante a deficiência 

visual, sinais que identificam e estabelecem uma leitura de uma condição social desfavorecida 

que paulatinamente busca por compreensão. 

Mais do que isso, ao realizar um exame das pinturas, esculturas, fotografias e tantas 

outras representações artísticas que se edificam em torno do tema da cegueira, nota-se a 

conexão dessas obras com uma perspectiva na qual impera a ausência de uma função do 

corpo e cuja a natureza reside em traços físicos que habitam nos olhos, que tantas vezes não 

são mais que um mero detalhe, um traço do ser que passa a residir na impossibilidade de 

existir e na sua abstração, ou mesmo, em resquícios do corpo que surgem deste não-ser. 

Especificamente, são, por assim dizer, sopros artísticos deste corpo debilitado: 

! o título da obra ao aluir, direta ou vagamente, à cegueira e suas limitações;  

! a presença de um olhar vago e perdido, ou mesmo ausente pelo uso de vendas, 

óculos escuros, pela falta dos olhos, pelo uso de próteses, entre outros; 
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! os olhos: fechados aguardando a cura ou presos à suas limitações, mas abertos 

após a cura; podem ser fisicamente esbranquiçados, feridos, disformes ou 

somente órbitas vazias;  

! as posturas indicativas assumidas pelo corpo: aponta-se, exibi-se, ou toca-se os 

olhos; a cabeça ereta é acompanhada por membros tateantes que se estendem 

diante do corpo mapeando o terreno, varrendo o ar ou em sinal de 

súplica/mendicância; 

! os elementos que compõem uma extensão do ser: um cajado (ou bengala, ou 

vara); um auxiliar que lhe guia (normalmente uma criança ou um cachorro); 

um instrumento musical que lhe garante sustento; um objeto para o público 

colocar moedas (pode ser uma tigela ou um chapéu, por exemplo). 

Estes traços passam a incorporar a cegueira na arte e constituem um conjunto de 

recursos (ou pistas) ofertados ao expectador que as contempla (ver figura 23). Eles são uma 

herança medieval, visto que foram estes artistas, tantos anos antes, que desenvolveram a 

maior parte deste referenciais, tão atuais, e que auxiliam, ainda hoje, o público a compreender 

a história retratada pela arte, ainda mais, quando tal narrativa lhe é alheia.  

           
Figura 23 – A direita Blind (2002?), de R. Lees e a esquerda Healing Man Born Blind (1950), E. Edy-Legrand.; ambas 

releituras modernas de imagens medievais do cegos, sendo a segunda uma imagem do cotidiano e a primeira um dos muitos 
representações da cura do cego por Cristo. Destaque para os aspectos que demarcam o cego e os tristonhos tons escuros. 

Destaca-se, especialmente no que se refere à pintura, que a cegueira permanece 

associada a uma contemplação das misérias, das ameaças e da incapacidade humana. Essa 

limitação aparece como autoimagem das contradições do homem, da pobreza, do claustro e 

das aflições oprimidas ou sofridas reinterpretando as ideias que se sustam no tempo frente ao 

massacre da modernidade e sua violência cotidiana, bem como dialoga com os horrores 

vivenciados ao longo das duas grandes guerras.  

Sob certos aspectos, a cegueira e a deficiência visual contemplam uma imagem que 

denuncia a vida de milhões de pessoas ignoradas e que suportam o frio e melancólico  azul 
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das penúrias a que são submetidos, como se pode observar em algumas das obras de Pablo 

Picasso entre 1901 e 1905: 

                   
Figura 24 – Da esquerda para a direita: The Blind Man’s Meal (1903) e The Old Guitarist (1903-04), por P. Picasso.  

Relatos históricos apontam que no período em que Picasso elaborou estas obras, seu 

pai estava perdendo a visão por causas desconhecidas, contudo não se sabe o porquê da 

escolha da cegueira como título e tema das obras, nem o qual era o seu real intento, restam 

somente conjecturas: estes fulanos sem nome, apenas reconhecidos por sua cegueira 

desprovida de olhos (e talvez de alma) indicam uma casca exterior que tenta, possivelmente, 

sobreviver se apegando a algo (o sustento no alimento, no primeiro quadro, ou no trabalho, no 

segundo), ao mesmo tempo, padecem de uma tristeza interior que se revela nos melancólicos 

tons azuis. 

Esta análise em torno das produções artísticas não literárias pode, ainda, ser expandida 

para os retratos ofertados pelo cinema e que conferem novos matizes de cores para o 

entendimento da cegueira, o que se vê, por exemplo, em filmes e documentários como Luzes 

da Cidade, Perfume de Mulher, Janelas da alma, Vermelho como o Céu, Eu não quero voltar 

sozinho e Hoje eu quero voltar sozinho. 

Os dois primeiros trazem a tona os aspectos trágicos da deficiência relacionando-a a 

impotência, a ignorância, a um fantasma cuja presença repentina traz uma atmosfera de 

incerteza, de solidão e  comprometimento. 

Em Luzes da Cidade (1931), de Chaplin, o vagabundo Carlitos conhece e se apaixona 

por uma florista cega e faz de tudo para ajudá-la a conseguir dinheiro para que não seja 

despejada e possa realizar uma cirurgia que lhe permitiria voltar a ver.  
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A moça cega, a princípio pobre, simboliza, assim como o vagabundo, a esperança dos 

personagens que são socialmente excluídos e vítima de preconceitos, uma humanidade 

conquistada da pobreza que não é manchada pela ambição do capitalismo.  

Contudo, ao recuperar a visão, a ex-cega torna-se dona de uma floricultura, passado a 

ter seus olhos abertos aos males do mundo, tanto que ao ver Carlitos sendo humilhado por 

dois garotos, a moça ri da situação. Em seguida, após um comentário irônico, ela lhe oferece 

uma flor e uma moeda, de início recusadas; entretanto, ao pegar a mão do vagabundo, para 

entregar a esmola, ela o reconhece pelo toque.  

O filme termina com Carlitos perguntando: “Você pode ver agora?” seguida da 

resposta da moça: “Sim, eu posso ver agora” — um final incerto mas que expressa a cegueira 

como um símbolo para a ignorância humana que encontra cura perante a solidariedade, mas 

que ao mesmo tempo condena o ser a diferentes tipos de miséria. 

Já em Perfume de Mulher (1992) narra-se a história de Frank Slade um militar que 

após um acidente fica cego, e passa a acreditar que não tem vida, pois está na escuridão, sina 

que equivaleria a da morte, levando-o a se preparar para um último final de semana em Nova 

York, no qual pretende visitar sua família, comer em bons restaurantes, dormir com uma bela 

mulher e, depois de tudo, cometer suicídio.  

A cegueira do personagem carrega o despertar de uma nova visão, de sentidos que vão 

sendo descobertos neste fim de semana e de onde surge um universo em que não enxergar 

significa perceber o mundo de uma outra maneira. Esta postura de otimismo e aprendizado 

que surge no final dos dois filmes é o ponto de partida para Vermelho como o Céu (2006), no 

qual o garoto Mirco ao perder a visão, nos idos de 1970, acaba sendo enviado para uma escola 

especial e descobre uma nova maneira de se reconhecer e de explorar o universo que lhe 

rodeia, uma chance de intensificação total das vozes e linguagens do mundo conduzindo a 

formação de um eu diferenciado e que contraria as expectativas de que a diferença limita e 

impede o viver. 

Todavia, é o texto literário que, mesmo diante desta avalanche imagética e midiática 

que hoje é o cinema, preserva um olhar que expõem um horizonte de sentimentos e 

experiências sem fim ao trazer relatos inscritos em vidas e culturas diversas, os quais 

reverberam constantemente em outras mídias, como o teatro e o próprio cinema.  

Autores como Aldous Huxley, James Joyce, Jorge Luis Borges, João Cabral de Melo 

Neto e Graciliano Ramos emprestam sua vida e obras para compor uma dimensão enigmática 
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e hermética da cegueira da qual brotam narrativas transmutadas em poemas, contos, ensaios e 

romances que conferem um aspecto original a maneira como o cego vê e é visto. 

Suas vidas preenchem vastidões abandonadas que permitem escapar as utopias 

sonhadas e similarmente metaforizar sua própria realidade experimentada, na qual 

enquadram-se, mesmo que com um certo lirismo, as profundezas do abismo deste novo 

mundo desconhecido que revira a existência, situando-a entre a fatalidade e a reinvenção. 

Estes autores, aprisionados diante de sentenças médicas, optam por trajetos diferentes, 

uma vez que sua caminhada individual retém muito de sua essência, de suas fixações, do seu 

súbito ser que se estilhaça diante das incertezas. 

Aldous Huxley, famoso por Admirável Mundo Novo (1932), conviveu desde seus 17 

anos (e durante boa parte da sua vida) com as dificuldades impostas pelas limitações visuais, 

chegando a passar 18 meses totalmente cego.  

Impulsos cegos, desejos e medos inconscientes parecem guiar a história de Admirável 

Mundo Novo, na qual o autor retrata uma sociedade estratificada que busca biologicamente 

eliminar as diferenças; ele retrata o ser humano de forma tão limitada face a este “cego 

inimigo biológico da liberdade [...] aliado com forças muitíssimo poderosas, geradas 

precisamente pelos progressos efetuados no campo da tecnologia” (HUXLEY, 2001, p.632), 

um possível reflexo da sua condição visualmente incapacitada e de um sentimento de 

constante necessidade de reenquadramento em uma realidade para o qual não foi feito ou que 

se vê excluído, fato abordado com mais detalhes em A Arte de Ver (1942), onde ele relata sua 

experiência de não ver, bem como a busca por métodos alternativos para seu tratamento. 

O escritor irlandês James Joyce, por sua vez, apresenta outro tipo de relação com as 

doenças oculares, visto que um exame de sua vida revela que desde os 6 anos Joyce já lidava 

com as adversidades decorrentes de seu quadro, fruto de um glaucoma agravado anos depois 

por uma provável sífilis, das quais derivaram, ao longo de sua vida, uma série de outras 

complicações, levando-o a submeter-se a algumas cirurgias, sem que jamais conseguisse 

recuperar plenamente a visão. (BIRMINGHAM, 2014) 

A elaboração de suas obras Ulisses (1922) e Finnegans Wake (1939) é paralela a esta 

degeneração e exigem do autor inventividade para que possam ser finalizadas — de fato para 

revisar os textos do primeiro livro ele teve de usar lupas, lentes de aumento e textos 

ampliados, já o segundo foi totalmente ditado, atitude similar a adotada pelo escritor inglês 

Milton séculos antes e que ressuscita, por assim dizer, a tradição oral de Homero. 
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Ulisses pode ser entendido como um intricado simbolismo de sua perda visual 

progressiva, no qual se pode ver diversas referências históricas, literárias e autobiográficas 

por meio da leitura de um dia da vida do personagem Leopold Bloom em sua jornada pela 

cidade de Dublin, uma espécie de releitura moderna da Odisseia de Homero. O romance 

assim é o uma espécie de encontro de dois autores cegos no tempo, os quais retratam, a seu 

modo, o mundo que visualizam e percebem, buscando padrões, contando histórias e 

explorando possibilidades — “Eu vejo, diz o homem cego” (JOYCE, 2010, p.1411). 

As referências explícitas de Joyce para os temas de cegueira e miopia (figurativas ou 

não) em Ulisses, aparecem em sob outra vestimenta em Finnegans Wake, obra prima do 

autor.  

A narrativa desenvolvida nessa obra desvencilha a literatura do fenômeno ocular da 

leitura pura e simples, ela remete a uma experiência sensorial intangível a visão, mas que fala 

através de uma aura musical/auditiva/sinestésica devido à presença de trocadilhos, jogos de 

palavras, citações, neologismos e referências multilinguísticas que beiram o limite da 

incompreensibilidade, mas que simboliza uma totalidade inclusiva cujo discurso reconhece e 

sobrevive da diferença, da transcendentalidade do espaço dos sentidos e percepções “com 

seus olhos plenamormorejantes” (JOYCE, 2000, pp.21-22). 

Este livro é da natureza dos enigmas, um mundo alógico, inconsciente e invisível ao 

olhar tradicional que permite gerar novos sentidos e, ao mesmo tempo, permanece oculto ao 

exterior; ele necessita ser apreendido e compreendido, exige um novo tipo de leitura que não 

aquela socialmente vigente e universalmente genérica, mas que seja subjetiva, intransferível e 

irredutível.  

Em síntese, ele pode ser visto, como um consistente retrato interior da cegueira em sua 

totalidade que revitaliza a fronteira do questionamento e do entendimento deste arquétipo de 

realidade desprovida do visual, mas vívido em seus muitos acordes de uma linguagem única 

povoada de palavras-trovão irreconhecíveis quando afastadas da claridade deste novo olhar, 

bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoo

hoohoordenenthurnuk!: a “palavra (Word) não é suficientemente forte para organizar o 

confuso mundo finniciano (world). No logocosmo, luz e trevas se interpenetram 

indissoluvelmente. O discurso, que se quer esclarecedor, obscurece”37. 

                                                
37 SCHULER, D. Notas de leitura ao capítulo 7 de Finnicius Revém. In: JOYCE, J. Finnegans Wake / 
Finnicius Revém 3. (D. Schüler, Trad.). São Paulo, Ateliê Editorial, 2001, p.249. 
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Por outro lado, Borges (2011, p.198), escritor argentino, vale-se de sua cegueira 

pessoal para descrever uma reflexão sobre o estar cego perante, a qual, o “mundo do cego não 

é a noite que as pessoas supõem”, contrapondo os versos de Shakespeare, já referidos neste 

estudo, que aprisionam o olhar do cego a escuridão. 

A mensagem do autor confere a cegueira um aspecto gradual que remete à maneira 

como eles se conheceram. Ela surge como uma lenta despedida do mundo das aparências, das 

alegorias e das imagens, “uma insistente névoa [que] apagou as linhas de sua mão” e 

“despovoou de estrelas” a noite (BORGES, 1999, p.177), trazendo o horror do desconhecido, 

mas que aos poucos ensina uma nova maneira de ver, de agir, de conceber o olhar. 

Ela surge como companheira da mitologia e da memória ao reavivar todas as imagens 

que não envelhecem, “os antepassados distantes”, um espaço de onde fluem vantagens e dons, 

um tipo de antídoto ao espelho e a ditadura do mundo da imagem que possibilita o nascimento 

de novos potenciais referenciais que podem se originar nos mais variados sentidos, mas que 

para Borges encontram vida no oral/auditivo, aspecto que marcará sua escrita e delineará sua 

poesia. 

Nasce assim um mundo ditado, de caráter simbólico, fortemente amparado em 

aspectos compensatórios e libertários, que articula seu conhecimento a sua vivencia 

transformando a cegueira em um fragmento existencial, um “centro de uma indefinida neblina 

luminosa [... ,] rodeado de luz, mas sem formas. [...] um processo de toda [...] vida” diante do 

qual o poeta, tal como o cego,  pode ver na escuridão (BUARQUE, 1993, faixa 2; D’ÁVILA, 

1985). 

 Ora a cegueira não é “uma infelicidade total, não devemos vê-la de maneira patética. 

Devemos vê-la como um modo de vida: ela é um dos estilos de vida do homens” (BORGES, 

2011, pp.203-205). 

Entretanto, no caso do brasileiro João Cabral, a cegueira não é vista de maneira tão 

otimista, tanto que o faz abandonar a profissão. Talvez esta postura tão adversa de seus 

predecessores se dê pela forma como se deu o fato: um erro médico em 1993; afinal como o 

Borges confidencia em entrevista, ele nunca se desesperou por conta da cegueira pois “foi um 

processo lento, não houve um momento patético. Mas se uma pessoa perde a vista de repente, 

pode, inclusive, pensar em suicídio”. (D’ÁVILA, 1985) 

Sua cegueira é privação, depressão, incompreensão, pavor primordial ao acordar cego 

após uma cirurgia no intestino. Exposto sob uma luz fortíssima o poeta vê-se privado para 
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sempre das imagens e de seu grande prazer ler e escrever. Sua poesia, como relata em Pedem-

me um Poema (1998), publicado uma ano antes de sua morte, prescinde e vive da visão, 

motivo que o levou a se considerar um ex-poeta: “poema é coisa que se faz vendo, / [...] Um 

poema se faz se vendo, / um poema se faz para a vista, / como fazer o poema ditado / sem vê-

lo na folha inscrita? / [...] Poema é coisa de ver / é coisa sobre um espaço/ [...] como não se 

ouve um quadrado” (MELO NETO, 1998). 

A cegueira como pesadelo recorrente, na qual a escuridão da noite devora a luz do dia 

deixando um mundo de penumbras desfocadas, também se deixa revelar na literatura de 

Graciliano Ramos, tomando vida em Infância (1945) e ressoando tacitamente por toda a sua 

obra originado um autor de vidas secas e amarguradas que descrevem um universo de 

conflitos e expõem a natureza humana em seu corpo mais angustiante.  

A literatura, para Graciliano, tem a qualidade de um refúgio do mundo que lhe sufoca 

no qual ele pode desabafar os traumas sofridos, os vexames, humilhações e agressões da 

memória; uma alternativa encontrada em meio as privações de suas angústias para interagir 

com o mundo em um tom de “romance”.  

Esta expressão singular do autor se revela memorialística em algumas obras, tal como 

em Infância, na qual ilustra-se um autorretrato de sua juventude, preenchida de episódios 

incríveis, mas ao mesmo tempo dolorosos, como seus  

dias de cegueira periódica [... onde as] lembranças multiplicavam-se, exageravam-
se.[...] Os ouvidos excitados na cegueira fixavam-me na imaginação [...]. Os meus 
olhos piscos divagavam, buscando andorinhas no céu ou tropeçando na leitura.  

Mas tornavam a inutilizar-se, a esconder-se lacrimosos e supurante, sob o 
pano escuro (RAMOS, 2009,  pp.216-224). 

 

Tudo é narrado em um tom cadenciado que, pouco a pouco, arquiteta um mundo 

acanhado que habita uma realidade onírica onde cada imagem e relato oculta o próprio autor.  

As descrições arrebatam as marcas deixadas pela privação visual, decorrente de uma 

oftalmia38 que o “perseguiu na meninice”, afastando-o e atrasando-o da escola, fragmentando 

seu mundo, deixando-o desamparado e prostrado ante, até mesmo, os próprios pais: “Sem 

dúvida o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância. E a gente da casa se 

impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois 

apelidos: bezerro-encourado e cabra-cega” (RAMOS, 2009, p.204). 

                                                
38 Inflamação no globo ocular que pode atingir a conjuntiva (membrana que reveste internamente as pálpebras). 
No livro não há uso de medicação; tratavam-na com clara de ovo batida, um resquício do Renascimento. 
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Contudo seu destino como escritor parece carregar além das dores, aprendizados 

advindos da escuridão, pois foi nela que percebeu “o valor enorme das palavras [...], todos os 

sons adquiriam sentido [..., as] dores esmoeciam [...] ouvindo as cantigas de minha mãe, duas 

cantigas desafinadas que a divertiam na fazenda” (RAMOS, 2009, pp.208-210). 

Logo, o caminho que a vida cega segue depende do ser humano: pode ser o da 

perseverança, da liberdade e da beleza que se desprende das antigas certezas e busca novos 

caminhos, novos significados, novas imagens, porém, quando extraviado pela esmagadora 

trilha da perda, a vida se empedernece ante às céticas muralhas da apatia, da indignação, da 

miséria e do massacre da humanidade agora disforme.  

Esta perda exige mais do que conhecimentos e inteligência, ela carece de afeição e 

candura, virtudes sem as quais resta a violência do inutilizado. 

São vidas-histórias que encontram outras derivações nas obras de outros autores que 

mesmo não vivenciando na carne a deficiência visual e a/ou a cegueira, valem-se dela 

enquanto assunto ou metáfora. A lista de nomes e obras é extensa, e conta por exemplo com: 

José Saramago, Guimarães Rosa, Clarisse Lispector (cuja a obra é prefácio da introdução 

deste estudo), Cecília Meireles, Umberto Eco (que se inspira em Jorge Luis Borges para 

construir um personagem cego em O Nome da Rosa), Stan Lee e Bill Everett, Pablo Neruda, 

Nelson Rodrigues (cuja filha Daniela nasceu cega), Itálo Calvino, Neil Gaiman, Moacyr 

Scliar, entre outros. 

Dentre estes autores merece destaque o nome do escritor José Saramago, 

especialmente no que diz respeito as muitas citações da obra Ensaio sobre a Cegueira que 

confere a esta “patologia’ uma dimensão nunca antes vista: a de epidemia. 

O olhar oferecido pelo escritor revela que este acometimento dos sentidos é 

inexplicável, assim como a nova ordem que impõem a vida das pessoas, exigindo uma lucidez 

dos sentidos, cada vez mais ausente diante da modernidade.  

A cegueira de Saramago é branca, desnegando séculos de escuridão em favor de 

Borges, mas ainda sim um pacto dolorosamente silencioso que cresce e traz consigo toda a 

constelação de misérias humanas que irradiam sob a sociedade do espetáculo e da imagem 

levando-a a falência dos sentidos.  

“Num movimento rápido, o que estava à vista desapareceu atrás dos punhos fechados 

do homem, como se ele ainda quisesse reter no interior do cérebro a última imagem recolhida, 
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[...]. Estou cego, estou cego, repetia com desespero enquanto [...] as lágrimas, rompendo, 

tonaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos” (SARAMAGO, 2008a, p.12).  

Assim é a cegueira de Saramago, ela volve olhares e transpõem a lucidez do mundo 

por meio da narrativa de seus personagens que são um caleidoscópio da deficiência visual em 

sua privação míope da nitidez, de sua busca por uma fuga do mundo branco através das lentes 

dos óculos escuros, das distorções concretas do olhar estrábico, do mundo que some perante a 

insanidade branca do descomedimento da razão, cuja luz ofusca toda a imensidão de 

contrastes que edificam a realidade perante os olhos. 

A cegueira porta, assim, a mensagem de reveladora da insanidade social, aliando-se 

(ou tornando-se) a lucidez, conforme constata-se, ao se observar em Ensaio sobre a Lucidez, 

livro de Saramago que da sequência ao Ensaio sobre a Cegueira, que este estado de 

consciência ofusca o homem, rouba-lhe suas conquistas e o despoja de seus bens, resignando-

o, assim, a insustentável fragilidade de uma existência limitada; ela é, pois, um voto em 

branco e, portanto, “uma manifestação de cegueira tão destrutiva como a outra [a cegueira 

branca] [... que] poderia ser usado como uma manifestação de lucidez por parte de quem o 

usou” (SARAMAGO, 2008b, p.172). 

Nesta perspectivas as narrativas, em seus mais variados formatos, integram a 

deficiência visual e a cegueira como um elemento reflexivo em seus contextos, seja como 

referencia aos mitos do passado, parte uma política inclusiva ou um alívio para os dramas 

pessoais ou, ainda, uma intricada metáfora para o estado de privação do homem. 

O gênero dos quadrinhos (Comics), por exemplo, abraça a temática e por volta da 

década de 40 do sec. XX cria enredos e personagens que passam a ser parte integrante da luta 

pela garantia e ampliação dos direitos civis. De fato, esta, apesar ser considerada por muitos 

como um subgênero literário, destaca-se o retratar as polemicas ligadas aos oprimidos — o 

papel da mulher na sociedade, falar sobre o negro, homossexuais, deficientes, entre outros —

justamente por retratar o dia a dia do mundo contemporâneo. 

Um dos mais famosos super-heróis cegos é o Demolidor (Daredevil, no original, ou 

seja, Demônio Desafiador), criado em 1964 pelo roteirista Stan Lee e pelo desenhista Bill 

Everett, este super-herói surgiu nas páginas dos HQ’s em 1964, porém ele segue a linha 

inaugurada por outros heróis cegos que o precederam durante década de 40, como Black Bat e 

Dr. Meia-Noite, na qual a deficiência era compensada pela ampliação dos outros sentidos, o 

que lhes conferiam as habilidades necessárias para ser um herói.  
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O personagem é uma convergência interessante de fatores ligados a história do cego, 

visto que se apresenta tal qual contingência entre o profano e religioso.  

Matt Murdock, a identidade secreta do herói, possui grande influência religiosa da 

fé/religião católica, a qual desde a Idade Média tem um relacionamento “assistencial” para 

com as pessoas cegas, bem como prega valores como bondade, caridade e “amar ao próximo 

como a si mesmo” valores éticos e morais essências para a constituição do estereótipo do 

herói; todavia suas ações de altruísmo/justiça ocorrem sobre o manto de um demônio visível 

no traje do herói e que faz referência ao imaginário cristão medieval do Diabo como o 

responsável por punir os maus, bem como uma exteriorização de seus demônios interiores:  

       
Figura 25 – O Demolidor; arte de Javier Rodríguez, 2013. Um retrato do herói e do homem, assim como sua fé em uma força 

maior, na humanidade e/ou no futuro, como pode-se constatar em suas falas nos quadros acima: “Minha mãe teria as 
respostas [...] Eu devolvi a visão a cinco milhões de pessoas [...] Eu salvei meu filho.” [grifos no original] 

Ao mesmo tempo Murdock é fruto de um ambiente público deturpado e corrupto que 

tenta combater tanto como super-herói quanto exercendo sua profissão de advogado — 

reforçando o conceito inaugurado pelos romanos de que a justiça é cega — e que passa a 

mensagem de que os deficientes, apesar de suas dificuldades físicas e sociais, são capazes de 

exercer diversas atividades, e até mesmo, como nos quadrinhos, salvar e proteger o mundo. 

Outro autor que também conviveu com este mundo dos quadrinhos, apesar de também  

ter escrito livros, foi Neil Gaiman cuja visão oferta uma ótica sob a qual a cegueira e os olhos 

assumem metáforas curiosas, sobretudo nas obras Coraline (2002), na qual ele ressuscita a 

perspectiva de Da Vinci dos olhos como espelhos da alma, e Sandman (1989) na qual ele 

explora, assim como os gregos tacitamente o fizeram, o destino cego. 
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Na novela Coraline, aborda-se a história da menina cujo nome da título a obra e que 

acaba de se mudar com seus pais para uma nova casa. Contudo, sentindo-se rejeitada e isolada 

pelos pais que só se dedicam ao trabalho, assim como pela falta de amigos, durante uma 

exploração pela sua casa ela acaba por encontrar um mundo paralelo habitado por Outros pais 

que de início são mais interessantes, divertidos e atenciosos que os verdadeiros, mas que com 

o tempo revelam-se perigosos, sobretudo no desejo da Outra mãe de costurar botões no lugar 

dos olhos da menina para que, assim, pudesse se apoderar e consumir a alma da menina — 

“Ela levará sua vida, tudo o que você é, tudo o que lhe é caro e não deixará nada a não ser 

neblina e névoa. Levará sua alegria. E, um dia, você vai acordar e seu coração e sua alma 

terão partido” (GAIMAN, 2003, p.87).  

Coraline evidencia a insatisfação enquanto forma de cegueira, pois limita a percepção 

do que é sensato e necessário. O imagético dos olhos traduz uma projeção do ser no espaço 

concreto e na fantasia como uma poesia dimensional convidativa a essência daquele que vive, 

um profundo espelho que revela a alma e, desta forma, quem não vê, mesmo tendo olhos, está 

fadado ao nada, ao vazio e a perdição das brumas do esquecimento, suscitando uma releitura 

das palavras do Padre Antônio Viera em seus Sermões. 

Em contra medida, na coleção de HQs Sandman, Gaiman elabora um enredo que lhe 

permite abordar temas universais como o sonho, a eternidade, a morte, a loucura, a descida ao 

inferno, o amor, o ambíguo, o encarceramento, a essência — o que eleva os quadrinhos ao 

status de gênero literário fantástico e lhe rende diversos prêmios.  

 
Figura 26 – Os sete Perpétuos; arte de Tomás Mafud, 2012. 
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A história se desenrola entorno dos Perpétuos (Endless no original, representados  na 

figura 26), sete irmãos que são forças capitais vivificadas (semelhantes a ideias que tomam 

forma e carne), sendo identificados como: Destino, Desejo, Delírio, Destruição, Desespero, 

Desencarnação (ou Morte) e Devaneio (ou Sonho, Morpheus, Lorde Moldador, Oneiros, 

Sandman, dentre vários nomes). 

Como o próprio nome da série sugere, o personagem principal da história é o Sonho, 

contudo a discussão aqui proposta há de considerar outro perpétuo: O Destino (figura 27), o 

mais velho destes conceitos primordiais. 

 

Figura 27 – O Destino, personagem da série Sandman; arte por  Frank Quitely [et al..]. Lê-se na figura, iniciando do canto 
esquerdo superior, na figura monocromática e depois passado para a colorida: “Destino é o mais velho dos Perpétuos. No 

princípio havia a Palavra, e ela foi escrita, à mão na primeira página de seu livro, antes mesmo de ser pronunciada. Para os 
olhos mortais, Destino é, também, o mais alto dos Perpétuos. Alguns creem que ele seja cego, enquanto outros, talvez mais 
sabiamente, alegam que ele tenha viajado além da cegueira e que, na verdade, não possa ver nada, exceto enxergar os finos 
traçados espirais das galáxias no vazio, observando os intricados padrões da vida em sua jornada através do tempo. Destino 
cheira a bibliotecas empoeiradas à noite. Ele não deixa pegadas. Ele não projeta sombra. [...] Uma página vira. O Destino 

continua a caminhar. Ele esta segurando um livro. Dentro do livro está o universo” 

O Destino é um homem cego, que veste um túnica, normalmente cinza ou marrom, 

que traz acorrentado em seu pulso o livro da vida, no qual esta anotado toda a existência 

passada, presente e futura. Devido ao estilo de escrita de autor que lida constantemente com 

contrastes e limitações ao definir algo, especula-se que cada perpétuo represente/domine 

também o conceito que lhe é oposto, o que no caso do Destino seria a Liberdade. 
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Sobre este aspecto, é fundamental ressaltar que este personagem, ao contrário das 

demais figuras místicas, fantasiosas ou míticas, relacionadas ao destino, como por exemplo as 

Moiras, as Parcas, Hecatae, entre outras, não age como divindade de justiça, vingança e/ou 

equilíbrio; sua postura não impõem julgamentos, ela é livre o que ao mesmo tempo lhe limita, 

pois é incapaz de decidir ou ver seu próprio caminho.  

Assim, o destino e a liberdade são indissociáveis, o que confere a cegueira um aspecto 

dual ao existir entre os limites destes dois conceitos.  

Neste sentido, pode-se pensar que o personagem de Gaiman é significado por sua 

condição visualmente limitada, na medida em que esta oferece uma metáfora a sua condição 

de liberto do mundo das aparências e do controlável, pois ele, o perpétuo Destino, nunca está 

desvelado perante os olhos humanos, ele é um habitante de universo de névoa e fragmentação, 

de incerteza tremulante que limita a vida pulsante com a qual coexiste, por permanecer 

incompreensível e intangível perante a conjectura do futuro; ele é, pois, um caminho 

imprevisível que nasce de um escuro do mundo que só é percebido pelo seu toque sutil. Ele é 

moldável no tempo assim como a cegueira é, e tem sido em toda sua imperfeição divina: logo 

o Destino habita na cegueira do ser, da mesma forma que a cegueira é uma espécie de destino. 

 

1.6. Epílogo com o tempo: aquilo que significo   

A história é povoada de vidas com seus fatos cotidianos, que divertem, padecem, 

entretém, mas sobretudo que permitem estabelecer relações e dar sentido ao mundo que nos 

cerca, bem como significar aquilo que muitas vezes é incógnito: há desta forma uma biografia 

da cegueira e da deficiência visual que se tece na medida em que se redimensiona os 

caminhos percorridos por estes personagens, tão singulares, ao longo do tempo, uma espécie 

de tradução daquilo que os olhos cegos evocam frente aos limites impostos pela sociedade, 

cultura e/ou história. 

