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RESUMO 

 

 

A investigação tematiza as vivências, percepções e significados atribuídos por intelectuais, 

cegos-pesquisadores, sobre o ato de ler, escrever e produzir conhecimento. À luz do método 

fenomenológico, realizou-se uma descrição, compreensão e interpretação da experiência vivida 

por cegos-pesquisadores inseridos no contexto acadêmico, enfocando a apropriação da leitura 

e escrita, através do Código Braille, auxílio do ledor, o uso do livro-falado e a utilização do 

computador. Associou-se ao método fenomenológico o modo de pensar e fazer pesquisa 

qualitativa. A escolha dos colaboradores obedeceu aos seguintes critérios: apresentar cegueira 

ou baixa visão, formação acadêmica em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

(mestrado e/ou doutorado), exercício da docência associada à pesquisa, conhecimento e 

utilização do Código Braille, ledor, livro-falado e das tecnologias digitais no acesso à leitura, 

escrita e realização de empreendimento de pesquisa. Foram entrevistados treze pesquisadores, 

seis mulheres e sete homens. A descrição fundamenta-se no princípio da redução 

fenomenológica/epoché e na redução eidética com um dizer próprio e apropriado, isto é, em 

perspectiva, do lugar de sujeito situado. O perscrutar investigativo tem como referência o 

mundo-vida, a percepção do sentido sendo de ser-aí-cego-no-mundo-com. Com a convicção do 

caráter incoativo e provisório do discurso apresentado, nesta tese, sem a pretensão de encerrar 

ou finalizar, expõe-se nas derradeiras linhas o que de mais essencial se percebeu no fenômeno 

estudado, apontando para o horizonte sinalizado pela questão de partida. Através de um breve 

fechamento da reflexão, é apresentada uma síntese do telos noético, cujo correlato noemático 

revela o cego como ser-no-mundo-com, indivíduo livre, artífice do próprio percurso cognitivo, 

que em sua senda existencial vislumbra horizontes, define projetos, envida ações com vistas à 

realização pessoal, profissional e intelectual. 

 

Palavras-chave: Cego-pesquisador. Fenomenologia. Leitura. Cognição e Vivência. 
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ABSTRACT 
 

 

The research thematicises the experiences, perceptions and meanings attributed by intellectuals, 

blind-researchers, about the act of read, write and produce knowledge.  In the light of the 

phenomenological method, was made a description, understanding and interpretation of the 

experience lived by blind-researchers in the academic context, focusing on the appropriation of 

reading and writing, through the Braille Code, the reader's help, the use of the spoken book and 

computer use. The way of thinking and doing qualitative research were associated with the 

phenomenological method.The choice of the collaborators obeyed the following criteria: 

blindness or low vision, academic training at the postgraduate level lato sensu and stricto sensu 

(masters and / or doctorate), teaching practice associated with the research, knowledge and use 

of the Braille Code, reader, spoken book and digital technologies in access to reading, writing 

and conducting a research enterprise. Thirteen researchers, six women and seven men were 

interviewed. The description is based on the principle of phenomenological reduction/epoché 

and eidetic reduction with a proper and appropriate saying, that is, in perspective, of the place 

of situated subject.  The investigative peer has as reference the world-life, the perception of the 

sense of being-there-blind-in-the-world-with. With the conviction of the incoative and 

provisional character of the discourse presented in this thesis without the pretension of closing 

or ending, it is exposed in the last lines what is more essential was perceived in the phenomenon 

studied, pointing to the horizon signaled by the starting question. Through a brief closing of the 

reflection, a synthesis of the noetic telos is presented, whose noematic correlate reveals the 

blind as being-in-the-world-with, free individual, creator of the cognitive path itself, who in his 

existential path glimpses horizons, defines projects, carries out actions aimed at personal, 

professional and intellectual achievement. 

 

Key words:  Blind-researcher. Phenomenology. Reading. Cognition and Experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A descrição fenomenológica compreensiva e interpretativa a que me proponho, nesta 

tese, intenciona investigar as vivências cognitivas de formação intelectual, acesso à leitura, 

escrita, apropriação e produção de conhecimento de pesquisadores que não dispõem do sentido 

da visão, considerando as múltiplas possibilidades de aquisição do saber, a partir da experiência 

com o código Braille, ledor, livro falado e a utilização do computador pessoal, através dos 

programas ledores de tela.    

Direcionamos o nosso olhar em perspectiva para as experiências vividas por intelectuais 

cegos no contexto acadêmico, enfocando o ler, escrever e produzir conhecimento no processo 

formativo na pós-graduação e o exercício da docência associada à pesquisa. Ao assumir a 

atitude fenomenológica, conduzirei a investigação a partir da percepção de como o fenômeno 

se mostra, abstendo-me o quanto possível de teorias explicativas, pressupostos naturalistas e 

preconceitos, em conformidade com o lema proposto por Edmund Husserl de voltar às coisas 

mesmas, o que só é possível através da epoché, a colocação do mundo entre parênteses; 

observando o primado pré-reflexivo, o experienciado no mundo-vida, seguindo os caminhos 

indicados por Merleau-Ponty, estando, assim, comprometido com a busca das essências 

situadas na existência. 

Ler e escrever, elementos centrais desta tese, desde a Antiguidade à Idade Média, 

passando pelos modernos ocidentais, incluindo o contexto contemporâneo, foram 

ressignificados, no que diz respeito ao suporte, na maneira de grafar os verbetes e diagramar o 

texto. A leitura e a escrita disseminaram-se rapidamente entre os diversos povos do planeta. É 

com esse olhar que, ao identificar um movimento que compreende a sociedade como um corpo 

único, uma civilização universal, expressa-se (RICOEUR (1968): 

 

 
[...] Mesmo que seja possível atribuir a tal ou tal nação, a tal ou tal cultura a 

invenção da escritura alfabética, da imprensa, da máquina a vapor etc., uma 

invenção pertence de direito à humanidade. Cedo ou tarde ela cria para todos, 

uma situação irreversível; sua difusão pode ser retardada, mas não impedida 

de modo absoluto. Estamos, assim em face de universalidades de fato da 

humanidade; desde que uma invenção surgiu em qualquer parte do mundo, ela 

está prometida a uma difusão universal [...] (p. 218). 

 

 

 O desenvolvimento, aprimoramento e difusão da leitura e da escrita determinaram o 

percurso da civilização ocidental. É pouco provável que, sem o domínio desses instrumentos, 

se atingisse o progresso alcançado no campo da Filosofia, Literatura, Técnica e Ciência. É 
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notório o lugar central que ler e escrever assumem, como saberes primordiais, na sociedade 

moderna e no mundo contemporâneo, o que não significa inexistência de produção e circulação 

de conhecimento nas sociedades iletradas. O maior acesso aos livros, decorrente da invenção 

da imprensa por Gutemberg, foi a mola propulsora da modernidade. Considerado um marco na 

história da leitura, pode ser compreendido como uma revolução tanto na produção como na 

comercialização e aquisição das obras. Foi o passo inicial para a multiplicação e maior 

circulação de livros, além de trazer profundas mudanças na relação com a cultura escrita. 

 Foram imediatos os reflexos da invenção da imprensa na vida sociocultural da Europa 

do século XV devido ao maior acesso aos livros, que alcançou segmentos completamente 

excluídos do mundo letrado. Segundo Manguel (1997), o impacto dessas mudanças com a 

assimilação e aperfeiçoamento do prodígio de Gutemberg, pouco tempo depois da 1ª versão 

impressa da Bíblia, foi a disseminação de máquinas impressoras na Europa. Entre 1465 e 1489, 

já havia equipamentos instalados na Itália, França, Espanha, Holanda, Inglaterra e Dinamarca. 

No início do século XVI, a imprensa já estava consolidada, o que não só contribuiu para a 

difusão da leitura, mas também no aprendizado da escrita. Por volta de 1550, estima-se que 

havia na Europa, uma quantidade de livros que ultrapassava oito milhões de exemplares.  

 Atentos ao progresso técnico na produção textual, importantes autores humanistas e 

renascentistas contribuíram para a formação de um público leitor, divulgando suas obras em 

língua nacional, a exemplo de Dante Alighieri e Petrarca. René Descartes, em 1637, escreveu 

seu Discurso sobre o Método em Francês.  

 Com a invenção, aperfeiçoamento e profusão da imprensa, ler e escrever foram 

rapidamente reconhecidas como habilidades fundamentais no processo de organização social, 

sendo conferido aos detentores desses saberes elevado status e considerável prestígio. Não foi 

mera ilação a célebre frase de Francis Bacon “saber é poder”. Pensador de sua época, homem 

de ciência, hábil político, ministro de Jaime I, o filósofo vivenciou atentamente as mudanças 

sociais em curso nos séculos XVI e XVII, resultantes, sobretudo, da difusão de novas ideias, 

princípios, valores e intenções. Decerto, observou Bacon que o domínio da leitura e da escrita 

ampliava os horizontes de quem o possuísse.   

 A dinâmica das relações sociais perpetrada pelo projeto moderno, concernente à ideia 

de indivíduo livre, perpassava necessariamente a aquisição da habilidade de ler e escrever, o 

que implicava em contactar com ideias e, por conseguinte, exercer a autonomia como sujeito 

capaz de interpretar o mundo, orientado pela razão natural. Com o advento do Iluminismo, o 

conhecimento filosófico e cientifico passou a ser difundido de modo que o poder econômico 
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não era suficiente para acessá-lo, sendo o domínio da leitura e da escrita, requisito importante 

para a inserção, na ordem cultural emergente. 

 Foi através de um dos maiores empreendimentos editoriais, até então produzidos no 

século XVIII, que o ideário iluminista ecoou na França, transcendendo os limites de suas 

fronteiras. Trata-se do Dicionário Razonado das Ciências, Artes e Ofícios - a Enciclopédia, 

fruto da genialidade e trabalho exaustivo de Denis Diderot, constituída de 25 volumes com 

centenas de artigos versando sobre os mais variados temas. Diderot e seus colaboradores 

intencionavam, não apenas organizar uma compilação do conhecimento, mas apresentar aos 

leitores uma reflexão sobre a sociedade da época com críticas, principalmente, à religião e à 

política. 

Não por acaso, foi nesse contexto no qual se deu a ampliação das possibilidades de 

inserção das pessoas cegas no mundo da leitura e da escrita. Itinerário inicialmente demarcado 

pela reflexão de Denis Diderot sobre a cegueira na obra Carta sobre os cegos para uso dos que 

veem, de 1749, assim como pelo trabalho desenvolvido por Valentin Haüy e Charles Barbier, 

culminando com a invenção de Louis Braille de um código de leitura e escrita, ainda hoje 

considerado adequado para o processo de alfabetização, desenvolvimento cognitivo e acesso ao 

conhecimento de indivíduos com deficiência visual. 

Concomitantemente ao aperfeiçoamento e difusão do Código Braille, o avanço 

tecnológico contribuiu com outros recursos que ampliaram e diversificaram as possibilidades 

educacionais e de acesso à leitura e à escrita para pessoas com deficiência visual. O Código 

Braille, a leitura executada em voz alta por um ledor, o livro falado e o texto digital são os 

principais meios utilizados pelas pessoas cegas e com baixa visão para apreensão do escrito. A 

multiplicidade de recursos disponíveis lhes permite apropriar-se da cultura literária nos diversos 

campos do saber, de forma quase equiparada aos indivíduos videntes. Um número cada vez 

maior de pessoas cegas acessa espaços no campo profissional e assume lugar de destaque na 

vida acadêmica, consolidando-se como pesquisadores de notório respeito e reconhecimento. 

 A visada reflexiva norteadora desta investigação parte da seguinte interrogação: como 

os pesquisadores cegos percebem, vivenciam e significam a formação intelectual acadêmica; 

como se dá o ler, escrever e produzir conhecimento com a utilização do Código Braille, ledor, 

livro falado e a crescente consolidação das tecnologias digitais (uso do computador pessoal), 

através dos programas ledores de tela?  

Ao circunscrever a questão norteadora, considerando o código Braille, o ledor, o livro 

falado e o computador, atentamos para a pertinência histórica desses recursos na formação 
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intelectual de pessoas cegas, além da relevância que possuem no atual contexto. Com isso, não 

se pretende desconsiderar outras maneiras de acesso ao saber. 

Relacionamos a abordagem fenomenológica com a perspectiva epistêmica do modo 

qualitativo de pensar e fazer pesquisa, processo explicitado ao discorrer acerca da criteriologia 

na qual se fundamenta a investigação. 

A pergunta de partida, delineia o núcleo da investigação, qual seja, percepções e 

vivências de intelectuais cegos sobre o processo de ler, escrever, apropriar-se e produzir 

conhecimento, cingindo assim a estrutura fenomenal do estudo. Com vistas a sumariar  e clarear 

o fenômeno/objeto intencionado, a visada indagante dessa tese pode ser assim formulada: o que 

é isto – ler, aprender, escrever e pesquisar, sem ver, em um contexto sistêmico concebido a 

partir da lógica do ver?  

Intencionamos descrever, compreender e interpretar, à luz da Fenomenologia, o 

perceber e o vivenciar de intelectuais invisuais sobre a apropriação da cultura escrita no 

processo formativo, através dos recursos acima mencionados. Intento que, a condição de Dasein 

cego, nos implica e compromete com um dizer próprio e apropriado, despido de ideias pré-

concebidas e concepções teóricas, fitando tão somente o fenômeno, indo à própria coisa, ela 

nela mesma, de modo que a descrição, compreensão e interpretação sejam o mais fidedignas 

possível no desvelar do fenômeno.  

 Sob a inspiração de Husserl, ao longo do século XX, a Fenomenologia influenciou não 

apenas pensadores do campo filosófico, conquistou também a adesão de estudiosos de diversas 

áreas do conhecimento: sociologia, direito, arte, psicologia, educação, enfermagem, 

administração, marketing etc. Esta assimilação deve-se ao caráter de resiliência inerente ao 

pensar fenomenológico, conforme oberva Capalbo: 

 
 

Desde a sua origem, com Edmund Husserl, a fenomenologia vem se 

desenvolvendo como um “movimento” de ideias, possuidora de uma 

metodologia e cuja unidade se encontra muito mais na herança cultural do 

estilo e da postura filosófica do que na ideia de “sistema”, “discípulos” ou 

“escola” (1983, p. 1). 

 

 

Abordar a temática da cegueira associada à leitura e cognição, com base na 

Fenomenologia, implicou em escolhas relacionadas ao contato com essa corrente filosófica, a 

partir dos escritos de Husserl, com a proposição de seu método investigativo, através da redução 

fenomenológica; a analítica existencial de Heidegger e a concepção do método fenomenológico 

de Merleau-Ponty, além de outros estudiosos que conduzem o pensar norteados por essas 
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referências. Corroboramos Rezende (1990), que, para adentrar na Fenomenologia, se requer 

contactar os trabalhos de outros fenomenólogos, pesquisando como esses estudiosos buscam a 

compreensão do sentido. Relata que Merleau-Ponty e Paul Ricoeur exerceram particular 

influência no desenvolvimento de sua práxis fenomenológica, autores que o conduziram ao 

entendimento de que o estilo de fazer Fenomenologia consiste em conceber o próprio estilo de 

pensar fenomenologicamente. 

 A opção pela Fenomenologia, como método de investigação, remonta a meados da 

década de 1990, quando folheava as escassas obras filosóficas impressas em Braille e através 

do acesso a livros de História da Filosofia, com o auxílio de ledores voluntários e, 

posteriormente, com a utilização do computador, por meio de programas ledores de tela. 

Interesse que se agudizou com a realização de uma graduação na área, possibilitando um 

contato mais sistemático com a corrente fenomenológica, particularmente com textos de 

Edmund Husserl, Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty.  

 As expressões cego, cegueira, não dispor do sentido da visão, dentre outras correlatas, 

são empregadas nesta tese em conformidade com a dinâmica textual, referindo-se à condição 

de ser e estar no mundo sem ver. Indivíduos, mulheres e homens que autonomamente conduzem 

suas existências, projetam-se, forjando de maneira própria e apropriada os caminhos para o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e inserção no mundo da pesquisa. 

O envolvimento com a temática decorre de uma situacionalidade existencial, de ser-

sendo-cego-no-mundo-com, vivenciando cotidianamente a facticidade do não ver, interagindo 

com outros seres aí invisuais com os quais me urdi identitariamente, fazendo escolhas, 

experimentando reveses e conquistas em uma mundanidade visuocêntrica, imagética, nimbada 

de constructos e estereótipos negadores de uma existência marcada pela ausência do sentido da 

visão. 

O interesse em realizar esta pesquisa relaciona-se a um duplo movimento reflexivo. O 

primeiro corresponde a minha condição de sujeito implicado, experenciando, durante o ensino 

fundamental, o acesso à leitura e à escrita através do código Braille, complementado no ensino 

médio com o auxílio do ledor e utilização do livro-falado; marcado também pela vivência do 

suporte das tecnologias digitais com o uso do computador pessoal ao ingressar na Universidade, 

conjugando a partir dessa etapa todos os recursos como estratégias para um melhor desempenho 

nas atividades de pesquisa, o que resultou em um salto de qualidade nos trabalhos. O segundo 

refere-se à perplexidade e admiração diante da trajetória de pesquisadoras e pesquisadores-

cegos, que, a despeito das dificuldades relativas ao processo de contactar o escrito, 

constituíram-se em intelectuais de notório reconhecimento, com deferência especial àqueles 
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que interagiram em contextos com parcos recursos tecnológicos, e ainda assim se destacaram 

como estudiosos.  