O gênero de investigação/narrativa aqui empregado, e que modestamente, busca 

delinear alguns dos aspectos possíveis de se evidenciar na, assim dita, biografia da limitação 

visual, opera com uma diversidade de aspectos desta figura — suas perspectivas enquanto 

sujeito, sua intimidade, subjetividade e singularidade; sua relação com os outros, com o eu e 

com o mundo enquanto ator social, caracterizada em expressões, sutilezas e particularidades; 

e seu processo de formação pessoal e profissional.  
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Assim, nessa performance memorialística, a narrativa reconstrói um mundo invisível, 

intangível num determinado tempo e lugar, um tipo de identidade que se manifesta “como um 

processo em permanente movimento de construção/desconstrução, criando espaços dialógicos 

e interagindo na trama discursiva sem paralisá-la” (BERND, 2003, p.18), no qual circulam 

tradições longínquas e recentes, constituindo um percurso identitário em meio as reflexões do 

universo cultural.  

História traçada entre conquistas e poderes, relações de desmando, do poder do mais 

forte, da opulência, da subserviência, da miséria, dos costumes e tradições, de valores e 

normas de comportamento, de espaços geográficos, enfim de uma essência implícita na 

coletividade do mundo humano e de suas memórias.  

Desta forma a identidade do não-ver é construída, ao longo do tempo, mobilizando 

tanto elementos conscientes quanto inconscientes, permanecendo imbuída, simultaneamente, 

de um sentimento de vir a ser e das imagens estratificadas pelo tempo: um conto ancestral que 

resguarda o potencial de permanecer imutável ou de se transformar, dependendo somente da 

forma pelo qual é visto pelos outros; uma vida que se deixa banhar pela realidade.  

De fato, a cegueira se move entorno de um real que, conforme apresenta Bourdieu 

(1996, pp.185-190), 

é descontinuo, formado de elementos justapostos sem razão, todos eles únicos e 
tanto mais difíceis de serem apreendidos porque surgem de modo incessantemente 
imprevisto, fora de propósito, aleatório [...] que equivale a dizer que não podemos 
compreender uma trajetória [...] sem que tenhamos previamente construído os 
estados sucessivos do campo [...] e, logo, o conjunto das relações objetivas que 
unificaram o agente considerado — pelo menos em certo número de estados 
pertinentes — ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e 
confrontados com o mesmo espaço dos possíveis. 

 

A cegueira é então uma exibição sem fim, dessa nebulosidade produzida ao longo da 

história desse “mundo fluido, [aonde] comprometer-se com uma única identidade para toda a 

vida, ou até menos do que a vida toda, mas por um longo tempo [...], é um negócio arriscado. 

As identidades são para usar e exibir, para armazenar e manter” (BAUMAN, 2005a, p.96), 

para estruturar a própria existência de um corpo-significado cego. 

Importa ressaltar que o agente considerado, ou seja, a deficiência visual, nutrir-se-á de 

tudo aquilo que o campo, no qual esteja imerso, for capaz de lhe oferecer, contudo, à medida 

que se alarga o horizonte da concepção, as identidades se dissolvem, e permitem 
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modificações nos habitus, evento que repercute tanto no capital cultural39, quanto hexis 

corporal40, deste indivíduo conceitual. 

A cegueira, assim, instaura uma ideologia do ser/ver que se perde no espaço, sem 

profundidade nem limites, que procede com calma impassível, dotada de uma leveza que 

contraria a solidez tradicional dos “dramas”, ela é dotada de uma incerteza latente, fluída, 

predisposta a alterar-se de acordo com as restrições culturais que atuam sobre sua existência, 

mas quando liberta deste recipiente apertado, prossegue “mudando de forma sob a influência 

até mesmo das menores forças” (BAUMAN, 2005a p.57). 

Ela é um líquido da mudança sociocultural que possibilita identificar, de maneira 

diligente, as forças ambientais de luta e opressão presentes em dado momento histórico, uma 

vez que, ao desvelar estes mecanismos, tal qual apontado por Bourdieu (2012, p.735), que  

tornam a vida dolorosa e, até mesmo, impossível de se viver [...] por mais cético que 
se possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, não se pode considerar 
nulo o efeito que ela possa exercer quando permite, ao menos àqueles que sofrem, 
descobrir a possibilidade de imputar seu sofrimento a causas sociais [...]. 

 

Dessa maneira, a diferença, caracterizada de forma latente nas diversas mudanças que 

se evidenciaram com a deficiência visual, assim como com os diversos termos a ela 

associados ao longo do tempo, apresenta-se como um fator essencial para a compreensão das 

diferentes dinâmicas sociais e como elas “se representam na vida real, no decurso das 

múltiplas dramatizações, onde se defrontam os papéis reais e imaginários, as projeções 

utópicas e as construções arbitrárias” (HALBWACHS, 1990, p.15). 

Reflexões, estas, que possibilitam entrever o quanto ficção e realidade constituem, 

isomorficamente, parte do universo descrito pela convergência entre luz e trevas, o visível e o 

invisível; enfim o corpo sócio-histórico e cultural da deficiência visual em todo seu lirismo 

poético de encanto e medos.  

Esse deslizar entre territórios é o que permite a cegueira seu corpo líquido oscilante 

entre a fluidez da vida e solidez do tempo e cuja forma se desdobra afim de libertar sua 

natureza imanente que se precipita na passagem das certezas luminosas para uma incerteza 

que assombra vidas e ideologias, sobrecarregada de sentidos capazes de metaforizar o lado 

                                                
39 Conceito desenvolvido por Bourdieu e que se refere às formas de conhecimento cultural, competências ou 
disposições, um código internalizado, desigualmente distribuído e fiador dos ganhos de distinção. 
 
40 Formulação criada por Bourdieu que trata de uma dimensão que possibilita a internalização das consequências 
das práticas sociais e de sua exteriorização através do modo de falar, andar, gesticular e olhar dos agentes sociais. 
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obscuro da existência, mas, que ao mesmo tempo, está apta a desmanchar-se em luz e mudar 

de rumo vidas e histórias, constituindo, portanto, mais do que uma limitação física, mas um 

arcabouço de costumes e valores que “hoje pode-se esticar para além de qualquer limite e 

acomodar tudo aquilo que um dia se almejou vivenciar apenas na plenitude do tempo” 

(BAUMAN, 2005c, p.15), uma rede de fios invisíveis de uma memória de todas as coisas e 

forças que atravessam o ser levando-o a perceber outras formas/cartografias de existência, um 

milagre de paisagens invisíveis que habitam a perpétua escuridão luminosa. 
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Capítulo 2 
Entre mundos: a matemática enquanto 
poesia do (ir)real 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Não fui, na infância, como os outros 

e nunca vi como outros viam [...] 

Assim [...] na alva 

da tormentosa vida, ergueu-se, 

no bem, no mal, de cada abismo, 

a encadear-me, o meu mistério. 

Edgar Allan Poe, Só 
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A biografia/identidade da cegueira é constituída a partir de uma catedral de olhares 

esboçada sócio-culturalmente em uma espécie de prece autogeradora, cujos desejos, sonhos e 

reflexões caminham pelo limiar da (i)materialidade do corpo-cego, uma fronteira que se 

interpõem entre os segredos velados ao mundo interno da limitação visual e as miragens 

móveis de universos intangíveis.  

Desta presença cega que flutua no espaço-tempo, emanam características, tal como 

raios luminosos entre misteriosas brumas que permitem uma tentativa de decifrar suas formas 

esguias e fluídas que reverberam na leitura deste ser que é a cegueira, revelando os limiares e 

a essência que transportam/permeiam este conceito através dos séculos.  

Penetrar essa imagem/memória desvela ante os olhos uma névoa de questões 

convidativas ao mergulho nesse espaço ilimitado, sem cor, amorfo, adimensional, adormecido 

perante a lógica visual, mas desperto frente a renuncia do sentido da visão.  

A perspectiva que se projeta desta estrutura nebulosa de questionamentos produz 

dúvidas quanto a natureza e as leis que alimentam esse corpo-cego, projetando, assim, 

paisagens dignas de investigações, como por exemplo a delineada pelo eco da narrativa de 

Diderot (1979, pp.42-45), já mencionada, mas que novamente evidencia-se: 

o cego de nascença percebe as coisas de uma forma muito mais abstrata que nós; 

[...] nas questões de pura especulação, está talvez menos sujeito a enganar-se; [...] 

pois a abstração consiste apenas em separar pelo pensamento as qualidades sensíveis 

dos corpos, [...] e a questão torna-se puramente matemática [grifos meus] 

 

Palavras estas que estabelecem uma postura/atitude suscetível a organizar um diálogo 

entre a cegueira e a matemática, o qual emerge rasurado, efemeramente, em meio a fluidez 

dos contornos esboçados por ambos os personagens — deficiência e ciência — que se 

interpenetram através das linhas incertas do mundo invisual, abstrato e conceitual, 

organizando, pois uma maneira singular de ler o mundo; um destino do olhar para além do 

corpo dos sentidos que se distância do universo concreto e se precipita sob uma realidade 

dissoluta nas muitas maneiras diferentes de ouvir e perceber sons, cores, formas e espaços, 

donde nascem visões e percepções capazes de promover uma cisão entre as fronteiras reais e 

conceituais, incluindo a voz daqueles despertos para a existência de realidades imaginadas e 

sentidas. 
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Neste sentido, salienta-se que não se pretende expressar a matemática como uma 

manifestação de cegueira, mas sim pensar o sentido que esta ciência adquire na elaboração 

das ideias daqueles destinados à cegueira física/legal, na medida em que este campo do 

conhecimento é uma espécie de arte elegante dotada de cientificidade, linguagem e regras 

próprias, aprimoradas ao longo de séculos, afim de expressar, conceitualmente, hipóteses 

concebidas e que não necessitam pertencer, ou mesmo estabelecer relações com a realidade 

palpável/visível: a matemática existe em proporção a criatividade humana e pode transitar 

entre os diversos movimentos que partem e regressam dos limites do imaginável, sonhando, 

recontando ou construindo universos, leis, regras, signos e abstrações. 

Devlin (2000, p.3), assim como parte da comunidade de matemáticos, compreende 

que a matemática, como hoje se encontra estabelecida, evoluiu de processos simples presentes 

no cotidiano das pessoas, como contar e medir que se sofisticaram perante o estabelecimento 

de ordem, estrutura e relações adequados a descrever, logicamente ou a partir de fórmulas e 

cálculos, seus objetos de estudo, significando-a, assim, enquanto “ciência dos padrões” e 

descrevendo a ação do matemático análoga a de um examinador de 

“padrões” abstratos — padrões numéricos, padrões de forma, padrões de 
movimento, padrões de comportamento, padrões de votação em uma população, 
padrões de chances repetição de um evento, e assim por diante. Esses padrões 
podem ser reais ou imaginários, visuais ou mentais, estáticos ou dinâmicos, 
qualitativos ou quantitativos, puramente utilitários ou de pouco mais de interesse de 
lazer. Eles podem surgir a partir do mundo que nos rodeia, desde as profundezas do 
espaço e do tempo, ou a partir do funcionamento interno da mente humana. 
Diferentes tipos de padrões podem dar origem a diferentes ramos da matemática. 
Por exemplo: 

! Aritmética e teoria dos números estudam padrões de números e contagem. 
! Geometria estuda padrões de forma. 
! Cálculo nos permite lidar com padrões de movimento. 
! Lógica estuda padrões de raciocínio. 
! A Teoria da Probabilidade lida com padrões de chance. 
! Topologia estuda os padrões de proximidade e posição. 

 

Tal aspecto confere à ciência matemática um caráter universal, tal qual uma 

linguagem passível de compartilhamento por todos os seres humanos independentemente de 

cultura, etnia e/ou qualquer outro fator distintivo, dado que, por intermédio dela, almeja-se 

traduzir o pensamento humano em seus diversos matizes, desde atividades simples do dia a 

dia, como mensurar quantidades, cozinhar ou controlar contas bancárias, até conceitos mais 

complexos, como interpretar o DNA, descrever movimentos, formas e ideias abstratas, 

entender o movimento dos planetas e tratar/diagnosticar doenças — a matemática é capaz de 

unir acadêmicos e trabalhadores, artistas e cientistas, homens comuns e gênios, cegos e 

videntes. 
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Entretanto, diferentes pontos de vista são debatidos por pesquisadores e estudiosos que 

têm considerado a matemática, enquanto ciência, dotada de múltiplas expressões: ela é a 

ciência rigorosa [...] dedutiva, sistemática [..., mas quando] em criação apresenta-se [também] 

como uma ciência indutiva, experimental” (POLYA, 2003, p.13). 

Todavia ao conceber que a matemática estabelece conexões entre seus conteúdos, a 

cultura e a realidade sócio-histórica, vê-se a possibilidade de divisar a lógica inerente às 

relações, modos de agir e pensar condizentes a determinadas transformações sociais e 

identidades de grupos enraizadas no tempo.  

Ou seja, ao perceber a matemática enquanto expressão do desenvolvimento humano, 

da cultura e do pensamento, ela passa a ser uma parte do patrimônio cultural da humanidade 

e, portanto, passível de influências provenientes dos contextos humanos — gênero/orientação, 

religião, etnia, aspectos físico/culturais/econômicos, entre outros — donde surgem expressões 

singulares capazes de decodificar a realidade, bem como de fazer matemática, afinal “não 

existe uma escultura, uma pintura, uma matemática, uma física, mas muitas, cada qual, na sua 

essência mais profunda, diferente das outras, limitada em duração e autossuficiência [...] com 

seu tipo especial de crescimento e declínio41”. [minha tradução; grifos no original]  

Nesta perspectiva há, por assim dizer, uma matemática multifacetada; uma espécie de 

composição caleidoscópica que evoca a intersecção entre a antropologia cultural e a 

matemática — com seus modelos e conhecimentos institucionalizados — para interpretar 

práticas e situações diversas na quais grupos aplicam a matemática para interpretar o mundo, 

ao que se denomina Etnomatemática.  

Segundo a acepção de D’Ambrosio (1997, p.27), este termo se destina a designar um 

campo do conhecimento que busca compreender a maneira como indivíduos  

e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e 
desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos teóricos e, 
associados a esses, técnicas, habilidades (teorias, techné, ticas) para explicar, 
entender, conhecer, aprender (matema), para saber e fazer como resposta a 
necessidades de sobrevivência e de transcendência, em ambientes naturais, sociais, e 
culturais (etnos) os mais diversos. [grifos no original] 

 

                                                
41 SPENGLER, O. The Decline of the West. Volume I: Form and Actuality [on-line]. (C. F. Atkinson, Trad. E 
Notas). London: George Allen & Unwin LTD, 1918, p.21. Disponível em: < https://openlibrary.org/books/ 
OL7108951M/The_decline_of_the_West >. Acesso em: 02/08/2014.  
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Desta maneira, ao reconhecer este tipo de estudo, no tocante à cegueira, pode-se 

averiguar, conforme suscitado por Diderot, em que medida os destinos da matemática e da 

cegueira se cruzam. 

Aliás, ao se considerar o conhecimento matemático como uma construção social, as 

vozes silenciadas das minorias outrora esquecidas sob a sombra de uma matemática 

subordinada aos desejos do domínio acadêmico, com seu conjunto de axiomas e teoremas, 

emergem e, este conhecimento, transfigura-se em um aliado para a compreensão do mundo 

social, dos processos de inclusão/exclusão e da percepção do constante movimento de 

conexão entre as peculiaridades da vida e do conhecimento; aspectos presentes, por exemplo, 

ao se questionar se há ligações entre o pensamento matemático e a cegueira, visto que ambos 

convivem com uma abstração do mundo, afinal “há noções matemáticas das pessoas que a 

história escrita escondeu, congelou, ou roubou” (FRANKENSTEIN, 1997, p.8). 

Argumenta-se, assim, que a cegueira é um recurso, um caminho, que permite 

abordagens multiculturais da matemática, seja academicamente, em sala de aula ou em 

situações cotidianas, uma vez que dentro da lógica intrínseca a etnomatemática, cada 

indivíduo é considerado como tendo uma história e práticas socioculturais únicas que podem 

ser compartilhadas e enriquecidas por meio deste intercâmbio cultural entre o visível e o 

invisível; nesta perspectiva, a etnomatemática não é um substituto da ciência matemática 

sistematiza e formalizada que permeia o mundo acadêmico, mas uma forma de reflexão, uma 

maneira de conhecer, que investiga a manifestação de padrões de discurso associados a 

conhecimentos que se pode classificar como matemáticos. 

Nesta percepção, a matemática, lida e oferta uma maneira de entender o mundo não 

visível, as coisas e as pessoas, afinal  

“o pensamento ou uma abstração matemática pode atingir a subjetividade 
imensurável da matéria sem imagem. A história por ser coextensiva só pode ser 
pensada; a imaginação é o limite geométrico que prende os acontecimentos a uma 
visão onde as movimentações são circulares ou retilíneas. É preciso então 
desarticular a geometria ótica que temos do mundo e pensar inclusive, naquilo 
que não pode ser imaginado. Ou seja, o que está fora do nosso campo de visão 
euclidiano. É preciso pensar o inimaginável, pois qualquer mudança é conectiva, 
tem tendência coextensiva e segue todas as direções possíveis dentro de uma 
intensidade. [grifos meus] (MAGALHÃES,1993, p.34). 

 

A matemática urde, portanto, fatos, experiências e significações, relacionando-os, 

mesmo que involuntariamente, ao contexto sociopolítico e cultural de seus conteúdos/sujeitos, 

a sua estrutura interna e lógica sistêmica. Essa trama enlaça, em sua narrativa silenciosa, uma 
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rememoração tácita do espaço-tempo que engloba aspectos de ordem pessoal dos sujeitos 

envolvidos que somente vem a luz quando se examina os fenômenos cronológicos associados 

às descobertas e avanços do campo. 

A natureza autobiográfica desta etnoinvestigação subjacente a narrativa científica da 

matemática (re)significa o vivido, desvelando sob seu olhar se, de fato, existe algum 

vestígio/legado típico de grupos dotados de um caráter identitário, tal qual uma herança 

cultural cega que permeia o fazer matemático e a construção de ideias, conceitos, axiomas, 

demonstrações e teoremas. 

Esse movimento oportuniza o desenvolvimento de hipóteses relacionadas à 

averiguação de indícios que integram ambos os temas — cegueira e matemática — 

observando, assim, aspectos relevantes à própria matemática, ao seu currículo escolar e à 

literatura subjacente, afim de caracterizar quais são as qualidades deste conhecimento, 

intrínseco a estes sujeitos, para esboçar, desta maneira, possíveis analogias com a identidade 

cega ilustrada ao longo do primeiro capítulo, bem como procurar vestígios de interação entre 

estes dois campos42, na vida e produção de matemáticos (ou não) cegos. 

Ademais, este processo de vasculhar a interseção/encontro de dois campos em busca 

de uma narrativa cega da matemática, ou matemática da cegueira, promove uma reflexão 

transcendental, tal qual a mediação de um espelho que destrói a dialética matemática-cegueira 

e, simultaneamente a fragmenta, mescla e projeta sob ângulos intermináveis, imprevisíveis, 

desiguais e dilacerantes, um prelúdio ao labirinto da (in)visualidade no qual este novo sujeito 

vagueia em busca de sua imagem, de seu mundo, de suas epifanias. 

O enredo desta trama cultural da matemática que relaciona o que se vê, quem se vê e 

como se vê cunha uma percepção que traduz um novo contexto da cegueira advindo de 

maneira quase artesanal de uma comunicação entre os sentidos e o pensamento, no qual pode-

se explorar, por meio de diversos sistemas de signos, toda a heterogeneidade imaterial das 

imagens.  

Em se tratando desta dinâmica, nota-se uma espécie de estado da arte do campo 

matemático que emerge da cegueira revelando-lhe um caráter distante dos fantasmas visuais, 

uma vez que a atividade matemática não é real, visível ou palpável, mas uma paisagem 

híbrida, ativa e criativa que ocorre na mente: a matemática não é apresentada pelos olhos, 

apesar de estruturar-se sob elementos visuais, mas uma percepção inspirada pela percepção 

                                                
42 Entende-se a noção de campo assim como Bourdieu, conforme já elucidado anteriormente. 
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geral do homem que delineia um roteiro que excede os limites do visual, ou seja, ela é cega 

em certo sentido pois seus horizontes caminham por uma terra silenciada em meio a uma luz 

sombria, donde emergem imagens que habitam realidades concebidas pelos sonhos e delírios 

da mente humana. 

Apostar nessa capacidade cega da matemática, bem como em sua representação 

“étnica” que perpassa vidas cegas narradas em obras, memoriais e produções exige uma 

investigação que possa oferecer uma egressão desta galeria de espelhos na qual as imagens se 

sobrepõem infinitamente.  

Logo, este espaço de espelhos mentais é destinado a existir entre o passado, presente e 

futuro, questionando até que ponto fundem-se/influenciam-se a cegueira e a matemática, o 

que demanda um exame dos muitos retratos da matemática que se lançam no espaço 

acadêmico-cultural: uma aliança entre linguagem, ciência, dualidade, imagens, existências e 

memórias. 

 

2.1. Um Redemoinho Conceitual  

Ao tomar-se por pressuposto que, do encontro entre matemática e cegueira, 

estabelece-se um campo intersemiótico, fruto dos possíveis diálogos que se constituem a 

partir dos valores instituídos socioculturalmente e da possibilidade de romper com estruturas 

que os sustentam, lança-se a possibilidade de uma transgressão aos campos, segundo a qual 

estabelece-se uma miríade de aberturas entre a cegueira e matemática. 

Abrem-se, pois, fissuras que se ultrapassam, passam além, retrocedem, cedem, 

transpassam e concedem vida a novos e caudalosos personagens a serem destacados neste 

enigmático e delicado cenário que se arrisca em meio a luz e sombra, mas que se fundem cá, 

perante a matemática. 

De que lado você está? — poder-se-ia naturalmente indagar a qualquer expectador 

deste espaço desestabilizador. Entretanto o que irá mover o percurso aqui delineado, em meio 

a este universo imaginário de representações que, vez ou outra, escapam ao sentido da visão é 

a busca por padrões, pontos de convergência e divergência que expandem o sistema de 

conceitos/significações utilizados nos domínios da atividade matemática ao reivindicar o 

“direito” de classificar uma gama de situações e pensamentos, em modelos cada vez mais 

abstratos e amplos de modo que “tudo parece ser matematizável, no sentido senão sempre da 

medida, pelo menos dos isomorfismos e das estruturações” (PIAGET, 1973, p.82). 
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Por outro lado, conforme suscitado, este universo matemático permanece dotado de 

certa uniformidade atrelada ao comportamento humano e toma como a priori a ideia de que 

todo enunciado (a ciência matemática, no caso) constitui-se a partir de outros enunciados 

(próprios do sujeito e de suas vivências), muitos dos quais atravessam as fronteiras do campo 

matemático, pois, sugere-se que tudo aquilo que é enunciado não pode ser entendido 

dissociado das relações sociais que o suscitaram. 

Logo, antes de se discutir a extensão desta intersecção entre matemática e cegueira 

cabe um esforço rumo a análise de alguns aspectos relevantes que exaltam, romantizam ou 

mesmo caracterizam a natureza da matemática em suas muitas particularidades, afim de 

compreender quais seriam os possíveis diálogos que se pode estabelecer quando se caminha 

rumo ao mundo (in)visual. 

Neste sentido, historicamente, observa-se que Matemática e Filosofia desenvolveram-

se lado a lado, corroborando para que diversas questões da segunda infundissem percepções e 

teorias sobre a primeira: há registros de inúmeros pensadores — tais como Platão, Aristóteles, 

Descartes, Lakatos e tantos outros — que posicionaram-se, e continuam a se posicionar, sobre 

questões relativas à natureza da Matemática e cujas opiniões impactaram a cultura através do 

tempo. 

Sob tal aspecto, são muitas as respostas encontradas sobre a natureza matemática; 

contudo, no imaginário popular, parece sobreviver uma imagem da Matemática, enquanto 

área de conhecimento, livre de erros, dotada de uma autoridade incontestável, fundamentada 

em verdades absolutas e cujo o domínio atribuiria irrevogável exatidão a qualquer 

demonstração/argumentação. 

Este posicionamento tem origem cultural e continua a sobreviver tal qual uma herança, 

passada de geração em geração, e que cultua a matemática como uma espécie de rainha das 

ciências ou ciência perfeita, a qual  

encarada de forma correta, possui não só verdade, mas também beleza suprema — 
uma beleza fria e austera, como a de uma escultura, sem apelo a nenhuma parte de 
nossa fraca natureza, desprovida dos ornamentos deslumbrantes da pintura ou da 
música, sublimemente pura, e capaz de uma perfeição austera, como somente a 
maior das artes pode mostrar [minha tradução] (RUSSELL, 2012, p.61). 

 

É comum observar referências desta natureza entre autores de diversos campos e 

períodos, como Cervantes (2005, p.199), em seu aclamado Dom Quixote quando afirma que 

“aos mouros não se pode mostrar o erro da sua seita com as citações da Escritura, [...] não 
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admitem senão exemplos palpáveis, fáceis, inteligíveis, demonstrativos, indubitáveis, como 

demonstrações matemáticas das que se não podem negar”, ou Edgar Allan Poe (2008, p.61), 

em A carta roubada, na qual “o raciocínio matemático é considerado o raciocínio par 

excellence” — posição estremecida no meio científico e acadêmico no início do século XX 

por Gödel e seus Teoremas de Incompletude. 

Todavia, Platão, parece ter sido o primeiro pensador a conceber de um perpétuo de 

conceitos autônomos dos sentidos, o qual habitaria o denominado Mundo das Ideias e 

representaria os modelos ideais/perfeitos de qualidades, formas e objetos, dos quais aqueles 

que existem no Mundo Físico (ou das Aparências) são reles cópias fadadas a imperfeição.  

As ideias, para Platão, são de certa maneira uma “utopia” e incluem tanto juízos, como 

o de belo e bom, quanto objetos como mesas, cadeiras, números ou formas geométricas, 

cabendo a matemática o papel de ciência que conduz a verdade, um caminho pelo qual o 

homem pode acessar as formas e as relações que estas mantém entre si e, na medida em que 

os entes que habitam o Mundo das Aparências se aproximam daqueles do Mundo das Ideias, 

possibilitar o vislumbre de aplicações empíricas desta ciência, “não por interesse das vendas e 

das compras, como os negociantes e os mercadores, mas da guerra, e para facilitar a ascensão 

da alma do mundo da geração para a verdade da essência” (PLATÃO, 1997, p.238). 

Há, assim, na matemática o “poder [...] de dar à alma um vigoroso impulso para elevá-

la à região superior e fazê-la raciocinar sobre os números em si, sem jamais admitir que se 

introduzam nos seus raciocínios números visíveis e palpáveis [...] esta ciência parece ser [...] 

indispensável, visto que é claro que força o espírito a servir-se da pura inteligência para 

alcançar a verdade pura” (Ibid., pp.238-239). 

Contudo, defende-se por outro lado, como já suscitado anteriormente que, a 

Matemática, enquanto atividade humana, está sujeita a erros, correções e demandas sociais 

pertinentes a uma época e cultura específicas, atrelando-se, desta forma, a realidade e a 

história: ela é pois fruto das continuas tentativas de resolver problemas e necessidades das 

ciências e da sociedade e, como qualquer outro tipo de conhecimento humano, encontra-se em 

premente expansão e aperfeiçoamento.  
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Posição esta advinda, provavelmente, das mudanças inauguradas por Aristóteles43 no 

pensamento grego, dado que a essência do conhecimento, para este pensador, está centrada 

naquilo que é sensível, concreto.  

Logo, os conceitos estruturam-se da mesma substancia que os objetos; eles nascem da 

observação da realidade e expressam a estrutura inerente ao próprio objeto de forma 

universal: “tudo vem a ser a partir do ente, ou seja, a partir de algo que é em potência, mas 

que não é efetivamente”. (ARISTÓTELES, 2005, p.202) 

Esta possiblidade atribuída ao conhecimento matemático enquanto tradutor/leitor da 

natureza e da realidade vivida confere-lhe, também, na visão de alguns autores como Galileu 

e Ampère, o status de língua, assumindo, portanto, um caráter interdisciplinar e as vezes 

assemelhando-se a uma espécie de ferramenta que pode ser aplicada a outros campos do 

conhecimento como a física, a química, a biologia e a economia, através de funções, gráficos, 

elementos geométricos, entre outros.  

  Sustenta-se assim, tal qual Galilei (1997, p.16), que a 

filosofia [ciência] está escrita neste grande livro que permanece continuamente 
aberto perante os olhos (refiro-me ao universo), mas que permanece indecifrável a 
menos que se aprenda a compreender sua língua e símbolos. Ele é escrito em 
linguagem matemática e seus símbolos são triângulos, círculos e outras figuras 
geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma palavra; sem 
estes se permanece vagando em um obscuro labirinto. [minha tradução] 

 

Desta forma, enquanto Platão apadrinha “as verdades perfeitas, absolutas, da 

matemática e da lógica como um modelo a ser seguido em todos os campos do 

conhecimento”, Aristóteles resguardar uma visão segundo a qual o conhecimento provém das 

“coisas mutáveis, concretas, particulares, da natureza e da vida humana”. [minha tradução] 

(LAVINE, 1989, p.70) 

Há pois uma querela platônico-aristotélica que, em sua essência, ainda persiste, 

mesmo que a luz de outros matizes e insights, fato que talvez possa ser explicado ao se 

considerar que ambos, Aristóteles e Platão, são apontados pelo projeto Pantheon44 do MIT 

como as duas figuras mais influentes da história. 

                                                
43 Adverte-se que não se está a afirmar que Aristóteles defenda um viés antropológico ou mutável da 
matemática. Afirma-se, porém, que o valor por ele atribuído aquilo que é observável na realidade, parece ter sido 
o princípio para que outros pensadores chegassem a estas concepções. 
 
44  Disponível em: < http://pantheon.media.mit.edu/rankings/people/all/all/-4000/2010/H10 >. Acesso em 
20/04/2005.   
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Logo, ao enfocar a natureza oscilante da matemática em seus muitos matizes pode-se 

contemplar uma intricada área do conhecimento que transita entre o absolutismo e o 

falibilismo. 

Tem-se, desta maneira, um esquema teórico predisposto a interagir com a realidade, 

mas que orquestra uma miríade de sentidos e significações donde reverberam impactos e 

influências que a afetam, tanto em seu desenvolvimento/pesquisa, quanto em seu 

ensino/aprendizagem na medida em que estes se pleiteiam afim de desvelar/configurar sua 

consciência, consistência e maneira de se expressar — a “matemática é maravilhosa, louca, 

repleta de imaginação, fantasia e criatividade, não está limitada pelos pormenores 

insignificantes do mundo físico, mas pela força de nossa luz interior.” [minha tradução] 

(CHAITIN, 2007, p.48) 

Há, assim, basicamente, duas vertentes a interagirem em um caleidoscópio de 

possibilidades: uma que busca (re)organizar uma base donde emanariam todos os 

desdobramentos do conhecimento Matemático — semelhante ao esforço orquestrado por 

Euclides na antiguidade quando organizou os Elementos, e posteriormente por Cantor e 

Dedekind ao propor a Teoria dos Conjuntos — enquanto a outra percebe esta área do 

conhecimento como um produto desenvolvido por meio de contínuas (re)construções, 

conferindo-lhe um caráter quase-empirista — como foi proposto por Lakatos. 

De fato “a filosofia da matemática tem raízes muito profundas [... mas os] dogmáticos 

sustentam que — graças ao poder do intelecto ou dos sentidos, ou de ambos — podemos 

alcançar a verdade e saber que a alcançamos”. (LAKATOS, 1978, p.17). 

Ora, destas pluralidade de visões pode-se dizer que da matemática emana, uma 

realidade, um posicionamento capaz de entrelaçar ao mesmo tempo seus símbolos, técnicas, 

verdades, aplicações e axiomas de forma que a situar-se para além deste redemoinho 

engendrado pelo dualismo; cabe a ela habitar entre o transcendental e o empírico, seus entes 

não são completamente desvinculados do mundo empírico, mas também não se limitam a 

descrever o mundo como conjeturas baseadas na experiência. 

Por conseguinte, não há afastamento entre a “realidade” intrínseca a matemática e sua 

linguagem, mas sim uma habilidade que lhe é conferida enquanto ciência para ora assegurar 

significado empírico, ora normativo, seja na interação social ou como fruto de operações 

mentais, livres ou não, dos sentidos. 
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2.2. Miragens verbais e lógicas  

Tendo em mente as diversas formas de se pensar a Matemática e a consequente 

maneira que cada uma delas atribui significados à esta ciência, observa-se que os elementos 

matemáticos permitem não apenas investigar a geometria do universo, mas estabelecem um 

canal de comunicação e investigação com outras civilizações45 ao incluir traços e vestígios 

das coisas que o homem fez ou pensou. 

Este campo do conhecimento consegue articular e comunicar, em seu discurso, uma 

espécie de poesia e (des)ordem que penetra qualquer domínio do esforço científico — a 

matemática aumenta as possibilidades de escrita e leitura dos argumentos empíricos podendo 

levá-los a outras dimensões próximas do ficcional e do ensaístico, desempenhando um papel 

magnífico na maneira como o ser humano se comunica com o mundo. 

Esta dimensão do universo ofertada pela matemática identifica e ordena os elementos 

eleitos pela ciência, em suas discussões e investigações, analogamente “à atitude do 

antropólogo que escuta histórias épicas, buscando a estrutura temática subjacente e os 

elementos recorrentes” (GEERTZ, 1978, p.26). 

Assim, juntamente com sons, gestos, olhares e tantas outras linguagens, a matemática 

se constitui como um meio de comunicação que, contudo, possui a particularidade de 

aproximar e, simultaneamente, afastar o ser humano dos segredos e mistérios do Universo 

propondo meios para se ir além da natureza física do mundo e sustentando uma junção dos 

contrários, uma possibilidade de perceber e produzir o diferente; um meio apto a desencadear 

uma comunicação formal e tácita, mas que ao mesmo tempo é dotada de harmonia e elegância 

cujo o desenvolvimento se dá em prol de tudo aquilo que a imaginação humana configurou. 

Sob esse aspecto, a capacidade matemática nada mais é do que a capacidade 

linguística que se coordena com suave delicadeza de uma maneira distinta, visto que neste 

contexto tal capacidade ruma, na mente humana, à um nível de abstração superior: ao 

contrário da linguagem que se refere a objetos reais — mesmo que desconhecidos pelo 

indivíduo — subordinados a diferenças idiomáticas e culturais, os objetos matemáticos são 

inteiramente abstratos e estão subordinados a uma outra gramática universal e que utiliza a 

linguagem natural como suporte. (DEVLIN, 2000; MENEZES, 1999) 

A matemática é, assim, semelhante a uma metáfora do real, uma luz nunca antes vista 

que permitiria contemplar em estado de encantamento o conhecimento ao desencadear, no 
                                                
45 Os números, inclusive, figuram entre as propostas dos cientista para um possível diálogo com extraterrestes. 
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interior da ciência, mecanismos de significação dificilmente localizáveis fora dela, e que 

peregrinam para além das reverberações sombrias e conturbadas da linguagem comum; ela é  

uma “língua adequada para o exercício da razão, uma língua dos cálculos, cuja gramática teria 

características puramente lógicas e que possibilitaria uma expressão precisa, sem dar margens 

a querelas de qualquer tipo” (MACHADO, 1998, p.105). 

Desta forma, ela opera como que uma abertura dialética oscilante entre o 

determinismo e a flexibilidade, que sob certas circunstâncias, torna-se o melhor modo de 

suscitar/solucionar/examinar questões que, de outra forma, estariam limitadas pela 

necessidade de demonstrações empíricas. 

Outrossim, a matemática não pode ser tomada meramente enquanto um fragmento do 

discurso linguístico que se completaria plenamente em outra modalidade linguística. Sua 

argumentação é outra; não carece de antecedentes ou de preparação, mas sim de um 

desenvolvimento que se dá a partir dos fatos a serem determinados pelo matemático, os quais 

ao serem minimamente alterados podem provocar consequências nunca imaginadas, residindo 

aí a sua eficácia e fascínio.  

Pode-se, ainda, afirmar que, a matemática ao se estabelecer enquanto forma escrita 

carrega como características o rigor conceitual e a inovação ao propor novos conceitos a partir 

de observações que parecem muitas vezes pontuais e frutos de um esforço científico solitário, 

mas que a história da matemática atesta ser um trabalho de dimensões cognitivas maiores, 

sobretudo quando se examina a existência de descobertas que ocorrem, simultaneamente ou 

não, por diferentes matemáticos de forma independente e muitas vezes submetidos a sistemas 

culturais distintos. 

É o caso do conceito do zero, descoberto pelos sábios maias séculos antes dos 

pensadores europeus; da invenção do ábaco por diversos povos; da descoberta do cálculo pelo 

inglês Isaac Newton (1643-1727) e pelo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) e do 

desenvolvimento da geometria hiperbólica pelo húngaro Járos Bolyai (1802-1860) e pelo 

russo Nikolai Lobachevky (1793-1856). 

Ifrah (1997, pp.xx-xxi) relata como é “impressionante ver a que ponto, em suas 

pesquisas e tentativas, homens muito distantes tanto no espaço quanto no tempo percorreram 

as mesmas vias para chegar a resultados semelhantes [...] a humanidade possui 

permanentemente esse capacidade de refazer uma invenção ou uma descoberta dada em 

qualquer endereço e em qualquer povo da Terra”.  
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Assim, seja qual for o ângulo a se considerar — individual ou coletivo; a inspiração do 

espírito livre ou a necessidade social — este é o dom ou dádiva da matemática: a 

possibilidade de destacar as infinitas possibilidades da criatividade humana e, de maneira 

notável, alocar-se ao lado de outras áreas do conhecimento, conferindo-lhes certo rigor e 

universalidade. 

Talvez por isso, Galileu tenha sido levado a afirmar que a matemática é a língua em 

que a natureza se expressa, e que a descrição do universo requer do ser humano sua 

capacidade de identificar padrões e criar definições, assim como regras de raciocínio com o 

qual possa definir suas ideias para, assim, tentar demonstrar sua veracidade. 

Logo, em sua aproximação com a linguagem, a matemática tece, portanto, um diálogo 

entre a realidade e o ser, uma vez que ela desposa os sentidos até níveis insondados, 

desfazendo-os e mergulhando para além destes pedaços de mundo momentaneamente 

captados; há nela uma pele, permeável, tocável, sensível a estes estilhaços da realidade que 

acaba por (re)desenhar este universo enquanto fruto da meditação da razão. 

Há poesia e beleza nesta espécie de aventura mental da qual brotam teoremas e 

demonstrações como versos necessários para dar vida aos engenhosos truques da razão 

humana — neste sentido a matemática é verdadeiramente similar a língua falada: um 

instrumento prático destinado a compreensão. 

 

2.2.1. Entre contos e contas | matemática e literatura Reflexões 

O mundo, a linguagem, o eu... enfim são muitos os aspetos intricados que configuram 

a existência e que, densamente, se sobrepõem frente ao olhar; veredas riquíssimas para uma 

reflexão sobre o corpo tecido por momentos de ser — intensos, fora do tempo e da realidade 

— frutos de uma experiência do sublime, de visões... uma epifania de percepções que desafia 

a multiplicidade de olhares, relegando, sob certo aspecto ao homem, uma perspectiva 

individual a respeito desta obra concebida que é a realidade. 

Neste sentido, a experiência humana é uma espécie de aventura que submete cada ser 

a buscar uma maneira de sistematizar e organizar sua própria leitura destas dimensões 

múltiplas que permeiam e constituem a realidade sentida, tocada, pensada, imaginada, ou seja, 

vivida — “quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinação de experiências, 

de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 
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um inventário de objetos, um catálogo de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido 

e reordenado de todas as maneiras possíveis” (CALVINO, 1990, p.145). 

Todavia, contar essa história exige daquele que a registra o ímpeto do escritor e do 

colecionador ao desenvolver modelos subjetivos de classificação e catalogação, como se fosse 

possível por ordem ao mundo e ao conhecimento, “oxalá fosse possível uma obra concebida 

fora do self, uma obra que nos permitisse sair da perspectiva limitada de um eu individual, 

não só para entrar noutros eus semelhantes ao nosso, mas também para fazer falar o que não 

tem palavra, o pássaro que pousa no beiral, a árvore na Primavera e a árvore no Outono”, para 

fazer ver aquele que não enxerga, dar vida a imagens sentidas e encantamento as sombras da 

imaginação (CALVINO, 1990, p.145). 

É, portanto, desta “onívora curiosidade enciclopédica”, desse desejo pelo partilhado, 

por uma espécie de um uníssono transcendental capaz de aproximar vozes distintas em uma 

linguagem monossêmica, universal e acessível a todos, que nasce um ímpeto pelo padrão — 

fruto talvez de “uma meticulosidade obsessiva” do homem por representar a abundância de 

coisas do mundo segundo uma expectativa que lhe possibilite compreender a identidade deste 

infinito comum a todos que é a realidade. 

Essa necessidade por uma “memória” comum para estruturar o pensamento, de um 

receptáculo de lembranças, descobertas e ideias a disposição para interpretar e representar 

quaisquer domínios, da ciência ou fora dela, assim como abstrair o mundo para além do 

visível, do empírico, do finito, constitui, talvez, uma possível explicação para a força e o 

fascínio que a Matemática, enquanto representação monossêmica e linguística, exerce sobre 

cientistas e tantos outros pensadores. 

A linguagem matemática, como já mencionou-se, é objetiva e universal, não admite 

equívocos ou ambiguidades, não esta presa a um contexto ou oralidade, seu significado e 

interpretações não vão além do que está posto, mas sua representação é adaptável ao contexto 

— por exemplo uma incógnita “x” tem sua definição fixa, contudo seu valor ou papel varia de 

acordo com situação em que é apresentada. 

As línguas faladas, materna ou estrangeiras, por outro lado, são repletas de promessas, 

de metáforas, de entonações, de raízes singulares para desvendar e dar voz ao desconhecido. 

Há nelas, portanto, uma identidade cultural que lhes impõem uma espécie de fidelidade 

relativa ao contexto permitindo as palavras significados polissêmicos, mas que ao mesmo 
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tempo lhes confere a habilidade da oralidade, recurso este, não disponível a linguagem 

matemática mesmo com toda sua sabedoria universal. 

Segundo Machado (1998, p.10) a língua e a linguagem matemática são cumplices, 

visto que “existe uma relação de impregnação mútua [... que] se revela através de um 

paralelismo nas funções que desempenham, uma complementaridade nas metas que 

perseguem, uma imbricação nas questões básicas relativas ao ensino de ambas.”  

Logo, o entrelaçamento entre a matemática e a língua natural, por assim dizer, mostra 

uma diversidade linguística, de simbologias, de campos do conhecimento e de formas de 

expressão que permite uma ampliação nos domínios do homem sobre o mundo: ao aliarem-se, 

ambas proporcionam uma nova maneira de aproximar o leitor/espectador daquilo que é 

universal à realidade e, consequentemente, capacitam-no a pronunciá-lo em uma difusão de 

gêneros e produções.  

Pode-se, assim, falar de um hibridismo de formas, de expressões e sensações que sem 

desprezar o singular, acrescentam novas possibilidades de representações e generalizações.  

Entretanto, não menosprezando as sutilezas presentes na palavra oralizada pelo 

discurso das línguas não matemáticas, parece que a memória coletiva, confere ao pensamento 

matemático um papel primário na valorização de qualquer discurso falado ao constituir uma 

narrativa que sustenta a epiderme textual, pois seus aspectos universalista e generalista 

conferem traços de certeza para além da razão nublada sob a máscara de metáforas e 

singularidades, com efeito Saint-Exupéry (2009, p.15) afirma que as 

pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, 
elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca: “Qual é o som da sua 
voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que coleciona borboletas?” Mas 
perguntam: “Qual é sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha 
seu pai?” Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas 
grandes: “Vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no 
telhado...” elas não conseguem, de modo nenhum, fazer uma ideia da casa. É preciso 
dizer-lhes: “Vi uma casa de seiscentos contos”. Então elas exclamam: “Que beleza!” 

 

 Com efeito, dada a sua visibilidade na inferência do real e na apresentação de 

argumentos “incontestáveis”, os objetos matemáticos se apresentam nas obras literárias 

querendo imprimir uma solidez ao mundo e ao conhecimento, bem como instrumentalizar  o 

registro do extraordinário, do invisível e do abstrato.  
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 Ao fazer brilhar estes lampejos obscuros de um mundo (in)visual, a matemática, 

resiste tal qual um vaga-lume — uma pequena luz viva na escuridão do mundo — com ares 

insólitos a sugerir uma aventura nos interstícios entre a palavra e a imagem, a razão e a 

criatividade, a narração e a demonstração. 

É contando mentalmente histórias, cujas as cenas fundem-se de episódios 

aparentemente isolados, que a matemática descobre e coordena fábulas do pensamento cada 

vez mais amplas e aptas a se disseminar nas mais diversas situações e interagir com os mais 

inusitados personagens. 

Ela (a matemática) é, desta maneira, a protagonista de uma poesia (in)visual, uma 

forma de captar o mundo através de um cristal sem destruí-lo, de fazer brotar palavras de 

substâncias irreconhecíveis e simultaneamente se apropriar de suas qualidades para traduzi-las 

no papel, enfim um caminho intermediário para superar a ausência dos sentidos. 

Refletir, pois, sobre as maneiras que a matemática e a linguagem, em todos seus 

matizes, se interpenetram corrobora, pois, para o entendimento de como escritores cegos 

puderam representar aquilo que transcendia seus sentidos ao valerem-se da matemática em 

seu acervo, enquanto instrumento de generalização, abstração e enriquecimento das 

percepções, permitindo-lhes, assim, suscitar novas interpretações e sentidos. 

Garimpar nas entrelinhas de livros e poemas zela, desta forma, em mais de um sentido, 

numa advertência a respeito da aproximação entre a cegueira e a matemática, uma vez que 

isto pode se dar em muito mais de um ponto e muito além de uma direção. 

As publicações de autores, como James Joyce e Jorge Luis Borges pode, portanto, 

servir como símbolo ou bússola para guiar este estudo para além das habilidades e enunciados 

matemáticos formais frutos dos estudos de alguns célebres estudiosos matemáticos que 

conviveram com o cânone da cegueira.  

Todavia, a constatação desta possibilidade não é uma afirmação de que deixar-se-á de 

lado as produções de matemáticos profissionais, mas sim é uma maneira de ratificar que a 

atividade matemática trata de relações com a cegueira em muitos mundos e sob diversos 

diálogos e narrativas — em conjunto com a matemática, a cegueira é uma poesia que associa 

um beleza oculta aos olhos e aos truques da razão.  
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2.2.2. Protofonia sobre os aromas e sabores da sombra 

Pensar sobre aquilo que foi escrito ou nasceu do encontro entre a matemática e a 

cegueira, por intermédio da linguagem humana ou da literatura, leva à indagações a respeito 

do que se propaga na escuridão, no crepúsculo, em momentos onde o mundo é ermo e parece 

se apagar, situações em que os olhos fracos, já a tremular, parecem falhar, a se desapegar das 

cores e formas e não há mais nada além da sombra a tocar os sentidos. 

A literatura neste caso estabelece como que uma ponte entre as inúmeras realidades 

(filosóficas, empíricas, matemáticas) e a deficiência visual, fazendo que, deste aparente vazio, 

nasça, vingue, perdure e/ou morra uma variedade de pensamentos advindos de sensações 

indistintas e abstratas, mas dotadas de um potencial infinito; axiomas frutos de um 

(in)consciente humano que, inefavelmente, percebem um mundo real, relativo, independente 

dos sentidos, mas representável, pela razão, pela imaginação; uma arena onde colide toda a 

existência humana, em seus fatos e ficções, enfim um universo onde é possível pensar que era 

uma vez...  

Assim, há na sombra como que uma vontade geométrica que se projeta sobre aqueles 

que transitam pelas suas veredas e impõem aos seus discursos um registro tácito de sua 

presença, permitindo-lhes informa-se a cerca da topologia da realidade, ao mesmo tempo em 

que provém elementos a imaginação capazes de se misturarem a linguagem destes transeuntes 

que refletem sobre si mesmo e o mundo. 

O ato de escrever emerge, portanto, semelhante a uma cidade a ser povoada, 

enriquecida pela crítica proveniente de cada novo habitante que passa a dialogar com o 

universo constituído em torno de si e modificado por sua presença. 

Logo, a reflexão que este estudo propõem sobre tais interlocuções de seres humanos e 

da sombra, leitores e expectadores, do empírico e da criação imaginativa, carece pois de 

figuras ou personagens que demonstrem como se dá este transitar.  

Além disso, a análise que aqui se apresenta necessita não apenas de personagens 

ligados pela deficiência visual, mas daqueles que recorrem de alguma forma a linguagem 

matemática como via do possível para aquilo que estava separado pelo tempo e espaço. 

Neste sentido, afim de não estender por demasiado, a análise destes aspectos que 

emanam desta intricada relação entre a cegueira, a literatura e a matemática elegeu-se duas 

personalidades, perseguidoras de mundos ocultos aos olhos, mas despertos frente à 
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imaginação para um breve exame acerca de como a matemática pode ter sido utilizada como 

um elemento transcendental para o exame da realidade. 

Emanam, desta maneira, como expoentes desta experiência, os escritores Jorge Luis 

Borges e James Joyce, cuja a existência traz à tona diferentes realidades perante a cegueira 

que fragmenta seus cosmos pessoais a medida que invade as dimensões de suas vidas, 

transformando-as a semelhança de lendas, fábulas ou mesmo narrativas metafísicas. 

Discutir a epopeia que deriva de suas obras busca recuperar, portanto, mitos, sonhos e 

frustações deste olhar que vivenciou a escuridão e donde percebe-se traços de nostalgia, 

romantismo, crítica, existencialismo e lirismo que descrevem a imagem de um mundo 

idealizado por artífices. 

A matemática, neste contexto, não surge somente como citação ou elemento 

ilustrativo: dela provém métodos e regras, lógicas e conceitos, intenções lúdicas e ideológicas  

que desvelam um processo de criação peculiar frente a um jogo combinatório capaz de 

conferir uma alma ficcional a este mundo, de abrir as janelas da alma e aprofundar as 

reflexões, indagações e fronteiras deste espaço cego, de (des)encantar esta canção sussurrada 

ao relento e engendrada pela poesia da racionalidade e da imaginação de cada autor. 

Em consonância, Calvino (1990, pp.19-20), afirma que no “universo infinito da 

literatura sempre se abrem outros caminhos a explorar, novíssimos ou bem antigos, estilos e 

formas que podem mudar nossa imagem do mundo [...]. Mas se a literatura não basta para me 

assegurar que não estou apenas perseguindo sonhos, então busco na ciência alimento para as 

minhas visões”. 

Logo, o potencial da matemática, como recurso literário, está em englobar estilos e 

linguagens variados, não se limitando à tendências abstratas e variadas; há nela sempre a 

possibilidade de revitalização do imaginário e dos diálogos que pode, intertextualmente, 

estabelecer com outras áreas do conhecimento sem perder sua leveza/peso, visto que, a 

matemática, ao mesmo tempo que pode ser lida/utilizada por crianças, é dotada, também, de 

aspectos que passam pela filosofia ou que explicam os mais recentes avanços científicos. Eis 

pois o seu segredo: a simplicidade e a plasticidade de possuir múltiplas camadas. 

E, justamente por ter esta semelhança às hierarquias é que há variadas possibilidades 

de se utilizar a matemática em meio a literatura produzindo um coro diversificado, do qual se 

aproveitaram os autores como se houvesse algo na realidade indisponível aos sentidos.  
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Abre-se, assim, um caminho ao novo, uma ação que se inspira na delicadeza de 

porvires e sonhos, mas que também resguarda a ansiedade de encontrar um mundo que já não 

é mais o mesmo que se apresenta aos olhos do observador. 

Portanto, as imagens vistas nesta nova paisagem costumam ir além de meras 

ilustrações, de representações fidedignas; elas desvelam outras maneiras de escrever, de ler, 

de desenhar, segundo as quais as palavras são para serem sentidas, tocadas, saboreadas, 

enquanto que aos desenhos cabe o papel de serem ouvidos, escritos, transpostos. 

Joyce, por exemplo, vale-se em muitos de seus textos de cálculos matemáticos 

peculiares como um recurso explicito de sua narrativa, entretanto ele também se mostra capaz 

de ocultar significados matemáticos em opções estilísticas ou ideias interpenetradas em seus 

textos. 

Tais significados ou usos de pensamentos, classificados como matemáticos, são 

visualizados com ênfase em suas obras mais intrigantes, nomeadamente Ulisses e Finnegans 

Wake, ambos escritos após um período de cegueira que parece ter reinventado o olhar do 

autor sobre mundo, produzindo uma releitura da realidade pela sombra que tudo abarca, 

decompõe, transmuta. 

Por exemplo, em um episódio de Ulisses, Joyce multiplica as idades de dois de seus 

personagens, Bloom (o homem comum; o visível) e Stephen (o artista; o (in)visível), 

procurando que “relação existia entre as idades deles? [... e] que acontecimentos poderiam 

anular estes cálculos?” (JOYCE, 2010, p.1514). 

Ambos os personagens assumem as formas físicas de elementos peculiares, 

paradoxais, indescritíveis, uma encruzilhada que se confunde no tempo e no espaço e cujas 

“idades inicialmente na razão de 16 a 0 seriam de 17 e 1/2 a 13 e 1/2, [... donde conclui-se 

que] Stephen continuaria a viver até que tivesse atingido essa idade no ano 3072 A.D., Bloom 

teria sido obrigado a ficar vivo 83.300 anos, tendo sido obrigado a ter nascido no ano 81.396 

a.C” (JOYCE, 2010, p.1514). 

Há uma profusão de temas apresentados ao longo de Ulisses, criptografados ou não 

através da colocação de artimanhas, contornos reflexivos e/ou recursos retóricos que agem 

como técnicas de persuasão ou (i)lícitas (re)criações linguísticas afim de expressar a 

infinitude do pensamento humano. 

Os números, por exemplo, eram importantes para Joyce, figurando tanto em Ulisses 

como em Finnegans Wake, em variados papéis: ora eles são um eixo organizador de simetrias 
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e a assimetrias, de capítulos e episódios, ora um calendário para a constituição do elenco de 

personagens e fatos. 

Neste sentido, prender-se meramente aos dados fornecidos equivale a “ver a vida, ora 

com um olho (de Stephen, de artista), ora com o outro (do homem comum, de Bloom) o que 

conduz a um tatear às cega”, a encarar a vida sobre diferentes perspectivas geométricas, cujos 

os axiomas divergem; por outro lado, resta ainda a possibilidade contraria: uma convergência 

destas perspectivas que, semelhante a um espaço projetivo, no qual é possível observar os 

pontos de convergência e divergência deste modelos, no qual “os dois olhos trabalham em 

conjunto, como [quando] eles começam sobrepor os pontos de vista perto do fim de “Ithaca”, 

o penúltimo capítulo [de Ulisses], no qual experimenta-se uma visão mais ampla ou correta da 

vida” [minha tradução] (HEUSEL, 1983, p.135). 

As obras de Joyce estão, assim, recobertas de indícios de quebra cabeças, os quais 

exigem do leitor a simultaneidade de prosseguir por caminhos paralelos, enquanto olha para 

cima em direção à janela da realidade entreaberta pelo autor. 

A matemática é, portanto, ora apresentada a semelhança de um catecismo de 

provas/demonstrações absurdas cujas as respostas se fazem a partir de cálculos da razão, cujos 

erros se propagam analogamente a equívocos da ciência e que carecem, posteriormente, de 

revisão de seus paradigmas/axiomas (“simonia”); ora enquanto referência direta que sugere 

possíveis chaves para a compreensão de suas reflexões metafóricas (“paralisia”) e ora como 

ideal a se perseguir, como é o caso do conceito de infinito (“gnômon”)  (JOYCE, 2012, p.7). 

“Trata-se de números [...]. Simetria sob um muro de cemitério [...] Insensível [a] tudo 

para seu próprio bem. Musamatemática”46 de “multimatemáticas imaterialidades pelas quais 

na pancósmica ânsia a omnimanência dAquilo Que Em Si Próprio é Seu Próprio Aquilo 

exteriora-se neste nosso plano em desunidos corpos sólidos, líquidos e gasosos em nacaradas 

intuições passionarquejantes da Pessoidade reunida no hiperdimensional Pan-eu 

deseguificado.”47 

Emerge, assim uma entidade imaterial e infinita que é capaz de combinar o pessoal 

com o universal ao traçar possíveis isomorfismos entre a antiguidade clássica (a bíblia, os 

Elementos de Euclides, o Ulisses de Homero) e o “presente” de Joyce (Ulisses, Finnegans 

                                                
46 JOYCE, J. Ulisses [ebook]. (B. da S. Pinheiro, Trad.; F. M. Samuda Britto, Sel., elab. e trad. de notas de cap.). 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p.620 
 
47 JOYCE, J. Finn’s Hotel. (C. W. Galindo, Trad.). São Paulo: Companhia das letras, 2013, p.77. 
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Wake), que enche de horror os espectadores, mas que mesmo assim desperta seus anseios por 

aproximar-se e contemplá-lo. 

De certo modo o grande legado que a matemática parece imprimir na obra de Joyce, 

em meio as sombras de sua visão, avança sobre o campo do infinito cujas reflexões encontram 

inspiração na Introdução à filosofia da matemática de Bertrand Russel, como registrado nas 

notas do autor. 

Enfim, Joyce não se restringe a (des)mobilizar a cultura, ao fragmentar a ciência, a 

religião, a literatura, as linguagens e tantas outras produções humanas, mas sim parece operar 

com estes fragmentos/estilhaços de todos os campos como que em um cálculo, fundando uma 

espécie de matemática literária do infinito que busca estabelecer uma linguagem universal, 

unívoca e segura, apta a absorver este ilimitado potencial que se apresenta; uma cultura 

topológica que tenta revelar aquilo que sustenta os espaços por ele orquestrados e frutos de 

variações da realidade, não mais limitadas por uma visão restrita. 

Em certo sentido poder-se-ia dizer que Joyce era um platonista, uma vez que para ele a 

matemática é similar à uma ferramenta para suas descobertas e interpretações que convém à 

potencialização de suas ficções: os conceitos matemáticos, principalmente os abstratos, 

ampliam as paragens pelas quais a leitura e a escrita transitam.  

Postura esta, adotada, também, por outro autor que também vivenciou os cenários 

delineados na fronteira dos mundos da literatura, cegueira e matemática: o argentino Jorge 

Luis Borges, um entusiasta de noções científicas e lógicas, cujos conceitos permeiam muitas 

de suas obras.  

Contudo, tal como Joyce, faz-se presente em sua produção, no que se refere as 

referência matemáticas, a influência especial de um livro — Matemática e imaginação, 

escrito por Edward Kasner e James Newman —, o qual aborda questões ligadas a sistemas 

numéricos, topologia, cálculo infinitesimal e de probabilidades de maneira tentar popularizar, 

e tornar acessível, uma variedade de conceitos matemáticos ao público leigo. 

A literatura borgiana tende, sob certo aspecto, a considerar a obra na sua relação com 

o exterior partindo sempre das construções do próprio autor (sua autobiografia) e 

estabelecendo um processo osmótico com o mundo, o destino e a realidade no qual 

predominam possibilidades, abstrações e artifícios provindos de conceitos matemáticos como 

a enumeração, autorreferência e (in)finitude. 
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Fascinam o autor, desta maneira, paradoxos, a quarta dimensão, conjuntos infinitos, 

números transfinitos e outros elementos frutos do pensamento matemático que contrariam as 

certezas e verdades do mundo e que possibilitam a abertura da visão a outras realidades 

nascentes destas incertezas sombrias que assolam o destino visível, mas que também 

conferem luz ao ilimitado invisual — “Um resplendor me despertou. Na treva superior 

desenhava-se um círculo de luz. [...] Então ocorreu o que não posso esquecer nem comunicar. 

Ocorreu a união com a divindade, com o universo (não sei se estas palavras diferem) [...], e 

era (embora se visse a borda) infinita” (BORGES, 1998, pp.182-183). 

A marca da obra de Borges é trabalhar iteradamente sob os mesmo conceitos em meio 

a um vórtice que os inventa e recria, expande e contrai, aproxima e distancia, possibilitando 

novos ângulos de apreciação, variações de problematizações, transfigurações de vozes e letras 

que ampliam a leitura do real e das relações perceptivas advindas dos sentidos. 

É ao criar ideias literárias e filosóficas a partir de seu limitado conhecimento científico 

que Borges verdadeiramente se liga ao infinito, uma vez que consegue  estabelecer, como 

instrumento de investigação, suas próprias limitações, as quais perpassam sua cegueira.  

Ele se abre, pois, ao original e ao criativo que emanam desta atmosfera de escuridão, 

desta imersão visceral, em uma tentativa de aproximar as qualidades do mundo de seu próprio 

repertório para traduzir, em manifestações harmônicas e (as)simétricas, sua própria 

composição de novos mundos:  

o espaço cósmico estava aí, sem diminuição de tamanho. Cada coisa (o cristal do 
espelho, digamos) era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos 
do universo. [...] vi intermináveis olhos próximos perscrutando-me como num 
espelho, vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu, [...] vi cachos de uva, 
neve, tabaco, veios de metal, vapor de água, vi convexos desertos equatoriais e cada 
um de seus grãos de areia [...] vi, ao mesmo tempo, cada letra de cada página (em 
pequeno, eu costumava maravilhar-me com o fato de que as letras de um livro 
fechado não se misturassem e se perdessem no decorrer da noite), vi a noite e o dia 
contemporâneo, vi [...] um globo terrestre entre dois espelhos que o multiplicam 
indefinidamente, [...] vi o Aleph, de todos os pontos, vi no Aleph a terra, e na terra 
outra vez o Aleph, e no Aleph a terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e 
senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e 
conjetura) cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou: o 
inconcebível universo [grifos meus] (BORGES, 1998, pp.253-255). 

 

Neste sentido, o escritor argentino, descreve o infinito em estado de metamorfose: uma 

reconfiguração de tudo o que existe, uma ficção provinda da infinita possibilidade (ou 

probabilidade) combinatória de dimensões e elementos existentes nos mais diversos níveis da 

realidade.  
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Observa-se, pois, uma desnudada natureza epistemológica do conhecimento e da 

realidade frente a ilusão da arte e dos sentidos, uma pretensão por conduzir o leitor para além 

da realidade vista, rumo a uma materialidade existente na racionalidade da mente humana, o 

que leva Borges (1998, pp.257-258) a acrescentar duas observações: 

uma, sobre a natureza do Aleph; outra, sobre seu nome. Este, como se sabe, é o da 
primeira letra do alfabeto da língua sagrada. Sua aplicação ao cerne de minha 
história não parece casual. Para a Cabala, essa letra significa o En Soph, a ilimitada 
e pura divindade; também se disse que tem a forma de um homem que assinala o céu 
e a terra, para indicar que o mundo inferior é o espelho e o mapa do superior; para o 
Mengenlehre, é o símbolo dos números transfinitos, nos quais o todo não é maior 
que qualquer das partes. 