Envolvido, desde sempre, e instigado por esse espectro motivacional, atentei para a 

pertinência e relevância de desenvolver essa pesquisa, fenomenologicamente orientada, 

norteada pelos significados das vivências de pesquisadoras e pesquisadores cegos, 

intencionando a percepção de suas práticas de leitura, escrita, exercício cognitivo, formação 

intelectual e atuação docente. Pertinência e relevância que encontram respaldo no recorte 

apresentado e na metodologia adotada. Abordagem direcionada a sujeitos que autonomamente 

experienciam o ler, escrever e produzir conhecimento sem ver em um contexto permeado pela 

lógica do ver. Mostra-se a inserção consciente no mundo, um florescer inventivo e criativo de 

mulheres e homens que, impelidos na construção do próprio destino, lançam-se ressignificando 

com suas ações as concepções de ser-cego. Ademais, o problema e a perspectiva metodológica 

proposta, ainda são pouco evidentes na literatura, em se tratando de pesquisas concernentes à 

cegueira. Observa-se, mais comumente, investigações tematizando a inclusão educacional, 

questionando acerca das políticas públicas, formação de professores, acessibilidade, dentre 

outros aspectos. O que nos afeta, entretanto, é o sentido que as pessoas que não dispõem da 

visão atribuem ao processo de caminhada, isto é, os significados das vivências formativas 

decorrentes da atuação como pesquisadores. 

Assume-se, neste texto, a condição de sujeito do próprio discurso, um dizer próprio e 

apropriado, em perspectiva, do lugar de Dasein-cego. Discurso em diversos momentos 

intencionalmente empregado em primeira pessoa, medrando estreita relação com a questão de 

partida, cujo foco é o cego como indivíduo livre.  

Ao empreender esta descrição cognitiva sob a perspectiva da difusão do conhecimento, 

tendo como vórtice o Dasein-cego em sua senda existencial no intento de se constituir 

intelectual pesquisador, espera-se contribuir, de maneira estrita, com os debates e investigações 

desenvolvidos no DMMDC, especificamente pela linha de pesquisa Cultura e Conhecimento: 

Transversalidade, Interseccionalidade e (in)formação. De modo lato, intenciona-se apresentar 

à comunidade acadêmica, em particular aos estudiosos que se dedicam à temática da 

deficiência, uma pesquisa acerca da cognição de indivíduos cegos, através de uma abordagem 

fenomenologicamente orientada, um problema relevante e recorte ainda pouco visibilizado em 

trabalhos científicos, considerando-se o perspectivar assumido. 

A estrutura arquitetural do discurso encontra-se organizada nesta introdução, com cinco 

capítulos e um concluir provisório. Inicia-se cada capítulo com considerações introdutórias, 

apresentando o propósito da abordagem e sua articulação com a tessitura do trabalho.  
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2 GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DA FENOMENOLOGIA 

 

 

A despeito do enunciado, que identifica e atribui sentido a este capítulo, remeter à ideia 

de historicidade, cumpre salientar que não se objetiva abordar, pormenorizadamente, a 

trajetória do movimento fenomenológico, tampouco propor uma síntese de maneira a dar conta 

da complexidade dessa corrente de pensamento. A explanação compromete-se com uma 

descrição breve, embora suficiente, considerando o contexto de origem e desenvolvimento da 

Fenomenologia, a partir do legado de Edmund Husserl, Martin Heidegger e Merleau-Ponty. 

Ao discorrermos sobre a fundamentação husserliana do método fenomenológico, 

Heidegger e a Fenomenologia do Dasein e a concepção do método fenomenológico de Merleau-

Ponty, intencionamos apresentar os elementos centrais das contribuições desses pensadores 

com vistas a demonstrar o que é isto a Fenomenologia, sua possibilidade como método 

investigativo e inesgotabilidade perscrutativa de visar o mundo.  

A reflexão encontra-se fundamentada a partir das seguintes obras: Edmund Husserl - 

Investigações Lógicas (1901), Idéias da Fenomenologia (1907), A Filosofia como Ciência de 

Rigor (1911), Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica 

(1913) e Meditações Cartesianas (1931); Martin Heidegger - Ser e Tempo (1927) e Que é 

Metafísica (1929); Merleau-Ponty - Prefácio da Fenomenologia da Percepção (1945). Além do 

apoio em obras de estudiosos, cujas pesquisas e concepções teóricas lhes conferem respeito e 

notoriedade no campo da Fenomenologia. 

 

 

2.1 A FUNDAMENTAÇÃO HUSSERLIANA DA FENOMENOLOGIA COMO CIÊNCIA 

RADICAL E RIGOROSA 

 

 

 Dartigues (2008) situa a origem da Fenomenologia enquanto corrente de pensamento e 

movimento filosófico a partir das duas últimas décadas do século XIX, quando se observa na 

Europa, em particular na Alemanha, um sentimento de crise que punha em cheque os postulados 

científicos então em voga e os princípios positivistas que fundamentavam no campo 

epistemológico a produção do conhecimento. Sobre as questões concernentes ao critério de 

verdade, adotado pelas ciências, Dartigues destaca: “[...] terão as leis que ela descobre uma 

validez universal? Qual o sentimento de objetividade? Não serão elas somente convenções e 

não dependerão do psiquismo, cujas leis a psicologia por sua vez descobre [...]” (2008, p.15). 

Edmund Husserl (1859-1938), após a obtenção de um doutorado em Matemática, direcionou 

suas pretensões intelectuais para a Filosofia através das influências do psicólogo e filósofo 
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Franz Brentano, que orientava seus trabalhos por meio da noção medieval de intencionalidade 

e cujas conferências entre 1884-1886 exerceram influência no pensamento do jovem Husserl. 

 Edmund Husserl foi o fundador da Fenomenologia, proponente do método de 

investigação fenomenológico, enquanto ciência sistemática e rigorosa.  A partir da obra 

Investigações Lógicas (1901) e nas “Cinco lições”, ministradas em Göttigen, Husserl esboça o 

que constituirá os aspectos basilares do empreendimento intelectual, ao qual se dedicou durante 

toda a vida, projeto que adquiriu, paulatinamente, profundidade, notadamente com a 

publicação, em 1913, de Ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica 

que marca o início da fase transcendental de sua Fenomenologia. Ao assumir o intento de 

radicar a filosofia em bases sólidas, Husserl distancia-se da perspectiva dos pensadores 

modernos que o antecederam, não se dedicando à concepção de elaborados sistemas filosóficos. 

Debruçou-se, laboriosa e incessantemente em suas obras, em enlear ideias e conceitos para 

fundamentar a Fenomenologia como ciência radical, rigorosa e crítica. O pensador de Freiburg 

vê-se, constantemente, impelido nos seus escritos em demonstrar a autonomia e independência 

da filosofia como ciência primeira, universal, com método e objeto próprios. O ideal de uma 

autêntica filosofia, conforme Husserl, deve ser demarcado por uma orientação que direciona o 

projeto investigativo, cujo rigor intuitivo e a priori elucida o objeto estudado. Isto posto, pode-

se dizer que o rigor a que se refere Husserl, relaciona-se a pensar um método que cientifique o 

discurso filosófico. Rigor e cientificação diametralmente opostos aos adotados pelas ciências 

da atitude natural. 

 Nascida em um contexto profundamente caracterizado por uma crise, seja no campo da 

filosofia, seja na esfera do conhecimento científico, a fenomenologia husserliana, ao pretender-

se ciência rigorosa e universal, contrapõe-se ao psicologismo. Desde As Investigações Lógicas, 

Husserl recusou-se em aceitar os postulados psicologistas-naturalistas como norteadores de 

uma ciência filosófica rigorosa e universal e dos demais campos do conhecimento. Orientação 

gnosiológica, sintetizada por Paisana: 

 

 
Husserl entende por psicologismo a doutrina filosófica segundo a qual tanto a 

lógica como a teoria do conhecimento deveriam ser consideradas disciplinas 

subordinadas, ou mesmo simples ramos secundários, da então nascente 

psicologia experimental (1992, p. 27). 

 

 

 Além da refutação ao psicologismo positivista-naturalista, Husserl opõe-se à filosofia 

idealista por não se tratar de uma visada científica sobre as coisas, não se fundamentando em 
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critérios válidos intuitivamente. Confere única e exclusivamente à filosofia fenomenológica o 

estatuto de ciência rigorosa e universal. 

 É notório nos escritos de Husserl o caráter ubíquo do ideal de fundamentar a filosofia 

em bases consistentes e rigorosas, ingente esforço abordado explicitamente em 1911, na obra 

cujo título anuncia tal intenção: A filosofia como ciência de rigor.  Neste texto, persiste em 

demarcar o estatuto da Fenomenologia como filosofia da consciência pura. Contrapõe-se à 

orientação natural da consciência de viés psicologista, infirmando seus postulados de autêntica 

teoria do conhecimento e validação da verdade.  

 Enquanto o positivismo ocupa-se da descoberta de causas e formulação de leis 

universais fundadas nos princípios matemáticos, na mensuração, dados estatísticos, a 

Fenomenologia detém-se na compreensão do fenômeno, ao invés de se concentrar na sua 

explicação. Para o pesquisador fenomenólogo, o que importa é tão somente o fenômeno, isto é, 

o dado como se apresenta à consciência, prescindindo assim de teorias e hipóteses. Nesse 

sentido, de acordo com a Fenomenologia, objeto não designa a materialidade das coisas, tão 

pouco algo percebido pelos sentidos. A ideia de objeto assume, portanto, o que imediatamente 

se mostra à consciência, tanto as coisas reais quanto ideais. 

 

 

2.1.1 Compreensão natural X atitude filosófica-fenomenológica 

 

 

Prescindindo dos aspectos empíricos objetivos, a Fenomenologia propõe-se ao 

conhecimento dos fenômenos puros como se apresentam e se manifestam à consciência do 

investigador, distanciando-se assim das ciências da atitude natural cuja especificidade factual 

de seus objetos sugere tomar como ponto de partida pressuposições e teorias. Por atitude 

natural, compreende Husserl, a maneira não tematizada da consciência dirigir-se às coisas, isto 

é, visar o mundo. Por isso, combate, já nas Investigações Lógicas, o naturalismo, concepção 

que determinava os pressupostos das ciências naturais como único fundamento para 

compreensão da realidade, apontando o caráter de ingenuidade tanto da atitude natural, quanto 

das ciências naturais. 

A atitude natural, inerente ao senso comum e às ciências objetivas, orienta-se partindo 

do princípio acerca da existência das coisas tal e qual nos são dadas pelos sentidos. Esse viés 

visa o mundo na sua simples manifestação, desprovido de uma visão apurada que transcenda o 

objeto na sua constituição empírica. Os cientistas, orientados pela atitude natural, tendem a um 

pragmatismo técnico e teorético de proceder a investigação de modo a legitimar o saber 
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instituído. A atitude fenomenológica confere o fundamento legítimo para adentrar na natureza 

constituinte do objeto, valendo-se, apenas, do rigor apriorístico, eidético, ampliando o 

entendimento, distanciando-se da experiência sensível, procedimento que se identifica com a 

intuição. A Fenomenologia não nega a existência do mundo, todavia, através da epoché, busca 

compreendê-lo tal e qual se constitui na consciência. O exercício do pensar transita da esfera 

transcendente para a imanente. Por transcendente, designa Husserl o mundo na sua 

exterioridade, as coisas concretas para as quais estamos voltados no nosso modo natural de ser 

e refletir. Imanente refere-se então à consciência transcendental, o mundo tomado em sua 

genuína compreensão.     

Entre 26 de abril e 02 de maio de 1907, Edmund Husserl proferiu em Göttingen um 

conjunto de conferências posteriormente publicadas em 05 lições, livro intitulado A Ideia da 

Fenomenologia. Nesta obra, Husserl situa a Fenomenologia como teoria do conhecimento e 

crítica da razão. Apresenta nos ensaios, sinteticamente, um quadro geral de sua ciência 

filosófica. Discorre acerca de questões como: - atitude natural, atitude filosófica, crítica do 

conhecimento, transcendência, imanência, conceito de a priori, intencionalidade, a constituição 

dos objetos na consciência, dentre outras. 

Estabelecer os princípios e caminhos de uma autêntica e rigorosa ciência do 

conhecimento é o que se propõe Husserl nas primeiras linhas do texto, o que, de certa maneira, 

permeia todo o fluxo do discurso. Assume então, com esse intento, a tarefa de elucidar o 

direcionamento do pensar que distingue a atitude filosófica, própria da Fenomenologia pura, da 

compreensão das ciências naturais objetivas. A questão, em voga, diz respeito ao problema da 

possibilidade do conhecimento, que é traduzida na Fenomenologia husserliana pela relação 

entre a vivência do sujeito, significação e objeto. 

As ciências da atitude natural fundam-se em pressupostos cognocitivos que conduzem 

a uma compreensão ingênua, pois partem dos seus próprios resultados para validar a 

cognicibilidade do objeto. A crítica do conhecimento não é creditada ao sujeito da percepção. 

A familiarização com as ciências naturais apresenta supostamente um terreno sólido próprio 

para enredar clareza, compreensão e exatidão, todavia dela não promana uma crítica do 

conhecimento produzindo juízos sobre os seus pressupostos, contradições, incoerências e 

contra-senso. Tal modo de visar as coisas é precisamente compreendido por Husserl como 

atitude espiritual natural, na qual o pensamento dirige-se aos objetos como entes 

intramundanos, que se mostram à percepção. Assim, sob o perspectivar da atitude natural 

espiritual, a investigação procede de maneira a considerar a obviedade das coisas. Produzem-

se juízos referentes à dimensão objetal do mundo, expressam-se enunciados singularizando ou 
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universalizando aspectos experimentados e, logicamente, comprovados, estabelecem-se 

relações entre causa e efeito, formulam-se leis gerais e teorias que tudo pretendem explicar. 

Pronunciando-se publicamente acerca do seu pensamento, Husserl procura esclarecer 

em Göttigen o que Fenomenologia é, aspecto evidenciado ao longo de todos os ensaios. Já na 

primeira lição, expressa com clareza. Ouçamo-lo: 

 

 
Fenomenologia designa uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas, 

mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, “fenomenologia” designa um método 

e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente filosófica, o 

método especificamente filosófico (HUSSERL, 2007, p. 44). 

 

 

Essa breve e elucidativa definição abre caminhos, oferece pistas, permite vislumbrar os 

horizontes que conduzem ao cerne do paralelismo conceitual desenvolvido ao longo de A Ideia 

da Fenomenologia, referente à distinção entre atitude natural e atitude filosófica. Demonstra o 

rigor da Fenomenologia, seja como método investigativo, seja como postura intelectual diante 

do mundo, aspecto ubiquamente expresso no texto. A Fenomenologia deve ser entendida como 

a ciência universal, propugnando sempre pela conexão de disciplinas científicas, atitude e 

método próprios da filosofia. A Fenomenologia assume a tarefa da crítica do conhecimento, 

crítica da racionalidade e de seus fundamentos teoréticos, dos postulados das ciências naturais, 

questionando seus métodos e resultados. Enfoca também como objeto o problema do 

conhecimento, conforme explica Husserl. 

 

 
Por outro lado a sua tarefa positiva é resolver os problemas concernentes à 

correlação entre conhecimento, sentido do conhecimento e objeto do 

conhecimento, graças à inquirição da essência do conhecimento. Entre estes 

problemas encontra-se também à patenteação do sentido essencial da 

objectalidade cognoscível ou, o que é o mesmo, da objectalidade em geral do 

sentido que lhe está prescrito a priori (isto é, segundo a essência), em virtude 

da correlação de conhecimentos e objectalidade do conhecimento (2007, p. 

43) 

 

 

Ampliando essa compreensão, prossegue: 

 

 
Justamente graças ao cumprimento destas tarefas se torna apta a Teoria do 

Conhecimento para ser crítica do conhecimento natural em todas as ciências 

naturais. Põe-nos então, efectivamente, em situação de interpretar de modo 

correcto e definitivo os resultados das ciências naturais a propósito do ente. 

[...] Só, pois, a reflexão gnoseológica origina a separação de/ciência natural e 

filosofia. Unicamente por ela se torna patente que as ciências naturais do ser 
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não são ciências definitivas do ser. É necessária uma ciência do ente em 

sentido absoluto. Esta ciência, que chamamos metafísica, brota de uma 

<<crítica>> do conhecimento natural nas ciências singulares com base na 

intelecção adquirida na crítica geral do conhecimento da essência e da 

objectalidade do conhecimento. Segundo as suas diferentes configurações 

fundamentais entre conhecimento e objectabilidade do conhecimento 

(HUSSERL, 2007, p. 43-44). 

 

 

A reflexão husserliana mostra que o ímpeto teórico-cognoscitivo, pré-gnosiológico e 

positivista promanado das ciências naturais, induz a concepções falsas e errôneas acerca da 

própria essência do conhecimento, resultando em interpretações inconsistentes. A 

Fenomenologia, enquanto ciência filosófica, perscruta a possibilidade do conhecimento, pois 

constitui-se como teoria do conhecimento. Por possuir procedimentos que lhe são peculiares, 

constituindo-se como crítica do conhecimento em geral, a Fenomenologia distancia-se dos 

procedimentos metodológicos das ciências naturais. Expõe Husserl: 

 

 
A filosofia, repito, situa-se perante todo o conhecimento natural, numa 

dimensão nova, e a esta nova dimensão, por mais que tenha como já 

transparece no modo figurativo de falar – conexões essenciais com as antigas 

dimensões, corresponde um método novo-novo desde o seu fundamento -, que 

se/contrapõe ao <<natural>>. Quem isto negar nada compreendeu do genuíno 

estrato de problemas da crítica do conhecimento e, por conseguinte, também 

não entendeu o que a filosofia realmente quer e deve ser, nem o que lhe 

confere a especificidade e a sua própria justificação, perante todo o 

conhecimento e as ciências naturais (2007, p. 47). 