 

Constata-se, enfim, que Borges adverte aos seus leitores a necessidade de estar atento 

a multiplicidade da existência que existe na variedade de perspectivas possíveis ao captar 

cada momento, cada excepcionalidade do cotidiano, ou seja, o(s) Aleph(s) (ℵ) que é em 

essência, a alma universal de cada artifício da realidade, uma beleza multifacetada dos 

pormenores que estruturaram a composição de cada objeto do mundo, uma epifania que reside 

no múltiplo, no complexo, no divisível, no axiomatizável.  

Logo há um inventário de vidas imaginadas e histórias universais, produzido tanto por 

Joyce, quanto Borges ao contemplarem o encontro entre suas realidades transformadas pela 

cegueira e o conhecimento matemático, no qual confundem-se o caos e o coerente, criam-se 

glossários, teoriza-se o não convencional, ordena-se o mundo segundo novas perspectivas 

infinitamente e incomensuravelmente ampliadas; são, portanto listas que  

mostram a evidência de que o autor não enumera mais porque não saberia como 
dizer de outra forma, mas sim porque ele quer dizer pelo excesso, pelo hybris e 
voracidade da letra, por um feliz saber (raramente obsessivo) do plural e do 
ilimitado. A lista se torna uma forma de remisturar o mundo, a fim de colocar em 
prática o convite de Tesauro de acumular propriedades para surgir novos produtos 
entre coisas distantes, e, em todo caso, por colocar em dúvida o que dita o senso 
comum. A lista caótica se torna, assim, um dos modos dessa decomposição das 
formas que atingirão, cada uma a sua maneira, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, 
o surrealismo ou o novo realismo (ECO, 2010, p.327). 

 

Tal processo é, portanto, dotado de uma subjetividade pontuada pelo silêncio do 

universalismo dos padrões matemáticos e pelas qualidade que são sugeridas pela escuridão da 

deficiência visual, alcançando, assim, um estado de vir a ser, que flerta com o tempo, com a 

existência física, com o espaço, mas cuja maior capacidade é a de sugerir um campo fértil 

para proliferar a arte de transcender os cinco sentidos, uma semiose infinita. 
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2.3. O Corpo Invisível frente a Matemática 

Deixando para trás os dias de romantismo que esvoaçaram a paisagem negra e obscura 

da cegueira, cabe agora um outro tipo de contação de histórias sobre as realidades que 

escapam ao sentido da visão, esta mais científica, mais matemática, uma espécie de grito nas 

trevas depois do silêncio, algo capaz de tingir o eterno branco com gravuras negras 

provenientes de um mergulho afundo sobre a maneira como os seres humanos fazem uso de 

sua imaginação, tanto para entender temas cada vez mais abstratos, como para projetar seu 

diálogo com o mundo. 

Adentra-se, desta maneira, em uma atmosfera na qual o sujeito deficiente visual 

humanista se dissolve, seu excesso se esvazia, restando maior espaço para os domínios da 

ciência exata, bem como de outras experiências suscitadas pelo conhecimento humano. 

 Esta mudança estética proposta discursa, assim, sob outros centros da cultura humana 

e ajuda a compreender o encantamento e a perdição que circunscrevem a cegueira e a 

deficiência visual enquanto experiência do sublime de acesso ao mundo invisual. 

Esclarece-se, pois que, o sublime, neste caso, configura-se enquanto esta alternativa 

ofertada a um discurso fatigado advindo de um mundo povoado de imagens, clichês e 

corpóreas, subordinadas aos limites e amarras da visão, como é possível observar no discurso 

de muitos filósofos que, mesmo dominando conteúdos e temas diversos, insistem em julgar os 

cegos pelos olhos daqueles que vem.  

Nomeadamente Diderot, em sua célebre carta sobre os cegos, já mencionada neste 

estudo, apesar dos elogios que tece a respeito do tato e dos outros sentidos, ironicamente 

incorreu nesta mesma falha, visto que suas conclusões sobre os cegos, muitas vezes 

indelicadas, caracterizavam-lhe enquanto um servo subserviente do sentido da visão.  

Entretanto, a integração entre matemática e cegueira que apresentar-se-á não deve ser 

vista como uma fuga do mundo, um escapismo, mas uma declaração da possibilidade de 

convergências, da presença. Assim, esta união há de constituir, por assim dizer, a base de uma  

educação/exploração dos sentidos e do que há para além deles. 

Este esforço para renomear as paisagens perceptivas a partir do hipotético, do 

contingente, de tudo que evanesce, mas que devidamente interpretado frente a uma linguagem 

“universal” tem o poder de brilhar sutilmente e se transfigurar em um tesouro a ser 

descoberto: é, pois, retornar ao tomo do indefinido perceptivo e escapar às ilusões da cultura. 
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Assim, no que concerne a estrutura do pensamento matemático, tal hipótese é 

corroborada, sobretudo, ao se verificar um extenso conjunto de geometrias que foram 

consideradas, desde a “profecia” de Galileu, como guardiães das chaves do universo.  

Logo, o conhecimento geométrico, sob tal perspectiva, permite o domínio humano sob 

as formas do universo, possibilitando-lhe recriar/construir imagens mentais do espaço 

percebido através de sua experiência ou capacidades abstrativas.  

Assim, diversas vezes ao longo da história, encontram-se modelos de geometrias que 

desafiaram o funcionamento do mundo e suas dimensões, ao mesmo tempo em que 

procuraram revelar padrões antes ocultos aos olhos humanos. 

Sabe-se, por exemplo, que  

! Johannes Kepler, encantado com as simetrias que percebeu no universo, tentou 

modelar o sistema solar com sólidos platônicos;  

! Riemann ao apresentar suas conclusões sobre as geometrias não euclidianas 

acreditava que este novo modelo conferiria liberdade aos matemáticos, assim como 

poderia suprir as leis da física quando elas exigissem por novos modelos (o que se 

confirmou anos depois com a teoria da relatividade de Einstein);  

! Sophus Lie ao estudar objetos regulares de simetria rotacional, abriu as portas para 

que anos mais tarde estes objetos que hoje se denomina Grupos de Lie, pudessem 

ampliar o sonho de Kepler, uma vez que os grupos mais simples controlam as forma 

da órbita do eletrão e as simetrias dos quarks, conferindo esperança aos pesquisadores 

de que talvez os grandes grupos de Lie, como E8, possam, um dia conduzir para a 

unificação das teorias físicas. 

! Karl Weirstrass e Helge von Koch, ao iniciarem o estudo daquilo que mais tarde 

seria conhecido com fractais, não poderiam imaginar que estas figuras seriam 

utilizadas anos depois para explicar comportamentos caóticos, como o movimento dos 

planetas, o formato de um floco de neve ou a propagação das drogas. 

Fatos estes que podem ter levado Max Tegmark (2007) a postular que a realidade 

física, em si, nada mais é do que uma intricada estrutura matemática, muito mais complexa 

que qualquer um dos objetos descritos, atualmente, pelas teorias matemáticas e que desafia 

qualquer intuição humana. Enfim, para Tegmark tudo, inclusive as pessoas, seriam objetos 

matemáticos. 
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 Tais conclusões rementem, de certa forma, ao famoso aviso de Platão gravado no 

pórtico de sua Academia: “Ninguém que ignore a geometria penetre sob este teto”.  

Há, portanto, uma valorização imediata da geometria ao conferir-lhe papel central na 

interpretação/constituição de imagens provindas do meio, de experiências passadas, de ideias, 

imagens, expectativas e atitudes. 

 Entretanto este aviso “geométrico” não é o único que permaneceu gravado através do 

tempo pelas palavras de Platão (1991, pp.96-175), de fato o filósofo acredita que  

“a visão do pensamento começa a enxergar com agudeza quando a dos olhos 
tende a perder sua força; [...] receei que minha alma viesse a ficar completamente 
cega se eu continuasse a olhar com os olhos para os objetos e tentasse compreendê-
los através de cada um de meus sentidos. Refleti que devia buscar refúgio nas 
ideias e procurar nelas a verdade das coisas. É possível, todavia, que esta 
comparação não seja perfeitamente exata, pois nem eu mesmo aceito sem reservas 
que a observação ideal dos objetos — que é uma observação por imagens — seja 
melhor do que aquela que deriva de uma experiência dos fenômenos. Entretanto, 
será sempre para o lado daquela que me inclinarei. [grifos meus] 

 

Destarte, nas palavras de Platão, refere-se, por conseguinte, à existência, nos objetos, 

de uma essência primordial que não é compreensível aos olhos, mas que existe tão somente 

frente a pureza do mundo das ideias, ou seja, do mundo matemático, o qual, mesmo 

independendo dos sentidos, necessita, não raras vezes, da experiência que eles, em sua 

totalidade, comunicam a mente humana.  

Desta maneira a ideia, propriamente dita, no sentido platônico, é uma entidade 

metafísica, e, ao chegar-se a ela em sua acepção original, o ser estaria alcançando, 

verdadeiramente, a forma visível das coisas, a qual existe independentemente da visão e, 

portanto, ao alcance do deficiente visual. 

Além disso, Diderot (1979) afirma, como já referido anteriormente, que a imaginação, 

para o cego, configura-se como uma capacidade sinestésica apta a (re)lembrar e combinar 

percepções provenientes de todos os sentidos — sobretudo táteis.  

Por outro lado, o mesmo autor afirma que tal capacidade, para aqueles que contam 

com as faculdades visuais, restringe-se a rememoração e combinação de pontos visíveis e 

coloridos; levando-o a concluir que, o cego de nascença é dotado de um poder de abstração 

maior do que aqueles subordinados ao sentido da visão e, justamente por isso, a geometria 

ocuparia a posição de verdadeira ciência dos cegos; um conhecimento que carece de olhos 

fechados para o empírico.  
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Este caráter de moldador de universos atribuído a geometria resulta em um poder de 

transformar a ficção em fatos, não com a exposição de verdades pessoais e irredutíveis, mas 

sim de experiências comunicáveis, porque foram gestadas em uma experiência com a essência 

do mundo das ideias, donde há de se descobrir a realidade. Por isso, o geômetra, neste 

sentido, aceita o papel de escritor cego (ou vice e versa), porque é capaz de acreditar naquilo 

que existe além do convencional, do visual, do empírico, ou seja, no mistério que habita as 

sombras da realidade. 

Espera-se, assim, que os olhos do cego pintem a leitura do mundo sob outros matizes 

geométricos, imprimindo imagens que modifiquem sem cessar o espaço e preencham o tempo 

com sua presença obrigatória. 

 Levanta-se, assim, novamente, um olhar para as janelas do novo e do inesperado que, 

como por uma lei de atração de origem desconhecida, mas superior a qualquer tipo de 

vontade, emana este olhar cego que imprime a mensagem de que nem tudo é o que parece, 

mas que permite ressignificar o discurso ancorado ao longo dos séculos sobre o cego, 

produzindo, quem sabe, um acordo com o mundo carregado pelas esperanças transformadoras 

da geometria.  

Nesta conjuntura, uma análise histórica revela que muitos dos nomes ligados com a 

matemática ficaram cegos já em idade “avançada”, como é o caso de Erastótenes e Galileu48; 

contudo, existem aqueles que conviveram com ela em grande parte de suas vidas, ou mesmo 

nasceram com ela, como, por exemplo, Dídimo de Alexandria, Diodoto, Abraham Nemeth, 

Ya Zuev, Louis Antoine, Leonard Euler, Bernard Morin, Lawrence Baggett, Emmanuel 

Giroux, Nicholas Saunderson e Lev Semenovich Pontryagin — dos quais muitos trabalharam 

com geometria, ou áreas dela derivas, por longos períodos, mas que também foram capazes de 

se mostrar versáteis ao desenvolver pesquisa em outros campos do conhecimento matemático. 

Neste sentido, convida-se o leitor a envolver-se em quatro aventuras matemáticas pela 

deficiência visual, acompanhando a vida de alguns “heróis” escolhidos — estes geômetras de 

alguma forma — afim de poder contemplar quais graças as belas fadas do mundo das ideias, 

de fato, concederam aos desejosos viajantes, que privados do visão abriram-se ao infinito da 

razão; aquele mesmo infinito que exerceu tanto fascínio sobre Borges e Joyce.  

 

                                                
48 Galileu só publicou uma obra no período em que estava cego, O Discurso sobre duas novas Ciências, sendo 
que ele já a havia iniciado anos antes. Existem relatos, também, de que ele continuou suas pesquisas mesmo 
depois de cego. 
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!2.3.1. Nicholas Saunderson  

Saunderson, nasceu em Thurlstone, Yorkshire, em 1682 e sua perda de visão se deu 

antes que completasse seu primeiro ano de vida como consequência de uma varíola que 

danificou não apenas sua córnea, mas devastou toda a estrutura de seus olhos. 

Do ponto de vista histórico, ele pode ser considerado uma personalidade famosa visto 

que é o segundo exemplo de cego a ser citado por Diderot em sua já referida carta sobre os 

cegos, além de ter ocupado por mais de um quarto de século o cargo de Professor Lucasiano 

— nome que se dá a cátedra de matemática da Universidade de Cambridge —, posto este que 

também foi ocupado por Isaac Newton, Charles Babbage e Stephen Hawking. 

 

Figura 28 – Nicholas Saunderson (1682-1739), gravura em cobre. 

Como matemático sua produção foi, por assim dizer, mínima uma vez que sua 

pesquisa pouco contribuiu para o avanço da matemática enquanto ciência, caracterizando-se, 

basicamente pela publicação de alguns de livros didáticos e de duas grande obras: Método das 

Fluxões e Elementos de Álgebra.  

Este último, talvez o mais relevante, ocupou-lhe os últimos seis anos de sua vida, 

sendo publicado postumamente em 1740, e contém diversos apontamentos a respeito de 

regras de expoentes e logaritmos, preceitos euclidianos sobre proporções, sólidos geométricos 

e a construção de quadrados mágicos, bem como oferece soluções a problemas Diofantinos e 

equações de diversos graus (quadradas, biquadradas, cúbicas e lineares), além de oferecer um 

algoritmo inovador para o determinar o máximo divisor comum. (TATTERSALL, 1992) 
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Cabe ainda mencionar que, para organizar esta obra, ele necessitou do auxílio especial 

de três pessoas: sua esposa, filho e John Colson (seu sucessor na cátedra de matemática em 

Cambridge). Nota-se que nenhum destes era cego, fato comum ao se imaginar que este foi um 

livro de divulgação que objetivava alcançar o publico em geral. 

Por outro lado, como professor, Saunderson mostrou-se extremamente ativo e digno 

de nota. Os relatos que se encontram a respeito de seu tempo em Cambridge relatam um 

docente de cultura diversifica, com um excelente conhecimento científico — apesar de alguns 

erros como supor possível a vida em Vênus — e capaz de conquistar facilmente a admiração 

de seus alunos, apesar de seu gênio forte e reconhecida sinceridade.   

A presença em suas palestras, geralmente sobre temas altamente avançados, tais como 

filosofia newtoniana, hidrostática, mecânica, óptica, som e astronomia, era disputada, assim 

com sua tutoria, visto que ele era reconhecido por sua clareza e dedicação, assim como, pela 

forma que ele “apesar de não usar seus olhos, [ser capaz de] ensinar outros a usar os deles” 

[minha tradução] (BAKER, 1897). 

Assim sendo, no campo educacional, além dos livros didáticos, preparados para seus 

alunos, ele também produziu instrumentos para seu próprio uso de maneira que eles lhe 

auxiliassem a realizar contas e procedimentos geométricos — os quais possuem alguma 

semelhança com os que hoje são utilizados no ensino de deficientes visuais — e que são 

mencionados nos escritos de Diderot (1979), mas que não foram divulgados, o que poderia ter 

contribuído para que outros deficientes visuais tivessem acesso ao conhecimento matemático, 

fato que lhe rendeu críticas de estudiosos após sua morte. 

Ao longo de sua vida, Saunderson ficou conhecido, também por ser dono de uma 

percepção apurada, a qual segundo histórias, conferiam-lhe habilidades como a de, ao 

adentrar entrar numa sala, ser capaz de julgar imediatamente o seu tamanho e iluminação, ou 

de identificar características peculiares à objetos podendo determinar, por exemplo, se uma 

moeda era verdadeira ou falsa.  (TATTERSALL, 1992) 

 

2.3.2. Leonard Euler  

Enquanto personagem, Leonard Euler (1707-1783), estabelece algumas divergências 

biográficas quando comparado a Saunderson, sendo a mais importante delas, no que se refere 

ao presente estudo, o fato dele não ter nascido cego, mas ter alcançado este estado devido a 

enfermidades que o acometeram, primeiramente, em 1738 quando perdeu a visão do olho 
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direito e teve a o olho esquerdo comprometido, e posteriormente em 1771, quando ele tornou-

se totalmente cego. 

Euler foi, provavelmente um dos matemáticos mais prolíficos de todos os tempos, 

tendo produzido cerca de 850 obras que abordam temas de variados campos do conhecimento, 

mas que versam principalmente sobre matemática e física.  

Analisando os tópicos mais relevantes que Euler trabalhou em sua vida, é possível 

observar que vários de seus estudos foram pioneiros, chegando até mesmo a inaugurar novas 

linhas de pesquisa como, por exemplo a topologia.  

No que se refere aos assuntos abordados, dentre suas obras, sabe-se que cerca de 40% 

são sobre matemática e que aproximadamente 200 delas foram redigidas após ele ter ficado 

complemente cego. De fato, sua produção foi tão intensa que atualmente suas obras completas 

consistem em aproximadamente 84 volumes, desconsiderando manuscritos não publicados, 

cadernos e diários. (D’AMBROSIO, 2009) 

               

Figura 29 –A esquerda Euler, retrato em 1753 por Emanuel Handmann; detalhe para a região dos olhos que aparenta 
evidências de sua deficiência visual, o que levou Frederico II da Prússia a atribuir-lhe a alcunha de Ciclope. A direita, 

primeira página de uma das obras de Euler o Methodus Inveniendi de 1744. 

 
Dentre suas áreas de interesse, no campo da matemática, pode-se destacar: o cálculo 

diferencial e integral; as funções logarítmicas, exponenciais, e trigonométricas; as equações 

diferenciais e funções elípticas ordinárias; a geometria clássica; a teoria dos números; a 

álgebra; frações contínuas, produtos infinitos e séries divergentes; a topologia; a teoria dos 

grafos, entre outras. 

Ainda, no que condiz aos seus estudos e pesquisas, especialmente as suas descobertas 

geométricas, sabe-se que a maioria destas foram realizadas por aplicação dos métodos de 

álgebra e análises, como por exemplo, dois métodos distintos para uma exposição analítica do 
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sistema de trigonometria esférica (1755, 1782); o estudo de linhas geodésicas (este desde 

1732 e se estendendo por muitos anos) e a elaboração da teoria geral das curvas espaciais (por 

volta de 1780). 

Euler ainda contribuiu ao longo de 14 anos para a promoção e divulgação da ciência, 

em especial a matemática, na Rússia, chegando a escrever livros didáticos para as escolas e 

textos de difusão:  ele “instruiu seus pupilos a encontrar suas próprias e incríveis pequenas 

satisfações” [minha tradução] (POLYA, 1954, p.90). 

Ressalta-se, também, que ele é considerado um dos precursores da iconografia, e 

justamente por isso, foi responsável pela introdução de diversas representações simbólicas até 

hoje utilizadas como padrão na linguagem matemática. Entretanto, o que é mais característico 

de sua obra é a sua clareza e abertura, as quais permitem ao leitor seguir passo a passo suas 

ideias; não há métodos ou dificuldades ocultos nem anagramas ou comentários obscuros em 

contraste com outros célebres pensadores como Newton e Gauss.  

De fato, Polya (1954, p.90), o descreve como um  

mestre da pesquisa indutiva [... que] fez importantes descobertas (na série infinita, 
na Teoria dos Números, e em outros ramos da matemática) [...] por meio da 
observação, da ousadia do palpite, [...] Euler ainda parece-me quase único em um 
aspecto: ele se esforça para apresentar a evidência relevante à indução  com 
esmero, em seus pormenores, [...] de forma convincente [...] , como um 
autêntico cientista deve fazer [...], ele tenta impressionar seus leitores, mas, como 
um bom autor o faria, ele tenta impressionar seus leitores somente com coisas que 
genuinamente maravilharam-no. [grifos meus; minha tradução] 

 

A deficiência visual de Euler não diminuiu sua atividade científica, nem tão pouco sua 

memória que permaneceu impecável, exigindo apenas o auxilio de colaborares que 

registrassem suas novas descobertas, as quais passaram a ser ditadas. 

Além disso, a maioria de suas obras mais famosas datam do período após 1738, a 

exemplo de sua Introdução Completa à Álgebra49, que parece ter sido escrita entre 1765 e 

1766, mas publicada e apenas em 1770.  

De fato, após 1765, constata-se uma intensificação em sua produção literária sendo 

que, neste período, ele escreveu quase metade de toda sua obra. Já cego ele elaborou teorias 

astronômicas, as quais foram atualizadas por ele mesmo anos depois, sendo que estas últimas 

somente vieram a ser publicadas em 1862 em sua Opera Postuma. 

                                                
49 D’Ambrosio (2009) relata que, desconsiderando os Elementos de Euclides, este é livro de matemática mais 
impresso no mundo. 
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 Foi apenas durante os últimos anos de sua vida de Euler que notam-se algumas 

mudanças em sua conduta, pois ele deixou de participar de congressos e outras reuniões 

acadêmicas, assim como seus artigos se tornaram cada vez mais concisos.  

 

2.3.3. Lev Semenovich Pontryagin 

Matemático russo de renome, principalmente por suas contribuições para a topologia 

(que pode ser vista como uma extensão da geometria), álgebra e sistemas dinâmicos, 

Pontryagin (1908-1988) perdeu a visão50 como resultado de uma explosão quando ele tinha 

13 anos de idade e, assim como Saunderson, está elencado entre os matemáticos que, 

literalmente, viveram a maior de suas vidas no escuro. 

Assim como outros matemáticos cegos, ele contou com o apoio de um tutor que lhe 

auxiliou nos estudos que, em seu caso, foi sua mãe. 

Apesar de sua pouca formação erudita, a mãe de Pontryagin o acompanhou ao longo 

dos anos realizando a leitura de textos elementares, descrevendo símbolos matemáticos, 

redigindo textos (que lhe eram ditados) e traduzindo texto de outras línguas como o alemão, 

as quais ela aprendeu afim de auxiliar o filho a manter-se atualizado dentro do mundo 

acadêmico — fatos este que levam-no a referir-se a ela com especial carinho em sua 

autobiografia, além de atribuir-lhe ao papel incomensurável em sua formação. 

Pontryagin acreditava que o pensamento matemático era dotado de leveza, por não 

requer memorização, mas sim criatividade. Naturalmente, existiam fatos, teoremas, 

demonstrações e procedimentos a serem memorizados.  

Contudo, para Pontryagin, este processo era decorrente simplesmente de experimentar 

e vivenciar o trabalho matemático, não constituindo, portanto um pré-requisito para a sua 

aprendizagem ou desenvolvimento. (PONTRYAGIN, 1998) 

A despeito de sua aparente facilidade quanto a percepção do conhecimento 

matemático, o trabalho científico, por outro lado, era descrito como penoso mas 

recompensador: exigia um “esforço imenso, mas que normalmente vinha acompanhado por 

um estresse emocional tão grande quanto [...] advindo sobretudo dos inúmeros fracassos que 

compõem o caminho para o sucesso” [minha tradução] (PONTRYAGIN, 1998). 

                                                
50 Em sua autobiografia o episódio é narrado por ele como o fim de sua infância. 
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Mesmo assim, Pontryagin se considerava profissionalmente realizado e bem sucedido, 

entretanto, dado o seu fascínio quando criança por objetos eletrônicos, ele acreditava que se 

não fosse pelo acidente ele provavelmente teria se tornado um engenheiro e não um 

matemático. A despeito de sua escolha profissional ele relata (1998) que, quando 

“a desgraça se abateu, a escolha de minha futura profissão tornou-se um assunto 
sério para mim e minha família. Consideramos diversas opções, mas em primeiro 
lugar: a música. Durante cerca de três anos, [...] dediquei muito ao aprendizado do 
piano. No entanto, a falta de talento musical era evidente. Havia ainda outras 
opções, humanitárias, como por exemplo, tornar-me um historiador. No entanto, até 
a conclusão da escola, minha capacidade e interesse pela matemática eram tão claros 
que a escolha foi finalmente feita”. [minha tradução]   

 

Descrevendo a sua atividade profissional, enquanto estudioso de questões relacionadas 

ao espaço, sob a influência de seu amigo Pavel Aleksandrov, Pontryagin passou a maior parte 

da década de 1930 e dos anos 40 investigando questões ligadas a topologia, encontrando, 

desta forma, resultados que revelam a estrutura dos grupos topológicos compactos e 

localmente compactos; seus documentos a respeito do tema foram recolhidos e publicados sob 

o nome de группа Nepreryvnye (em português, Grupos Topológicos), sendo traduzidos para 

diversas línguas.  

Destaca-se, ainda que, em 1934, Pontryagin atraiu a atenção internacional ao 

apresentar uma solução parcial a um dos famosos 23 problemas propostos por David Hilbert e 

que desafiavam matemáticos desde 1900 e rendeu-lhe prêmios e o reconhecimento do 

governo de seu país. 
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Figura 30 – À esquerda fotografia de Paul R. Halmos na qual vê-se Lev Pontryagin (1908-1988) e Evgenii Mishchenko 
(1922-2010), no Congresso Internacional de Matemática (ICM), em Edimburgo, na Escócia, em 1958, onde Pontryagin foi 

um dos principais oradores. À direita Pontryagin, com gravador e sua máquina de escrever em horário de estudo. 

Além disso, cabe mencionar que, inicialmente, ele trabalhou com questões de cunho 

abstrato, foco este que, no decorrer, foi lentamente abandonado para dar lugar a questões 

relativas a aplicação da matemática aplicada, talvez por ele acreditar que seus achados 

pudessem auxiliar na resolução dos problemas da sociedade. Fato corroborado, também, em 

sua autobiografia (1998), quando ele atesta que os problemas aplicados sempre lhe pareceram 

mais interessantes do que os abstratos. 

Fora as pesquisas de cunho científico, ele também se dedicou a questões relativas ao 

ensino e a aprendizagem da matemática, sobretudo no ensino médio, pregando uma 

valorização dos conceitos geométricos, em parte renegados pela emergente teoria dos 

conjuntos. Crítico ferrenho do modelo adotado pelas escolas russas no fim dos anos de 1900, 

Pontryagin defendia a valorização e difusão das ciências e da matemática, a semelhança do 

que foi feito pelos soviéticos. 

Além de seu trabalho no campo matemático, ele era um esportista, apreciando em 

particularmente, o esqui, atividade que evidentemente carecia de um guia. 

 

2.3.4. Bernard Morin  

Nascido em 1931, Bernard Morin desde jovem enfrentou problemas relacionados à 

enfermidades oculares, desenvolvendo um glaucoma (do qual foi tratado), e depois, aos seis 

anos, um descolamento de retina que o levou a cegueira.  

Após estes episódios, obteve formação primária em escolas francesas especializadas 

para cegos até a idade de 15 anos, quando ingressou no ensino regular. Adverte-se, ainda que, 

desde este período, Morin já demonstrava interesse por filosofia e matemática. 

Desta maneira, ao ingressar no ensino superior, por conselho de seu pai, optou 

primeiramente pelo curso de filosofia, o qual abandonou alguns anos depois afim de cursar 

matemática — opção que parece ter sido acertada, visto que já em 1957 ele ingressava como 

pesquisador no Centro Nacional de Investigação Científica. Entretanto, Morin passou a maior 

parte de sua carreira docente na Universidade de Estrasburgo e se aposentou em 1999.  

Seu trabalho mais conhecido é, talvez, seu método para a eversão da esfera (virar uma 

esfera do avesso), problema que solucionou em 1967, mas que durante muitos anos 
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assombrou muitos topólogos que não sabiam como realizar tal procedimento, mesmo sabendo 

que, teoricamente, ele era possível. 

No entanto, ao leigo pode parecer que esta é uma questão simples, visto que bastaria 

virar ao avesso uma “bola” vazia, semelhantemente àquelas utilizadas para a prática de 

esportes ou em piscinas, valendo-se de seu orifício, e depois enchê-la.  

Contudo, o problema imaginado pelos matemáticos se refere a elaboração de um 

processo de eversão para uma esfera sem orifício, constituída de algum tipo um material sem 

espessura e capaz de se estender ou, mesmo, passar através de si, sem rasgar, torcer ou dobrar 

excessivamente. 

Curiosamente Morin, elaborou duas explicações diferentes para o problema da esfera 

eversa, bem como criou modelos de barro afim de facilitar que outras pessoas pudessem 

compreender seu método e, assim, pudessem visualizadas as diferentes etapas em que 

processo ocorre.  

                     
Figura 31 – Bernard Morin no Colóquio Internacional de Arte e Matemática em Maubeuge, França, ocorrido em Setembro de 
2000. Na ocasião pode-se observar o matemático manipulando uma versão moderna de seus modelos explicativos da eversão 

da esfera e que auxiliaram diversos estudantes a aprenderam as formas de estágios intermediários deste processo. 

Além disso, estes mesmos moldes foram utilizados como base para que, juntamente 

com recursos de computação gráfica, fossem criadas animações, possibilitando que 

investigadores tivessem uma percepção mais apurada da dinâmica intrínseca ao processo. 

Para Jackson (2002, p.1248), 

Longe de querer menosprezar a sua extraordinária capacidade de 
visualização, a cegueira de Morin pode tê-la aprimorado [...] Um aspecto difícil 
acerca da visualização de objetos geométricos é que há a tendência de se ver apenas 
o exterior, não o interior, o que pode ser complicado [...] Morin desenvolveu a 
capacidade de passar o exterior para o interior, ou seja, de um “espaço” para o outro 
[...] porque está tão acostumado à informação tátil [... que] consegue, após 
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manipular um modelo manual durante algumas horas, reter na memória a sua forma 
durante anos. [minha tradução] 

 

Neste sentido, cabe acrescentar que, enquanto pesquisador, Morin concebia que, na 

matemática existam dois tipos de pensamento (ou imaginação): uma temporal que permite 

seriar informações, realizando a busca pela verdade através de etapas e, a outra espacial 

segundo a qual pode-se compreender a informação como um todo, mas que está estritamente 

relacionada a maneira como o indivíduo interage com os objetos. (JACKSON, 2002) 

Desta forma, mãos ou olhos, são relativos o que realmente determina como um objeto 

será visualizado é a forma como o investigador/observador age sobre ele. 

Por fim, é particularmente interessante mencionar que, apesar de cego já em sua 

juventude, Moran relata que preservou diversas memórias visuais, como por exemplo, 

imagens de um livro sobre cores e lembranças sobre uma pintura que muito lhe instigava a 

curiosidade em sua infância. Todavia não há registro de que ele atribua algum benefício 

advindo destas memórias para suas pesquisas no campo da matemática.  

 

2.4. Do Ensino da Geometria e da deficiência visual 

É interessante observar que todos os matemáticos cegos referidos ao longo do item 

anterior dedicaram-se, de alguma forma, a questões educacionais, esboçando preocupação 

sobre este processo e a maneira como ele era realizado, ofertando, sempre que possível, 

contribuições advindas de seus próprios percalços.  

Desta forma, seus esforços salientaram que a falta da visão, por si só, não é um 

impedimento ao desenvolvimento, exigindo, todavia, o uso de caminhos diferenciados.  

Talvez pelas dificuldades encontradas, ou pela sua própria aptidão, ou ainda pelo fato 

de estarem livres dos preconceitos visuais, parece ascender, destes pensadores matemáticos 

cegos, uma característica peculiar no que se refere ao seu processo de organização do 

conhecimento, uma vez que todos parecem optar por uma devoção sem igual a clareza, fato 

que transparece frequentemente em seus textos/discursos/palestras. 

Logo, ao introduzir, no presente estudo, um tópico relacionado ao ensino da geometria 

espera-se, de certa forma, unir passado e presente, o propiciar um encontro entre os ecos das 

histórias ocorridas e a maneira como hoje procura-se oferecer, aos deficientes visuais, a 

experiência espacio-imaginativa que o conhecimento geométrico traz em seu cerne, donde 
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pode-se encontrar/avaliar qual significância é atribuída a ciência matemática para formação/ 

desenvolvimento do indivíduo na atualidade, bem como permite, observar se houve alguma 

influência histórica no valor que hoje lhe é atribuída. 

Sendo assim, encontra-se na literatura corrente a recomendação que desde a Pré-

Escola inicie-se o estudo da geometria, cuja a natureza “deve basear-se numa Geometria 

intuitiva e natural que promova a observação e a exploração das formas presentes no espaço 

físico imediato de ação e interação das crianças” (BARBOSA, 2003, p.6). 

Deste modo é dobrando, recortando, moldando, deformando, desenhando, sentido, 

montando ou desmontando objetos do mundo que o cercam que o deficiente visual começará 

o estudo da geometria e, simultaneamente, o desenvolvimento do seu senso espacial.  

Um exemplo deste tipo de exploração é desmontar e montar caixas de formas diversas, 

pois assim o deficiente é levado a conceber o que é uma planificação e descobre a diferença 

entre sólidos geométricos e figuras planas, bem como adquire noções de direção (em baixo, 

em cima, direita e esquerda).  

Outras sugestões de material referidas comumente são o geoplano, o multiplano e o 

tangram, que com, ou mesmo sem, adequações, podem ser utilizados tanto por alunos não 

videntes como por videntes, provendo, assim, oportunidades de inclusão.  

Encontra-se, ainda, na literatura, menção a utilização do próprio corpo do deficiente 

visual, aliado a técnicas de orientação e mobilidade, como método de desenvolvimento da 

esfera da percepção espacial e de conceitos geométricos.  

Constata-se, também, que durante os períodos iniciais do aprendizado, geralmente, não 

há ainda a nomeação dos entes geométricos, contudo, à medida que o deficiente vai se 

familiarizando com eles é normal que surjam categorias advindas de padrões percebidos, 

como por exemplo, aqueles que rolam e os que não rolam; ou aqueles que têm pontinha 

(vértice) e os que não têm.  

Desta forma,  pode-se dizer que o “mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito 

que não é senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um mundo que 

ele mesmo projeta. O sujeito é ser-no-mundo, e o mundo permanece subjetivo, já que sua 

textura e suas articulações são desenhadas pelo movimento da transcendência do sujeito” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.576). 
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O que entra em acordo com o proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais  

(1998b, p.51), segundo o qual, por meio dos conceitos geométricos “o aluno desenvolve um 

tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive”.  

Ainda neste sentido, ressalta-se que, o conhecimento geométrico, envolve tanto a 

intuição (aquilo que se percebe seja por meio da experiência prévia ou pela exploração livre 

de regras), como o raciocínio lógico (pautado pelo formalismo) por meio dos quais, 

paulatinamente, vai se firmando uma linguagem geométrica na qual figuras e propriedades 

interagem de maneira a dar significado a abstrações de diferentes níveis, as quais podem, a 

medida que o sujeito se desenvolve, adquirir novos significados, bem como conduzir a 

diferentes interpretações.  

Assim, faz-se necessário ter em mente, por exemplo, que a compreensão dos conceitos 

geométricos, em suas diferentes apresentações, depende do entendimento de subconstruções, 

tais como: a percepção bi e tridimensional, a interpretação axiomática, o desenho; os quais 

são construtos que se situam ao longo de toda a formação escolar e devem estar vinculados a 

uma visão matemática que considere os aspectos socioeconômicos, históricos e culturais 

presentes no saber geométrico.  

Neste sentido, a teoria de Van Hiele do pensamento geométrico, esclarece que o 

aprendizado em si parte do ser exige dele um agir sobre os objetos afim de poder visualizá-

los/reconhecê-los, para a partir disso poder analisá-los e discernir quais são as propriedades 

que realmente lhe são características.  

Apenas após tais interações é que se iniciará um processo de abstração, que primeiro 

passa por definições simples e inclusões de classes, para, apenas depois, acender ao plano da 

compreensão do papel desempenhado por axiomas e teoremas dentro da estrutura de 

pensamento matemático e, assim, derradeiramente estarem aptos a lidar com este rigor e 

construírem por si só demonstrações. 

Identifica-se, ainda, tal como descrito por Machado (2005), quatro faces do 

pensamento geométrico que não se sucedem em uma ordem específica mas que trabalham 

como uma rede significativa, as quais denomina-se: percepção (utilização dos sentidos para 

observar e manipular o mundo concreto); construção (produção de materiais manipuláveis 

fisicamente); representação (reprodução gráfica da percepção tal como no desenho 
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geométrico, na geometria descritiva ou na geometria projetiva); e concepção (sistematização 

da teoria). 

Entretanto, tal esquematização serve apenas a fins formais, dado que tais faces estão 

sempre a se relacionar de maneira ativa, o que nota-se, por exemplo quando observa-se 

o fato de a iniciação em geometria realizar-se por meio da percepção de formas e de 
suas propriedades características, através de atividades sensoriais, como a 
observação e a manipulação de materiais, desde muito cedo tais atividades 
relacionam-se diretamente com a construção de objetos em sentido físico, através de 
massas, varetas ou papéis, por exemplo, bem como com a representação de objetos, 
através de desenhos, onde as propriedades costumam ser parcialmente concretizadas 
(MACHADO, 2005, p.54). 

 

Todavia, a separação nestas quatro faces é apenas uma das esquematizações possíveis. 

Outra maneira de tentar compreender e esquematizar a geometria seria, por exemplo, 

considerar a teoria de Chang Tung-Sun (1977) sobre o conhecimento humano, segundo a qual 

há quatro grupos que compõem o conhecimento humano de tal forma que cada uma delas 

exerce influência e é influenciada pela outra. 

Aponta-se, assim, a existência de estruturas externas que denotam a sensação 

imediata, ou seja, a própria estrutura (o todo) tal como “propriedades matemáticas”, logo tal 

estrutura é desprovida de um caráter qualitativo; sensas correspondente ao conhecimento 

sensorial, ou seja, o processo perceptivo pelo qual se conhece algo; construções que 

corresponde ao produto final do processo perceptivo e pode não corresponder exatamente a 

um objeto real tal como uma cadeira; e interpretações provenientes do processo subjetivo do 

sujeito ao manipular e relacionar construções.   

Logo, a geometria constitui-se enquanto um caminho para apreender a complexidade 

do real, multifacetado, multinterpretado, mas que por meio de uma compreensão lógica, 

advinda do pensamento matemático, é capaz de contemplar uma espécie de trama universal ao 

se ater aos aspectos daquilo que é tecido em conjunto, aos fatos e interações que interligam os 

temas, a sua complexidade de formas e extensões de representações, permitindo constatar o 

próprio significado dos objetos em sua multidimensionalidade.  

Assim, “o conhecimento não é insular, é peninsular, e, para conhecer, é necessário 

ligá-lo ao continente de que faz parte. Sendo o ato de conhecimento ao mesmo tempo 

biológico, cerebral, espiritual, lógico, linguístico, cultural, social, histórico, o conhecimento 

não pode ser dissociado da vida humana e da relação social” (MORIN, 1996, p.21). 
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Seguindo esta concepção, pode-se constatar que, a geometria proporciona uma 

compreensão do espaço por meio do entrelaçamento do corpo e da mente, do espírito e da 

razão, visto que a concepção de mundo advém de uma construção dinâmica fundamenta sob 

aspectos da realidade, mas que buscam uma derivação cada vez maior objetivando atingir um 

estado semelhante ao daqueles entes que habitam o mundo das ideias de Platão — o 

deficiente visual, portanto, sonda sua organização sensorial afim de estabelecer mecanismos 

para representar as informações/conhecimentos recebidos, para assim processá-los segundo 

abstrações, que almejam constituir uma imagem.  

De fato, estudos neurocientíficos, ao comparar cegos (congênitos e não congênitos) 

com pessoas ditas normais, mostram que o cérebro é dotado de certa plasticidade fazendo 

com que algumas áreas do córtex visual possam ser realocadas e usadas para processar sons e 

sensações do tato. Supõem-se, portanto, que os cegos desenvolvam algum tipo de imagem, 

própria a eles, e que talvez explique o sucesso de Morin ao construir seus modelos de barro 

para a eversão da esfera. (AMEDI et al., 2005; JAMES et al., 2002; SATHIAN, 2005; 

WOODS & NEWELL, 2004) 

Ora tais perspectivas denotam, assim, que a geometria é mais “do que o estudo do 

espaço, a geometria é a investigação do “espaço intelectual” já que, embora comece com a 

visão, ela caminha em direção ao pensamento, vai do que pode ser percebido para o que pode 

ser concebido” (WHEELER, 1981, p.352).  

Por fim, cabe, ainda, ressaltar outro ponto importante que se refere a aprendizagem da 

geometria (e matemática) e que também se revela fundamental quando se examina o percurso 

histórico: a grafia matemática braile. 

Denota-se a relevância deste código, hoje existente, principalmente, quando se 

observa a biografia de alguns dos matemáticos elencados na seção anterior, visto que muitos 

deles encontram dificuldades em seus estudos, sobretudo os iniciais, pela ausência de um 

meio que lhes permitisse acesso as produções/pesquisas matemáticas, desta forma sua 

aprendizagem, não apenas por parte do estudante deficiente visual, mas também do professor, 

permitirá o estabelecimento de um canal de comunicação.  

 

2.5. Dos Teoremas da Luz e da Sombra: sob olhos multifacetados 

A cegueira parece ser uma força complexa capaz de autodescrever seu próprio 

percurso, primeiramente, como mostrou-se no capítulo um, em forma de um memorial 
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descritivo-analítico, cujas as origens e as fontes se perdem no tempo e espaço, e, agora, 

enquanto fenômeno pluri, multi e transdisciplinar — marco possível para investigar os 

prodígios da (in)visualidade, uma estratégia para percorrer a essência do universal. 

Portanto, ao investigar os interstícios da cegueira e da matemática, obtém-se uma 

síntese de múltiplas dimensões, segundo as quais não basta um enfoque disciplinar ou mesmo 

interdisciplinar; exige-se, pois, a percepção da realidade em toda a complexidade, 

metamorfoseando, desta forma, o pensamento linear em uma consciência simultaneamente 

diacrônica e sincrônica, donde nasce uma visão paradigmática e oculta que permite ver além 

das simplificações, uma possibilidade de elevação ao invisível. 

Entendida, assim, a cegueira, aliada a matemática, recorta, manipula, fragmenta e isola 

os fenômenos da realidade, para depois reordená-los, ampliá-los e abstraí-los, promovendo 

uma certa aproximação com o sagrado e imutável que habita no universal, no mundo das 

ideias e das razões; um caminho de salvação que estabelece um diálogo entre o que é 

complementar, concorrente e antagônico. 

Ora, emerge pois, deste encontro, uma epistemologia que absorve e supera a clausura 

do visual, segundo a qual a cegueira representa uma transgressão ao natural e as leis que o 

governam, uma vontade de saber, imaginar e delinear o imaterial e extraordinário, enfim uma 

ambição de ver.  

Neste sentido a matemática é um adjetivo poético da cegueira que lhe permite 

distanciar-se da hegemonia estabelecida pelo sentido da visão — historicamente e 

culturalmente privilegiado face aos outros sentidos, vinculado ao intelecto e a moral. 

Somente com este adjetivo a cegueira metaforiza e abstrai a complexidade do real, 

subentendendo que tudo está ligado a tudo, figurando uma gigantesca teia de relações 

pulsante entre todas as dimensões das coisas, desenhando novos e infinitos mundos. 

O banal e corriqueiro transmuta-se, assim, em uma obra de arte e a cegueira passa a 

poetiza, emprestando como que uma ode ao irreal, ao geométrico, aos números: “Contamos/ 

as cores, os anos,/ as vidas e os beijos,[...]/ o tempo tornou-se número [...]/ Alcançamos, 

amigo, o tempo/ para que nossa sede/ pudesse ser satisfeita,/ o ancestral desejo/ de enumerar 

as coisas [...]/ E os inúmeros/ espinhos/ que iram encher a terra transformada” [minha 

tradução] (NERUDA, 2005, pp.173-176). 

Ver é de fato muito complicado.... a árvore, a pedra... o mundo, enfim todos os 

elementos que a visão transmite a quem dela goza são os mesmos que o cego toca e ouve; 
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entretanto seus olhos não vem, eles sentem, agem, (re)constroem e poetizam, estão no prazer 

de tocar, de descobrir de recontar e imaginar, uma possibilidade aberta a todos e a tudo. 

Os cegos, assim, em seu encontro com a matemática são a manifestação paradoxal da 

sensibilidade da razão, da visibilidade transgressora da lógica corriqueira e simplista, da 

moralidade do invisível; uma leitura de que intuição humana pode guiar a mente a infinitas 

possibilidades de desenhos e formas cujas lógicas desafiam o convencional, mas surpreendem 

o olhar diante de sua existência arrebatadora. 

Neste sentindo “a cegueira é muitas vezes o preço a pagar para quem deve abrir enfim 

os olhos, os seus ou os de um outro, a fim de recuperar uma visão natural ou o acesso a uma 

luz espiritual” [minha tradução] (DERRIDA, 1991, p.106). 

Engana-se, portanto, aquele que pensa que o cego é desprovido de visão, de imagem. 

No fundo, no fundo, não é o olho que está destinado a ver, mas a própria existência do ser em 

toda sua memória, harmonia, antagonismos e ausências. 

Sendo assim, a matemática se prova como um dos possíveis caminhos que restituem o 

acesso ao visível pelos traços da mão e gestos da mente, mas que simultaneamente evita o 

abismo da visualidade ao possibilitar aos cegos dar vida e imagem a seus próprios e 

desafiadores mundos interiores. 

Deste modo, ao examinar a vida e obra de cegos, matemáticos e escritores que também 

se aventuraram pelo pensamento abstrato, pode-se caminhar pela fronteira entre o (ir)real e o 

(in)visível; enfim uma lição de que, na verdade, precisa-se aprender a ver, pois nas ingênuas, 

mas sábias palavras do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry (2009, p.50) “o essencial é 

invisível aos olhos”.  
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Capítulo 3 
Da gênese do ser: a estruturação e a 
efígie da sombra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sou como você  

feito de coisas lembradas  

e esquecidas  

rostos e  

mãos, […]  

nomes que já nem sei […]  

Sou um homem comum  

 [...], igual  

a você 

Ferreira Gullar, Homem Comum 
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Resta, ainda, à medida que a penumbra emerge, ampliar ao leitor, que perscruta as 

fisionomias dos cegos caminhantes, os elementos para compreender como se dá a percepção 

do espaço e como é organizada as relações espaciais na mente do indivíduo a medida em que 

ele se constitui enquanto ser. 

Contudo, ao longo da história humana não foram poucas as tentativas de se entender 

como se sucede o percurso de constituição do sujeito. Antes, porém, de enveredar por tal 

caminho, faz-se necessário definir o que se compreende por desenvolvimento e estruturação.  

O termo desenvolvimento relaciona-se ao processo contínuo, mas por vezes não 

linear, de aprimoramento que se acomete sobre as diversas esferas do viver — afetiva, 

cognitiva, social e ontogênica, por exemplo. Contudo a noção de desenvolvimento, 

normalmente, aparece atrelada a existência de uma cronologia evolutiva. Ora, as teorias que 

fazem uso deste tipo de terminologia, portanto, associam a constituição do sujeito a uma 

“ordenação” encadeada durante o ciclo de vida humano. 

Por outro lado, na vertente estruturalista, concebe-se que há um todo (o sujeito, no 

caso), constituído por elementos (biológicos, psíquicos, entre outros), que só pode ser 

compreendido por meio das diferentes relações que suas partes constituintes estabelecem — é 

pelo resultado das relações produzidas que os elementos adquirem significado, por intermédio 

de sua interdependência e de seu papel relativo na cadeia de fatos que se descreve um evento. 

Logo, a estruturação do sujeito, passa a ser concebida como o resultado das n-relações que 

seus elementos constituintes são capazes de estabelecer, o que não está atrelado, 

necessariamente, a uma cronologia, mas sim as naturezas das relações em questão. 

Ambas as abordagens, perspectivam um visão holística do caminhar contínuo que se 

denomina, neste estudo, por constituição do sujeito, e concordam, por exemplo, em admitir 

que este processo converge para além da compreensão dos  processos de maturação 

biológico/genético.  

Ao se constatar que os seres humanos desde o seu nascimento estão imersos em 

cultura, evidencia-se, por exemplo, que o meio51 — que abarca cultura, sociedade, práticas e 

interações — exerce influência no processo de constituição humano, uma vez que é neste 

contexto cultural, pela interação social, que nascem as formas de se relacionar com os outros 

e interagir com o mundo o que ocasiona aprendizados, transformações e evoluções em 

qualquer etapa de nossa vida, do bebê ao idoso.  

                                                
51 O papel exato que o meio desempenha na constituição do sujeito varia de teoria para teoria. 



 155 

Na realidade, compete advertir que a vertente oferecida pelo desenvolvimento pode 

ser compreendida como um tipo de estruturalismo; pois, apesar de ponderar a respeito de um 

aspecto evolutivo cronológico, tais teorias não se abstém de ser estruturalistas. 

Neste sentido, KUPFER (2007, p.124) afirma que se “uma criança se desenvolve, o 

sujeito se constitui”, ou seja, o indivíduo ao longo de seu ciclo vital vivencia dois movimentos 

— uma estruturação psíquica e um desenvolvimento do corpo entendido como organismo 

biológico, os quais não coincide a priori. Assim a constituição do sujeito, para os fins deste 

estudo, será tomada como a união de ambas as perspectivas, visto que uma criança se 

desenvolve e estrutura. 

Por fim, cabe ressaltar que independentemente do referencial teórico adotado, os 

aspectos a serem apresentados, no que se refere ao processo de constituição, podem ser 

analisados em três vertentes:  

! Corporal: corresponde a educação e o refinamento dos sentidos, além do 

desenvolvimento motor e de aspectos de cuidado pessoal e relacionamento social; 

! Psíquico: relativo ao campo do cognitivo, do inconsciente, do real e do 

imaginário; ou seja, alude a toda a formação da mente e não apenas ao intelecto; 

! Afetivo: referente ao lado emocional e a maneira como se lida com ele; abarca 

desde sentimentos, como alegria ou tristeza, até a criação do sentido interior de 

justiça (moral), bem como questões espirituais. 

Pode-se, portanto, imaginar o processo de constituição de um sujeito como um filtro 

— que é a variedade e a forma das experiências vivenciadas por cada pessoa — que ao 

poucos vai possibilitando que parcelas destas três áreas vão se miscigenando naturalmente e 

compondo o sujeito.  

 
3.1. Freud  

A teoria psicanalítica freudiana postula que o ser humano é impelido por suas 

tendências sexuais52, as quais, por vezes, entraram em conflito com as normas e condutas 

sociais, ou seja, a moral. Freud afirma que não existe satisfação plena daquilo que reclama a 

sexualidade humana, dada a impossibilidade de conciliá-la às restrições impostas pela 

                                                
52 Os psicanalistas entendem a sexualidade como o amor, ou seja, a busca por algo que de prazer. Existe aqui 
uma importante diferença entre a sexualidade e a genitalidade, esta última ligada aos órgãos da cópula. 
(CARRARA ET AL, 2004) 
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civilização. A teoria freudiana, apesar de não objetivar descrever o desenvolvimento 

emocional do sujeito, é frequentemente associada a este quadro, talvez pelo fato de Freud ter 

descoberto, entre outras coisas, a existência da sexualidade infantil e que esta é construída, e 

não biologicamente deliberada.  

Contudo, Freud almejava desenvolver um modelo/teoria que fosse capaz de elucidar 

os processos pelos quais um indivíduo se torna um ser sexuado. Atualmente sua teoria 

psicanalítica é empregada em muitas áreas de interesse para o entendimento do 

desenvolvimento, sobretudo, para questões referentes aos caminhos pelos quais forma-se a 

personalidade.  

Seu modelo está esquematizado em fases, referentes ao desenvolvimento da libido53, 

que estão fundamentadas sobre os chamados impulsos e pulsões54, os quais, conforme Carrara 

et al (2004, p.27), “seriam aspectos perversos da sexualidade infantil. Perversos por serem 

desvios do impulso sexual em relação ao seu objeto e ao seu fim”. Freud (1905)55 afirma que  

a fonte da pulsão é um processo excitatório num órgão, e seu alvo imediato consiste 
na supressão desse estímulo orgânico. 

Outra hipótese provisória de que não podemos furtar-nos na teoria das pulsões 
afirma que os órgãos do corpo fornecem dois tipos de excitação, baseados em 
diferenças de natureza química. A uma dessas classes de excitação designamos 
como a que é especificamente sexual, e referimo-nos ao órgão em causa como a 
“zona erógena” da pulsão parcial que parte dele. 

 

O autor, prossegue alegando que, o “alvo sexual da pulsão infantil consiste em 

provocar a satisfação mediante a estimulação apropriada da zona erógena que de algum modo 

foi escolhida” 56. Deste modo as fases, ou estágios, do desenvolvimento, por ele elencadas, 

são descritas de acordo com a zona erógena escolhida, sendo dividas em: fase oral, fase anal, 

fase fálica, período de latência e fase genital. Ressalta-se que, essas fases, não são 

abandonadas, ou seja, não passa-se totalmente de um estágio para outro, pois sempre existirão 

resquícios persistentes destas fases na personalidade e maneira de agir de um indivíduo.  

                                                
53 Libido é o nome utilizado para designar a energia sexual. (CARRARA ET AL, 2004) 
 
54 É a quantidade de energia psíquica necessária para movimentar as diferentes operações da personalidade. 
(CARRARA ET AL, 2004) 
 
55FREUD, Sigmund.  Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, pp. 86 e 87. 
 
56Ibid., p.94. 
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No que tange a questão das fases de desenvolvimento, vale mencionar que, apesar de 

Freud definir um “tempo” de duração para cada uma delas, esta cronologia estabelecida não é 

o fator de maior relevância na apreciação do autor, mas sim, as transformações que ocorrem 

ao longo destas etapas. 

Apesar de revolucionária, a teoria psicanalítica freudiana foi (e ainda é) alvo de 

críticas, especialmente quando se analisa pontos/fatos retirados do contexto. Além disto, 

pode-se apontar algumas áreas de “fraqueza”. 

A primeira é a relativa inacessibilidade de dados principais de sua teoria — ou seja, os 

pensamentos e sentimentos, visto que estes não se prestam, facilmente, a uma definição 

operacional. Outro fato que levanta dúvidas sobre o trabalho de Freud é o fato de que, a 

maioria de seus pacientes, sobre cujas associações livre ele baseou sua teoria eram europeus 

de classe média, um setor da sociedade — pelos menos na época de seus estudos — em que 

assuntos sexuais não eram discutidos abertamente. 

Contudo, apesar das críticas apresentadas, a teoria psicanalítica resguarda como mérito 

demonstrar, como o próprio Freud (1917)57 descreveu,  

duas descobertas — a de que a vida dos nossos instintos sexuais não pode ser 
inteiramente domada, e a de que os processos mentais são, em si, inconscientes, e 
só atingem o ego e se submetem ao seu controle por meio de percepções 
incompletas e de pouca confiança —, essas duas descobertas equivalem, contudo, à 
afirmação de que o ego não é o senhor da sua própria casa. Juntas, representam o 
terceiro golpe no amor próprio do homem, o que posso chamar de golpe 
psicológico.” [grifos meus] 

 

Foi, portanto, a partir de Freud que o sujeito consciente cedeu lugar para um sujeito 

inconsciente; o que desencadeia uma valorização às necessidades da criança nas diversas 

fases do desenvolvimento, bem como uma reflexão a respeito das consequências de se  

negligenciar essas necessidades para a constituição do sujeito. 

 

3.2. Vygotsky   

Vygotsky conjecturava o desenvolvimento como uma série de períodos de 

enriquecimento, pautados por um certa estabilidade, mas pontuados por períodos de crise. 

Tais estágios estão relacionados a períodos importantes da vida, sendo nomeados: infância, 

primeira infância, idade pré-escolar, idade escolar e a puberdade. 
                                                
57 FREUD, Sigmund. Uma dificuldade no caminho da psicanálise (1917). In: O obras completas de Sigmund 
Freud – Volume XVII. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, p. 178.  
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Tal periodização relaciona-se a ocorrência de transformações estruturais específicas na 

criança em relação ao seu meio social e sua vida mental. Vygotsky (1994) propõe que, o 

desenvolvimento da criança, ocorre de forma variada em decorrência de diferentes 

circunstâncias histórico-culturais, não se conjecturando apenas como uma questão empírica, 

mas advindo de fatores culturais, que participam do processo de desenvolvimento, e permitem 

a compreensão do mecanismo pelo qual a cultura e as instituições de uma sociedade são 

reproduzidas de geração em geração.  

O caráter fundamental das estruturas com as quais Vygotsky (op. cit.) se preocupa 

obriga a consideração de que, a mesma série de transformações, pode ser experimentada por 

crianças em desenvolvimento em qualquer sociedade, embora em cada situação, possam ser 

vivenciadas distintamente, o que ocasionará resultados diversos. 

Contudo, em cada nível de idade, Vygotsky (1996) identifica uma linha central de 

desenvolvimento, a qual denota a história, de como a criança é capaz de utilizar as 

neoformações58 para superar as exigências impostas pelas situações sociais e leva-las a uma 

nova situação. Neste sentido, cada capítulo dessa história, envolve a transformação de sua 

vida mental e de seu modo de interação. 

Assim, em cada nível de idade, a neoformação da faixa etária se diferencia da 

estrutura psíquica e traz uma nova constelação de funções psicológicas, transformando a 

relação entre as funções, ao mesmo tempo em que estimula/suprime o desenvolvimento de 

outras. É justamente pelas exigências do desenvolvimento da neoformação que a linha central 

do desenvolvimento em cada faixa etária é definida e impulsionada. 

Constata-se, ainda, a existência de linhas periféricas — ou secundárias — de 

desenvolvimento, que persistem de um estágio do desenvolvimento para outro; por vezes, em 

apoio as linhas centrais de desenvolvimento, outras vezes, dando continuidade ao trabalho 

iniciado em faixas etárias anteriores, aperfeiçoando e fortalecendo funções que não estão no 

centro do processo de  desenvolvimento.  

De fato, para Vygotsky (op. cit.) os processos que configuram as linhas centrais e 

periféricas de desenvolvimento alternam-se em seus papéis, desta forma, em uma idade aquilo 

que é secundário passa a ser central, enquanto que na seguinte e as linhas podem trocar de 
                                                
58 Termo empregado por Vygotsky (1996) para designar uma função psicológica, ou mais precisamente a 
maneira de interação — incluindo a atividade mental implícita — que a criança se vale em um ambiente/situação 
social. Assim, neoformação é “o novo tipo de atividade da criança que caracteriza a idade dada, o novo tipo de 
personalidade e as transformações psicológicas que surgem pela primeira vez nessa idade”. (DAVIDOV, 1986, 
p. 70). 
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lugares — ao alterar seu significado na estrutura do desenvolvimento, modifica-se seu 

relacionamento com a neoformação central (aquela que é responsável pela reesturação da 

criança em cada estágio). 

Desta forma, o desenvolvimento é assinalado por dois tipos de períodos: os estáveis 

— nos quais uma neoformação central ocupa um papel fundamental no desenvolvimento, 

tornando uma parte madura e contínua do psiquismo da criança — e os críticos — 

caracterizados por uma ruptura das antigas relações, de modo a possibilitar condições para um 

novo período estável. 

Vygotsky (op. cit) propõe que, durante os períodos de desenvolvimento estável, as 

alterações nas neoformações individuais impulsionam o desenvolvimento de um modo geral; 

a personalidade sofre alterações graduais ao longo da linha central do desenvolvimento, mas à 

medida que neoformação central amadurece, estabelece-se um conflito com a situação, o que 

culmina em um período crítico, no qual a personalidade, como um todo, passa por uma 

modificação estrutural, a partir da reorganização das funções psicológicas. 

 No início do período crítico o infante apresenta negatividade em relação ao seu papel 

em curso, e em seguida, a criança apresenta instabilidade na aceitação de seu novo papel. Ao 

reencontrar sentido em seu papel social estabelece-se novo período de estabilidade. 

Dentro de sua teoria geral do desenvolvimento da criança, Vygotsky (1993) 

introduziu, ainda, paradigmas relacionados ao desenvolvimento e educação de crianças com 

necessidades especiais, os quais relacionam-se a uma perspectiva inclusiva por meio daquilo 

que ele denominou diferenciação positiva. 

Nesta perspectiva, o principal objetivo da educação especial deve ser a implementação 

de uma abordagem que pode ajudar no desenvolvimento das crianças com deficiência, 

direcionando o foco para o fortalecimento e capacitação das habilidades individuais, e não às 

fraquezas e distúrbios do sujeito.  

De acordo com sua teoria, as deficiências — ou desvantagens, de maneira mais ampla 

— são apresentadas como um fenômeno de desenvolvimento sociocultural em que a 

compensação deve advir da socialização e enriquecimento cultural.  

Logo, pare ele, a deficiência, não é apenas biológica, mas uma “aberração social” (op. 

cit., p.66), fonte de mudanças nas relações sociais dos infantes, o que acarreta distúrbios no 

comportamento. Ela é, ainda, um variante psicológico que apresenta-se em formatos diversos 
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em diferentes ambientes culturais e sociais, visto que cada cultura encara o corpo e suas 

alterações subjetivamente. 

Sobre as desvantagens que provém de uma situação em que se identifica uma 

deficiência, a teoria de Vygotsky (op. cit.), identifica duas categorias: as primárias 

(referentes a questões orgânicas — visual, auditiva, mental, entre outras) e as secundárias 

(que constituem-se como uma complicação secundária/extra da deficiência, e configuram-se 

como distorções culturais provenientes da âmbito social, tais como privação de 

independência, impossibilidade de realizar tarefas simples). 

Estes fatores, em primeira instancia (biológica) acarretam a “exclusão” da criança do 

ambiente sociocultural, o que, por sua vez, causa em segundo momento outras deficiências. 

Entretanto, esta necessidade de interação social das crianças com deficiência, não deve ser 

confundida com  uma necessidade de assistência ou proteção — fato do qual advém 

deficiências secundárias.  