 

 

 Zilles (1996) ressalta que a fenomenologia husserliana pretende constituir-se como 

fundamento da filosofia e das ciências, com caráter a priori, ausência de pressupostos e 

evidência apodítica. Funda-se na subjetividade transcendental, visando a essência dos 

fenômenos. Ao contrário das ciências, o método fenomenológico é descritivo, não pretende 

conduzir a teorias. Na evolução do pensamento de Husserl, itinerário compreendido das 

Investigações Lógicas – 1901 à Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia 

Transcendental – 1935, é evidente a problemática central do filósofo em estabelecer a filosofia 

como ciência rigorosa e radical, retomando nas sucessivas obras, de maneira cada vez mais 

aprofundada, a circunscrição da atitude filosófica/fenomenológica em relação às ciências 

naturais. Em Meditações Cartesianas – 1931, voltando-se para a questão, discorre Husserl. 

 

 

É necessário distinguir duas coisas – por um lado, os actos de consciência, 

percepção exterior, recordação, predição, juízo de valor, posição de um fim, etc, 

executados espontaneamente, e, por outro lado, as reflexões (actos reflexivos) 
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que nos revelam esses actos espontâneos e que são elas próprias actos 

perceptivos(erfassend) de uma ordem nova. Na percepção espontânea, 

captamos a casa, não a percepção da casa. Só na reflexão nos dirigimos para 

este acto em si e suas orientações perceptivas sobre a casa. Na reflexão natural 

que se efetua não só na vida corrente, mas também em psicologia, somos 

colocados no terreno do mundo, do mundo posto como existente (1999, p. 48-

49). 

 

 

O plexo de ideias e conceitos elaborados por Edmund Husserl concebe a Fenomenologia 

como ciência universal e fundamento rigoroso de todo conhecimento, distinguindo-a, portanto, 

das ciências naturais ao designá-la como uma atitude intelectual e um método especificamente 

filosófico e, por conseguinte, possuidora de um objeto próprio, qual seja, o fenômeno. Ao visar 

os fenômenos, a Fenomenologia prescinde da exatidão matemática e do arcabouço teórico das 

demais ciências. A Fenomenologia adota um diferente rigor na postura investigativa diante do 

objeto estudado. A Fenomenologia husserliana, portanto, parte de um rigor científico, fitando 

não os fatos empíricos e sim os fenômenos como se apresentam à consciência, buscando 

constituir a Fenomenologia como um método radical e rigoroso da filosofia, fundado na 

intuição como um meio de alcançar as essências. Um aspecto melhor explicitado, quando se 

busca, a partir de Husserl, entender o que fenômeno significa. O que remete ao núcleo do 

método fenomenológico, por naturalmente reportar a conceitos balisadores e dialeticamente 

relacionados, de tal maneira que um não pode ser compreendido sem os outros, e que, para cada 

um sustentar-se, depende necessariamente dos outros, quais sejam: intencionalidade, 

consciência, epoché, redução eidética. 

 

 

2.1.2 Sobre o conceito de fenômeno   

 

  

Conforme o senso comum e, até mesmo, nas acepções de dicionários e na compreensão 

das ciências naturais, os termos fenômeno e Fenomenologia são concebidos a partir do étimo 

grego, respectivamente como aquilo que se mostra ou se manifesta e como ciência ou estudo 

dos fenômenos. Segundo Dartigues (2008), se nos ativermos tão somente à etimologia desses 

verbetes, todo aquele que se ocupe da descrição, da aparição de algo pode pretender-se 

fenomenólogo. Entendimento que não corresponde ao sentido elaborado por Edmund Husserl 

na constituição do seu método rigoroso e estilo de visar o mundo.  

 O emprego da palavra fenômeno é antigo na história do pensamento ocidental Seu uso 

remonta aos gregos, sendo adotada após o advento e a consolidação da filosofia moderna, assim 
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como o vocábulo Fenomenologia também fora utilizado antes do aparecimento das principais 

obras de Edmund Husserl, conforme observado por Zilles. 

 

 
Na filosofia, antes de Husserl, Lambert utilizou a palavra no século XVIII, 

quarta parte do Novo Organon (1764) que intitulou – fenomenologia ou teoria 

da aparência ilusória e suas variedades, para fundamentar o saber empírico. 

Numa carta a Marcus Hertz (25/02/1772) Emmanuel Kant anuncia seu 

propósito de escrever uma obra sobre os limites da razão e da sensibilidade 

(1998, p. 6). 

 

 

Foi Hegel que cristalizou o termo fenomenologia no vocabulário da filosofia moderna, 

através da obra Fenomenologia do Espírito. Entretanto, será com Edmund Husserl (1859-1938) 

que o movimento fenomenológico constituir-se-á como método de investigação filosófico e 

estilo de pensamento com contribuições significativas, tanto para a filosofia como para diversas 

áreas do conhecimento científico, ainda hoje despertando interesse de pesquisadores de 

diversos campos do saber.  

Em suas primeiras palavras, na introdução de Ideias para uma Fenomenologia Pura e 

para uma Filosofia Fenomenológica (1913), Husserl ocupa-se em esclarecer o sentido de 

fenômeno para uma autêntica ciência filosófica. Ressalta os princípios, caráter inovador e foco 

de estudo da Fenomenologia pura, referindo-se à ideia de fenômeno, a partir de um cotejar por 

meio da relação do entendimento de fenômeno adotado pelas ciências naturais. Sumariamente, 

pode-se afirmar que, para Husserl, o fulcro diferencial da Fenomenologia e da atitude natural é 

que esta é a ciência de fatos, enquanto aquela investiga as essências; a Fenomenologia, ideal e 

a priori; as ciências naturais, reais e empíricas. Trata-se, portanto, para Husserl, de maneiras 

distintas de orientar o visar reflexivo para o objeto intencionado. Ao definir a orientação 

específica da Fenomenologia para os objetos, enquanto fenômenos constituídos na consciência, 

de modo algum sugere relações concorrentes, constatando, apenas, diferentes modos de 

investigar as coisas. 

Fenômeno corresponde ao intencionalmente visado pela consciência, algo que o sujeito 

busca compreender na mais plena radicalidade, compreensão que direciona o sentido do que é 

dado na perspectiva de um conhecimento imanente. O exercício investigativo não se dá, tendo 

em vista o caráter objetivo ôntico, isto é, transcendente do objeto. O ato cognitivo 

fenomenológico funda-se na subjetividade transcendental. Tendo em vista uma aproximação 

conceitual um tanto mais precisa, pode-se dizer que, na Fenomenologia husserliana, fenômeno 

é entendido como a tematização do mundo pela consciência, estágio no qual o objeto está posto 
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entre parênteses e o visar desprovido de pressupostos, teorias e preconceitos, constituído de 

forma pura na consciência.  Ao visar as essências, a Fenomenologia não se dirige a fatos, mas 

sim aos objetos constituídos na e pela consciência, isto é, a pura idealidade.    

 Na concepção husserliana, fenômeno trata-se do que é imediatamente dado à 

consciência de forma pura e original, destarte o lema por ele criado: “a volta às coisas mesmas”. 

Para Husserl, coisas não significam a objectalidade do mundo, mas o fenômeno enquanto 

vivências de consciência, sua manifestação para o sujeito que lhe dá sentido através da visada 

intencional. A Fenomenologia é uma prática científica que se distingue da atitude observada 

nas ciências naturais e tem como objeto o mundo significado pela consciência, resultante da 

relação noético/noemática, através da redução fenomenológica ou epoché e da redução eidética. 

Ao visar as essências, a Fenomenologia não se dirige a fatos, mas, sim, aos objetos constituídos 

na e pela consciência. 

 

 

2.1.3 A intencionalidade 

 

 

 A intencionalidade apresenta-se como conceito chave não apenas para a compreensão 

do pensamento de Husserl, mas também como elemento fundante no desenvolvimento do 

movimento fenomenológico. Embora a intencionalidade, desde Aristóteles, passando pelos 

medievais e por Franz Brentano, figurasse como objeto de reflexão, é a partir do legado 

husserliano que a temática consolidou-se na filosofia contemporânea, sendo delineada nas 

Investigações Lógicas de 1901, exercendo influências em fenomenólogos de peso, a exemplo 

de Merleau-Ponty.      

Reunir dialeticamente o sujeito e o objeto, o homem e o mundo, de maneira 

indissociável, é o que pretende a Fenomenologia. Consciência e mundo são concebidos pela 

Fenomenologia enquanto correlação, de modo que a consciência só existe enquanto consciência 

de um objeto e o objeto, para a consciência. A intencionalidade para Husserl é o direcionar-se 

da consciência para um dado objeto real ou ideal correspondente às vivências do sujeito, 

atividade que o filósofo denomina NOESIS, e por NOEMA a compreensão daí resultante. 

Assim, a intencionalidade está diretamente relacionada à teoria da consciência formulada por 

Edmund Husserl.  

 Avançando em relação à tradição filosófica que a precedeu, a Fenomenologia supera o 

idealismo e o realismo; o primeiro privilegia o sujeito e o segundo defende a primazia do objeto. 
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A consciência, para Husserl, é intencionalidade, isto é, consciência de, e não substância fechada 

em si mesma, separada do mundo, conforme concebeu Descartes. 

 O modo de ser da consciência define-se pela visada de algo. Diferente da especulação 

metafísica e da perspectiva positivista das ciências, a Fenomenologia assume enquanto tarefa a 

análise das vivências intencionais da consciência, expressa por Husserl na conferência proferida 

em Freiburg, em 1917: 

 

 
Será a tarefa da fenomenologia então investigar como algo percebido, algo 

recordado, algo fantasiado, algo representado pictoricamente, algo 

simbolizado, aparenta-se como tal, ou seja, investigar como ele se apresenta 

em virtude desta doação dos sentidos e das características que são levadas a 

cabo pelo perceber, pelo recordar, pelo fantasiar, pelo representar 

pictoricamente (2002, p. 6) 

 

 

2.1.4 Intuição, Epoché e redução eidética 
 

 

Atingir as essências significa revelar o que a coisa é, penetrando no âmago do ser de 

algo que é, em seu eidos, alcançado pela intuição, redução fenomenológica ou epoché e 

elucidado através de um profundo e cuidadoso discurso descritivo, através da redução eidética. 

É por via da intuição que o dado apresenta-se de modo imediato à consciência, atribuindo ao 

objeto sentido de verdade e evidência, e, por se tratar do fundamento básico do método 

fenomenológico de Husserl, tal aspecto é constantemente retomado em livros e opúsculos. 

Tema tratado nas cinco conferências proferidas em Göttingen. Na terceira lição, ao discorrer 

sobre a questão, diz-nos 

 

 

[...] É também evidente que as cogitationes representam uma esfera de dados 

imanentes absolutos, seja qual for o sentido em que interpretemos a 

imanência. No ato de ver o fenômeno puro, o objeto não está fora do 

conhecimento, fora da “consciência” e, ao mesmo tempo está dado no sentido 

da absoluta autopresentação de algo puramente intuído” (HUSSERL, 2008, p. 

67). 

 

 

No texto de 1911, também já mencionado, escreve Husserl: 
 

 

Mas tudo depende de vermos e de nos compenetrarmos inteiramente de que é 

possível chegar à intuição directa de um “ser”, dos seres de “tom”, a aparência 

objetiva “objecto visual”, “imaginação”, “juízo”, “ou vontade”, etc. 

analogicamente à audição directa de um som, e de que na intuição é possível 

pronunciar-se sobre os seres. Por outro lado, porém, é mister acautelar-se da 
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confusão de Hume, e por conseguinte da confusão da intuição fenomenológica 

com a auto-observação, com a experiência intrínseca, numa palavra, actos que 

substituem os seres por pormenores individuais que lhes correspondem 

(HUSSERL, 2008, p. 41). 

 

 

Em Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica, de 

1913, ao explicitar de modo mais amplo e significativo o caráter transcendental de sua 

Fenomenologia, Husserl expõe com vigor o fundamento da intuição como primeiro princípio 

da Fenomenologia como ciência. Diz-nos o filósofo. 

 

 

Basta, todavia, de teorias disparatadas. Nenhuma teoria imaginável pode nos 

induzir em erro quanto ao princípio de todos os princípios, toda intuição 

doadora originária é uma fonte de legitimação do conhecimento, tudo que nos 

é oferecido originariamente na “intuição” (por assim dizer, em sua efetividade 

de carne e osso) deve ser simplesmente tomado tal como ele se dá, mas 

também apenas nos limites dentro dos quais ele se dá. [...] mas isso vale 

particularmente para os conhecimentos eidéticos gerais daquela espécie a que 

habitualmente se restringe a palavra “princípio” (HUSSERL, 2006, p. 69). 

 

 

No domínio da intuição pura, do conhecimento imanente, o dado empírico existencial 

relativo à experiência sensível é colocado fora de circuito. A ideação intuitiva adentra no 

sentido do ser, prescindindo da percepção sensorial. Argumenta enfaticamente Husserl que a 

Fenomenologia pura como ciência não “considera” a existencialidade da natureza, é 

exclusivamente investigação do ser e não investigação de existência. Como o próprio pensador 

ressalta em um outro trecho de Ideias, de 1913. 

 

 

Excluamos, pois, toda a física e todo o domínio do pensamento teórico. 

Mantenhamo-nos no âmbito da simples intuição e das sínteses que dela fazem 

parte, entre as quais se encontra a percepção. É evidente, então, que intuição 

e intuído, percepção e coisa percebida estão reciprocamente referidos em sua 

essência, mas não são, em necessidade de princípio, nem uma coisa só, nem 

estão ligadas, realmente e por essência (HUSSERL, 2006, p. 97). 

 

 

Na sequência do texto, Husserl elucida o modo pelo qual algo se apresenta e, por 

conseguinte, é vivenciado, isto é, a relação entre a coisa e a percepção da coisa. Tematiza a 

distinção entre percepção imanente e percepção transcendente. Demonstra que, na percepção 

imanente, o modo de doação da coisa para o eu corresponde a uma necessária busca pela 

essência através da evidência apodítica, não assumindo, portanto, uma percepção de caráter 
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perfilado da visada transcendente do objeto. Só a percepção imanente, intuitiva, tem acesso à 

coisa mesma. 

Ao relacionar-se com a perceptibilidade, a presentificação das coisas e o vivido, a 

percepção intuinte apresenta-se como fundamento primacial, norteador da visada reflexiva para 

a coisa, um modo vivido refletido. Husserl radicaliza a questão, quando argumenta que o mundo 

circundante trata-se de uma realidade meramente presuntiva, não possuindo valor de verdade 

em si mesmo, pondo em relevo a primazia do eu. Diz-nos: 

 

 

A tese do mundo, que é uma tese “contingente”, contrapõe-se, portanto, à tese 

de meu eu puro e da vida do eu, que é uma tese “necessária”, pura e 

simplesmente indubitável. Toda coisa dada em carne e osso também pode não 

ser, mas não um vivido dado em carne e osso: tal é a lei de essência que define 

essa necessidade e aquela contingência (HUSSERL, 2006, p. 109). 

 

 

Conclui, então, Husserl reconhecendo o caráter dúbio e falho da percepção 

transcendente, destacando a indubitabilidade e consistência da percepção imanente, deixando 

assim explícito o caráter a priori da Fenomenologia. 

A visada intencional da consciência para um dado objeto exigirá do pesquisador 

fenomenólogo uma postura ou atitude que Husserl denominou redução fenomenológica ou 

epoché, colocar entre parênteses os conhecimentos das ciências, teorias filosóficas, 

julgamentos, pressuposições, não para negá-los, mas sim para atingir a essência do fenômeno 

em estudo. Assim, descreve Husserl: 

 

 

Tiro, pois, de circuito todas as ciências que se referem a esse mundo natural, 

por mais firmemente estabelecidas que sejam para mim, por mais que as 

admire, por mínimas que sejam as objeções que pense lhes fazer: eu não faço 

absolutamente uso de suas validades. Não me aproprio de uma única 

proposição sequer delas, mesmo que de inteira evidência, nenhuma é aceita 

por mim, nenhuma me fornece um alicerce – enquanto, note-se bem, for 

entendida tal como nessas ciências, como uma verdade sobre realidades deste 

mundo. Só posso admiti-la depois de lhe conferir parênteses. Quer dizer: 

somente na consciência modificante que tira o juízo de circuito, logo, 

justamente não da maneira em que é proposição na ciência, uma proposição 

que tem pretensão à validez e cuja validez eu reconheço e utilizo (HUSSERL, 

2006, p. 81). 

 

 

 Daí que, para Husserl, o ato de conhecer é uma transcendência, a busca incessante de 

sentido. A busca das essências pressupõe iniciar do zero o processo de reflexão para que se 
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possa, através da intuição, contactar com o que é diretamente dado, atingindo o que de mais 

essencial caracteriza o fenômeno.  

 Após a epoché, opera-se a descrição no intuito de atingir uma redução mais apurada do 

fenômeno, que Husserl denominou redução eidética ou transcendental. É na consciência 

transcendental do sujeito que se chega à evidência apodítica, como diria Husserl “a volta às 

coisas mesmas”, ou seja, a constituição do mundo na consciência como fenômeno, captando 

assim a essência que só é possível na subjetividade transcendental. A consciência então é 

descrita na sua estrutura imanente, em seus constituintes noéticos noemáticos. Processo 

elucidado por Zilles ao escrever: 

 

 

O efeito da epoché é a redução à esfera transcendental: - as vivências puras, a 

consciência pura com seus correlatos puros e seu eu puro. O dado imediato 

resultante da redução transcendental é a vivência pura cujos elementos noético 

e noemático são objeto da análise intencional fenomenológica. Alcançada a 

esfera transcendental, pela epoché, como dado de evidência apodítica, o 

fenomenólogo procederá em sua tarefa específica, que consiste na análise 

dessa esfera e daquilo que nela efetivamente se dá (1998, p. 18). 

 

 

A tarefa da Fenomenologia, portanto, consiste na descrição a mais rigorosa e radical do 

fenômeno, isto é, do objeto constituído na consciência que intencionalmente movimenta-se 

como atos em direção a algo por ela visado. Para Husserl, a consciência é o lugar, o campo no 

qual o fenômeno puro é deslindado em suas estruturas constituintes, transcendendo do hilético 

para o noético. A redução eidética fita o que se apresenta à consciência, procedimento que não 

procura explicação a partir de leis, nem fundamentações em princípios dedutivos. 