Neste sentido, Vygotsky (op. cit.) defende a importância das interações sociais no 

processo de formação do deficiente, bem como o fato de que o seu desenvolvimento ocorre de 

maneira diferenciada, seja por aspectos histórico-culturais ou por sua condição distinta, sendo 

crucial para este processo que se considere aquilo que o sujeito pode fazer com base em suas 

habilidades e aptidões, e quando necessário, o uso de um instrumento alternativo ou um meio 

compensatório (ou seja, um novo caminho, modo ou meio) pelo qual o deficiente pode tornar-

se apto a atingir o mesmo grau ou nível de desenvolvimento dos outros indivíduos, o que, 

dada a situação social de desenvolvimento, perpassa o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal59 (ZDP) e evidencia sua relevância na constituição do sujeito. 

 

3.3. Olhares dialéticos sobre o destino da deficiência visual  

Para compreender e explicar a maneira como a deficiência visual pode afetar o 

desenvolvimento de um indivíduo, deve-se considerar a integração entre os aspectos avaliados 

pela medicina e pela sociedade, pois enquanto a primeira considera a incapacidade como um 

problema do sujeito, cujas causas estão relacionadas a uma doença, trauma ou problema de 

                                                
59 Define-se ZDP como a distância existente entre o desenvolvimento real — o que a criança pode fazer sozinha 
— e o desenvolvimento potencial — a capacidade dela captar, utilizar e aprender os sinais e instruções daqueles 
que são mais eruditos e/ou mais experientes do que ela durante o processo de desenvolvimento. Logo, a ZDP, é 
aquilo que uma criança pode fazer com auxílio ou instrução de alguém hoje, por meio da convivência com 
adultos e crianças mais velhas e que poderá ser realizado por ela, sem auxílio, no futuro. (VYGOTSKY, 1994) 
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saúde, que necessita da assistência médica prestada por profissionais qualificados, cujos 

cuidados almejam a cura ou a adaptação do indivíduo; a segunda avalia a questão, como uma 

demanda instituída pela sociedade: aqui a deficiência não é um atributo, mas sim um conjunto 

de necessidades, geralmente criadas pelo ambiente social que não está preparado para atender 

a todos.  

Dentro da abordagem social estão inseridos diversos meios sociais com os quais o 

indivíduo com limitações visuais interage: o trabalho, a família e a escola, são exemplos. 

Além disso, é essencial que a criança cega ou de baixa visão aprenda a viver nestes diferentes 

ambientes, mesmo que o processo preparatório possa parecer árduo e complexo. Assim sendo, 

é responsabilidade da sociedade prover auxílios que ajudem a capacitar o indivíduo limitado 

visualmente, para que este possa integrar-se ao universo social no qual está inserido.  

Masini (1990) afirma, ainda, que o deficiente visual “permanece oculto, ao ser 

apresentado pela percepção unidimensional da visão”, uma vez que com certa surpresa o 

conhecer esperado em sua educação tem como pressuposto o ver e que, portanto, não se leva 

em conta as diferenças de percepção entre videntes e não videntes.  

Neste ponto, as ideias de Merleau-Ponty, oferecem uma contribuição valiosa a esta 

discussão uma vez que defende-se que a primazia e valorização da visão decorre de uma 

“cultura de videntes” (existem mais pessoas que enxergam do que não enxergam, destarte 

prevalece a percepção da maioria), dessa forma ele se nega a estabelecer uma hierarquia entre 

os diferentes modos de expressão. Sendo assim, para o autor (1999, p.523), “não há diferença 

fundamental entre os modos de expressão.” Ainda mais, para ele (1975, pp.282-283), imerso  

no visível pelo seu corpo, embora ele próprio visível, o vidente não se apropria 
daquilo que vê: só se aproxima pelo olhar, abre-se para o mundo. E, por seu lado, 
esse mundo, de que ele faz parte, não é em si ou material. […] 

[…] O enigma reside nisso: meu corpo é ao mesmo tempo vidente e visível. 
Ele que olha todas as coisas, também pode olhar a si e reconhecer no que está vendo 
então o “outro lado” do seu poder vidente. Ele se vê vidente, toca-se tateante, é 
visível e sensível por si mesmo. É em si, não por transparência, como o pensamento, 
que só pensa o que quer que seja assimilado, constituindo-o, transformando-o em 
pensamento — […] por inferência naquilo que ele vê naquilo que ele toca, do 
senciente no sentido —, um si, portanto, que é tomado entre coisas, que tem uma 
face e um dorso, um passado e um futuro … 

 

A visão, portanto, não é um certo modo de pensamento ou da presença a si, podendo 

ser compreendida como o meio que pelo qual o indivíduo é capaz de interagir com o mundo e 

consigo mesmo. Ver é uma percepção que não se limita aos olhos, é pois o “encontro, como 

numa encruzilhada, de todos os aspectos do Ser” (Ibidem, p.229).  
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Em se tratando dos sentidos deve-se admitir que existe um movimento, uma 

articulação entre eles: “o olho vive, o ouvido vive; o que suporta o sentido do tato vive — 

tudo vive. Existe vida em todos os sentidos — ela permeia todos os âmbitos dos sentidos” 

(Steiner, 1996, p.5). E é quando se observa essa vida que se percebe que é desta interação 

dinâmica entre os sentido que nasce a nossa percepção como um todo. 

Como apontam as observações de Merleau-Ponty, Masini e Steiner, parece infundado 

ou mesmo ingênuo acreditar que indivíduos cegos ou com baixa visão são incapazes de 

construir e interpretar modelos referentes a toda a diversidade de formas de conhecimento, 

mesmo aquelas que contenham elementos visuais. 

Tendo em vista tal perspectiva, cabe uma investigação detalha sobre a maneira como o 

deficiente visual se estrutura, afim de se conceber a natureza da mente humana frente as 

incapacidades e limitações impostas pela ausência da visão.  

Neste sentido, Vygotsky (1994), assinala que a compreensão do funcionamento do ser 

humano necessita que se acompanhe o desenvolvimento da criança, uma vez que, para ele, 

uma função mental somente é passível de compreensão durante sua formação. E é com base 

neste delineamento proposto que orientar-se-á este estudo. 

Além disso, como as proposições de Vygotsky sobre a periodização do 

desenvolvimento encontram-se inacabadas, devido a sua morte, bem como ao fato de que, nos 

últimos anos, estudos indicam que as visões psicanalítica e neurocientífica podem ser 

complementares e mutuamente enriquecedoras, considerar-se-á, ainda, o legado psicanalítico 

de Freud. (ANDRADE, 2003) 

Logo, ao longo da investigação, tomar-se-á como marcos teóricos referentes ao 

processo de desenvolvimento as concepções de teóricas de Freud e Vygostky, que embora 

sejam contemporâneos, assumem perspectivas diferenciadas, mas que acabam por confrontar 

pontos análogos — temas referentes a consciência e o inconsciente, o social e o cultural, o 

biológico e o psíquico, a arte, a linguagem e o afeto, figuram entre seus debates. 

Para Vygotsky, a afetividade e o intelecto constituem uma unidade que possibilita 

compreender a relação da criança com a sociedade construída historicamente a partir das 

necessidades dos homens, “seu interesse radicava no futuro e em como a criança se apropria 

da bagagem generativa com a qual possibilita-se a construção de mundos possíveis” [minha 

tradução; grifos meus] (BRUNER, 2007, p.4).  
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Fato que difere do ponto de vista de Freud, para o qual o desenvolvimento psíquico 

apresenta-se enquanto mecanismo adaptativo do comportamento, no qual há mecanismos de 

repressão, censura, entre outros — o foco, portanto, está no “passado e meios pelos quais 

podemos libertar as pessoas dos abusos de seu passado histórico e dos produzidos no passado 

mais íntimo da vida familiar” [minha tradução] (BRUNER, 2007, p.3). 

Entretanto, ambos os teóricos, argumentam que as crianças progridem do menor ao 

maior nível de desenvolvimento, atravessando períodos/fases caracterizadas por padrões. Tais 

fases não desaparecem por completo, a fase anterior é de certa forma ampliada e 

complementada adquirindo, por assim dizer, maior complexidade cognitiva. 

No que se refere a linguagem para Vygotsky, de acordo com Bruner (2007, p.6), “(e 

também para Freud em um sentido mais ou menos vago), a linguagem proporciona (em 

palavras de Dewey) um meio para classificar os pensamentos de cada um sobre o mundo” 

[minha tradução]. 

Ressalta-se ainda o interesse comum que tais teóricos demonstraram pelo papel da 

educação em torno da socialização da criança e do adulto, afinal ela é fundamental para que 

se desenvolvam alguns aspectos da personalidade, tais como, a solidariedade, fraternidade e 

cooperação — que para Freud não são inatos ao ser humano — bem como propicia, segundo 

Vygotsky, momentos importantes de interação, visto que para este autor, a criança deve 

interagir com o ambiente, mas sempre com a mediação de agentes culturais (ZDP). Portanto, 

a criança é vista enquanto sujeito e não objeto da aprendizagem. 

Entretanto, como assinala Bruner (2007, pp.8-9), estas concepções  

levam a imagens diferentes da função do professor e do processo educativo em geral. 
O professor, no mundo criado por Sigmund Freud, é um terapeuta-libertador que 
protege à criança, ou mesmo, resgata-a dos abusos do drama familiar, das 
hipocrisias da sociedade, etc. [... Contudo] não proporciona uma visão do professor 
[…] como colaborador intelectual da criança. 

[… Em contra partida] para Vygotsky, a educação era uma continuação do 
diálogo sobre as construções sociais de um mundo de realidades constituintes. A 
consciência do professor, e sua capacidade para fazer que esta consciência seja 
acessível a outros auxiliando na apropriação de conhecimento e habilidades, é um 
ponto crucial em sua teoria. [...] Portanto, nesta concepção, a educação mediada pelo 
professor, é uma continuação do processo que cria a cultura.  

[… Logo] se nosso sistema educativo deve avançar para assegurar uma 
maior participação na cultura a todos os homens e mulheres, irá fazê-lo na direção 
de um modelo de ensino de “diálogo” ou “negociador”, implícito na concepção de 
Vygotsky. Mais do que isso, creio que já começa a fazê-lo. Espero que continue, 
sem perder de vista […] a compreensiva visão que Freud legou sobre a gênese dos 
problemas humanos. [minha tradução] 
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Assim, mais do que divergências e convergências, a possibilidade de diálogo que se 

estabelece entre os dois autores é enriquecedora na medida em que fornece duas tendências de 

desenvolvimento concomitantes, uma “conservadora-biológica” — assentada sobre tudo nas 

ideias de Freud, mas também existente em Vygotsky — e outra “progressivo-sociológica” —

esta mais fortalecida na perspectiva vygotskiana do que na freudiana, dado que, para Luria & 

Vygotsky (1994, p.16), 

se nos recessos profundos da psique humana persistem ainda tendências 
conservadoras primordiais da biologia e se, em última análise, mesmo Eros é 
impelido para elas, então as únicas forças que tornam possível escaparmos deste 
estado de conservação biológica e que podem impulsionar-nos ao progresso e à 
atividade, são forças externas, nos nossos termos, as condições externas do ambiente 
material no qual o indivíduo existe. São elas que representam a verdadeira base do 
progresso, pois são elas que criam a verdadeira personalidade e fazem-no adaptar e 
trabalhar com novas formas de vida psíquica; finalmente são o que reprimem e 
transferem os vestígios da antiga conservadora biologia. A este respeito a psicologia 
de Freud é completamente sociológica e cabe aos psicólogos materialistas que se 
encontram em melhores condições do que Freud revelar e validar o objeto dos 
fundamentos materialistas desta teoria. [minha tradução] 

 

Com isso, espera-se evidenciar as contribuições que a psicanálise teve para um 

enriquecimento nas investigações de Vygotsky, mesmo ao se apresentar enquanto 

contraponto. 

Assim, apesar de uma analise aprofundada de ambas as teorias ser capaz de identificar 

inúmeros pontos de incompatibilidade, para a discussão que seguir-se-á, serão tomados os 

argumentos de Freud de forma a evidenciar caraterísticas de cunho biológico/inconsciente 

presentes ao longo do processo desenvolvimentista, enquanto que a Vygotsky caberá 

corroborar a parte sócio-cultural/consciente; sendo portanto, do confronto existente entre estes 

dois os movimentos, passado e futuro, tal como assinalado por Bruner (2007), é que se dá o 

processo de desenvolvimento e estruturação presente. 

 

3.3.1. Primeira Etapa: A Fase Oral/Infância 

 Esta fase dura aproximadamente o primeiro ano de vida da criança ou um ano e meio, 

sendo a zona oral — boca e suas extensões, tais como lábios e língua — a responsável pela 

obtenção do prazer. Logo, é através da boca que a criança procura um modo de explorar o 

mundo que a rodeia, fato este perceptível pelo hábito das crianças pequenas de levarem tudo a 

boca. Para Carrara et al (2004, p.28), nesta fase, “o ‘gostar’ ou ‘não gostar’ poderia ser 

expresso como ‘quero colocar na boca’ ou ‘quero tirar da boca’”.  
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Como qualquer outra, a criança deficiente visual, passa pelo mesmo processo, para 

Halliday (1975, p.73) as  

crianças visualmente incapacitadas, na mesma medida que as crianças videntes irão 
usar a boca para explorar objetos, caso tenham tido experiência suficiente através da 
sensação e do tato [...] uso da boca é um bom início para as crianças aprenderem 
certas características do que está sendo explorado. Ao crescerem, outras 
características vão influenciar o interesse nos objetos. 

 

 Entretanto, nas primeiras semanas não há distinção entre uma criança vidente e uma 

não vidente, pois a visão ainda não entrou em ação. Segundo Heimers (1970, pp.13-14) a 

princípio as alterações no processo evolutivo são muito leves e de difícil percepção, contudo a  

primeira manifestação se nota quando o bebê começa a virar a cabeça. Na idade de 
três a quatro semanas notamos que um bebê sente-se atraído pela luz de uma vela. 
Quando deitamos o bebê de bruços ele levanta a cabeça para ver. 

O bebê estica os braços para pegar o chocalho pendurado no seu berço, e 
percebe que, batendo nele, produz um som. Começa a distinguir os rostos e a sorrir 
quando olha para sua mãe, etc. O bebê cego não distingue nada disto, ou o distingue 
de um modo diferente. Não enxerga objetos que provocam movimentos, não vê o 
chocalho pendurado no berço, a cortina — impelida pela brisa — que gostaria 
segurar. Os sons que ele ouve não são palpáveis, uma voz que se cala se perde num 
vácuo. O bebê cego brinca menos que os outros. Cansa-se depressa e não os integra 
no seu mundo restrito.  

 

Logo, na medida em que os estímulos visuais são parcos, ou não existem, estímulos 

auditivos apresentação mais significativos, sobretudo ao se considerar que, neste estágio, as 

crianças ainda são pequenas e todas as atividades por elas realizadas envolvem a totalidade de 

seu corpo, uma vez que ainda estão aprendendo a controlar os grandes músculos.  

Neste sentido, recomenda-se que os estímulos auditivos sejam diversos, e que 

portanto, sucedam de fontes variadas, tais como brinquedos que emitam algum tipo de som 

(uma bola com um guizo, por exemplo), ou mesmo palavras ditas pelos familiares que 

convivem com o bebê. Um momento significativo, para tal fato, é a amamentação — seja no 

peito ou com uso da mamadeira —, aqui se recomenda que sejam repetidas algumas palavras, 

o que ajuda a criança a descobrir que o alimento não surge do nada, além de mostrar-lhe a 

presença de seus pais.  

Vygotsky (1996), neste sentido aponta que, nesta fase, a criança é indiferenciada60 de 

sua mãe — biologicamente, psicologicamente e socialmente — e enquanto tal quadro se 

                                                
60 Entende-se indiferenciação como subsunção do sujeito, abstração da identidade. Neste estado o sujeito se 
identificar a tudo, mas não possuiu um parâmetro de identificação e o “preço que se paga pela identidade de tudo 
com tudo é o fato de que nada, ao mesmo tempo, pode ser idêntico consigo mesmo” (HORKHEIMER & 
ADORNO, 1985, p.27). 
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mantiver o infante é como um escravo dos próprios sentimentos, visto que é somente pela 

diferenciação, que o sujeito pode ganhar controle sobre seu próprio comportamento e 

participação na sociedade, distinguir a si daqueles ao seu redor e ser capaz de assumir 

responsabilidade moral.  

É, portanto, a partir destas primeiras palavras que a linguagem começará a ser 

desenvolvida, bem como inicia-se o processo de diferenciação, o entra em acordo com o 

afirmado por Halliday (1975, p.66) ao dizer que 

meninos e meninas com incapacidade visual necessitam ouvir conversas; em caso 
contrário,  eles ficam tolhidos de participar do mundo ao seu redor. [...] 

Enquanto a criança ainda é bebê, o assunto da conversação não é importante, 
porém, dá-lhe segurança, afeto e possibilidade de reconhecer vozes familiares. Mais 
tarde a própria criança pode conversar, e falar sobre suas experiências. 

 

Halliday (op. cit., loc. cit.) prossegue afirmando que nomes “de objetos e ações podem 

ser ditos a criança assim que ela os encontra ou as realiza. Desta forma sua compreensão e 

vocabulário desenvolvem-se e ela aumentará gradativamente sua capacidade de realizar ações 

e responder perguntas”.  

Percebe-se, assim que, o processo de tornar-se sujeito, é conduzido pelo esforço do 

infante em superar as limitações à sua autodeterminação e emancipar-se da prisão pelos seus 

próprios ímpetos.  

Assim, tal como afirma Vygotsky (1993) o desenvolvimento da criança é mediado 

pelas interações no contexto social, na medida em as crianças constroem ambientes, tarefas, 

identidades e contextos de aprendizagem. Vygotsky, inclusive tece críticas aos pais — assim 

como aos professores e psicólogos, os quais estarão presentes na vida da criança deficiente no 

futuro — pela abordagem patológica que, por vezes, submetem a criança.  

De acordo com Heimers (1970, p.12) a “educação inadequada no seio da família é a 

fonte de muitos sofrimentos futuros”, cabe, portanto, aos pais o papel inicial de contribuir 

para que seu filho “aceite a vida e se torne um homem responsável e independente no 

convívio dos demais”; o essencial é compreender a criança deficiente visual como qualquer 

outra criança, com suas potencialidades e carências, desejos e demandas. 

 Vê-se, assim que a falta de orientação dos pais pode levar a criança a ter perdas 

consideráveis, visto que, à medida que o espaço em torno da criança for ampliado, maior 

serão as perdas registradas, dado que menor será a interação que a criança visualmente 
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incapacitada poderá ter com o mundo que a rodeia, pois ao não receber os devidos estímulos, 

seu desenvolvimento se processará mais lentamente. Para Halliday (1975, pp.80-81), em  

geral as crianças agem da maneira como aqueles que estão a sua volta esperam que 
elas o façam. Naturalmente, isto não significa que a criança que não vê possa 
enxergar, ou que a criança com uma perna só possa andar como se tivesse duas, só 
porque alguém assim o deseja ou espera. Significa porém, que, se os adultos 
aprendem tudo a respeito de uma determina criança e pensam em várias maneiras de 
ensiná-la, esta criança progredirá mais do que se sua incapacidade visual fosse usada 
como uma barreira arbitrária ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

Repetindo, a criança aprende a seu respeito do mesmo modo que os 
adultos pensam a respeito dela. [grifos meus] 

 

Logo, no intuito de ajudar as crianças com deficiência, muitas vezes as pessoas 

acabam por dificultar o seu desenvolvimento, dado que impossibilitam o desenvolvimento de 

zonas de desenvolvimento proximal, donde decorrem deficiências secundárias. A vigilância 

excessiva, as múltiplas limitações, a privação de independência e falta de compreensão das 

necessidades da criança são exemplos de fatores determinantes para a ocorrência de 

deficiência sociocultural entre as crianças com deficiência.  

De acordo com Vygotsky (1993), tais complicações são ordem secundária, visto que 

apresentam-se como consequências sociais e psicológicas das deficiências primárias — tais 

como a cegueira ou a baixa visão — do indivíduo.   

Outra observação pertinente ao desenvolvimento do deficiente visual é procurar 

manter os brinquedos relativamente próximos da criança, mesmo que ela não brinque — 

atitude comum em cegos — uma vez que, conforme Halliday (1975, pp.68-69), o “mundo real 

das crianças visualmente limitadas é, de início, apenas aquilo que seus braços e mão podem 

alcançar”.  

É fundamental, neste ponto, ressaltar que como qualquer outra criança, a incapacitada 

visualmente possuirá o seu brinquedo favorito, contudo ela pode evitar brincar devido ao 

medo de perdê-lo e não conseguir recuperá-lo. Não obstante, é possível que brincadeiras, nas 

quais o adulto faz sons com o brinquedo, além de auxiliar no processo de integração adulto-

criança, pode estimular o bebê a engatinhar.  

Além disso, durante a fase oral, sendo a boca e suas adjacências a zona erógena, fica 

evidente que há uma estimulação, mesmo que precoce do sentido do paladar, contudo ele 

ainda necessita de constante estimulação. Através de seu paladar a criança poderá explorar a 

riqueza de sabores de diversos alimentos.  
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 Deve-se, também, destacar que o desenvolvimento motor grosso começa durante esta 

fase e que ocorre mais vagarosamente do que nos videntes, uma vez que, por volta dos cinco 

meses de idade, por intermédio da visão é que o este desenvolvimento tem inicio.  

Contudo, de acordo com Halliday (op. cit., p.35), acredita-se “que a criança com 

limitações visuais coordena o processo muscular grosso através da audição e somente quando 

atinge a idade de dez meses”, é evidente que este processo varia de criança para criança, 

todavia, pode-se afirmar, conforme o mesmo autor (p.35), que “a coordenação ouvido/mão se 

desenvolve mais tarde do que a coordenação olho/mão”. Ainda segundo o mesmo autor 

(p.34), a 

criança que tem uma limitação visual, necessita mais do que as outras de sentir o 
prazer de se movimentar no espaço, de maneiras diferentes. Muitas vezes é preciso 
mostrar-lhe especificamente como movimentar-se. Ela pode não enxergar o 
suficiente para ver como isso é feito. Deste modo estas atividades devem ser 
executadas bem perto da criança, para que ela perceba como são feitas. Às vezes 
será necessário “ver com as mãos para obter uma noção de como é executada certa 
atividade. 

 

 Entretanto Halliday (op. cit., p.71) alega que o “resíduo visual de uma criança deve ser 

utilizado ao máximo, e pode ser suficiente para permitir-lhe desenvolver a coordenação 

mão/olho em certas situações e a certas distâncias”.  

Observa-se, que neste estágio é importante que se faça tudo próximo a criança, pois 

assim ela poderá aprender, visto que, de acordo com Halliday (op. cit., p.65), parece certo que 

as crianças adquirem conhecimentos: 

! utilizando todos seus sentidos – (às vezes juntos, à vezes combinados, dois ou 
mais; geralmente um sentido predomina). 

! fazendo – depois de observarem61 os outros durante certo tempo. 

! através da linguagem – ouvindo os outros falarem a respeito do que sentem, 
pensam e fazem. 

! brincando – quando têm oportunidade de “agirem” como adultos, utilizando 
maior número de músculos e solucionando maior quantidade de problemas; 
tornando-se mais sociáveis  através de perguntas e  investigações. 

! realizando coisas cada vez mais complicadas – em termos de uso muscular, 
envolvimento emocional, processos de pensamento, e, com auxílio e 
encorajamento adultos. [grifos no original]  

 

                                                
61 Nota-se que, como já discutido, o observar do indivíduo visualmente limitado é diferente, pois está 
diretamente relacionado com o tato. 
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Nesta fase do desenvolvimento, pode-se constatar alguns dos processos citados acima, 

como por exemplo, o fazendo e o brincando, entretanto outros, como realizando coisas cada 

vez mais complicadas, só serão possíveis a medida que a criança for se desenvolvendo.  

 

3.3.2. Segunda Etapa: A Fase Anal/Primeira Infância 

Segundo Carrara et al (2004, p.28), à  

medida que o desenvolvimento da criança prossegue impõe-se a necessidade de 
desmame, surgem as tentativas de uso da linguagem e a percepção de outras 
pessoas. Esses fatos precipitam a perda da primazia da boca e a criança passa para a 
segunda fase do desenvolvimento da libido, a fase anal [... cuja duração] pode ser 
estimada em aproximadamente um ano e meio. Nessa fase, o ânus constitui a zona 
privilegiada das tensões e gratificações sexuais. 

 

Todavia, a ideia de que esta região seja a responsável pelas gratificações sexuais, pode 

parecer estranha, porém Freud62 esclarece este ponto ao afirmar que os “distúrbios intestinais 

tão frequentes na infância providenciam para que não faltem a essa zona excitações intensas”. 

Logo a criança, nesta fase, esta aprendendo a controlar a expulsão e retenção das fezes, 

derivando, assim, deste processo o prazer. Além disso, conforme o autor, o prazer pode advir 

da manipulação das fezes. Pode-se assim resumir, que são por meio de processo musculares 

que derivam as sensações de prazer. 

Durante essa fase a criança deficiente visual pode quer manipular suas fezes. Os pais, 

apesar da estranheza da situação, devem permitir que isto ocorra, contudo este processo deve 

ser acompanhado de uma explicação sobre o que são as fezes — ressaltar que elas não são 

boas para o corpo e, que por isso, são eliminadas — seguida por uma higienização adequada 

— ressalta-se que este é um dos primeiros passos em direção de uma educação para a higiene, 

por assim dizer.  

Estas dúvidas e necessidades de exploração, geralmente, provem da própria criança. 

Observa-se, novamente, que a criança deficiente visual, mais do que outras, carece ser 

estimulada, nestes primeiros estágios, de diversas maneiras, seja por sons, sensações táteis, 

odores ou movimentos. Desta maneira, pretende-se que esta exploração possa expandir-se 

para diversos campos, dado que quando  

as crianças têm seus interesses despertados por meios não visuais, devem ser 
firmemente encorajadas a conhecer o seu ambiente através de sua exploração 

                                                
62 FREUD, S. Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, p.95.  
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concreta. À medida que a criança vai experimentando os objetos, o seu 
conhecimento deles amplia e ela irá mostrar preferência por alguns deles [..., assim 
existirão artefatos que] dar-lhe-ão uma sensação mais interessante; outras poderão 
fazer barulho; ou cheirar, ou permitir ações que tenham uma atração especial 
(HALLIDAY, 1975, pp.73-74).  

 

Além disso, de acordo com Heimers (1970, p.43) quando a criança completa dois anos 

suas opções de brinquedos diversificam-se, pois o infante deficiente visual “tateia tudo que 

lhe cai nas mãos. O brinquedo deve ser simples para que a criança o compreenda e passa 

manipulá-lo bem: um dado de madeira ou uma bola de pano já servem para a criança aprenda 

a distinguir o material, que deve ser “o mais variado possível, ora liso, ora áspero, duro ou 

mole, quadrado ou redondo. Isto significa tanto para a criança cega como as cores para a 

criança que vê”.  

Todavia este desejo pelo novo, não denota que deve-se soterrar a criança 

ininterruptamente com novos objetos, deve-se sim apresentar-lhe novas coisas que possa 

manipular, mas sem esquecer-se dos objetos antigos, aos quais a criança, pode, com ou sem 

auxílio, descobrir novos usos. Destarte, é na combinação materiais, velhos e novos, que 

encontrar-se-á o melhor modo de ensinar o deficiente visual.   

Disto pode-se concluir que, quando não existe estimulo visual para instigar a 

curiosidade infantil; deve-se estimulá-la por meio da exploração tátil do espaço que a cerca. 

Contudo, à medida que o deficiente visual for se desenvolvendo estes objetos precisam 

adquirir aspectos mais significativos, de tal maneira que possam auxiliar o deficiente visual a 

compreender como é o mundo.  

Quanto ao desenvolvimento físico, deve-se iniciar o processo de orientação para que a 

criança com limitações visuais possa se movimentar, para tanto é necessário “mostrar as 

crianças os ambientes onde elas passam mais tempo, de modo que o conheçam bem” 

(HALLIDAY, 1975, p.34). Aqui, superproteções acabam por limitar a movimentação da 

criança deficiente visual, postura que pode levá-la a sentir-se insegura em qualquer ambiente, 

além de torná-la estritamente dependente de um vidente para se locomover.  

De acordo com Heimers (1970) deve-se promover meios para que a criança possa 

adquirir liberdade ao se mover — apesar dos limites inerentes63. Entretanto essa liberdade 

conquistada traz consigo perigos, que devem ser aceitos, afinal não pode-se sufocar e impedir 

o desenvolvimento da criança.  
                                                
63 Há casos em que o auxílio de terceiros se faz imprescindível, como por exemplo quando a criança é 
apresentada a um ambiente desconhecido. 
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É importante ensiná-la, por exemplo, a retornar a um lugar, quando dele se afastou. 

Uma primeira tentativa poderia basear-se neste lugar como sendo aquele no qual ficam os 

brinquedos. Heimers (1970), recomenda deixá-la no meio do quarto e fazer com que ela 

encontre um móvel ou uma janela.  

A partir destas experiências iniciais e conforme o infante cresce, deve-se ampliar este 

espaço, ou seja, pode-se iniciar, por exemplo, pelo quarto da criança, e depois que ela o 

conhecer bem, acrescentam-se outros cômodos — sala, cozinha, banheiros, outros quartos — 

e até mesmo o jardim, se houver.  

Assim, o adulto não deve representar o anjo da guarda, sempre pronto a ajudar, pois ao 

fazê-lo acaba por restringir as zonas de desenvolvimento proximal — a criança deve sentir o 

que é resistência ou obstáculos a superar, pois um estado de repouso e/ou ocupação continua 

elimina sua capacidade de descobrir por si mesma o mundo que a rodeia. 

Um fator essencial para uma boa movimentação é a repetição; recomenda-se que se 

refaça, por exemplo, um caminho várias vezes até que ocorra a memorização deste. Nota-se 

que ser dono de uma memória bem desenvolvida é fundamental para alguém que possui 

limitações visuais, pois não contando com a visão ele busca apoio em detalhes e pontos de 

referência ao se movimentar.  

Além disso, segundo Heimers (1970, p.54) essas “memorizações não devem ser feitas 

de um modo mecânico”, é importante que se possa compreender perfeitamente o que ocorre. 

O senso de ordem desempenhará um papel muito importante durante o crescimento desta 

criança, dado que sem o apoio da visão será importante manter os objetos disposto da maneira 

como foram memorizados pelo indivíduo.  

Outro recurso que será valioso para a criança deficiente visual será a linguagem — 

mesmo não esteja desenvolvida em sua totalidade.  

De fato, Vygotsky (2009), acredita que a linguagem na mente humana possui potencial 

ilimitado, uma vez que as palavras representam e significam objetos, ações, pensamentos e 

sentimentos, ou seja, auxiliam a atribuir significado, a imaginar e conceber o mundo interno e 

externo. 

A linguagem será essencial, por exemplo, para que a criança cega ou com baixa visão 

comece a desenvolver habilidades de cuidado pessoal. Segundo Halliday (1975) a aquisição 

deste tipo de habilidades é extremamente importante, pois ao realizá-las o infante percebe que 

pode tomar conta de si e adquirir, assim, autoconfiança; contudo, será necessário o uso de 
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palavras relacionadas a determinadas ações e objetos, o que pode permitir diversas situações 

aprendizagens.  

Além disso, podem ser necessárias atividades práticas que auxiliem no 

aprimoramento, ou mesmo desenvolvimento de habilidades relacionadas a fatos corriqueiros 

como comer, tomar banho, fazer uma ligação telefônica ou mesmo abrir o trinco de uma 

porta.  

Logo, é por meio da integração entre a prática e a linguagem que se estabelece a 

melhor abordagem educacional, por exemplo, as “ações descritas verbalmente enquanto a 

criança está tomando banho ou quando lava suas mãos, tornam tais experiências muito mais 

significativas para ela” (HALLIDAY, 1975, p.68). 