 

 

2.1.5 Mundo da vida e o mundo da ciência 
 

 

 Na gnosiologia husserliana, o mundo é constituído pela consciência que o tematiza 

conferindo-lhe sentido, evidenciando-se um processo de correlação. Mas, a que mundo se refere 

Husserl? Esse é um dos aspectos que, conforme os intérpretes do seu pensamento, o filósofo 

abordará nos últimos trabalhos que produziu no final da vida, o que representou uma evolução 

de sua abordagem fenomenológica. Fase marcada pelas obras Crise da Humanidade Europeia 

e a Filosofia, conferência proferida em Viena, em 1935 e A Crise das Ciências Europeias e a 

Fenomenologia Transcendental, em 1936. Husserl opõe o mundo da vida, “Lebenswelt”, ao 

mundo da ciência. No primeiro, compreende como âmbito das experiências originárias em que 

se manifesta o fundamento dos sentidos, das percepções de onde emerge o direcionamento para 
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a Fenomenologia e a subjetividade transcendental, estando para além do segundo, cuja 

perspectiva norteadora fundamenta-se no objetivismo-tecnicista, no logicismo matemático e 

numa visão fragmentada da realidade, na qual a subjetividade perde centralidade e, até mesmo, 

esquecida. 

 

 

2.2 HEIDEGGER E A FENOMENOLOGIA DO DASEIN  
 

 

 Martin Heidegger (1889-1976) é considerado um dos mais promissores discípulos de 

Husserl. Detentor de uma vasta cultura, estudou profundamente a história do pensamento 

ocidental, direcionando interesse mais particular pela filosofia grega. Após o doutoramento em 

1914, sob a influência da Fenomenologia husserliana, Heidegger publicou inúmeras obras, 

entre livros, opúsculos e conferências, escrevendo até o final de sua longa vida. Seu pensamento 

se insere no contexto de crise da razão que marcou a transição do século XIX para o XX. A 

relação mestre/discípulo entre os filósofos se iniciou em Freiburg. No decorrer desse percurso, 

Heidegger, no desenvolvimento do seu pensamento, trilhará por um caminho que não 

corresponderá às aspirações do mestre, divergindo sobre aspectos fundamentais de sua 

Fenomenologia Transcendental. Do ponto de vista estritamente acadêmico, Heidegger atinge o 

apogeu em 1933, quando, em decorrência da ascensão do nazismo, assume a Reitoria da 

Universidade de Freiburg, por um ano.  

Desde o início de sua carreira filosófica, Heidegger notabilizou-se, não só pela sua vasta 

produção, mas, principalmente, pela complexidade do seu pensamento, ainda hoje considerado 

de difícil interpretação, fato que, já no contexto acadêmico de sua época, o colocava como um 

pensador de requinte e originalidade. Contudo, será em 1927, com a publicação da obra Ser e 

Tempo, que o pensamento heideggeriano irá transpor os limites da Escola Germânica, passando 

a figurar como uma das mais importantes referências do pensamento contemporâneo. A obra 

heideggeriana influenciou inúmeros filósofos: Hans Georg Gadamer, Hannah Arendt, 

Emmanuel Levinas, Jean Paul Sartre, Merleau-Ponty, Michel Foucault, Derrida, Jean François 

Lyotard, Paul Ricoeur, dentre outros. 

 A filosofia de Heidegger representa uma das mais importantes vertentes do pensamento 

do século XX, legado que, em decorrência das transformações que produziu no campo 

filosófico, é considerado pelos estudiosos como uma revolução paradigmática, enfocando como 

cerne a diferença ôntico-ontológica entre ser e ente, associada à filosofia do Dasein, analítica 

existencial do ser-aí, imerso em sua facticidade, cujo modo de ser, designa Heidegger como 
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ser-no-mundo. Uma atitude compreensiva e interpretativa do existir cotidiano, oposta à 

Fenomenologia pura de Husserl. Heidegger rejeita a redução fenomenológica como ponto de 

partida para a investigação sobre o Ser. 

 Obra inconclusa e de complexa e discutível interpretação, até mesmo pelos 

contemporâneos de Heidegger, Ser e Tempo apresenta uma descrição fenomenológica na qual 

o autor problematiza a questão do ser. A tradição existencialista francesa classificou o 

pensamento heideggeriano inserido no contexto das filosofias da existência. Udo Tietz (2012) 

ressalta que o próprio Heidegger recusou-se a aceitar tal associação proposta por Sartre, em 

1947, no texto O existencialismo é um humanismo, quando o filósofo o designou de 

existencialista ateu. 

 Responder de forma suficiente e adequada sobre o sentido do Ser, consiste, para 

Heidegger, primeiramente, em entender o modo como a ontologia tradicional, que determinou 

o percurso da filosofia ocidental, respondeu a questão. Assume, então, Heidegger, em Ser e 

Tempo, a tarefa de destruição da História da Ontologia, tendo como intento restabelecer a 

questão do Ser, até então, obscurecida. Esclarece o filósofo 

 

 

A questão do ser receberá uma concretização verdadeira, quando se fizer a 

destruição da tradição ontológica. É nela que a questão do Ser haverá de 

provar cabalmente que a questão sobre o sentido do Ser é incontornável, 

demonstrando, assim, o sentido em se falar de uma “retomada” dessa questão 

(HEIDEGGER, 2006, p. 65). 

 

 

 Destruição que não significa necessariamente negação da importância desse legado, mas 

sim responder de forma adequada à questão. Resposta que é empreendida por Heidegger, a 

partir do primado ontológico do Dasein, cuja existência determina seu modo de Ser, e, como 

presença, compreende o Ser dos entes intramundanos. Em suma, o objeto da ontologia 

heideggeriana é a apreensão do sentido do Ser dos entes e o sentido do Ser do Ser-aí. Ao definir 

como propósito fulcral o deslindar da questão do Ser, Heidegger destaca a analítica existencial 

do Dasein que assume lugar conspícuo no projeto ontológico de Ser e Tempo. Este ente que se 

caracteriza pela abertura e a possibilidade do questionar sobre o seu Ser e o Ser dos entes 

intramundanos, definidos por categorias ontológicas quididativas. Para Heidegger, a questão do 

Ser só pode ser colocada, a partir da prévia analítica existencial do ser-aí, através da 

compreensão do seu modo de ser, considerando sua estrutura ontológica existencial. 

Perspectiva metódica que permite aceder a uma ontologia fundamental, ou seja, responder 

apropriadamente à questão do Ser. 
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 Diferenciando-se da tradição metafísica, que privilegiava o ente, a investigação 

heideggeriana propõe-se a desvelar o sentido do Ser, de modo a conceber uma autêntica 

ontologia. A abordagem central que permeia toda reflexão heideggeriana ao longo de Ser e 

Tempo é a questão do Ser como a mais fundamental e que fora negligenciada pela Filosofia 

Ocidental. O esquecimento do Ser direcionou a Filosofia a uma busca incessante pelo 

entendimento do ente, configurando assim o intento da ciência moderna. Distinção explicitada 

por Heidegger, conforme observa Giles (1998). 

 

 

A originalidade de Heidegger consiste precisamente em manter com nitidez 

essa distinção, sem jamais falhar. O ser do ente é o objeto da Ontologia, ao 

passo que os entes representam o campo de investigação das ciências ônticas 

(GILES, 1975, p. 222). 

 

 

Pode-se dizer então que, para Heidegger, ser é o que permite que uma coisa seja, isto é, 

o sentido de ser de algo, e ente refere-se aos constituintes quididativos de algo que é, distinção 

também descrita por Giles como: 

 

 

[...] Mas chamamos “entes” a muitas coisas, e em sentidos bem diferentes. O 

ente é tudo aquilo de que falamos, aquilo que significamos, aquilo relativo ao 

qual nos comportamos de tal ou tal maneira; o ente é também aquilo que 

somos nós mesmos e a maneira de sê-lo. O Ser está implícito no que é e como 

é na realidade, no ser subsistente, na consciência, no valor, no Ser-aí, e no 

“há” [...] (1975, p. 218). 

 

 

 O sentido do Ser é a questão que motiva todas as inquietações interrogantes no 

pensamento de Heidegger. Ainda que através de inúmeras referências ao percurso histórico da 

filosofia no Ocidente, o caminho percorrido por Heidegger inovou o pensamento, recolocando 

o ser como elemento central da reflexão filosófica. Na verdade, a questão do Ser é, para 

Heidegger, um reencontro da civilização ocidental com os seus fundamentos. Perscrutar o 

sentido do Ser do ente é o fulcro da investigação fenomenológica de Heidegger. Ontologia que 

só é possível como Fenomenologia, a busca incessante de compreender o sentido do Ser. 

 A compreensão do sentido do Ser do ente, para Heidegger, tem como lugar de referência 

a realidade concreta, isto é, o mundo na sua facticidade historial. Daí, a estreita relação do 

pensar heideggeriano com a cotidianidade na qual está imerso o ser-aí, que em razão de sua 

estrutura ontológica, significa existência como presença em meio aos entes. O ser-aí ocupa 

lugar central na ontologia heideggeriana, pois a sua possibilidade de poder ser lhe confere a 
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abertura para a compreensão do Ser na condição de existência presente no mundo, distinguindo-

se ontologicamente dos entes. Só ao ser-aí é possível a tematização do sentido do Ser. 

 A compreensão de que cada coisa é enquanto ente, pressupõe para Heidegger o ente que 

a compreende, que, por assim dizer, busca o sentido do Ser do ente, que é o Dasein, ser-aí, 

existência presente no mundo. Os estudiosos da obra de Heidegger chamam a atenção para o 

fato de que o filósofo evita deliberadamente os termos “ser humano” e “homem”, por considerar 

o risco da associação dessas expressões à tradição metafísica. Entretanto, é notório que, ao 

discorrer sobre a analítica existencial do ser-aí, Dasein, é clara a alusão à singularidade do 

existir humano. Existência inicialmente marcada por um lançar-se ao mundo eivado de 

fatalidades e contradições, ambientes geográficos, conjunturas políticas, sociais e econômicas, 

contextos diversos que forjarão as circunstâncias a partir das quais o ser-aí talhará o seu projeto 

existencial, conduzindo à conclusão de que a essência do Dasein, é a sua existência, seu modo 

de ser-no-mundo.  

 A compreensão heideggeriana de Dasein, ser-aí, indica a ideia da condição determinante 

do Ser do homem. O fundamento expresso refere-se à singularidade concernente à presença, 

campo existencial no qual se descerram as possibilidades de significações e de se projetar, 

portanto, a possibilidade de poder-ser do ser-aí a partir do campo existencial em que se efetivam 

suas escolhas e que não é de natureza quididativa. 

 

 

A “essência” da presença está em sua existência. As características que se 

podem extrair deste ente são, portanto, “prioridades” simplesmente dadas de 

um ente simplesmente dado que possui esta ou aquela “configuração”. As 

características constitutivas da presença são sempre modos possíveis de ser e 

somente isso. Toda modalidade de ser deste ente é primordialmente ser. Por 

isso, o termo “presença”, reservado para designá-lo, não exprime a sua 

quididade como mesa, casa, árvore, mas sim o ser (HEIDEGGER, 2015, p. 

85-86). 

 

 

 Escutemos ainda Heidegger, a respeito da questão, na preleção, Que é Metafísica? de 

1929. 

 

O ente que é ao modo da existência é o homem. Somente o homem existe. O 

rochedo é, mas não existe. A árvore é, mas não existe. O anjo é, mas não 

existe. Deus é, mas não existe. A frase: “Somente o homem existe” de nenhum 

modo significa apenas que o homem é um ente real, e que todos os entes 

restantes são irreais e apenas uma aparência ou a representação do homem. A 

frase “O homem existe” significa: o homem é aquele ente cujo ser é assinalado 

pela in-sistência ex-sistente no desvelamento do ser a partir do ser no ser. A 

essência existencial do homem é a razão pela qual o homem representa o ente 

enquanto tal e pode ter consciência do que é representado. Toda consciência 
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pressupõe a existência pensada ekstaticamente como essentia do homem, 

significando então essentia aquilo que é o modo próprio de o homem ser 

(west) na medida em que é homem (HEIDEGGER, 1979, p. 59). 

 

 

 A existência determina a estrutura ontológica do ser-aí. Estrutura fundamentada por 

Heidegger como ser-no-mundo. Mesmo na condição de ente, o ser-aí apresenta-se como 

possibilidade de auto-compreensão devido a sua peculiaridade ontológica de perscrutação, 

estando inserido no mundo, em relação com outros seres-aí, significando e ressignificando os 

entes pelo atributo do pensamento. Por essa razão é que Heidegger dedica atenção à análise 

sobre o modo de existir do ser-aí.  

 A essência do ser-aí é determinada pelo seu modo de existir, pela facticidade de ser-no-

mundo, o que não corresponde a um conteúdo meramente espacial e sim de relações, 

significações e intervenções que decorrem de uma abertura livre e consciente. Dito de outro 

modo, a condição de Ser no mundo do ser-aí é determinada pela sua existência projetante 

envolvida com os objetos que utiliza para satisfação de suas necessidades e na relação com 

outros seres-aí no mundo. Existência que se manifesta necessariamente compartilhada. A 

existência do ser-aí é essencialmente Ser com, o que, segundo Heidegger, não significa coisa 

no mundo numa acepção de estar contido, como se o ser-aí fosse um simples conteúdo do 

mundo como os objetos e utensílios, visados a partir de uma perspectiva ôntica. 

 Ser no mundo, para Heidegger, é estar lançado à existência, imerso na facticidade na 

qual se revela a abertura para que o ser-aí em relação com, possa tecer a sua história. Todavia, 

ao prescindir da atitude reflexiva e projetiva, o ser-aí, em determinadas circunstâncias, 

submerge ao nível do impessoal, abduzido pela opinião da massa, compreendida por Heidegger 

como uma existência inautêntica. 

 Envolvido no turbilhão que o afeta cotidianamente, o ser-aí aliena-se com uma postura 

de interação com os entes, no entanto, para Heidegger, é possível existir autenticamente. Essa 

possibilidade é alcançada quando o ser-aí assume o nada que é a sua existência. O nada que se 

manifesta na angústia. É preciso assumir a angústia, que não significa temor. É preciso atentar 

para o apelo do Ser, libertando-se do impessoal a partir do lugar circunstancial em que deve 

engendrar suas possibilidades de poder Ser, através de um constante projetar-se, delineando o 

próprio destino com uma atitude consciente e resoluta diante dos dramas vivenciados no 

decurso da existência. 

 A vida comum imersa no impessoal decorre de um projeto de liberdade, pois a existência 

autêntica se mostra como uma possibilidade de escolha. Lançado na facticidade do mundo, o 

ser-aí é defrontado com uma miríade de caminhos que descerra sua possibilidade de poder-ser, 
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condição inerente ao seu modo de existir com os entes e outros seres-aí, engendrando um 

perspectivar compreensivo para o mundo e assim determinando seus horizontes de realizações. 

 

 

2.3 A CONCEPÇÃO DO MÉTODO FENOMENOLÓGICO EM MERLEAU-PONTY 

 

 

 Entre 1908 e 1961, deu-se a presença no mundo do francês Maurice Merleau-Ponty, um 

dos mais autênticos e vigorosos pensadores do século XX e representante do movimento 

fenomenológico. Merleau-Ponty, com um estilo peculiar, associando criatividade, ousadia e 

inventividade, partindo da contribuição de Husserl, inovou a filosofia e apontou caminhos para 

a Fenomenologia, produzindo um legado que, já em sua época, suscitou calorosos debates e 

reflexões, ainda hoje com repercussões que transcendem o campo eminentemente filosófico. 

As influências dos últimos escritos do pai da Fenomenologia foram marcantes no itinerário do 

seu pensamento.   

 No prefácio da Fenomenologia da Percepção, de 1945, Ponty dedicou-se a delinear as 

suas contribuições para o método fenomenológico. Retoma e revisa pontos fundamentais da 

Fenomenologia husserliana: a volta às coisas mesmas, a redução fenomenológica e a 

intencionalidade.  

 No início do texto, precisamente na primeira linha, Merleau-Ponty parte da interrogação 

sobre o conceito de Fenomenologia, questionamento assumido como fio condutor da 

abordagem inicial que realiza, introduzindo o movimento do seu pensar. Afirma poder causar 

estranheza que, decorridos 50 anos da aparição dos primeiros escritos de Husserl, faça sentido 

perguntar: Que é a fenomenologia? (2011, p.1). Admite ser uma questão que ainda requer 

dispendiosa atenção, declarando “estar longe de ser resolvida” e prossegue pautando sua 

reflexão sobre esse interrogar. 

 Crítico severo da atitude natural e da supremacia empirista reinantes no campo da teoria 

do conhecimento e epistemologia, Merleau-Ponty, de igual maneira, conduz a sua reflexão em 

desacordo com o positivismo cientificista, o humanismo e as filosofias reflexivas da 

consciência. Aponta a fragilidade dessas concepções, alicerçadas na falsa cisão entre 

homem/mundo, sujeito/objeto, sensível/inteligível, consciência/corpo. 

 Merleau-Ponty define a Fenomenologia como estudo das essências, entretanto, ressalta 

que a essência intencionada pela Fenomenologia encontra-se existencialmente situada no modo 

pelo qual se pode compreender o homem no mundo. Ao recolocar as essências na existência, 

enquanto filosofia transcendental, a Fenomenologia põe entre parênteses as certezas da atitude 
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natural, reconhecendo a presença do mundo, antecedendo a qualquer que seja a reflexão, 

acentuando seu caráter pré-predicativo. Dar sentido ao mundo e atribuir-lhe um autêntico 

estatuto filosófico, é, para Merleau-Ponty, o escopo do método fenomenológico, o que só é 

possível através de um esforço e de uma atitude genuína capazes de propiciar um contato 

original com o mundo.  

 Em consonância com as ideias de Husserl, no que tange aos princípios próprios da 

atitude fenomenológica, Merleau-Ponty enfatiza que o rigor da Fenomenologia prima pela 

descrição, prescindindo, portanto, dos fundamentos das ciências naturais, quais sejam: a 

explicação e a análise. Desta atitude, resulta o retorno às coisas mesmas, a afirmação do 

primado da percepção pré-tematizada sem os sentidos previamente atribuídos pelos 

fundamentos científicos, o que, para o filósofo, constitui entendimento de segunda ordem. 

Escreve: 

 

 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou de uma experiência do mundo, sem o qual os símbolos da 

ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído 

sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, 

apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente 

despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3). 

 

 

 Prossegue argumentando que a ciência em termos de sentido não pode sobrepor-se ao 

primado perceptivo do mundo, porque suas explicações e determinações decorrem do mundo. 

Atribui às representações científicas um caráter de ingenuidade e hipocrisia, porquanto 

desconsideram o valor do primado pré-reflexivo, através do qual é propiciado um retorno às 

coisas mesmas, ao mundo vivido. Na interpretação de Merleau-Ponty, retornar às coisas 

mesmas não se converte em um direcionamento reflexivo à própria consciência, nem a 

preocupação com os objetos das ciências da atitude natural. O retorno às coisas mesmas refere-

se, antes de tudo, a um voltar-se ao irrefletido, à experiência vivida. Um retorno a este mundo 

sem o qual nenhum conhecimento seria possível. Expõe Merleau-Ponty: 

 

 

Retornar às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior ao conhecimento 

do qual o conhecimento sempre fala e em relação ao qual toda determinação 

científica é abstrata, significativa e dependente, como a geografia em relação 

à paisagem – primeiramente não aprendemos o que é uma floresta, um prado 

ou um riacho (2011, p. 4). 
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Merleau-Ponty esclarece que a atitude própria da Fenomenologia de retorno às coisas 

mesmas não estabelece qualquer vínculo com as concepções fundamentadas nas visões 

idealistas que postulam o primado da consciência em relação ao mundo, distanciando-se assim 

de suas análises explicativas, pois o mundo já se encontra como tal, antes de qualquer reflexão 

sobre ele, constituindo-se em artificialidade substituir a vivência original por sínteses 

reflexivas. 

 Vê-se, então, que a tese do mundo emerge como um dos elementos centrais na 

fenomenologia de Merleau-Ponty. Mundo que não é o que se pensa e sim efetivamente o que 

se vive sem quaisquer que sejam as construções, referências e constituições. Diante do mundo, 

o sujeito percipiente, em abertura, ao intencioná-lo, descreve, atribui sentido, comunica-se, 

porém não o possui, pois é inesgotável. Assevera o pensador: “O mundo não é um objeto do 

qual possua comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os meus 

pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 6). 

Ao assumir a perspectiva de uma filosofia existencial, a fenomenologia de Merleau-Ponty 

estabelece não ser possível compreender o homem, senão a partir de sua facticidade. É com 

esse entendimento que Ponty ressignifica a compreensão da redução fenomenológica. 

 Pôr em suspensão as certezas do senso comum e os pressupostos da atitude natural, é 

considerado por Merleau-Ponty o princípio fundante da redução fenomenológica. Mesmo 

considerando ser um aspecto crítico e difícil da Fenomenologia de Husserl, ainda assim 

estrutura seu pensamento fenomenológico, a partir desse princípio. Empreende um esforço 

considerável para demonstrar a autenticidade da redução na medida em que se relaciona 

diretamente com o Ser do homem no mundo, recusando concepções idealistas de verdade 

interior, afirmando o caráter existencial da redução. 

 

 

É porque somos do começo ao fim relação ao mundo que a única maneira, 

para nós, de apercebermo-nos disso é suspender este movimento, recusar-lhe 

nossa cumplicidade(encará-lo ohne mitzumachen, diz frequentemente 

Husserl), ou ainda colocá-lo fora de jogo. Não porque se renuncie às certezas 

do senso comum e da atitude natural – elas são, ao contrário, o tema constante 

da filosofia -, mas porque, justamente enquanto pressupostos de todo 

pensamento, elas são “evidentes”, passam despercebidas e porque, para 

despertá-las e fazê-las aparecer, precisamos abster-nos delas por instantes 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10). 

 

 

 Ao estarmos situados no mundo, imersos num fluxo temporal, o visar reflexivo tem 

como referência o próprio mundo, daí o porquê Merleau-Ponty afirmar que a redução 

fenomenológica deve ser assumida como uma filosofia existencial e que o aprendizado mais 
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significativo que apresenta é a impossibilidade de uma completa redução. É vislumbrando o 

espetáculo do mundo que Merleau-Ponty nos conduz ao mundo-da-vida (lebenswelt), solo 

original do qual emerge todo sentido anterior às ilações reflexivas. Distancia-se da concepção 

de um ego puro e sugere uma vivência enquanto sujeitos encarnados. 

 De acordo com Merleau-Ponty, a descrição do mundo é o critério basilar de 

compreensão para explicitar uma interpretação do real, na qual se sedimenta a ideia de verdade. 

Não é necessário o questionamento se o mundo é percebido verdadeiramente, porém deve-se 

afirmar que o mundo é o que se percebe.  

 A noção de intencionalidade é o último aspecto do método fenomenológico tratado por 

Merleau-Ponty no prefácio. O conceito é abordado em estreita relação com a tese do mundo. 

Von Zuben (2014), chama a atenção para a postura obstinada de Merleau-Ponty em apresentar 

uma noção ampliada de intencionalidade propriamente fenomenológica, diferente das 

compreensões clássicas. A ideia de consciência intencional é concebida sem o risco de cair no 

solipsismo. É recusado, portanto, o entendimento de uma consciência que representa o real. A 

intencionalidade refere-se à abertura da consciência para o mundo e não o retorno e fechamento 

em si mesmo. Consciência definida como movimento constante em direção ao mundo sem a 

pretensão de apreendê-lo, abarcar sua totalidade. “Trata-se de reconhecer a própria consciência 

como projeto do mundo, destinada a um mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção 

ao qual ela não cessa de se dirigir” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 15). Ao discorrer sobre a 

intencionalidade, Merleau-Ponty explicita a tese do mundo, campo natural no qual se 

desenvolve a redução fenomenológica. Assim, por estarmos no mundo, estamos condenados ao 

sentido, condicionados à historicidade de nossa existência. Em abertura permanente para o que, 

de acordo com o pensador, é o papel da verdadeira filosofia, qual seja: a predisposição de 

sempre reaprender a ver o mundo. “O mundo fenomenológico não é a explicitação de um ser 

prévio, mas a fundação do ser; a filosofia não é o reflexo de uma verdade prévia mas, assim 

como a arte, é a realização de uma verdade” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 19). Ter unido o 

extremo subjetivismo ao extremo objetivismo, segundo Merleau-Ponty, é a aquisição mais 

importante da Fenomenologia no entendimento do mundo e da racionalidade. 

 Para Ponty, a existência de uma racionalidade, isto é, perspectivas diversas de pensar o 

mundo, não pode substituir a experiência do mundo tal e qual se dá à percepção, o que ele 

define como mundo fenomenológico. 

 

 
[...]o mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece 

na intersecção de minhas experiências e na intersecção de minhas experiências 
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com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é portanto 

inseparável do subjetivismo e da intersubjetividade que formam sua unidade 

pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 

presentes, de experiência do outro na minha[...] (2011, p. 18). 

 

 

 A ideia de que estamos condenados ao sentido converge para o entendimento expresso 

nas últimas linhas do prefácio, cuja intenção é a explicitação da essência do visar 

fenomenológico em seu compromisso de uma sempre busca de reaprender a ver o mundo, em 

revelar o seu mistério e o mistério da racionalidade, o que, segundo Merleau-Ponty, é a tarefa 

da Fenomenologia. Por isso, deve manter constantemente o ímpeto questionador e de 

perplexidade sobre si própria e, por conseguinte, sobre os diversos campos do saber, 

constituindo-se em uma meditação perene de caráter incoativo e inacabado. 
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3 CRITERIOLOGIA PRÓPRIA E APROPRIADA: DELINEANDO O PERCURSO DA 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

 Esse capítulo foi pensado e construído com o intuito de demonstrar os critérios 

norteadores do visar reflexivo, crítico, compreensivo e interpretativo dirigido à questão 

proposta. São retomados aspectos do método fenomenológico, o que não se converte em mera 

repetição; trata-se de expor a assimilação da Fenomenologia para o campo científico e 

demonstrar como o método é pensado e aplicado nas pesquisas de caráter qualitativo. 

 Inicialmente, discorro sobre as vivências que marcaram indelevelmente minha condição 

de ser-sendo-cego-no-mundo-com. Relatos da minha trajetória de vida que orientaram escolhas, 

influenciaram projetos e abriram caminhos, relativas à intenção de pesquisa aqui desenvolvida 

que emergiu de reminiscências recorrentes, diálogos com outras memórias que, em um processo 

de tessitura, desvela realidades outrora não tematizadas. Lugar de onde se origina a curiosidade 

epistemológica de perscrutar a questão proposta, enquanto fenômeno situado. Reminiscências, 

tessituras e diálogos que remontam ao início da minha vida escolar. Vivências estruturadoras 

do meu mundo da vida, constituintes do solo no qual resolutamente venho definindo minha 

existência, o que me compromete com um discurso próprio e apropriado, coerente com o 

sentido do lugar. Em seguida, concentro esforços no sentido de fundamentar a escolha da 

Fenomenologia como um caminho metodológico. Por fim, apresento os fundamentos que 

nortearam o diálogo com os colaboradores, expondo os critérios através dos quais orientei a 

escolha dos mesmos, a maneira atentiva direcionada às vivências por eles descritas, a condução 

das entrevistas e o modo de proceder adotado com vistas a empreender a descrição, 

compreensão e interpretação intentadas. 

 

 

3.1 CARÁTER PRÓPRIO E APROPRIADO: SOLO EMERGENTE DA PESQUISA E O 

SENTIDO DO LUGAR. 

 

 

 Na busca de sentido do fenômeno investigado, na intenção de aceder à compreensão 

interpretativa do objeto intencionado, assumimos uma atitude comprometida com a descrição 

de modo que, segundo Rezende (1990), seja correspondente à densidade semântica da estrutura 

fenomenal. Atitude descritiva, compreensiva e interpretativa, que visa as essências situadas na 

existência. A descrição está intimamente associada à percepção de algo que se manifesta a uma 

consciência perceptiva que, enquanto consciência de, está para o mundo e no mundo, e que, ao 

perscrutar fenomenologicamente, coloca o mundo entre parêntese, buscando um contato 
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original com o fenômeno, um retorno às coisas mesmas, cuja referência é um mundo-vida, solo 

de onde emergem as vivências, originando o lugar perceptual de apropriação de si e das coisas. 

Nesta direção, expressa-se Rezende 

 

 

Neste sentido, uma verdadeira descrição, supondo a consciência perceptiva, 

só pode ser feita por alguém que seja sujeito de seu próprio discurso e entre 

em contato com um mundo complexo tanto em sua constituição como em sua 

história (REZENDE, 1990, p. 8). 

 

 

 É com esse olhar que conduzimos o nosso investigar, no veio circunstancial de uma 

existência, projetando-me como sujeito do próprio discurso, Dasein cego, vivenciando a 

experiência de ser e estar no mundo sem dispor do sentido da visão. Assim, caminhamos 

seguindo os passos de Galeffi (2001), que, complementando Rezende (1990), propõe como 

princípio do discurso descritivo da Fenomenologia o fundamento da coerência ou próprio e 

apropriado. Coerência condizente com o perspectivar do sujeito percipiente. Diz-nos, Galeffi. 

 

 

Ora, inequivocamente, quando fazemos referência a uma perspectiva de 

construção metodológica, afirmamos uma posição metodológica que chamamos 

de própria e apropriada: (...) qual deve ser, então, nos dias atuais a perspectiva 

de construção metodológica para o exercício efetivo de uma ciência em 

acelerada mutação do seu modo de ser ou do seu sentido? E aqui, é o próprio 

ser-do-homem-no-mundo-com que se torna o ponto focal do questionamento, 

mesmo se isto ainda possa parecer a muitos como coisa já ultrapassada e inútil. 

Dizer, portanto, que o ponto focal visa o questionamento do ser-do-homem-no-

mundo-com, significa, de algum modo, que o observador é aquele que cria um 

universo pelo fazer do discernimento[...] (GALEFFI, 2001, p. 83-84). 

 

 

 O próprio e apropriado é essa singularidade que se constitui a partir da relação com o 

mundo. É uma construção identitária, um florescer em potência que não nasce de si mesma, 

mas da interação com os outros em uma trajetória de aprendizagem. O que constitui cada 

indivíduo como próprio, foi apropriado com tudo aquilo que se apresenta no acontecer da 

existência a partir dos afetos, cuidados que recebemos e do legado cultural que herdamos. Ao 

me posicionar como sujeito do próprio discurso, refiro-me à singularidade de um lugar 

perspectival, singularidade que ganha sentido articulada a outras singularidades em um modo 

de ser e estar-no-mundo-com, sem dispor do sentido da visão. 

 Próprio e apropriado, portanto, é uma singularidade, localizada em contexto. Tudo que 

dissemos, tudo que pensamos, tudo que elaboramos, damos o sentido a partir das vivências 
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interacionais. Próprio implica em propriedade, o que não significa uma coisa fechada. É algo 

distinto, um movimento consciente. 

 É nesse sentido que se manifesta com potência a referência ao lugar contextual, ou seja, 

o mundo-vida em que se tece os fios de uma existência, com o ímpeto de contribuir para o 

ressignificar da compreensão da cegueira. Trajetória e aprendizagem vivenciadas num percurso 

formativo em que o Instituto de Cegos da Bahia (ICB)1, Grupo Voluntários Copistas Ledores 

para Cegos (GVCLC)2 e a Associação Baiana de Cegos (ABC)3 constituem-se como 

fundamento do sentido do lugar. 

 O convívio no Instituto de Cegos da Bahia, dos sete aos quatorze anos, em regime de 

internato demarca e determina minha inserção no mundo da cegueira. Encontro que define 

caminhos, descortina possibilidades, forjando assim, um modo de ser através da atribuição de 

sentido, ao existir sem ver, na relação cotidiana com outras crianças, adolescentes, meninas e 

meninos cegos. Imersão que me lançou para a clareira como um ponto de partida, o que se 

poderia dizer em uma inspiração em Galeffi (2001), um contínuo caminhar de abertura para o 

aberto, no turbilhão do mundo. Um percurso de aprendizagem que estruturou o sentido sendo-

do-meu-ser-no-mundo-com. Nessa instituição tive acesso ao aprendizado4 que contribuiu para 

um melhor desempenho no processo de inserção social, exemplo de: código braille, AVD, 

técnica de escrita cursiva e orientação-mobilidade. Outras atividades eram oferecidas, tais 

                                                           
1 A criação do ICB é resultado dos esforços envidados pelo advogado e professor Alberto de Assis. As primeiras 

medidas foram implementadas no início da década de 30, do século XX. Assis realizou viagens contactando com 

as experiências na educação de cegos em curso no país. Organizou, em julho de 1933, a campanha Pró-cego com 

vistas a sensibilizar a sociedade e angariar recursos. Em 30 de maio de 1937, ocorre a solenidade de fundação do 

ICB. Em 1959, através de um processo de articulação com as escolas regulares, o ICB dá o primeiro passo para a 

integração educacional de crianças cegas, sensibilizando professores e diretores a receberem esses educandos em 

suas classes. 

 
2 O surgimento do GVCLC está associado ao trabalho desenvolvido pela educadora Henriqueta Martins Catharino, 

fundadora e diretora do Instituto Feminino da Bahia. Em 1937, a prof.ª Henriqueta promoveu um curso sobre o 

sistema Braille para jovens, que se interessavam em atuar no apoio educacional aos cegos. A partir da década de 

1960, o grupo inicia o auxílio a estudantes cegos matriculados em escolas regulares, através da transcrição do 

material didático para o braille. A gravação de livros em fita cassete começa na década 1970, época em que as 

atividades do GVCLC passaram a ser desenvolvidas no Setor Braille da Biblioteca Central do Estado da Bahia. 

Em 24 de maio de 1979, o GVCLC foi instituído como sociedade civil sem fins de lucrativos. 

 
3 A ABC é Instituição fundada em 14 de setembro de 1985, constituída e gerida por pessoas com deficiência visual, 

cujo objetivo precípuo é a representação desse segmento no estado da Bahia. 

 
4 Sobre o código Braille recomenda-se consultar tese de doutorado de Joana Belarmino (2004 – ver referência). 

Atividade da Vida Diária (AVD) é uma intervenção pedagógica, cujo objetivo era auxiliar o educando com 

deficiência visual na aprendizagem de atividade do cotidiano, a exemplo do uso do talher à mesa, forrar cama, etc. 

A escrita cursiva é uma prática pedagógica, direcionada à aprendizagem da escrita convencional pelo educando 

cego, com ênfase na assinatura do próprio nome e a orientação-mobilidade (OM) é uma intervenção pedagógica 

para o ensino de técnicas, objetivando a aquisição pelo educando cego de habilidades de locomoção em espaços 

internos e externos, através do uso da bengala. 
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como: curso de datilografia, educação musical (canto e piano), educação física e modalidades 

esportivas (judô, natação e futebol de cinco). 

 Durante os sete anos como aluno do ICB, além do aprendizado escolar, a convivência 

com meus pares foi fundamental. A troca de experiência cotidiana com outras crianças e 

adolescentes deficientes visuais, contribuiu significativamente, na construção de minha 

identidade, afetividade e autoestima. Tive uma infância feliz. 