Também podem fazer-se necessárias certas adaptações que auxiliem a criança a 

realizar uma dada tarefa, um bom exemplo é o corte de um bife, se uma criança possui algum 

resíduo visual que lhe permita enxergar o pedaço de carne, a disposição desta em um prato 

branco pode facilitar que ela o veja. Contudo, no caso de pessoas cegas uma instrução prática 

acompanhada pela descrição verbal seria a opção mais acertada, dado que nesta fase se faz um 

uso frequente da linguagem mesmo que seja necessário algumas considerações, pois muitas 

vezes os pais sentem-se inseguros, ou mesmo receosos de utilizarem palavras ligadas ao 

conceito de visão.  

Este tipo de palavras é comum para a maior parte da população, e, portanto devem ser 

utilizadas livremente, pois conforme a criança se desenvolve ela descobrirá que as pessoas 

veem de diferentes maneiras: alguns como ela utilizando suas mãos e dedos (o tato em geral), 

e outros usando os olhos (visão). Termos como deficiente visual e cego também podem ser 

utilizados, desde que empregados corretamente.  

Assim não é apenas por intermédio dos sentidos ou de seu intelecto que a criança 

conhece o mundo, ambos os recurso caminham paralelamente, outras vezes fundem-se, 

influenciam-se. Neste sentido a criança passa a desenvolver uma consciência de a si enquanto 

pessoa distinta e pela diferenciação procura trazer o seu comportamento sob controle de sua 

própria vontade. 

Fato percebido, por exemplo, quando a criança deficiente visual começa a aprender 

sobre o ciclo do dia e da noite através das atividades, das sensações, das alterações que 

ocorrem no ambiente, bem como das palavras de sua família.  
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Neste sentido, começam-se a estabelecer os conceitos de claro/escuro e dia/noite, 

descobertas que advém do desejo da criança em fazer parte do mundo que a rodeia, de sua 

curiosidade, de suas perguntas e de sua inclusão na rotina diária familiar. 

3.3.3. Terceira Etapa: A Fase Fálica/Idade Pré-Escolar  

Novamente iniciar-se-á esta seção com a definição oferecida por Carrara et al (2004, 

p.29), segundo a qual o “ estágio fálico ocorre por volta dos três ou quatro anos de idade e as 

zonas erógenas localizam-se nos órgãos genitais.  

Denomina-se fase fálica porque o pênis (falo) é o principal objeto de interesse da 

criança de ambos os sexos”. Durante esta fase as mudanças registradas serão muitas, uma vez 

que, para Freud64 ao  

mesmo tempo em que a vida sexual da criança chega a sua primeira florescência, 
[...] também se inicia nela a atividade que se inscreve na pulsão de saber ou de 
investigar. Essa pulsão não pode ser computada entre os componentes pulsionais 
elementares, nem exclusivamente subordinada à sexualidade. Sua atividade 
corresponde, de um lado, a uma forma sublimada65 de dominação e, de outro, 
trabalha com a energia escopofílica. Suas relações com a vida sexual entretanto, são 
particularmente significativas, já que constatamos pela psicanálise que, na criança, a 
pulsão de saber é atraída, de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente 
intensa, pelos problemas sexuais, e talvez seja até despertada por eles. [...] 

[...] O primeiro problema de que ela se ocupa, em consonância com essa 
história do despertar da pulsão de saber, não é a questão da diferença sexual, e sim o 
enigma; de onde vêm os bebês? Numa distorção facilmente anulável, esse é também 
o enigma proposto pela Esfinge de Tebas. Ao contrário, o fato de existirem dois 
sexos é inicialmente aceito pela criança sem nenhuma rebeldia ou hesitação. Para o 
menino, é natural presumir uma genitália igual à sua em todas as pessoas que ele 
conhece, sendo-lhe impossível conjugar a falta dela com sua representação dessas 
outras pessoas. 

 

Evidentemente a criança deficiente visual despertará para a existência de tais questões 

e passará pelo mesmo processo que a criança de visão normal, seja através das vias 

perceptivas relacionadas à audição, tato, olfato; seja por aspectos ligados a sua curiosidade 

(que nasce da linguagem, por vezes).  

Além disso, espera-se que no período do nascimento aos três anos a criança tenha 

experimentado concretamente, por meio dos jogos lúdicos, das brincadeiras e da própria 

convivência com familiares, uma imensa gama de situações que possa ter-lhe proporcionado 

                                                
64 FREUD, S.  Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, pp.99-100. 
 
65 De acordo com a teoria psicanalítica o processo de sublimação seria um desvio de um impulso de seus fins 
diretamente sexuais para fins úteis. (CARRARA ET AL, 2004) 
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movimentos e sensações diversas, apesar das dificuldades ou impossibilidades que possam ter 

se apresentado durante o desenvolvimento da criança visualmente limitada.  

O “brincar” constitui-se como uma atividade essencial, tanto para Vygotsky quanto 

Freud, que a situam dentro de suas perspectivas — é brincando que a criança aprende a lidar 

com o mundo, forma sua personalidade, recria situações do cotidiano e experimenta 

sentimentos. Todavia, para Freud, o brincar viabiliza que a criança supere situações 

traumáticas enquanto que, para Vygotsky, esta atividade promove a satisfação de desejos 

inatingíveis.  

Para Freud (1920)66 é no brinquedo e no brincar que residem representantes psíquicos 

valiosos dos processos interiores da criança, capazes de revelar a maneira como ela foi 

percebida pelos outros ou mesmo traduzindo o desejo de poder agir tal qual o adulto, seja por 

meio dos pensamento e emoções, nas suas escolhas ou na própria forma de brincar/interagir.  

Neste âmbito, Vygotsky (2008, pp.24-25) argumenta que “não há como ignorar que a 

criança satisfaz certas necessidades, certos impulsos, na brincadeira. [...] Isso ocorre porque, 

na criança dessa idade, emerge uma série de tendências irrealizáveis, de desejos não-

realizáveis imediatamente. […] É disso que surge a brincadeira, que deve ser sempre 

entendida como uma realização imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis”. 

O Brincar, no entendimento de Vygotsky (2008, p.35), “é fonte do desenvolvimento e 

cria a zona de desenvolvimento iminente”, na medida em que a criança cria uma situação 

imaginária ao mesmo tempo em que tenta reproduzir o real e lida com regras67.  

Brincando ela pode se ser outra pessoa (criança ou adulto, tanto faz), um herói repleto 

de poderes; ela pode transformar/criar objetos: uma borracha converte-se em um monstro ou 

um carro de corrida, botões em moedas de ouro e vilões surgem para serem derrotados.  

Assim, evidencia-se o quão diferente o mundo infantil é do adulto: ele esta repleto de 

encanto, de fantasia, do faz-de-conta, do sonhar e do descobrir. Mas, é justamente ao lidar 

com situações imaginárias, papéis e regras que a criança, aprende simultaneamente a lidar 

com restrições e frustrações, a interagir socialmente e a mesclar e manipular as informações 

— ampliando seus conhecimentos e suas habilidades (motoras, cognitivas e/ou linguísticas) 

                                                
66 FREUD, S.  Além do Princípio do Prazer (1920). Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (vol. 
XVIII). Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976. 
 
67Para Vygotsky (2008, p.35) “quanto mais rígida [a regra], mais adaptação exige da criança; quanto mais regula 
a atividade da criança, mais tenso e acirrado torna-se o jogo. No jogo, a simples corrida sem objetivo, sem 
regras, é um jogo indolente que não empolga as crianças  
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— ao ponto de ser capaz de separar o significado do objeto e correlacionar ideias, 

aparentemente, desconexas; habilidade esta que precede o desenvolvimento do pensamento 

abstrato. 

Logo, o brincar possibilita, ainda, pensar nos aspectos envolvidos no desenvolvimento 

da criança como um ser pessoal e social. De início a criança irá preocupar-se consigo e não 

procurará relacionar-se com o mundo, temos assim “Sua Majestade o Bebê”.  

Entretanto, conforme suas necessidades e desejos vão se desenvolvendo, ela toma 

interesse crescente pelas outras pessoas, e passa, também, a senti-las como significativas. 

Deste modo a criança descobre, e aceita, que as outras pessoas também tem sentimentos e 

necessidades, e por fim reconhece que não é o centro do mundo.  

Apesar do incomensurável valor que as relações sociais assumem, estas ocorrerão em 

maior volume durante o período de latência. Todavia, pode-se desde já estimular algumas 

atitudes sociáveis, como encontrar colegas de brincadeiras e jogos.  

De fato, as crianças aprendem umas com as outras, e pela convivência, passam a 

perceber a deficiência visual de forma mais natural do que muitos adultos68. O tipo de 

relacionamento social a ser estabelecido irá depender da maturidade da criança e de seus 

amigos, afinal esta é a fase das trocas: eles começam a aprender a compartilhar e a descobrir a 

existência e a necessidades de regras através de jogos e brincadeiras. De inicio pode haver 

certa resistência, contudo o esforço é recompensado a partir do momento em que a criança 

deficiente começa a experimentar e vivenciar situações reais.  

Nas palavras de Allan Kardec, nenhum “homem tem faculdades completas. Pela união 

social eles se complementam mutuamente, a fim de assegurarem o bem-estar e o progresso. 

Eis porque, necessitando uns dos outros, são feitos para a vida em sociedade — e não 

isolados”. Logo é importante que a criança deficiente visual desde cedo também interaja com 

outras crianças, dado que à medida que cresce seu mundo se expande, e ela vai tomando 

conhecimento de seus sentimentos e das pessoas que estão a sua volta.  

Tal aspecto sobressai-se, novamente, na obra de Vygotsky (1993), pois a interação 

com os pares  é uma importante condição sociocultural para o desenvolvimento das crianças 

com deficiência. Em suas teorias sobre a dialética do desenvolvimento atípico, o autor (op. 

cit., 1993), aponta que, pela interação, as crianças podem ampliar seus limites “internos” e, 

                                                
68 As crianças ao fazerem perguntas estão interessadas em descobrir o porquê existem diferenças. Para elas o fato 
de uma pessoa não poder ver é tão curioso como alguns pessoas terem cores de pele ou cabelo diferentes. 
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assim, ultrapassar a zona de desenvolvimento proximal, adquirindo compreensão dos 

significados sociais e culturais de várias práticas. Esses significados são mediados a partir 

relação entre linguagem e cognição. 

Outro aspecto importante que deve-se considerar é o fato de deficientes visuais são 

muitas vezes considerados como um ser indiferente a qualquer demonstração de afeto, 

incapazes de mostrar qualquer tipo de sentimentos, como gratidão ou amizade. No entanto, 

não é o que ocorre.  

Heimers (1970) aponta que esta falta de expressão facial pode ser eliminada através da 

boa educação. O autor prossegue afirmando que a criança cega ou com baixa visão também 

deve saber que alguns gestos podem expressar sentimentos e até ser mais expressivos do que 

palavras.  

O infante deficiência visual, pode e deve aprender esta linguagem corporal, assim 

como os gestos e palavras que devem acompanhá-la, pois desta maneira poderá estabelecer 

mais facilmente relacionamentos sociais. Alguns exercícios, podem auxiliar no aprendizado 

desta linguagem, fatos simples como: 

! Apertar a mão de alguém de maneira natural; 

! Virar o rosto na direção da pessoa com quem está falando; 

! Acenar com a cabeça em caso de afirmação ou negação; 

! Aprender a indicar objetos e direções com o dedo,  

! Bater na porta antes de entrar em um quarto; 

! Cobrir o rosto com a mão ou com um lenço quando se espirra, tosse ou boceja; 

Halliday (1975, p.67) complementa tal posicionamento ao afirmar que, a criança 

vendo pouco ou mesmo nada, “não poderá perceber os sentimentos das pessoas pelas 

expressões faciais ou atitudes, por isso, comentários em relação a sentimentos, atitudes e 

expressões faciais são importantes”.  

Esta educação corporal é essencial aos deficientes visuais, dado que sua ausência pode 

levar ao desenvolvimento de atitudes conhecidas como “ceguismo” ou “anopcismos”, que, 

geralmente, decorrem da falta de atividade, donde sucede um acumulo de energia, o que leva 

o indivíduo a procurar um modo de descarregá-la, ocasionando estes maus hábitos.  
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São exemplos: exercer pressão sobre o globo ocular com um dedo69; descansar a vista 

sobre os braços deitados em cima da mesa; movimentos rápidos com objetos perante os olhos 

que ainda preservam um resíduo visual70; fazer caretas ou movimentos com o corpo como 

balançar; girar em torno de si próprio sem deixar o lugar; inclinar o corpo na direção de sons; 

mover-se aos pulos, entre outros. 

As crianças que possuem visão normal, por vezes também desenvolvem alguns destes 

hábitos, porém os perdem rapidamente, pois acabam ocupando sua visão, e consequentemente 

a sua atenção, com o que enxergam.  

Nota-se que, se a criança preserva resíduos visuais, por menor que seja ele deve ter seu 

uso estimulado pelos pais, pois com o uso ela pode aprender a utilizá-lo da melhor maneira 

possível.  

Dado que o “ver” do deficiente visual está além do enxergar é importante considerar 

aspectos do desenvolvimento relacionados, por exemplo, ao exercício dos sentidos do paladar 

e do olfato.  

O sentido do olfato irá assumir um caráter muito especial devido às possibilidades de 

reconhecimento que pode proporcionar.  

Ele confere a criança deficiente visual a possibilidade de reconhecer diversos objetos; 

um olfato bem treinado auxilia a criança a identificar situações perigosas, como o cheiro de 

gás, objetos que podem fazer mal a saúde, como o lixo, além de possibilitar, por exemplo, a 

identificação dos diversos tipos flores presentes em um jardim ou quais são e como estão os 

ingredientes do jantar, se estão frescos ou não, cozidos ou crus.  

Deve-se, ainda permitir que a criança manipule alimentos em diversos estados, tal 

como a carne crua e cozida, para que aprenda através da associação entre paladar, tato e olfato 

— na medida em que for necessário para a situação apresentada — a diferenciá-los.   

Quanto ao tato é fundamental que se prossiga o seu desenvolvimento; para isso os 

objetos dados a criança deficiente visual devem ser cada vez mais semelhantes com objetos 

reais, pois somente através da manipulação e exploração detalhada estas miniaturas e 

brinquedos passarão a ter o mesmo significado dos objetos reais que procuram representar. 

 Conforme Halliday (1975, p.75), a  

                                                
69 Com isto, o cego quer provocar um estímulo nervoso substituindo o estímulo causado pela luz. 
70 O movimento em si produz uma sombra ou vulto difuso, que atrai atenção de muitos cegos como maneira se 
distrair em momentos de tédio. 
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criança visualmente limitada irá necessitar de várias experiências com uma bola ou 
um bloco ou um carro antes que possa brincar com barro e dar forma a uma bola ou 
a um carro captando seus traços principais. Ela pode apreciar formas (começando 
com círculo e quadrado), através da observação do tipo de material com os quais são 
feitos, do seu odor, do som que fazem quando caem no chão se podem ser rodados, 
etc. Mais tarde, começam a surgir ideias de redondo e quadrado. [... Até o momento 
no qual], a criança desenvolve uma compreensão crescente de que existem outras 
coisas que, também são redondas e quadradas.  

 

Este fato deixa claro que muitos brinquedos não necessitam ser específicos para o 

deficiente, fato que empolga os pais, pois podem ver seu filho como uma criança qualquer.  

Neste ponto abre-se a possibilidade de pais e filhos brincarem juntos utilizando outros 

recursos, comuns nesta idade, como por exemplo, tintas, lápis, giz de cera, entre outros. 

Contudo, a abordagem dada a estes materiais deve ir além da visual, deve-se dar ênfase às 

sensações que podem ser obtidas com o seu manuseio, tanto através do tato, como pelo olfato.  

A criança deve experimentar os traços de um giz de cera sobre diversos tipos de papel, 

as texturas das tintas — molhadas ou secas —, e o prazer de tatear uma figura confeccionada 

por ela, ou onde ela participou. Pode-se também fazer-se uso de recursos auditivos como o 

rádio, a TV e discos.  

É verdade que um material bem selecionado pode proporcionar prazer e aprendizado 

ao mesmo tempo, entretanto, o infante cego ou com baixa visão, carece ir além do aprender 

passivo; ela necessita realmente um conhecer ativo e concreto do mundo. (HALLIDAY, 

1975) 

Simultaneamente também está sendo desenvolvida a capacidade de raciocino, pois aos 

poucos ela vai associando os objetos descobertos as suas sensações correspondentes e ao seu 

correlativo dentro da linguagem — uma ou mais palavras —, seja o objeto em si ou a 

sensação obtida. 

De acordo com Heimers (1970) com o passar do tempo a criança aprenderá que 

objetos diversos podem ser feitos de um mesmo material, assim como brinquedo e móveis 

podem ser madeira, apesar de seu formato e tamanho diferentes. Além disso, à medida que for 

explorando objetos, ela irá compreender conceitos quase abstratos para algumas pessoas com 

limitações visuais, como aqueles relacionados a direções, por exemplo, a ideia de direita e 

esquerda.  
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Também é importante que, ao colocar nas mãos de uma criança deficiente visual um 

brinquedo qualquer, explicar-lhe o que é, para que serve e de que é feito, pois o ouvido e o 

tato não serão suficientes para esta tarefa.  

Executar algumas tarefas pode ser um modo de oferecer a criança um aprendizado 

diferenciado, além de proporcionar-lhe a sensação de liberdade e possibilitar-lhe certo grau de 

independência, são bons exemplos deste tipo de atividade, pegar um livro que a criança sabe 

onde está ou ajudar a manter seu quarto arrumado.  

Pode-se, também, iniciar o ensino de conceitos aritméticos, porém para que eles façam 

sentido deverão vir acompanhados de experiências práticas. De início ela aprenderá o 

conceito de muito e pouco, por exemplo, ao receber balas dependendo da quantidade 

recebida ela dirá que ganhou muitas, se forem dez balas, ou poucas, caso lhe dermos apenas 

duas ou três. Contudo antes de chegar à idade escolar ela desenvolverá a noção de número ao 

brincar. Ela dirá que tem uma boneca, três brinquedos e assim por diante.  

Entretanto, imagina-se que, a partir do momento que a criança sabe o que representa 2, 

ela entende o conceito de número, quando na realidade ela só compreenderá esta ideia quando 

for capaz de dissociar o número do objeto.  

Já na idade escolar pode-se dar moedas para contar e explicar seus diferentes valores, 

associando cada moeda a uma compra efetuada. Ao explicar-se quanto custa um chocolate, 

ela poderá contar as moedas para comprá-lo, será por meio destas experiências que “a criança 

começará a raciocinar, pensar e refletir” (HEIMERS, 1970, p.54). De fato, segundo Vygotsky 

(2008, p.36), na  

idade escolar, a brincadeira não morre, mas penetra na relação com a realidade. Ela 
possui sua continuação interna durante a instrução escolar e os afazeres cotidianos 
(uma atividade obrigatoriamente com regras). Toda a análise da essência da 
brincadeira demonstrou-nos que, nela, cria-se uma nova relação entre o campo 
semântico, isto é, entre a situação pensada e a situação real. 

 

Para concluir esta fase pré-escolar deve-se, ainda, falar sobre a estimulação da 

criatividade e da imaginação destes infantes, pois, através destes dois instrumentos, eles 

poderão ter um desenvolvimento completo de seu intelecto, propiciando, desta maneira, que 

mente e corpo sejam estimulados harmoniosamente, além de oferecer um destino adequado a 

fantasia, presente em toda a criança. Um ótimo auxílio para que se possa atingir este objetivo 

são os livros.  
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Segundo Halliday (1975), caso a criança possua algum resíduo visual, ela pode 

apreciar o que puder nos livros convencionais, como as cores das ilustrações, contudo se este 

resíduo não lhe permitir tal apreciação, ou mesmo não existir, podem ser confeccionados 

livros, feitos, por exemplo, de caixas de papelão, nas quais se coloca um objeto interessante 

ao tato (algodão, luva, entre outros).  

É claro que de inicio, tanto os materiais como as gravuras devem ser simples, 

entretanto podem ficar cada vez mais elaborados.  

Uma sugestão para deixar estes livros mais complexos seria, por exemplo, a utilização 

de alguns itens próprios para scrapbook que podem ser interessantes ao tato e tão comuns hoje 

em lojas de artesanato.  

Contudo, Heimers (1970) aponta que, partir da idade de três anos, a criança aprecia a 

leitura em voz alta e não se cansa com facilidade de uma dada história, chegando a memorizar 

a sequência dos fatos e até mesmo as palavras utilizadas para contá-las.  

Nota-se que é comum ao recontar uma história para uma criança que ela corrija certos 

pontos, pois ela faz questão que seja respeitada a lembrança que ela guarda; às vezes elas até 

fingem que sabem ler e repetem em voz alta a história de que se lembram enquanto folheiam 

seus livros de contos de fada e estórias. Fatos como esses também ocorrem, de maneira 

semelhante com músicas e melodias.   

Heimers (1970, p.55) alerta que o gosto pela música, leitura e até mesmo poesia, pode 

ser utilizado para ensinar o que é estética, a beleza e harmonia para deficientes visuais, uma 

vez que elas estão privadas daquilo que pode-se obter através da visão, como vislumbrar uma 

obra de arte ou o firmamento estrelado, afinal o que “penetra na alma, cria raízes e desabrocha 

em flor na vida da pessoa cega, é-lhe transmitido pelo ouvido”. 

 

3.3.4. Quarta Etapa: Período de Latência/Idade Escolar 

 De acordo com Freud 

a atividade sexual da criança não se desenvolve no mesmo passo que as demais 
funções, mas sim, após um breve período de florescência entre os dois e os cinco 
anos, entra no chamado período de latência. Neste, a produção de excitação sexual 
de modo algum é suspensa, mas continua e oferece uma provisão de energia que é 
empregada, em sua maior parte, para outras finalidades que não as sexuais, ou seja, 
de um lado, para contribuir com os componentes sexuais para os sentimentos 
sociais, e de outro (através do relacionamento e da formação reativa), para construir 
as barreiras posteriores contra a sexualidade. Assim se construiriam na infância, à 
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custa de grande parte das moções sexuais perversas e com a ajuda da educação, as 
forças destinadas a manter a pulsão sexual em certos rumos.71 

 

 Logo, durante esta fase que corresponde, aproximadamente, ao 1º Ciclo do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) — anterior a adolescência — o desenvolvimento e 

amadurecimento do indivíduo, com ou sem limitações visuais, estará diretamente ligado com 

a sua inclusão em uma escola, pois a criança necessita de uma diversidade de estímulos, 

muitas vezes únicos, que encontrará dentro do ambiente escolar.  

 Vygotsky (1994), assinala que o aprendizado e o desenvolvimento são processos que 

conectam-se desde o início da vida dos sujeitos, pois qualquer processo de aprendizagem é 

ensino-aprendizagem, na medida em que possui uma história e inclui quem aprende, quem 

ensina e as relações entre ambos.  

De acordo com tal modelo, Rego (2002, p.50), realça que o 

comportamento e a capacidade cognitiva de um determinado indivíduo dependerão 
de suas experiências, de sua história educativa, que, por sua vez, sempre terão 
relações com as características do grupo social e da época em que ele se insere. 
Assim, a singularidade de cada indivíduo não resulta de fatores isolados, mas da 
multiplicidade de influências que recaem sobre o sujeito no curso do seu 
desenvolvimento.  

 

Logo a teoria desenvolvimentista de Vygotsky oferece contribuições para 

entendimento de como se pode estruturar a prática pedagógica de forma a garantir o 

desenvolvimento máximo da pessoa deficiente incluída na educação regular.  

Neste âmbito, é essencial se ater ao fato de que o deficiente visual, ao ingressar na 

escola, deve ter desenvolvido uma série de habilidades físicas, tais como comer, se 

locomover, realizar a própria higiene; sociais, por exemplo, conseguir distinguir e precisar 

diferentes entoações da linguagem quer exprimissem censura, cólera, tristeza ou amizade; e 

cognitivas — utilizar o tato para perceber formas e texturas, ser capaz de se comunicar, entre 

outras —  podendo, assim perceber o mundo e as pessoas que estão a sua volta através de 

estímulos diversificados.  

Outro fato que pode auxiliar não apenas o processo de escolarização, como também o 

senso de independência da criança deficiente visual, seria introduzi-la no mundo externo, 

                                                
71 FREUD, S.  Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, p.119. 
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mostrando as ruas, parques e outros espaços — a locomoção72, portanto, constitui-se como 

um processo vital para o deficiente visual e que envolve todos os seus sentidos.  

Lora (2000, p.18) afirma que quando  

caminha, a pessoa cega percebe através do tato indireto que, pela sola do sapato, não 
só as variações do tipo de terreno, como também os diversos tipos de pavimentação 
do solo que irão auxiliar na orientação a ser seguida. Por outro lado, a percepção 
vestibular sentida através das mudanças de temperatura e pressão do ar, produzida 
por objetos maiores tais como árvores, colunas e muros indicam-lhe a presença de 
obstáculos, face as alterações sentidas no ambiente. 

 

No ambiente escolar ou em uma instituição especializada, pode-se ensinar técnicas 

avançadas de deslocamento a estes indivíduo, como por exemplo, andar na cidade utilizando 

uma bengala-longa.  

Contudo, é “difícil superenfatizar a importância da orientação e da mobilidade, dada 

sua contribuição para melhorar a aptidão física, aumentar a autoestima, fornecer 

oportunidades de socialização e melhorar a capacidade de se deslocar de um local para outro” 

(FARRELL, 2008, p.32). 

 Há uma diversidade de características do ambiente escolar que pode favorecer a 

adaptação destes jovens em formação: a existência de uma maquete ou planta tátil, auxilia o 

aluno a perceber como é a estrutura física (layout) em que estará imerso, além da disposição 

dos móveis e rotas que deve seguir; pisos diferentes ajudam o deficiente visual a perceber 

quando está em determinado lugar da escola e áreas “acarpetadas ajudam a reduzir sons de 

fundo indesejados na sala de aula, permitindo que o aluno preste atenção aos sons relevantes 

com maior eficiência” (Ibid., p.34).  

No Brasil, a ABNT é a responsável pela elaboração de regras que auxiliem na garantia 

do livre acesso dos deficientes aos diversos ambientes, sendo a NBR 9050:2004, conforme 

sua definição, a norma que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 

quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.  

Esses procedimentos de acessibilidade devem ser complementados por um treino de 

mobilidade na escola — o aluno, inicialmente acompanhado por um professor especialista, ou 

                                                
72 Conforme, Farrell (2008, p.32) a locomoção exige as habilidades denominadas orientação e mobilidade. A 
primeira “envolve ter consciência do espaço e de onde estamos dentro dele (Onde estou? Aonde quero ir? Como 
faço para chegar lá?)”, enquanto a segunda “é a capacidade de se movimentar com segurança. Para se deslocar 
com segurança, a criança pode recorrer a um guia com visão ou a uma bengala longa. Jovens adultos também 
costumam usar um cão-guia ou um auxílio eletrônico” 
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funcionário necessita se aventurar a conhecer as dependências da instituição escolar, o que, 

com o passar do tempo, pode ser feito com o auxilio dos colegas de sala.  

Dentro da sala de aula, educador e educando devem buscar o melhor lugar para o 

aluno ocupar, visto que isso dependerá das características inerentes ao tipo de deficiência 

visual. Conforme Farrel (2008, pp.31-32), para 

alunos com deficiência visual, é importante a iluminação ambiental em toda a escola 
e a iluminação nas tarefas para maximizar a visão para perto durante o estudo. A luz 
artificial e a natural devem ser controladas para garantir que o nível iluminação seja 
adequado em áreas específicas da sala de aula. O tipo de deficiência visual 
influencia a iluminação: por exemplo, os alunos com fotofobia requerem luz 
reduzida, enquanto outros preferem uma iluminação mais forte. Persianas, 
venezianas e vidro escurecido controlam a luz natural, enquanto interruptores com 
graduação da luz são usados para ajustar a iluminação ambiental artificial. 

 

Além disso, de acordo com Lora (2000, p.23),  

é oportuno lembrar que os casos de catarata, glaucoma, aniridia, ceratocone e 
albinismo, respondem melhor quando há menor intensidade de luz, enquanto alguns 
erros de refração, a retinose pigmentar, a atrofia óptica e degeneração macular 
requerem maior quantidade de luz para estimular as células da fóvea (componente 
do sistema visual) e melhorar a clareza e agudeza visual. No entanto, poderão 
ocorrer variações entre dois indivíduos com a mesma etiologia, onde um poderá 
exigir maior, e outro, menor quantidade de luz. 

 

Quanto ao processo de ensino-aprendizagem, durante o processo escolar, espera-se 

que esta criança, assim como qualquer outra, se desenvolva e aprenda os diversos conteúdos 

obrigatórios. Ora, em  

princípio, a educação de uma criança cega […] não difere da educação de uma 
criança normal. [...] Crianças cegas […] são capazes de realizar um completo 
desenvolvimento humano, isto é, de ter uma vida ativa. A completa unicidade deste 
tipo de educação aponta para a substituição de um caminho de condições por outro. 
Novamente eu repito: os princípios e os mecanismos psicológicos da educação 
são os mesmos aqui como para uma criança normal [grifos no original; minha 
tradução] (Vygotsky, 1993, p.112). 

 

Entretanto, dada as restrições visuais destes jovens, para que este processo ocorra da 

melhor forma possível dever-se basear tal processo nos outros sentidos e nos resíduos visuais, 

quando possível.  

Pode-se fazer uso de representações táteis, tais como mapas, diagramas, gráficos, 

figuras e construções matemáticas. Para construí-los pode-se utilizar diversos materiais, como 

lixas, cordões, arames, entre outros que possam provocar diferentes percepções, também 
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podemos complementá-los com instruções e rótulos em códigos táteis73 — tal forma de 

codificação deve ser introduzida junto ao processo educativo sempre que possível, sendo, 

geralmente apresentada ao deficiente nesta fase.  

Adverte-se, porém, para o fato de que, as “informações táteis são processadas 

sequencialmente e as ‘partes’ são usadas para formar o todo”, por essa “e outras razões, 

quando o professor introduz diagramas táteis, deve fornecer explicações e orientação, e o 

aluno precisará de tempo para explorar o diagrama até este se tornar significativo” 

(FARRELL, 2008, p.33).  

Além disso, para estas crianças é difícil representar bidimensionalmente artefatos 

tridimensionais que ela conheceu tátilmente, pois ela não tem, por exemplo, noções sobre 

perspectiva, as quais é dever do professor buscar meios de ensinar-lhe.  

Quando o aluno consegue, mesmo que com dificuldade apoiar-se sobre sua visão para 

obter informações, este processo deve ser adequado, pois, de acordo com Farrell (2008, p. 33) 

quando “a informação é processada visualmente, o todo pode ser processado primeiro e 

depois os detalhes dos componentes”.  

Para ajudar estes alunos a obter melhores percepções visuais pode-se utilizar recursos 

tais como contraste nas cores no material — preto e branco, por exemplo —, oferecer 

materiais maiores e que o aluno possa observar de perto, incluir instruções em letra ampliada 

que possibilitem melhor entendimento do material.  

Observa-se que é fundamental permitir que educandos deficientes visuais possam 

manusear objetos diversos. Farrel (2008, p.33) aponta que em “matemática, as experiências 

geométricas são vitais [e funcionais]: lidar com dinheiro, pesar, medir explorar formas 

geométricas e dividir em partes fracionais”.  