 Encerrado o vínculo com o ICB, já na adolescência, eram constantes as dúvidas e 

incertezas, pois me questionava a respeito da continuidade do percurso formativo que 

resolutamente intencionava, só que, daquele momento em diante, sem o apoio do ICB. Diante 

dos prementes desafios, aproximei-me do Grupo de Voluntários Copistas e Ledores para Cegos. 

O GVCLC tem sido o principal ponto de apoio para que eu possa prosseguir com êxito nos 

estudos. Há 30 anos, frequento assiduamente o Setor Braille, usufruindo dos serviços prestados 

por esse Grupo, leitura, gravação e digitalização de texto.5  

 Ao destacar a importância do GVCLC como um espaço de imersão no universo da 

leitura de intelectuais que não dispõem do sentido da visão, é relevante ressaltar a relação entre 

voluntários ledores e usuários leitores, o que de modo singular expressa o sentido que este lugar 

representa nessa pesquisa. O comprometimento com as atividades desenvolvidas no auxílio 

educacional de pessoas com deficiência visual é o princípio motivador para o vínculo dos 

ledores voluntários com o grupo. 

 Pode-se afirmar, com elevado grau de confiabilidade, que, no estado da Bahia, a maioria 

das pessoas com deficiência visual, cegos e com baixa visão, bem sucedida nos estudos, 

exercendo atividades profissionais e intelectuais, usufruiu da assistência do GVCLC. A maioria 

usufruiu do resultado mais recente, decorrente do trabalho do GVCLC, foi a aprovação em 

concurso público de 13 pessoas com deficiência visual, nas áreas de Filosofia, História, Letras, 

Psicologia e Direito. 

                                                           
5 No decurso das décadas de 70, 80 e 90 do século XX, as atividades do GVCLC consistiam na transcrição de 

textos em tinta para o sistema Braille, gravação de livros e apostilas em fita cassete e, principalmente, a realização 

de leituras. Esse panorama modificou-se, gradativamente, a partir da segunda metade dos anos 90, com o processo 

de inovação e difusão tecnológica que refletiu, sobremaneira, nas possibilidades das pessoas com deficiência visual 

terem acesso ao mundo da leitura. Os programas de síntese de voz proporcionaram a utilização do 

microcomputador pelas pessoas cegas, como ferramenta de comunicação e aquisição do conhecimento, pois, 

através do escaneamento, os livros tornaram-se acessíveis. A produção em Braille ampliou-se com a utilização 

crescente das impressoras braille e o livro falado, outrora gravado em fita cassete, deu lugar ao livro digital. No 

presente contexto, predomina a atividade de leitura na relação ledor/leitor. 
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 O significado do trabalho desenvolvido pelo GVCLC na vida escolar profissional e, 

sobretudo, intelectual de mulheres e homens cegos expressa-se no reconhecimento, a exemplo 

de 03 depoimentos extraídos de um artigo que publiquei (Santos, 2013). Relatos que 

demonstram sentimentos singulares, todavia refletindo outras vozes. 

 

 

Olha, a importância do GVCLC na minha vida foi imprescindível. Eu não teria 

concluído, principalmente o ensino superior, não fosse a participação, mais 

que preponderante, do GVCLC (Advogada e usuária dos serviços do Grupo 

há 22 anos) (SANTOS, 2013, p. 2.204) 

 

Eu diria que o GVCLC tem sido, para mim, ao longo desses vinte anos que eu 

utilizo dos seus serviços, eu diria, que a coluna principal em termos de suporte 

à minha vida educacional. Então, é uma instituição sem a qual, certamente, 

talvez, eu não tivesse conseguido chegar até aqui (Graduado em História, 

professor da rede estadual de ensino da Bahia e usuário dos serviços do Grupo 

há 20 anos). (SANTOS, 2013, p. 2.204) 

 

Bom, o trabalho do GVCLC, como é que eu posso dizer, para mim, é um 

prazer inenarrável. Até porque a representação que este Grupo teve e espero 

continue tendo dentro da minha vida e da minha trajetória educacional é 

ímpar, ou seja, eu cheguei aqui verde, a verdade é essa, no primário. E foi a 

partir da minha entrada neste grupo, da minha frequência aqui na biblioteca 

do conhecimento que eu travei com esse grupo maravilhoso, a partir daí eu 

comecei a desenvolver a minha trajetória educacional e acadêmica, então, 

hoje, eu sou formado, com formação superior. Hoje, eu atuo no estado, estou 

terminando minha pós-graduação. Tenho planos para desenvolver meu projeto 

de mestrado e tudo isto devo, não nego. Eu devo a participação ímpar desse 

Grupo que teve, como eu posso dizer, foi de uma inestimável e não só para 

mim, mas para várias outras pessoas que puderem desfrutar disso, desse 

aprendizado. Se eu tivesse que dar uma nota para esse Grupo, eu daria nota 

mil (Professor de História da rede estadual de ensino na Bahia) (SANTOS, 

2013, 2.204) 

 

    

 Sentimentos compartilhados por voluntários ledores, sendo identificados propósitos e 

intenções em perspectivas diversas, que demonstram o comprometimento em contribuir com o 

progresso cognitivo do cego leitor. Seguem 03 depoimentos ilustrativos desse entendimento, 

também retirados da mesma fonte acima aludida. 

 

 

Sinto-me feliz em realizar esse trabalho maravilhoso. Estou sempre  pedindo 

a Deus que me dê anos de vida com saúde para que eu possa seguir mais e 

mais...Eu analiso que é um trabalho muito valioso, são pessoas dotadas de 

muita inteligência, de muita capacidade e esforço (voluntária do Grupo). 

(SANTOS, 2013, 2.206). 

 

Foi mais uma que fiz na vida, a assistência a eles. Porque eu fui ensinada por 

minha mãe, sempre dar a mão a quem está precisando de você. E fui convidada 

por Maria de Nazareth Seixas, esta mulher especial, precursora nesta terra, a 
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fazer parte do Grupo...Eu acho assim que eu posso cooperar com aquilo que 

eu tenho a lhes dar, e eles receberem. Mas eles me ensinaram muito mais do 

que eu lhes dou...porque eu fico encantada com a lição de vida que é trabalhar 

com esses rapazes e moças que não enxergam, porque estes são determinados, 

que deram a volta por cima, enfrentam vida com todos os percalços que ela 

lhes oferece, e que não são poucos (voluntária do Grupo) (SANTOS, 2013, p. 

2.206). 

 

É prestar um serviço para alguém que precise dele e também colocar em 

prática os conhecimentos que eu acumulei durante a minha vida. Fazendo 

essas leituras, eu não estou apenas beneficiando as pessoas que deles precisam 

e que, gentilmente, aceitam meu trabalho, bem como essa atividade que tenho 

desenvolvido ao longo desses três anos...Eu penso que elas podem avançar do 

ponto de vista de sua escolaridade, do ponto de vista de conhecimento de 

mundo e do ponto de vista da sua relação com o entorno no qual ela vive. Eu 

acho que essas leituras tendem a facilitar a sua integração no meio social 

(voluntária do Grupo) (SANTOS, 2013, p. 2.206). 

 

 

 A atuação no movimento de cegos me proporcionou uma compreensão crítica sobre as 

questões que envolvem as pessoas com deficiência, experiência decorrente da militância na 

Associação Baiana de Cegos (ABC). Participo assiduamente das atividades da ABC, desde 

1993, integrando o Conselho Administrativo por duas gestões consecutivas, diretor de educação 

e cultura, entre os anos de 1998 e 2002. 

 É deste contexto que emergi como sujeito, engendrando no decurso da caminhada 

olhares reflexivos sobre a condição existencial de não ver, a facticidade de um existir sem dispor 

da visão, como sentido primacial, experienciando, no processo formativo, múltiplas 

experiências de leitura, assumindo um modo de ser professor, pesquisador, intelectual, através 

do código Braille, auxílio do ledor, livro falado e, atualmente, por meio das tecnologias digitais 

(computador pessoal). Contexto que constituiu o lugar de partida no qual se delineou a tessitura 

do processo, induzindo-me à urdidura do projeto de pesquisa que me trouxe a esse programa de 

doutorado, com uma investigação em base fenomenológica, associada a elementos de pesquisa 

qualitativa, imbuído de um dizer próprio e apropriado. 

 

 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE A FENOMENOLOGIA E O MODO DE PENSAR E FAZER 

PESQUISA QUALITATIVA. 

 

 

 A despeito da pouca familiaridade de grande parte de pesquisadores com o método 

fenomenológico e da módica visibilidade dada a essa vertente nos manuais de metodologia 

científica, muitos nem mesmo fazendo qualquer referência, a Fenomenologia vem se 

consolidando como possibilidade de investigação no campo das Ciências Sociais, articulada 
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com a abordagem qualitativa. Ao identificar este tópico através do enunciado, indicando a 

relação entre a Fenomenologia e o modo de pensar e fazer pesquisa, segundo uma abordagem 

qualitativa, procuramos delinear alguns aspectos que caracterizam, determinam e distinguem a 

pesquisa qualitativa de enfoque fenomenológico na pesquisa qualitativa. Dar-se-á ênfase ao 

enfoque fenomenológico, orientando a reflexão a partir de autores que assumem esse viés como 

trajetória investigativa, cujos fundamentos nortearão a interlocução com os colaboradores, bem 

como o olhar para a descrição de suas vivências. 

 Laperrière (2014) situa nos anos 1950 o início da crítica epistemológica dos 

pesquisadores qualitativos direcionados ao modelo cientificista, baseado nos critérios de 

validade interna, validade externa e confiabilidade que exerciam forte influência nas Ciências 

Humanas. Segundo a autora, tais críticas apontam a irrelevância da padronização de dados 

empíricos e a fragilidade das fundamentações teóricas para compreensão da realidade social. 

Minayo (2010) assinala que, historicamente, o modelo clássico quantitativista predomina com 

maior visibilidade e adesão. Conforme Moreira (2002), ainda são frequentes as críticas à 

abordagem qualitativa concernentes ao caráter de cientificidade, isto é, ao critério de rigor 

adotado. 

 Bicudo (2004; 2011) adverte para possíveis equívocos no tocante ao debate sobre 

pesquisa qualitativa X pesquisa quantitativa, sinalizando o risco da questão enveredar para o 

âmbito do senso comum, desviando-se da complexidade epistemológica que a envolve. 

Esclarece que não se trata de uma simples oposição quantidade/qualidade, pois se deve adentrar 

nas especificidades e nas atitudes relativas ao ato de desenvolver a investigação. Constata 

Bicudo que, não raro, o verbete qualitativo é empregado para caracterizar trabalhos que 

demonstram fragilidades concernentes a requisitos e atitudes epistemológicas, carecendo de 

fundamentação consistente; investigações que apresentam concepções gerais no intuito de 

justificar métodos e técnicas empregadas, todavia não sinalizam a complexidade da pesquisa, 

tampouco demonstram rigor nos procedimentos e confiabilidade dos resultados. A autora 

também problematiza a expressão qualidade, referindo-se a pesquisas que, embora definam-se 

em conformidade epistemológica com trabalhos de natureza qualitativa, acabam por 

comprometer a abordagem ao proceder dicotomicamente, separando o sujeito observador do 

objeto observado, estando a qualidade supostamente contida neste último. Como se o objeto 

portador da qualidade fosse um mero alvo de uma ação categorizante do pesquisador, o que 

redunda em análise mensuradora na qual a qualidade é medida. 

 Minayo (2010), ao se referir a esse debate, considera que, tanto a abordagem quantitativa 

quanto a qualitativa, devem ser adotadas, levando-se em conta as especificidades do objeto 
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investigado, não sendo aconselhável estabelecer uma relação de primazia, uma vez que ambas 

podem complementar-se e, de igual maneira, contribuir para o avanço do conhecimento sobre 

a realidade social. Explica a autora: 

 

 

[...] entendo que cada um dos dois tipos de método tem seu papel, seu lugar e 

sua adequação. No entanto, ambos podem conduzir a resultados importantes 

sobre a realidade social, não havendo sentido de atribuir prioridades de um 

sobre o outro (MINAYO, 2010, p. 57). 

 

 

 O que está em questão são as perspectivas assumidas por cada estudioso, ao direcionar 

a investigação, tendo em vista sua atitude epistêmica frente à realidade, demarcada no percurso 

metodológico da pesquisa. Assunção que, conforme observa Minayo (2010), deve distanciar-

se do lugar comum, correspondente a uma escolha vazia de significado, desprovida de um 

conteúdo crítico-reflexivo sobre o fazer pesquisa. 

 

 
[...] a questão das relações entre quantitativo e qualitativo, porém secundada 

pelo problema epistemológico da objetividade e da subjetividade não pode ser 

assumida de forma simplista como uma opção pessoal do cientista ao abordar 

a realidade (MINAYO, 2010, p. 63). 

  

 

De acordo com Moreira (2002), no empreendimento de pesquisa que se reivindique 

qualitativo, o estudo deve ser conduzido, em conformidade epistêmica com uma outra forma 

de se conceber o rigor na produção do conhecimento, distanciando-se dos fundamentos 

clássicos de se pensar e fazer ciência. Caracteriza a pesquisa qualitativa, destacando a 

centralidade da interpretação do investigador frente ao objeto, ressaltando a flexibilidade na 

condução do trabalho de pesquisa, com ênfase no processo, relevância do contexto no qual se 

insere a problemática estudada, comprometimento do pesquisador com os reflexos do trabalho, 

reconhecendo as influências da investigação, tanto na compreensão do objeto, quanto para a  

trajetória do estudioso. 

A pesquisa qualitativa dá ênfase à postura do investigador na adoção de uma atitude 

crítica acerca do objeto estudado, que deve ser apresentado com clareza, de maneira situada e 

contextualizada. Implica-o numa postura compreensiva, interpretativa, desprovido do pseudo 

postulado da neutralidade frente aos fenômenos que envolvem o estudo das vivências 

experienciadas nos diversos âmbitos da relação humana. Intenciona com seus resultados 

apresentar um entendimento científico da realidade com vistas a contribuir com o avanço do 

conhecimento e processo de mudança. Possui relevo, na abordagem qualitativa, a objetividade 
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fundada na subjetividade, estabelecendo assim seu critério de rigor. Subjetividade que, 

conforme indica Laperrière(2008), encontra respaldo em importantes tradições intelectuais, a 

exemplo das abordagens interpretativas de Weber, a Fenomenologia de Schutz e o 

interacionismo de Meao e Blumer. Diz-nos, Laperrière: 

 

 
[...] Em resumo, lá onde a pesquisa convencional busca esvaziar a 

subjetividade, neutralizando-a, a pesquisa qualitativa, julgando esse 

esvaziamento impossível, insiste, antes, em uma tomada de consciência e em 

uma documentação sistemática do efeito dessa subjetividade sobre a evolução 

da pesquisa (2008, p. 414). 

 

 

O pesquisador qualitativo lança-se ao exercício de refletir, compreender e interpretar o 

mundo social e cultural, isto é, a ambiência na qual os sujeitos estão imersos e cotidianamente 

vivenciam suas experiências, interagindo uns com os outros, enredando uma complexa teia de 

sentidos, decorrentes de ações individuais e coletivas. Atividade impregnada de sentimentos e 

afetos que influenciam as intenções de pesquisa e projeção inquiridora, correspondente ao lugar 

situacional do investigador. Isto requer abertura a uma atitude aprendente, comprometida 

eticamente com o ser do homem no mundo, um questionar a hegemonia da lógica positivista 

físico-matemática de fazer pesquisa e disposição de ruptura paradigmática, em favor de um 

rigor de validade epistemológica humanizante. Atitude condizente ao proposto por Galeffi, 

quando nos convida a refletir. 

  

 
[...] Eis o impasse da luta titânica, portanto ainda mítica, entre uma dita ciência 

mole, valendo o “duro” como consistente e objetivo e o “mole” como 

inconsistente e errático ou subjetivo. Contudo, é útil sempre lembrar que 

somente uma ciência maleável pode atravessar a rigidez da mente calculadora 

condicionada que fundamenta a pretensão atomista de reduzir tudo ao cálculo 

e a mensuração operacional e controladora [...] (GALEFFI, 2009, p. 20). 

 

[...] É estupidez pensar que o rigor seja um procedimento exclusivo dos 

filósofos lógicos e dos cientistas matemáticos e geômetras. O rigor, a rigor, é 

um comportamento atitudinal de quem faz qualquer coisa com arte. O rigor é 

o ethos de toda produção artística. Por que a ciência teria que ser diferente em 

relação ao ethos artístico? (GALEFFI, 2009, p. 44). 

 

 

 Feitas essas breves considerações acerca da pesquisa qualitativa, acredito ter elucidado 

os caminhos que permitem prosseguir com consistência, discorrendo sobre a associação dessa 

abordagem com a perspectiva fenomenológica e apresentando os fundamentos epistêmicos, de 

rigor, sobre os quais se erigem este trabalho. 
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Pode-se supor que a relação estabelecida entre a Fenomenologia e a abordagem 

qualitativa seja decorrente das diretrizes epistemológicas que, tanto aquela como essa, 

postulam, ao atribuir validade à subjetividade, às experiências vivenciadas por pessoas, ao 

conduzirem a investigação a partir de dúvidas e incertezas, ao contrário da racionalidade 

técnico-científica, fundamentada no modelo positivista, objetivo, físico-matemático que ainda 

influencia deveras o fazer pesquisa, inclusive nas Ciências Sociais. Legado do racionalismo 

moderno que, em larga medida, permeia a concepção de verdade, conforme ressalta Critelli: 

 

 
A nossa modernidade ocidental tem uma maneira peculiar de desenvolver 

aquilo que, chamamos de “ciência”; de fazer com que a ciência subsista em 

nossa realidade. É uma requisição que brota do próprio dia a dia. Nós pedimos 

para a ciência ser uma mensuração precisa do real. Nós pedimos a ciência que 

nossa mensuração precisa do real, seja um pensar que nos ofereça as razões e 

as causas dessa realidade; que a classifique, padronize, hierarquize. Enfim, 

nós exigimos que ela faça tudo isso em função de nos oferecer “segurança”. 

Quando a ciência, o pensamento nos moldes científicos, utiliza esse esquema 

explicativo de organização, racionalização, hierarquização etc...estabilizando 

o real, ela permite conhecê-lo mas também predizê-lo. Ela nos permite 

avançar com “segurança” em direção à realidade – ao nível de suas 

“probabilidades” – aparentemente de forma não enganosa e não diversa. E 

assim, por nosso costume, por nossa educação mediada e insistida na 

modalidade do pensar científico (que se faz o trilho da interpretação e da 

aproximação significativa da realidade) acabamos por reconhecer como 

rigorosos e consequentes apenas os pensamentos advindos da ciência (1984, 

p. 19). 

 

 

A despeito do âmago eminentemente filosófico da Fenomenologia de Husserl, pouco 

tempo depois da publicação de suas obras consideradas de grande vulto, seu método de 

investigação transpôs os limites da filosofia, despertando interesse no campo das pesquisas 

empíricas. A fecundidade do método fenomenológico rapidamente atraiu a atenção de 

intelectuais de diversas áreas do conhecimento e vem adquirindo, cada vez mais, espaço nas 

pesquisas de abordagem qualitativa. Conforme Moreira (2002), Karl Jaspers foi o cientista que, 

pela primeira vez, utilizou o método fenomenológico na obra Psicopatologia Geral, em 1913, 

impulsionando um crescimento significativo de produções científicas, a partir do referencial 

fenomenológico. 

 Para Moreira (2002), o método fenomenológico é adequado quando o objetivo é analisar 

a experiência de vida. Discorre acerca de sua transposição para o campo empírico, na área das 

Ciências da Saúde, sobretudo Psicologia e Enfermagem, adotado a partir de diversas variantes, 

tendo em vista a perspectiva dos proponentes. Destaca quatro autores que, a partir do legado 

husserliano, conceberam modelagens fenomenológicas aplicadas no domínio das pesquisas 
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empíricas: Van Kaan (1959), Colazzi (1978), Sanders (1982) e Girogi (1985). A partir da 

exposição de Moreira, pode-se depreender a estreita vinculação da perspectiva fenomenológica 

desses autores com as pesquisas de caráter qualitativo. As abordagens referem-se à investigação 

de um determinado objeto, envolvendo sujeitos, implicando assim em realização de entrevistas, 

a compreensão e interpretação da problemática estudada. 

  Considerando a aplicação no campo das Ciências Humanas, o método fenomenológico 

preservou seus fundamentos filosóficos, assumidos em conformidade com o estilo e vinculação 

interpretativa do pesquisador, seja através das ideias do próprio Husserl, seja a partir da 

contribuição de pensadores por ele inspirados. Em uma pesquisa qualitativa de base 

fenomenológica, convém ao pesquisador a adoção de posturas face ao problema/objeto 

estudado, que, em pesquisa conduzida exclusivamente segundo uma abordagem qualitativa, 

não são necessariamente requeridas. Atitude que define a abordagem própria da 

Fenomenologia, distinguindo-a da pesquisa estruturada, tão somente, a partir do viés 

qualitativo. 

 É consenso entre estudiosos, a exemplo de Martins (1992), Masini (1997), Bicudo 

(2011), Laperrière (2014), a observância de atitudes, critérios e etapas a serem seguidos pelo 

pesquisador ao conduzir uma investigação fenomenologicamente orientada. Não se trata de 

procedimentos correspondentes a uma rigidez gradativa de fases na condução do trabalho, nem 

vinculação a quadros de referência fechados, através dos quais o objeto será observado e 

compreendido. Na investigação qualitativa, segundo a orientação fenomenológica, faz-se 

mister a assunção de atitudes e princípios originários do método, quais sejam; a 

intencionalidade, a redução, a descrição e a busca das essências. 

 Masini (1997), refletindo sobre o enfoque fenomenológico na pesquisa qualitativa, 

coloca em evidência os aspectos cotidianos formadores da subjetividade, concernentes à 

experiência concreta dos indivíduos. Ressalta que essa perspectiva de se pensar e fazer 

pesquisa, é caracterizada pelo retorno ao mundo da vida, orientada por uma atitude peculiar, 

marcada por uma abertura absoluta, isto é, predisposição para compreender as coisas como se 

mostram, livre de amarras teóricas e conceituais. Para a autora, esse enfoque de pesquisa exige 

uma tematização original, um processo contínuo e rigoroso de desvelamento no intuito de 

clarear o fenômeno, abstendo-se de concepções prévias. 

 Considerando o princípio da redução, a abordagem fenomenológica sugere e indica que 

o pesquisador já no início de sua incursão interaja com o objeto, tendo como quadro de 

referência o mundo-vida, a experiência pré-reflexiva, atitude genuína que norteia o caminhar 

fenomenologicamente. A pesquisa fenomenológica deve ser orientada, considerando a pergunta 
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impulsionadora da investigação, mediada tão somente pela percepção do investigador, 

prescindindo de concepções prévias sobre o fenômeno, como explicam Martins e Bicudo. 

 

 
Na pesquisa fenomenológica, o investigador, de início, está preocupado com 

a natureza do que vai investigar, de tal modo que não existe, para ele, uma 

compreensão prévia do fenômeno. Ele não possui princípios explicativos, 

teorias ou qualquer indicação definidora do fenômeno que pretende estudar 

(1989, p. 92). 

 

 

Ao assim posicionar-se, o investigador demonstra deferência e comprometimento com 

o princípio da epoché. Fundamento que aplicado à pesquisa qualitativa, exige a suspensão de 

preconceitos, crenças e os pressupostos científicos para que compreenda e interprete o mundo, 

indo às coisas mesmas, postura que, para Martins e Bicudo, traduz-se como: 

 

 
O mundo onde se está é um mundo pré-reflexivo. O importante a ser 

considerado na experiência do estar-no-mundo é a presença de uma 

consciência intencional operativa, que é o fundamento sobre o qual as 

intenções particulares se sustentam, pois ela fornece a unidade natural do 

mundo da consciência experienciando esse mundo (1989, p. 82). 

 

  

A epoché recusa a atitude natural e sugere uma postura eminentemente temática da 

consciência frente ao mundo, o que deve ser compreendido como uma correlação na qual sujeito 

e objeto encontram-se a priori e dialeticamente ligados. Para o fenomenólogo, o mundo não 

está dado como num arcabouço teórico-explicativo, mas deve ser buscado, intencionado, em 

uma constante procura de sentido. 

 

 

3.3 O CARÁTER DESCRITIVO, COMPREENSIVO E INTERPRETATIVO DO DISCURSO 

FENOMENOLÓGICO. 

 

 

 Envolvido por esse espectro epistêmico-cognitivo, o fenomenólogo, atentivamente, 

dirige-se aos dados. Em Fenomenologia, dados referem-se ao mundo percebido 

intencionalmente pela consciência, que, através da via discursiva, é descrito, compreendido e 

interpretado. 

 Ao visar o fenômeno em perspectiva, evidencia-se o ato compreensivo fundado na 

realidade, enquanto vivida pelo pesquisador, realidade concernente ao modo peculiar de 

projetar-se no mundo, isto é, de conduzir a existência. Torna-se explícita a ruptura com a 
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dicotomia homem-mundo. Busca-se o conhecimento fundamentado no discernimento 

perceptual, tendo na intencionalidade o fio condutor da postura investigativa, segundo a qual 

sujeito e objeto estão dialeticamente associados. O princípio da intencionalidade orienta o 

pesquisador em sua visada para as coisas a partir do entendimento de que não existe objeto em 

si, uma vez que o mesmo só tem sentido ao ser visado por uma consciência que o tematiza. 

Atitude que, na observação de Bicudo, define a pesquisa qualitativa fenomenologicamente 

conduzida, distinguindo-a das abordagens que, embora apresentem princípios qualitativos, a 

exemplo da subjetividade e descrição da realidade, permanecem orientadas pela atitude natural, 

descrita por Dartigues como: 

  

 
[...]a atitude natural, que é tanto a do cientista como a do homem na rua, 

consiste em pensar que o sujeito está no mundo como algo que o contém ou 

como uma coisa entre outras coisas, perdido sobre uma terra, sob um céu, entre 

objetos e outros seres vivos ou conscientes e, até mesmo entre ideias, que 

encontrou “já aí” independentemente de si próprio (DARTIGUES, 2008, p. 

24). 

 

  

  Apropriado dos fundamentos da intencionalidade e da epoché, o pesquisador lança-se 

à atividade descritiva, procedimento fundamental aos passos subsequentes da investigação. 

Trabalho que, de acordo com Martins, desenvolve-se: 

 

 
[...] o trabalho do fenomenólogo, após haver colocado o fenômeno entre 

parênteses, consistirá em descrevê-lo tanto quanto possível, procurando 

abstrair-se de qualquer hipótese, pressuposto ou teorias. Busca-se 

exclusivamente aquilo que se mostra, analisando o fenômeno nas suas 

estruturas e nas suas conexões intrínsecas (MARTINS, 1992, p. 58). 

 

 

 Ao realizar a descrição, o pesquisador fenomenólogo dirige-se ao objeto, visando os 

significados e as essências e explicita o que por ele foi percebido. Trata-se de relatar 

profundamente o que se mostra enquanto vivência, de modo a expressar as nuanças do 

fenômeno, não tendo, portanto, em mira os fatos, pois seu âmbito de inquérito não se situa no 

campo empírico, espaço reivindicado pelas ciências da atitude natural. A descrição realiza-se 

tendo como referência o sujeito que percebe, que diz do percebido tal qual a coisa se mostra. 

Ao descrever o percebido, o fenomenólogo limita-se à experiência expressa como fora 

vivenciada, não procedendo de imediato, a julgamentos e avaliações. 

 Ao se lançar à atitude descritiva, o pesquisador fenomenólogo tem em seu campo 

perceptual o descrito pelos sujeitos, dirige-se às vivências as quais teve acesso através dos 
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relatos obtidos nas entrevistas, constituindo o fundamento para a descrição que emergirá 

decorrente da pergunta, foco da investigação. O ato descritivo direciona-se ao núcleo temático, 

isto é, ao fenômeno a ser deslindado, penetrando nos aspectos que correspondem ao modo de 

ser da estrutura fenomenal do objeto intencionado. 

 Segundo Rezende (1990), o método fenomenológico possui um caráter discursivo, não 

se limitando à definição das essências. Ao visar as essências, a atitude fenomenológica 

compromete-se com a complexidade do mundo e não apenas com conceitos. As essências dizem 

respeito à existencialidade da estrutura fenomenal. O discurso fenomenológico intenciona 

desvelar o sentido da existência do homem como ser no mundo, sua condição de ser-aí livre 

imerso em sua facticidade. 

O discurso existencial da Fenomenologia é definido por Rezende, a partir de um quadro 

de referência didático-pedagógico, abrangendo três dimensões: Descrição, Compreensão e 

Interpretação. Discurso que pretende aproximar-se da densidade semântica do fenômeno, de 

modo a uma busca do sentido do objeto em estudo: “[...] com semelhantes características, o 

discurso fenomenológico pretende favorecer uma busca da compreensão do sentido pleno, 

embora saiba, por outro lado, que a plenitude do sentido é propriamente inacessível” 

(REZENDE, 1990, p. 32). 

Quanto à dimensão descritiva do discurso fenomenológico, ressalta Rezende seis 

características a ele inerentes, quais sejam: significância, pertinência, relevância, referência, 

provocância e suficiência.     

Segundo Rezende, a significância consiste na observação dos aspectos imprescindíveis 

para entender em profundidade o fenômeno em estudo. Deve-se atentar para a estrutura 

semântica, descrevendo tão somente os aspectos indispensáveis para sua caracterização. Um 

genuíno ato de conhecer em que a consciência perceptiva volta-se para o mundo, descrevendo 

as essências existencialmente situadas na busca de sentido. 

Visar o fenômeno de maneira a compreendê-lo em sua estrutura, sem omitir nenhum de 

seus elementos constitutivos, é apontado por Rezende (1990) como o caráter pertinente do 

discurso fenomenológico descritivo. Pertinência que intensifica a significância, especificando 

o fenômeno. É necessário focar os aspectos que integram a estrutura semântica do fenômeno. 

Assim, o pesquisador distancia-se do denominado, por Rezende, reducionismo e fenomenismo. 

Vícios que, segundo o autor, fragilizam o senso da pertinência. O primeiro, na medida em que 

privilegia certas dimensões prescindindo de outras de igual maneira importantes para a 

significação do fenômeno. O fenomenismo, por sua vez, é a tendência na qual as informações 
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são apropriadas sem o devido discernimento, no que tange a sua necessária importância na 

busca de sentido da complexa rede que constitui a estrutura fenomenal.   

O acontecer do fenômeno refere-se ao lugar no qual se manifesta o sentido existencial 

da estrutura semântica. A existencialidade do fenômeno implica em compreendê-lo de maneira 

situada, considerando o contexto histórico, o que caracteriza a relevância da descrição 

fenomenológica dialogicamente associada à significância e à pertinência. 

 

 
Assim como a pertinência vem melhor caracterizar a significância, a 

relevância vem melhor precisar a pertinência. Em outras palavras, as diversas 

características do discurso fenomenológico devem atuar juntas: para ser 

significante, um determinado aspecto da descrição deve ser ao mesmo tempo 

pertinente e relevante, e o que é menos pertinente ou relevante torna-se menos 

significante. Se a pertinência diz diretamente respeito à estrutura fenomenal e 

a sua complexidade constitutiva, a relevância diz respeito à situação concreta 

de semelhante estrutura, ou melhor, a sua história (REZENDE, 1990, p. 22). 

 

 

 Para compreender um determinado fenômeno, faz-se mister atentar para a estrutura 

fenomenal que consiste na articulação dos aspectos internos e externos, para que se possa 

capturar o sentido, considerando o contexto circundante, bem como os aspectos mais amplos, 

conferindo assim o caráter referente da descrição. A descrição fenomenológica referente 

implica no reconhecimento da correlação entre estrutura fenomenal e o mundo. 

A estrutura semântica de um dado fenômeno apresenta-se como um desafio enredado 

por uma teia de complexidade, interligando o ser do homem e o mundo, resultando numa 

atmosfera propícia para a busca de sentido, sentidos e mais sentidos, revelando assim a 

polissemia do discurso descritivo provocante que se insere no princípio dialógico do devir. Não 

se trata de se conformar com as respostas já dadas, mas da abertura para um horizonte de 

possibilidades de dizer outras respostas acerca de problemas supostamente encerrados. 

Tendo em vista o rigor do discurso da Fenomenologia, a suficiência apresenta-se como 

a última característica na busca das essências, isto é, a compreensão do sentido de ser de algo. 

Ressalta Rezende que a suficiência do discurso descritivo da Fenomenologia não significa que 

a descrição esgotou-se enquanto possibilidade perscrutativa, ao contrário: 

 

 
Neste sentido o discurso é recursivo, isto significando que importa dizer e 

redizer, sem que se tenha nunca a impressão de que tudo foi dito. A grande 

intuição da fenomenologia é exatamente esta: há sentido, há sentidos, há mais 

sentidos do que podemos dizer (REZENDE, 1990, p. 26). 
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O rigor descritivo conduz o pesquisador necessariamente a dois atos cognitivos: - a 

compreensão e a interpretação, ambas dialeticamente associadas à descrição, constituindo 

assim o que o autor denomina dimensão pedagógica do método fenomenológico. A busca 

constante de compreender o mundo como fenômeno existencialmente situado, requer o 

entendimento da impossibilidade de se alcançar a compreensão plena, pois a polissemia é o fio 

condutor da atitude compreensiva, definida por Rezende como a busca de sentido, sentidos e 

mais sentidos sobre a existencialidade do fenômeno, o que, de acordo com Galeffi (2000), é um 

visar interrogante, perplexivo, de modo algum conclusivo. Ainda conforme esse autor, uma 

postura de abertura para o aberto. Compreender o sentido pleno do modo de ser de algo é o 

objetivo da dimensão compreensiva do discurso fenomenológico, todavia, diante da 

impossibilidade, deve sempre apresentar-se como um horizonte, meta a atingir, aspiração, um 

querer saber. 

A dimensão interpretativa relaciona-se com a polissemia, principal característica da 

estrutura simbólica do fenômeno, implicando o sujeito do discurso em um dizer próprio e 

apropriado, coerente com o sentido do lugar. Ao adotar o discurso da Fenomenologia, enquanto 

via compreensivo-interpretativa daquilo que se mostra, deve-se proceder considerando 

princípios próprios da atitude fenomenológica, movimento cognitivo deslindado por Martins e 

Bicudo, ao dizerem: 

 

 

Compreender diz respeito a uma forma de cognição que diverge de explicação. 

Compreensão diverge, ainda, de intelecção, pois esta se restringe à natureza 

verdadeira e imutável das coisas. Compreender é tomar o objeto a ser 

compreendido na sua intenção total, não apenas naquilo que as coisas são na 

sua representação, como, por exemplo, nas características das coisas que são 

vistas, olhadas no conjunto de fatos históricos, nas idéias introduzidas por uma 

doutrina. Mas, compreender é ver o modo peculiar, específico, único de o 

objeto existir, tal como, compreender as qualidades próprias e particulares de 

uma pedra, de um pedaço de vidro, de uma revolução. Compreender é 

compreender uma questão no sentido hegeliano e não conhecer uma lei do tipo 

físico-matemático, a qual pode ser descoberta através do pensamento 

empírico-objetivo. Eidético refere-se à essência do fenômeno [...]. Tematizar 

e compreender eideticamente significam tomar o fenômeno seriamente diante 

dos olhos e estudá-lo de maneira sistemática para poder vir a compreender o 

objeto na sua intenção total, na sua essência, e não apenas na sua 

representação. Deixa-se de lado, com esse modo de proceder, a experiência 

empírica(erfahrung) para assumir-se a experiência consciente (erlebniss) 

(MARTINS; BICUDO, 1989, p. 76). 