Outro aspecto a se considerar é a audição. A escuta auxilia na mobilidade através da 

percepção de sinais sonoros, como por exemplo, aqueles emitidos por alguns semáforos. Ela 

também permite o acesso a informação de maneira fácil e rápida, pois existem diversos 

                                                
73 Em consonância com o processo educativo de estudantes com necessidades educacionais especiais, no que se 
refere aqueles com comprometimentos severos das funções visuais de tal maneira que não podem apoiar-se na 
visão para aprender, faz-se necessário o emprego daquilo que se denominará código tátil, e que, aqui, entender-
se-á como qualquer produto da associação de um conjunto de seis características singulares — tamanho, textura, 
forma, orientação (ou inclinação) e espessura (ou altura) — que oferta diferentes percepções hápticas (táteis) aos 
deficientes visuais e que se organiza de acordo com uma determinada lógica e estrutura interna de modo a 
transmitir informações específicas. Os exemplos mais comuns são os mapas táteis e os códigos de escrita usados 
por deficientes, entre os quais destaca-se o Moon e o Braile. 
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programas de fala sintetizada e livros falados, além da pouca disponibilidade de livros em 

códigos táteis.  

Há também gravadores próprios para deficientes, que permite a escolha da velocidade 

em que se quer ouvir a voz sem que se altere o seu tom original. Além de gravados existe uma 

série de outros equipamentos próprios para deficientes visuais que possuem controles e 

instruções táteis. 

Existem escolas que preparam o aluno de maneira que ele possa adquirir 

independência mesmo em atividades rotineiras como cozinhar; geralmente este tipo de 

recurso só é encontrado nas chamadas escolas especiais ou salas de apoio especializado. 

Cabe, portanto, ao educador penetrar no universo de seu aluno e, a partir daí, construir 

uma prática pedagógica condizente com seu período de desenvolvimento e suas necessidades 

diferenciadas: ao perceber o mundo a partir das representações do educando pode-se 

compreender, descobrir e sentir o meio em que se está inserido, não somente com a visão (ou 

seus resquícios), mas a partir de uma percepção ampla que alia todos os sentidos seja a 

audição, para explorar e identificar os sons do ambiente (vozes de pessoas, ruídos de animais 

e de máquinas); o tato, para experimentar as diversas superfícies e texturas (suave e áspera, 

lisa e enrugada, frio e quente); o olfato, para se aventurar em meio aos mais diferentes odores 

(flores, perfumes, o cheiro dos alimentos); e/ou o paladar, para desvendar o mundo dos 

sabores (o azedo, o amargo, o doce, o salgado) e suas diferentes consistências (líquido, sólido, 

pastoso, granulado).  

É preciso uma educação que não se limite ao ensino de conteúdos é essencial que o 

deficiente visual possa desenvolver e adquirir um 

sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que 
é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus 
conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura 
harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos 
homens, suas quimeras e suas angústias para determinar com exatidão seu lugar 
exato em relação a seus próximos e à comunidade (EINSTEN, 1981, p.16). 

 

Além do mais, a possibilidade de aconselhamento ao longo do período escolar, oferece 

a criança, ou jovem, um momento para ser escutado, no qual pode expressar suas angustias, 

como por exemplo, em relação a sua perda de visão.  



 186 

Este procedimento pode ser oferecido pela escola, ou não, e pode ajudar este indivíduo 

a aceitar sua condição e reconhecer que necessita aprender por outros meios e ser auxiliado a 

adquirir sua independência.  

Ressalta-se, ainda, que a presença e o auxílio do professor serão relevantes durante o 

processo escolar, por isso ele deve estar capacitado a oferecer a seus alunos, a nível 

individual, uma formação diferenciada, que os capacite não apenas a enfrentar os desafios da 

sociedade, mas que os auxilie no seu desenvolvimento social, cultural e moral, além de 

assistir o processo de aprendizagem.  

Não será apenas a forma como a família vê essa criança, mas também como a escola o 

faz, que poderá causar benefícios ou maléficos à sua evolução tanto física, como psicológica, 

uma vez que elas serão os elementos mais representativos na evolução da criança como um 

todo. Suas oportunidades de participação e ação dependerão do olhar que o meio estabelecer 

para formar a opinião da criança sobre sua importância nas relações sociais.  

O que entra em acordo com Vygotsky (1994, p.64), ao afirmar que “todas as funções 

no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois no 

nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica).” Nesse sentido, no desenvolvimento, estão envolvidos simultaneamente 

aspectos cognitivos e afetivos.  

A afetividade tem consequências no desenvolvimento emocional e afetivo, na 

socialização, nas interações humanas e na aprendizagem. De fato, Vygotsky (1994) afirma 

que o indivíduo é fruto de suas relações e trocas com o outro, sendo que a qualidade dessas 

relações interpessoais são fundamentais, pois incidem, direta ou indiretamente, em seu 

desenvolvimento, inclusive afetivo. 

Realmente, é visível a forma como os alunos reagem aos diferentes tratamentos 

educativos: diante de maior ou menor atenção irão demonstrar um determinado nível de 

participação, persistência, cooperação e esforço durante o desenvolvimento das atividades de 

ensino-aprendizagem, ou seja, não apenas os processos afetivos são importantes, mas como se 

dá este processo. Observar-se, assim, que quando o processo afetivo contém elementos 

afetuosos, este se tornará mais agradável. 

Serão estas e outras considerações que auxiliarão no entrosamento e desenvolvimento 

escolar e pessoal de um jovem deficiente visual, contudo o desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, dentro ou fora da escola, pode associar-se à proposta de oferecer a estes 
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indivíduos uma formação diferenciada que os capacite não apenas a enfrentar os desafios da 

sociedade, mas que os auxilie no seu desenvolvimento social, cultural e moral, além de 

assistir o processo de aprendizagem. 

 Por fim, apesar de já explanado anteriormente, enfatiza-se que, é no interior do 

ambiente escolar que o deficiente visual terá maior exercícios de suas relações sociais, que 

não as familiares, dado a presença de outros elementos, por assim dizer, da vida escolar, tais 

como os professores e outros funcionários, além, é claro, dos outros alunos.  

É essencial que qualquer pessoa passe por este processo, pois se sabe que, é através 

destas convivências, nas quais há o estabelecimento de regras de conduta e da participação 

nos diversos ambientes sociais — brincadeiras, conversas, reuniões de pais, entre outras 

ocasiões — que o indivíduo aprenderá as normas sociais, os valores morais e seus direitos e 

deveres, construindo desta maneira, os conceitos de bem e mal, certo e errado, justo e injusto.  

Assim, este processo irá favorecer que a criança se compreenda, com o passar do 

tempo, como um membro participante e integrado ao mecanismo social capaz de seguir as 

normas estabelecidas, ou mesmo transformar aquelas que necessitem ser adaptas aos novos 

tempos e necessidades.  

 

3.3.5. Quinta Etapa: A Fase Genital/Puberdade 

De acordo com Freud com  

 “a chegada da puberdade introduzem-se as mudanças que levam a vida sexual 
infantil a sua configuração normal definitiva. Até esse momento, a pulsão sexual era 
predominantemente auto-erótica; agora, encontra o objeto sexual74. Até ali, ela 
atuava partindo de pulsões e zonas erógenas distintas que, independendo umas das 
outras, buscavam um certo tipo de prazer como alvo sexual exclusivo. Agora, 
porém, surge um novo alvo sexual para cuja consecução todas as pulsões parciais se 
conjugam, enquanto as zonas erógenas subordinam-se ao primado da zona genital. 
Posto que o novo alvo sexual atribui aos dois sexos funções muito diferentes, o 
desenvolvimento sexual de ambos passa agora a divergir muito.[...]. A normalidade 
da vida sexual só é assegurada pela exata convergência das duas correntes dirigidas 
ao objeto sexual e à meta sexual: a de ternura e a sensual.”75.  

 

Todavia Carrara et al (2004) e Vygotsky (1994), apontam que durante esta fase, ocorre 

muito mais do que simplesmente a atração sexual, é neste período que a criança torna-se um 

                                                
74 Qualquer pessoa ou artefato, animadas ou não, que exerce alguma atração sexual. (CARRARA ET AL, 2004) 
 
75 FREUD, S.  Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud, vol. XII. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976, p.106. 
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adulto pronto para o que a realidade lhe prepara, visto que tendo adquirido conhecimentos 

adequados à sua posição social, a criança se distancia de seu direito de nascimento e passa a 

assumir uma postura crítica em relação ao mundo. 

Além disso, haverá uma socialização intensa onde predominarão atividades em grupo, 

o que favorecerá a formação de um círculo de amizades e interesses.  

Também são características dessa fase o termino do período escolar, a escolha 

profissional o desenvolvimento da personalidade e a preparação para constituir uma família.  

Nota-se que, no plano do desenvolvimento do intelecto ocorre a possibilidade de um 

pensamento abstrato que inclui a possibilidade de ampliar as ideias ligadas a temporalidade, 

além de um novo posicionamento sobre o papel que o indivíduo deve ocupar. De fato,  

o desenvolvimento dos processos que finalmente culminam na formação dos 
conceitos começam na fases mais precoce da infância, mas as funções intelectuais 
que, numa combinações específica, constituem a base psicológica do processo de 
formação de conceitos amadurecem, configuram-se e desenvolvem-se apenas 
durante a puberdade (VYGOTSKY, 2009, p.167). 

 

Neste período, o jovem, ou adolescente, independente de ter ou não deficiência visual 

irá perceber, também, que está passando por mudanças: o desejo de estabelecer relações 

sociais e amorosas nos diversos meios que frequenta — escola, clube, festas —, a 

instabilidade sentimental que surge — muitas vezes não sabe diferenciar a amizade do 

namoro, o amor e do desejo — e as alterações físicas serão os principais indícios para ele.  

Contudo, esta restrição visual, terá uma influência considerável nesta fase do seu 

desenvolvimento, o que pode-se constatar, por 

exemplo, em relação as mudanças físicas e sexuais da adolescência, um jovem com 
visão normal pode enxergar esse desenvolvimento e compará-lo às mudanças 
semelhantes vivenciadas por seus pares. Mas o adolescente com comprometimentos 
visuais não consegue enxergar estas mudanças e depende principalmente de 
descrições verbais, pois os tabus contra toque limitam as oportunidades de explorar 
as mudanças corporais nos outros (Kirkwood, 1997, p.11)76. 

 

 Também, durante este período de acentuadas mudanças biológicas, psicológicas e 

sociológicas, o jovem com limitações visuais passará pelo 2º Ciclo do Ensino Fundamental e 

pelo Ensino Médio, experimentando, portanto, diversas mudanças na estrutura escolar, entre 

elas o fato das disciplinas receberem atenções individualizadas, dado que são ministradas por 

especialistas nestas áreas especificas. 
                                                
76 FARREL, M.  Deficiências sensoriais e incapacidades físicas: guia do professor. Porto Alegre: Artmed, 
2008, p.24. 
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Aqui, o trabalho da escola e dos professores, juntamente com o professor pedagogo 

especialista em deficiência visual será discutir práticas e metodologias que possibilitem a 

inclusão total do aluno nas diversas atividades, procurando meios para que se efetive um 

aprendizado de qualidade: dependendo do nível do funcionamento visual, os procedimentos 

diferirão de modo a proporcionar também os meios necessários para a aprendizagem. 

 Entretanto, os desafios não terminam quando se encerra o 2º grau, na transição para a 

idade adulta surgirão novos obstáculos a serem superados e vencidos, como por exemplo a 

escolha profissional, o ensino superior e o mercado de trabalho.  

O jovem com limitações visuais, depois ou mesmo durante o Ensino Médio, pode e 

deve ser orientado a realizar uma escolha profissional, seja através de aconselhamento 

familiar ou de um profissional, como um psicólogo, mas sempre partindo dos interesses e 

inclinações demonstrados pelo indivíduo.  

Apesar do que se possa dizer, existe campo de trabalho para pessoas cegas ou com 

baixa visão, como por exemplo, atividades industriais ou comerciais, massagistas, músicos, 

assim como o campo acadêmico também está acessível e muitas outras áreas. Todavia, Silva77 

chama atenção para o fato de que, no mercado de trabalho 

o deficiente é admitido desde que, além de ter qualificação profissional, consiga 
utilizar espaços físicos e os equipamentos de trabalho sem nenhuma modificação. A 
Lei 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 3298/99, determina que toda empresa 
com mais de 100 funcionários deverá ter no seu quadro de 2 a 5% de pessoas com 
deficiência. Excetuando os órgãos públicos, que divulgam edital atendendo à 
legislação, as empresas de pequeno e médio porte a desconhecem, assim como a 
maioria da população que poderia estar cobrando seu cumprimento. No entanto, não 
basta tornar efetivo o que estipula o Decreto sem uma mudança geral de 
mentalidade; essa contratação deveria ser uma ação natural do empregador, sem 
objetivos de propagar o ato de "bondade" com a pretensão única de lucro. [grifos no 
original] 

 

Também, no acesso a universidade, existem barreiras ao ingresso dos deficientes 

visuais, especialmente no que se refere às provas, dado que sua linguagem é basicamente 

visual; fato evidente, por exemplo, no que se refere a interpretação de texto: aqui o candidato 

deficiente visual necessita voltar constantemente ao texto em Braille —  mais demorado de ler 

—, e verificar cada alternativa e, em seguida, retornar à questão novamente, o que por vezes, 

extrapola o tempo extra oferecidos pelas universidades (mesmo que por lei o candidato com 

deficiência tenha direito a alguns auxílios, como tempo extra ou um leitor).  

                                                
77 SILVA, M. A. C. M. da. Escola, Inclusão e Mercado de Trabalho. Disponível em: < www.bengalalegal.com 
>. Acesso em: 05/07/2013. 
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Este problema também surge na matemática, por exemplo, quando existirem figuras 

geométricas que podem ser de difícil interpretação para a pessoa com comprometimentos 

visuais e, exatamente por este e outros motivos, é que em provas de vestibulares existem os 

leitores de prova.  

Apesar de todos os obstáculos que o jovem com restrições visuais possa encontrar em 

seu processo de formação, espera-se que ele descubra o significado de ser adulto, de crescer e 

fazer escolhas. Ele deve entender que desenvolve-se a medida que confronta-se com novas 

experienciais e que é através da miscigenação do novo e do antigo que aprende-se.  

Ressalta-se, ainda, que mesmo que deficiente tenha a melhor formação possível, 

sempre existirão algumas áreas que serão afetadas pela deficiência visual, fato perceptível 

quando analisa-se todo o processo discutido ao longo desta seção.  

Contudo, de uma maneira geral segundo Ochiatá e Lowenfeld (apud LORA, 2000), 

tais limitações ocorrem em cinco áreas específicas: alcance e variedade de experiências, na 

formação de conceitos, na capacidade de locomoção, no controle e relacionamento com o 

ambiente e no acesso às informações escritas.  

Nota-se, portanto, que cada um destes itens, exceto o último, já foi discutido: alcance e 

variedade de experiências, formação de conceitos e capacidade de locomoção, cujos próprios 

nomes já especificam do que se trata, enquanto que controle e relacionamento com o 

ambiente nada mais é do que o fato da pessoa comprometida visualmente não ter uma 

percepção imediata de um ambiente desconhecido, além de não perceber com facilidade, ou 

não ver, movimentos, gestos, expressões faciais, entre outros aspectos.  
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Figura 32 – As cinco áreas de percepção e cognição afetas por limitações visuais. 

Quanto ao acesso às informações escritas, apesar de existirem métodos táteis ou 

mesmo textos ampliados que possibilitam a pessoas cegas ou com visão subnormal realizar 

leituras, ou mesmo gravações e programas de computador que transmitem informações por 

meio da audição, estes materiais não podem converter todos os tipos de informação, 

especialmente quando refere-se a pessoas cegas. Conforme Lora (2000) são exemplos deste 

tipo de informação aquela contida em letreiros, luminosos e “outdoors”.  

Ainda deve-se destacar que, quando a deficiência ocorre nesta fase, é importante que o 

sujeito busque um programa de reabilitação, os quais normalmente seguem uma filosofia 

própria de métodos e técnicas especiais que buscam desenvolver um trabalho multidisciplinar, 

de forma a não se restringir a um mero processo adaptativo, mas constituindo-se como um 

meio capaz de auxiliar o deficiente a desenvolver-se em sua completude ao aliar diferentes 

perspectivas tais como os pontos de vista médico, social e educacional, proporcionando, 

assim uma adequação às suas novas condições de vida e auxiliando-o a retomar sua vida da 

maneira mais natural possível.  

Neste sentido espera-se que o deficiente visual possa, por exemplo desenvolver 

habilidades nas áreas de orientação e mobilidade, atividades da vida diária, técnicas especiais 

de escrita e leitura, entre outras, além de tratamento psicológico, orientação e treinamento 

profissional.  
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De acordo com o Desai (1979) e com as resoluções da WBU (1994), este processo 

deve envolver, especificamente áreas de apoio (aspectos subjetivos) que são geralmente 

representadas pela Psicologia e pelo Serviço Social e áreas funcionais (aspectos objetivos) 

que envolve um trabalho conjunto de Fisioterapia, Atividades da Vida Diária (alimentar-se, 

cuidados pessoais, administração doméstica, etc), Comunicação (readaptação na 

comunicação escrita e no progresso informativo — por exemplo Braille, sorobã e uso de 

auxílios ópticos, informática), Orientação e Mobilidade (utilização de recursos mecânicos, 

locomoção física e orientação mental), Desenvolvimento de Habilidades para o Trabalho, 

Orientação Profissional, Colocação e Seguimento Profissional. 

 

3.4. Por um Retrato da Complexidade 

A compreensão do desenvolvimento do ser humano constitui uma tarefa assaz 

desafiadora, visto a diversidade de fatores envolvidos. Contudo, o que se pode apontar, até o 

momento, com base nos elementos já levantados, é que os estágios do desenvolvimento 

descritos por Vygotsky e Freud, apesar de fundamentarem-se sob uma sequencialização do 

tempo, na medida em que exploram as mudanças que ocorrem em determinadas faixas etárias, 

caracterizam-se como um processo dinâmico e influenciado por uma diversidade de fatores, 

tais como a história de vida de cada um, o papel do outro, os afetos, o inconsciente e o meio 

sociocultural. 

Além do mais,  a adoção de um ou outro referencial implica uma determinada 

interpretação da realidade e pressupõem um posicionamento que está pautado sobre 

determinados princípios, que podem ou não ser destoantes.  

A psicanálise de Freud tem como contribuições evidenciar, no processo de 

constituição do sujeito, a impossibilidade de completude, a necessidade que o ser humano tem 

em buscar o novo e o que lhe falta, o papel mediatizado pela palavra, e o quanto o passado e 

inconsciente operam neste processo. 

Por outro lado, incorporar as ideias de Vygotsky mostra qual é a influência do meio 

sociocultural no desenvolvimento, valoriza as interações sociais e promove a participação de 

todos na sociedade em uma perspectiva de construção do futuro, que independe da existência 

de uma deficiência. No entanto, tal prerrogativa não desconsidera as diferenças, visto que a 

partir delas é que aprendemos uns com os outros. 
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Apesar das incongruências que se possa estabelecer entre ambos os autores, é a partir 

da possibilidade de desconstruir suas teorias e reconstruí-las que se possibilita uma dialética 

que conduz ao entendimento do desenvolvimento humano. 

No que se refere a presença de alterações nas estruturas ou funções da visão que 

acarreta limitações à realização de atividades que envolvem este sentido, observa-se que ela 

causa alterações no processo de desenvolvimento do ser humano, entretanto, a partir de um 

processo adequado de ensino-aprendizagem, e que conte com os estímulos adequados, pode-

se minimizar as barreiras que a deficiência impõem ao deficiente, ou mesmo ultrapassá-las. 

Logo, os efeitos diretos da deficiência visual tem certas implicações educacionais, 

visto que ela preserva as capacidades cognitivas, mas exige que se faça uso de meios 

diferenciados para que tais capacidades possam ser adequadamente desenvolvidas.  

As maiores dificuldades encontradas para a aquisição do conhecimento, no deficiente 

visual, referem-se, principalmente, as suas percepções e em segundo lugar as abstrações 

simbólicas, as quais são obtidas através da percepção visual. A respeito do processo de 

desenvolvimento, este deve-se estruturar em torno do estimulo de todos os sentidos restantes, 

não de maneira isolada, mas de forma integrada. 

O arcabouço levantado, portanto, teve por objetivo enfatizar o fato de que os 

deficientes visuais se desenvolvem de maneira similar a qualquer outra criança, nutrindo as 

mesmas dúvidas e interesses, contudo a necessidade é olhar para os métodos e para a 

variedade de experiências oferecidas, para, assim, definir-se as mais estratégias adequadas. 

Evidenciou-se, ainda, que os desafios especiais enfrentados pelo deficiência visual, 

não são exclusivos dele mas de toda a sociedade que deve se preparar para recebê-los de tal 

forma a não acrescentar desafios além daqueles advindos da própria deficiência, tal como 

assinala Vygotsky (1993).  

Neste sentido, tomando-se como referência o deficiente visual, constata-se a 

necessidade de se conhecer em profundidade as particularidades do processo de 

desenvolvimento do sujeito para, assim, extirpar os mitos e determinismos da cultura.  

Assim, a verdadeira compreensão das necessidades de indivíduos deficientes revela 

que o conhecer é um processo adaptativo que organiza o mundo experiencial de cada um 

segundo suas próprias capacidades, bem como assinala a fragilidade epistemológica de se 

propor uma linha concreta e/ou única de desenvolvimento como a correta ou normal. 
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Conclusão 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convergem os caminhos que me trouxeram 

ao meu secreto centro. 

Esses caminhos foram ecos e passos, 

mulheres, homens, agonias, ressurreições, 

dias e noites, 

devaneios e sonhos, 

cada ínfimo instante de outrora 

e dos outroras do mundo, 

[...] Em breve saberei quem sou. 

Jorge Luis Borges, Elogio da Sombra 
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 E no fim, apesar de tudo o que foi escrito, surge um vazio a se preencher, um espaço em 

branco que habita em muitas máscaras — a tela de um computador, uma folha em branco, o 

próprio presente, o diálogo que está por vir —, um mundo que amanheceu coberto pela neve  

repleto de possibilidades, mas que traz o desafio de se unir os muitos fios que delinearam este 

estudo e que vive nos escritos, leituras e experiências. 

 Talvez o que importe sejam as infinitas possibilidades advindas da exploração, da 

pesquisa e de todas as relações que são possíveis estabelecer ao vivificar a cegueira no 

encontro harmônico (ou não) dos muitos campos do conhecimento, da cultura e da história, o 

que permite estabelecer relações entre o presente e o passado, e simultaneamente inferir sobre 

o processo das percepções imediatas e da própria consciência, consistindo em uma atividade 

subjetiva, profunda, ativa, latente e penetrante. 

Essa atividade, que em certa medida almeja decifrar a cegueira e o seu ponto de vista, 

estabelece uma preocupação com a reflexibilidade epistemológica na qual, não há fronteiras 

do conhecimento, visto que os diversos campos conceituais atuam interconectados.  

Pode-se, portanto, vê-la como uma autoanálise suscitada pelo protagonista (no caso a 

cegueira) que visa ser acompanhada pelo futuro leitor e incitá-lo, também, a se entregar as 

suas possíveis reflexões — resguardadas ou reprimidas. Ou seja, “é entender a vida como um 

texto (mental, escrito ou falado) que nos relatamos a nós mesmos ou aos outros” (BOLÍVAR, 

2001, p.89). 

O reconhecimento de tais aspectos meta-reflexivos possibilita evidenciar os modos 

pelos quais esta deficiência, enquanto sujeito de pesquisa, dispõem aquilo que, de certa 

maneira, constituiria suas recordações/ideias e produz, por assim dizer, a percepção de sua 

vida.  

 Estabelece-se, pois, um olhar que transita entre o próximo e o longínquo que se inspira 

em cada traço desta vibrante e enigmática vida cega, uma súmula do ser que existe em 

diversos mundos exteriores e interiores donde brotam imagens, aparentemente dispares, mas   

capazes de um diálogo profundo sob a constituição/vinculação de valores, a inclusão desta 

“personagem” no mundo/jogo social e na estruturação de seu universo individual. 

 Há pois, paralelamente, o estabelecimento de um risco subjetivo, na medida em que tal 

compreensão, ao desvelar seus “segredos”, põem em risco uma possível singularidade, uma 

vez que podem surgir elementos generalizáveis para além deste mundo invisível construído 

pela cegueira. 
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 Assim, nascem e desmoronam as dinastias das certezas, do visível, desta claridade 

sólida que cega as vidas humanas; percebe-se que qualquer ínfimo deslocamento ou ingênua 

alteração é capaz de produzir novas leituras e olhares; não existem atos banais, as percepções 

ampliam-se e, de repente, o prosaico se transformou em obra de arte para ser vista, apreciada, 

sentida em sua multiplicidade de formas, dimensões e cores — com espanto desvela-se o 

caminho primordial para chegar a outros mundos evocados pelos sentidos, pela imaginação e 

pela lembrança. 

 É fato que o mundo visual escapa ao cego, mas sua forma ideal é subjetiva a cada ser 

humano e, portanto, perdura não importando se cada um dos diferentes aspectos que oferece 

suporte a visão foi retirado ou desapareceu, as percepções trocam-se, permutam-se, misturam-

se incontáveis vezes, e por fim ainda exalam inovação — o mundo é um jardim desenhado 

verso a verso pela percepção do ser humano; uma poesia atemporal transcrita pelos sentidos e 

pela mente. 

 Neste sentido as reflexões que emanam da matemática acerca da razão e/ou da 

percepção, tecidas com os fios da literatura, da linguagem, da criatividade, do ensino e/ou da 

ciência, fazem descortinar-se, como que projetados sobre o mundo, devaneios da mente que 

colocam em movimento múltiplas imagens, articuladas pela singularidade e imaginação de 

cada indivíduo.  

 Neste espaço em branco, dotado de (im)pureza, o ser projeta em espectros negros, por 

meio de seus sentidos, ações e palavras, as imagens que se apresentam a ele no início de seu 

processo cognitivo: traduz-se, assim, nesta tênue fronteira entre o preto e o branco uma 

narrativa da mente carregada de significado e possibilidades, donde nasce uma literatura da 

razão que permite pensar por imagens ao por em foco vislumbres de um mundo oculto aos 

olhos, mas que existe para além da visão. 

 Ao abrir as cortinas desse mundo, a matemática enquanto intermediadora, encontra 

espaço para tudo: permitem-se palavras, imagens, deduções e provas; percorrem-se vales 

imensuráveis, invisíveis e incompreensíveis a razão convencional; perseguem-se personagens, 

heróis ocultos a imagem, mas que trilham uma história de conquistas e descobertas. 

Cabe assim, conhecer mais do que a biografia/vida do cego para bem interpretar as 

imagens que são produzidas, afinal há um “Eu” projetado que, em síntese crítica, governa e 

delineia todo um universo fantástico oriundo de sua percepção e que se faz às voltas com as 
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mudanças trazidas por toda uma gama de narrativas com as quais o sujeito se entrecruza, 

inelutável consequência de existir e sentir. 

Remete-se, assim, a uma nova espacialidade totalmente aberta ao encontro entre 

espaços exteriores e interiores e que demanda por uma investigação de sua instância autoral, 

distinguida pela interpretação do mundo pelo deficiente visual e na consequente produção de 

imagens mentais, como uma espécie de símbolo, principio e fim, de um “olhar” fixado 

enquanto posição do ser em seu ato quase artístico perante uma realidade valorada que torna-

se passível de transfiguração e (re)criação através do recorte de valores do cego-autor que 

reordena e significa os eventos da vida.  

Há, assim, um jogo comunicacional pelo qual opera um mecanismo de efeito e 

recepção do texto perceptivo produzido pelo corpo e seus sentidos que corresponde a uma 

espécie de mecanismo dialógico em que a imagem produzida é um campo em que lhe é 

atribuído sentido após o autor tê-lo interpretado para se firmar um pacto cognitivo entre o 

mundo existente e aquilo que é concebido como se fosse realidade. Consoante, autor, imagens 

e percepções estão intimamente interconectados para originar/confeccionar algo que antes não 

existia.  

Assim sendo, ao analisar as imagens produzidas por alguns personagens cegos em seu 

processo de criação, captação, tratamento e armazenamento — frutos de seus pensamentos e 

interação com o mundo — percebeu-se uma gama de aspectos matematizáveis passíveis de 

esclarecer esta nova visualidade.  

A transgressão proposta por esses elementos garante a liberdade ao cego, autor e 

interprete do texto-mundo, delinear sua próprias imagens, mas com outros olhos, novos, que 

permitem interações e transformações que a cultura do visível renega, exclui ou não 

compreende.  

É, portanto, atordoante perceber à transgressão dos valores proposta pela abertura ao 

invisual, á sombra, segundo a qual um universo cria outro, uma vida concebe outra; altera-se a 

linguagem, adequam-se os sentidos, transfiguram-se infinitamente as acepções, enfim, 

projetam-se imagens dotadas de uma liberdade metomínica e um jogo metafórico — 

princípios declarados da violação dos limites do espaço significante, mas que não denotam, 

sob nenhum aspecto, uma possibilidade de sublimá-lo. 

O que acontece ao cego neste processo perceptivo assemelha-se a uma aventura, na 

qual, um objeto/conceito, a imagem, muda de proprietário, da luz para a sombra, resultando 
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em uma reflexão romântica que se satisfaz em (re)ordenar o real. Esta passagem da escuridão 

para a clareza, uma espécie de progressão, passa a alimentar o pensamento humano com uma 

linguagem quase poética e inovadora. 

Desta forma, o “olhar” do cego ainda cumpre a função da visão, projetando-se em 

diferentes objetos. Entretanto, permanecendo aberto a outros rumos, outros usos que não os de 

“ver”, anunciando a desintegração das antigas certezas, mas movendo-se em direção a 

essência do imaginário: o “ver” persiste e varia simultaneamente; sua forma capital subsiste 

como a de um espaço topológico que a cada flexão é um novo composto por paisagens da 

vida, objetos e sentidos. 

Assim, o arquétipo cego delineado ao longo deste estudo, perpassa diferentes 

configurações adotadas em decorrência do corpo imagético que permeia tal arquétipo, 

admitindo, desta maneira, identidades/narrativas que se relacionam ao elemento que lhes é 

estruturante — história, sociedade, cultura, ciência, entre outros.  

Essa imagem polifônica, na qual se entrecruzam ruídos, ecos e vozes sem demarcação 

nítida, apresenta um mergulho de dimensões existenciais, um continuo entre as relações 

interiores/exteriores deste personagem, o cego, perante si mesmo e o mundo. 

Ambas as imagens — exteriores e interiores — remetem a espacialidades distintas: a 

primeira simbolizada horizontalmente e cronologicamente, é demarcada por um tipo de 

historicidade fixa e determinada socioculturalmente, enquanto a segunda propõe uma outra 

forma de olhar sobre a temporalidade, que adotando uma ação móvel e inconstante, sucede-se 

através dos fluxos próprios do homem, de sua mente e de seu corpo.  

Entretanto este estudo, além de sublinhar as imagens produzidas ao redor do 

personagem cego, destacando as relações entre a experiência do indivíduo e a experiência do 

mundo, ao buscar a preservação destes espaços distintos, manifesta ou mesmo ensaia a 

perspectiva do cego enquanto sujeito autoral, como figura que manifesta em suas produções 

as imagens oriundas de sua posição enquanto homem. 

Logo a alegoria que se constitui a partir do espaço dos cegos conjuga todos as 

memórias, sensações e percepções humanas atendendo a chamada do vazio, do abismo do 

infinito que precede o desaparecimento da existência e da forma, e o nascimento da abstração 

cultivando um perpétuo estado de encantamento sobre a natureza da mente, dos limites do 

pensamento e do lugar destinado a cada ser no Universo. 
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