   

 

Compreender e interpretar implica em uma não passividade face ao objeto. A visada 

interrogante compromete-se com o dizer desvelante do sentido, sem pretender explicá-lo. A 
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compreensão e a interpretação, como processos dialogicamente associados, buscam o sentido a 

partir de uma abertura para o mundo, ciente de sua inesgotabilidade, atentos às possibilidades, 

sem a preocupação naturalista de estruturação de um campo fechado. O discurso 

fenomenológico descritivo-compreensivo-interpretativo apresenta-se sempre em perspectiva, 

com um dizer provisório, inacabado e inconcluso. 

 

 

3.4 SOBRE OS COLABORADORES  

 

 

A visada reflexiva que norteia essa investigação parte da seguinte interrogação: como 

os pesquisadores cegos vivenciam, percebem e significam a formação intelectual acadêmica, 

ler, escrever e produzir conhecimento com a utilização do código Braille, ledor, livro falado e 

a crescente consolidação das tecnologias digitais (uso do computador pessoal) através dos 

programas ledores de tela? 

Este interrogar constitui o núcleo sobre o qual se direciona a visada intencional que 

conduz a presente pesquisa. Ao adentrar no universo da deficiência visual enquanto campo de 

investigação, com olhar fenomenológico e na condição de sujeito do próprio discurso, refletindo 

sobre a apropriação da escrita e formação intelectual de pessoas que não dispõem do sentido da 

visão, assumimos uma postura de quietude e hesitação para descrever o fenômeno tal qual se 

mostra, o que, no dizer de Edmund Husserl é “uma volta as coisas mesmas”, indo ao mundo 

vivido onde as experiências são tecidas e significadas. Procede-se seguindo a sequência: 

redução, descrição, compreensão e interpretação. 

Considerando a questão nuclear desta tese e a estrutura fenomenal do objeto em estudo, 

a escolha dos colaboradores deu-se a partir dos seguintes critérios: apresentar cegueira ou baixa 

visão, formação acadêmica em nível de pós-graduação latu sensu e stricto sensu (Mestrado e/ou 

Doutorado), exercício da docência associada à pesquisa, conhecimento e utilização do código 

Braille, ledor, livro falado e das tecnologias digitais no acesso à leitura, escrita e realização de 

empreendimentos de pesquisa. Os contatos foram estabelecidos através de conversa, via 

telefone, na qual os interlocutores eram convidados a participar da pesquisa através da narração 

de suas vivências como intelectuais pesquisadores. Após a aceitação que ocorria de maneira 

deveras acolhedora, marcava-se as sessões e todos os encontros foram realizados em locais 

determinados pelos entrevistados, alguns optando por suas residências. Por ocasião de eventos 

relacionados a atividades acadêmicas, contou-se com a colaboração de cegos pesquisadores de 
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outros estados que, após a exposição das intenções do trabalho, sem hesitar, interessavam-se 

em participar da pesquisa. 

 Foram entrevistados professores na faixa etária de 40 a 70 anos, seis mulheres e sete 

homens, com graduação nas seguintes áreas: Pedagogia, Letras, História, Antropologia, 

Filosofia e Jornalismo. Cinco possuem titulação de Doutor, três de Especialista (Pós-graduação 

latu-sensu) e cinco de Mestre, dentre estes, na ocasião da entrevista, um preparava-se para a 

seleção do Doutorado e dois eram doutorandos. Cinco atuam como professores universitários, 

em instituição pública e oito, na Educação Básica. Dos treze colaboradores, oito residem na 

Bahia, e cinco nos seguintes Estados: Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraíba e São 

Paulo. 

 Foram realizadas entrevistas abertas, tendo como foco a pergunta de partida da 

investigação. O registro dos diálogos deu-se com a aquiescência dos sujeitos, sendo logo em 

seguida transcritos, preservando-se integralmente as experiências narradas. Para situar os 

colaboradores, associando os posicionamentos ao lugar de fala, identificaremos as citações com 

as seguintes epígrafes: professor especialista, professor mestre, professor doutorando e 

professor doutor. Será acrescentada a expressão “docente do ensino superior”, quando for o 

caso. 

 

 

3.5 A BUSCA DE SENTIDO NA COMPREENSÃO DO DITO 

 

 

 Ao proceder fenomenologicamente, a amostragem não assume o nível de relevância 

como se observa nas pesquisas quantitativas. Bicudo (2011) esclarece que a quantidade de 

participantes não está condicionada a processos normativos, válidos estatisticamente. 

Enfocando a indagação epicentral dessa investigação, os treze colaboradores entrevistados nos 

permitiram uma atitude compreensivo- interpretativa essencial do fenômeno. 

 Ao direcionar nosso olhar reflexivo para as entrevistas não se pretendeu privilegiar a 

empiria em detrimento da imersão subjetiva que norteou o dizer próprio e apropriado a voltar 

às coisas mesmas. Intencionamos elementos essenciais de uma compreensão intersubjetiva. A 

experiência de sujeitos intelectuais – mulheres e homens cegos – é fitada prescindindo do 

caráter pragmático do agir, mas, privilegiando a singularidade do vivido. Postura em 

consonância com Bicudo, quando diz: 

 

 

Experiência é compreendida como experiência vivida. E diferente de 

experiência compreendida enquanto empírica ou informativa. Para esta 
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concepção, não é o pragma que importa, enquanto experiência das coisas de 

que o sujeito se ocupa, mas importa a práxis, enquanto agir e fazer de modo 

criativo e crítico (BICUDO, 1994, p. 21). 

 

 

 Ao contactar com as experiências significadas pelos sujeitos, intencionamos 

compreender o sentido de suas memórias, seus projetos existenciais de formação intelectual em 

um processo cotidiano de um exercer-se em um mundo permeado por uma perspectiva 

oculocêntrica, visualista, em que a apreensão social da cegueira ainda é permeada por 

concepções míticas. Enfocaremos a expressão do mundo-vida, a singularidade de suas 

vivências como leitores, escritores, intelectuais e pesquisadores. Procederemos à busca de 

sentido na compreensão do dito, o que não remete aos fatos, visamos a descrição de vivências 

significadas em uma facticidade da existência. Nos dirigimos, exclusivamente, para as 

percepções significadas pelos colaboradores, seguindo os passos de Martins e Bicudo (1989), 

quando afirmam: 

 

 
A pesquisa fenomenológica está dirigida para significados, ou seja, para 

expressões claras sobre as percepções que o sujeito tem daquilo que está sendo 

pesquisado, as quais são expressas pelo próprio sujeito que as percebe. Ao se 

concentrar nos significados, o pesquisador não está preocupado com fatos, 

mas com o que os eventos significam para os sujeitos da pesquisa (p. 93). 

 

 

A interação com os colaboradores deu-se de maneira que os questionamentos fossem 

direcionados propiciando uma descrição das vivências, tendo como fio condutor a pergunta de 

partida da tese. As entrevistas iniciaram com a tematização do processo que engendrou a 

inserção no universo da cegueira e acerca da condição de ser e estar no mundo sem dispor do 

sentido da visão. De maneira enfática e cuidadosa, esses aspectos foram questionados em 

diversas nuanças, suscitando longas narrativas nas quais os colaboradores expressaram o 

sentido do não ver. Processo que motivava o momento subsequente, em que os relatos 

concentraram-se na descrição das vivências do ambiente acadêmico, no qual se deu e se dá a 

formação intelectual, atuação docente e prática de pesquisa. Nesta etapa, os questionamentos, 

também de natureza aberta, abordaram aspectos do vivido relativos ao desafio do acesso à 

leitura, as estratégias na realização de pesquisas, produções de artigos associados à utilização 

do código Braille, ledor, livro falado e as tecnologias digitais (computador pessoal). 

Ainda no caminho sugerido por Martins e Bicudo (1989), ao imergir nas descrições 

oriundas dos relatos dos colaboradores acerca de suas vivências, inicialmente, dediquei-me a 

sucessivas leituras de todas as narrativas, sem pretensão interpretativa, no intuito de uma 
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familiarização com a estrutura geral dos discursos. Mais apropriado do conteúdo das descrições, 

as leituras subsequentes permitiram identificar significados relevantes correspondentes à 

intenção da pesquisa. As unidades de significados obtidos, nessa fase, já possibilitaram 

intuições que orientaram a compreensão interpretativa do fenômeno, o que por fim, tornou-se 

viável proceder a uma síntese de todas as unidades de significados. Um movimento reflexivo 

definido por Bicudo (2011) como: 

 

 
Tomamos as descrições apresentadas como relatos de experiências vividas, 

entendendo-as como um texto e o lemos muitas vezes, com a finalidade de 

compreender o que está sendo dito pelo sujeito e, focando a interrogação 

diretriz da investigação, destacamos unidades de significado. Estas são 

unidades que fazem sentido para o pesquisador, sempre tendo como norte o 

que é perguntado (p. 50). 

 

 

Continuando em conformidade com Martins e Bicudo (2011), conduzi o percurso 

compreensivo-interpretativo, inspirado por dois fundamentos, designados como análise 

ideográfica e análise nomotética. 

 

 

A análise ideográfica se refere ao emprego de ideogramas, ou seja, de 

expressões de ideias por meio de símbolos. Esse estudo penetra e enreda-se 

nos meandros das descrições ingênuas do sujeito, tomados em sua 

individualidade. A raiz do termo está em ideografia que diz da representação 

de ideias por meio de símbolos gráficos. Ela revela a estrutura do discurso do 

sujeito, evidenciando os aspectos noemáticos da descrição (BICUDO, 2011, 

p. 58). 

 

A análise nomotética indica o movimento de reduções que transcendem o 

aspecto individual da análise ideográfica. Esse termo vem de nomos, que diz 

da construção de leis e de seu uso. Nas ciências empíricas se refere à 

normatividade ou as generalizações decorrentes do tratamento de dados 

factuais e que são tomadas como princípio, operando como lei: 

fenomenologicamente, indica a transcendência do individual articulada por 

meio de compreensões abertas pela análise ideográfica, quando devemos 

atentar às convergências e divergências articuladas nesse momento e avançar 

em direção ao seguinte, quando perseguimos grandes convergências cuja 

interpretação solicita insights, variação imaginativa, evidências e esforço para 

expressar essas articulações pela linguagem. Solicita, enfim, compreensão da 

estrutura do fenômeno interrogado, tomando os individuais como casos de 

compreensões mais gerais que dizem agora de ideais estruturais concernentes 

à região de inquérito. Por exemplo, se essa região for aquela da Psicologia, 

então visamos, no momento da análise noemática, à estrutura geral psicológica 

do fenômeno interrogado (BICUDO, 2011, p. 58-59). 
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Com base nos procedimentos ideográficos e nomotéticos, fundamentado em uma 

vivência intuicional proveniente do lugar perspectival de perceber a questão enquanto sujeito 

situado, imerso na problemática, debrucei-me sobre as descrições, buscando compreender o 

significado das vivências, intencionando o sentido do dito. A operacionalização da busca por 

compreender e interpretar as experiências vividas pelos colaboradores deu-se a partir de 

elementos constitutivos da pergunta de partida. No decorrer das leituras, a cada resposta 

analisada, atribuía-se símbolos para, posteriormente, orientar o processo de análise 

compreensivo-interpretativa das vivências: ONT – ontologia referindo-se aos discursos sobre o 

sentido atribuído à condição de estar no mundo sem dispor da visão; CB – indicando o lugar do 

código Braille nas atividades de pesquisa; TL – relação vivenciada no trabalho com o ledor nas 

atividades de pesquisa; LD – as mudanças no campo cognitivo, âmbito da pesquisa e produção 

de conhecimento, ocasionadas com o livro digital. 
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4 CEGUEIRA, LEITURA E COGNIÇÃO: DO ADVENTO E CONSOLIDAÇÃO DA 

MODERNIDADE AO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

 

 

Assumimos, como referência, para esta abordagem a exposição inicial apresentada em 

nossa dissertação de mestrado (SANTOS, 2007). A escolha decorre de dois motivos: Primeiro, 

por compreender que as questões concernentes aos sujeitos com deficiência estão diretamente 

relacionadas ao contexto sociocultural de uma determinada época e lugar; perspectiva adotada 

naquele texto. Segundo, em dar sequência a uma linha de discurso, objetivando aprofundar a 

reflexão.   

Ao encadear fatos significantes e relevantes, a partir do advento e consolidação da 

sociedade moderna que vem ressignificando a compreensão da cegueira, intencionamos, nesse 

capítulo, transcender o olhar eminentemente historicizante. A discussão visa situar o lugar de 

onde emergem mulheres e homens cegos como sujeitos com competência leitora. Itinerário  

demarcado pelo anúncio de Denis Diderot, filósofo iluminista e enciclopedista, com sua célebre 

Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (Carta sobre os cegos para uso dos que 

vêem), publicada em 1749; a instituição especializada concebida e fundada em 1774, pelo 

filantropo e renomado linguista francês Valentin Haüy; a contribuição de Charles Barbier e a 

genialidade de Louis Braille (1809-1852), através da criação do código de leitura e escrita tátil 

identificado com o seu sobrenome, ainda hoje meio indispensável na escolarização, formação 

acadêmica e intelectual de pessoas com deficiência visual. 

 Discorremos em breves linhas sobre o legado europeu, notadamente a escola criada por 

Haüy, em 1774 e em seguida expõe-se como se deu a assimilação brasileira dessa experiência 

e a influência exercida no campo da educação de cegos. Aborda-se a apropriação da leitura e 

escrita pelos cegos brasileiros, após a introdução do código Braille por José Alvares de 

Azevedo, a partir das práticas implementadas no Imperial Instituto dos Meninos Cegos. 

 O capítulo culmina enfocando os meios utilizados para as pessoas cegas desenvolverem-

se cognitivamente, tendo em vista o acesso à leitura e à escrita. Destaca-se o papel das 

instituições especializadas como lugar de memória, locus de cognição, pesquisa e patrimônio 

educativo. Descrevem-se os recursos tecnológicos, por meio dos quais os intelectuais cegos 

exercitam o labor reflexivo, a relação com o saber sistematizado, a prática de pesquisa e a 

produção de conhecimento. Explana-se sobre o Código Braille, o trabalho com o ledor, 

utilização do livro falado e as possibilidades viabilizadas pelas tecnologias digitais (computador 

pessoal), através dos programas ledores de tela. Não se dará ênfase às peculiaridades do 

funcionamento dessas tecnologias. 
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 Discute-se a temática da leitura, acesso e produção de conhecimento por intelectuais 

cegos associada às mudanças sociais nos campos político, econômico, científico, tecnológico, 

dentre outras que caracterizam a contemporaneidade, contexto no qual o domínio e utilização 

social da leitura e da escrita é requisito primacial para a inserção dos indivíduos nos diferentes 

espaços constituídos através das relações que os homens estabelecem, sejam as mais simples, 

sejam as que requerem maior complexidade. Assim procedendo, prosseguiremos nossa 

escarposa e gratificante caminhada, conduzindo o nosso pensar, com ordem e rigor, para que 

possamos atingir o cerne desse trabalho com consistência e segurança. 

 

 

4.1 A INSERÇÃO DAS PESSOAS CEGAS NO MUNDO DA LEITURA E DA ESCRITA: O 

LEGADO DE DENNIS DIDEROT, VALENTIN HAÜY, CHARLES BARBIER E LOUIS 

BRAILLE. 

 

 

No decurso da história da humanidade, até a transição do período medieval para a 

modernidade, os indivíduos cujos corpos caracterizavam-se por uma diferença física, sensorial 

e intelectual, destoando do padrão de normalidade, não eram considerados pertencentes à 

coletividade. Mazotta (2006) afirma que, até o século XVIII, as concepções acerca das 

deficiências fundavam-se, preponderantemente, em pressupostos denominados pelo autor de 

misticismo e ocultismo. Os sujeitos com cegueira, surdez, atrofia de membros, 

comprometimentos intelectuais, de natureza congênita ou adquirida, estiveram marginalizados 

da vida política, econômica e social. 

 Dentre as marcas corporais compreendidas como desvio da normalidade decorrente de 

comprometimento físico, sensorial ou intelectual, a cegueira é a que mais inquietou o espírito 

humano, suscitando a respeito dos indivíduos invisuais os mais diversos tipos de sentimentos. 

No período Medieval, o significado atribuído à cegueira era permeado pelos valores judaico-

cristãos. Segundo Martins (2006), a associação da cegueira ao pecado, ao castigo divino, dentre 

outros males, contrastava com atitudes de veneração e atribuição de dons proféticos. Caiado 

(2006), fundamentada no pensamento de Vygotsky, referindo-se à Idade Média, descreve a 

percepção que se tinha da cegueira como a determinação da desgraça humana, 

contraditoriamente relacionada a uma espiritualidade profunda, à capacidade de predizer o 

futuro. 

 Essa pletora de significados que engendrou a imagem do homem medieval e que 

determinou a negação da diferença física, sensorial e intelectual, pode ser compreendida como 

expressão concreta da cosmovisão medieval descrita por Guardini (1995): 
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[...] a Idade Média viu o homem de dois pontos de vista. Por um lado, era 

criatura de Deus, submetido a Ele e totalmente na sua mão. Mas, por outro 

lado, era portador da imagem de Deus, dirigido a Ele e determinado para um 

destino eterno. Absolutamente inferior a Ele, mas superior as outras criaturas. 

A posição na ordem ontológica encontrou a sua expressão no lugar que o 

homem ocupava no sistema do mundo. Estava sempre debaixo do olhar de 

Deus, mas levava à toda a parte o ato do seu domínio espiritual sobre o mundo. 

A transformação de imagem do mundo punha em dúvida esta própria posição. 

O homem estava cada vez mais situado no acaso, no...“em qualquer lado” (p. 

45). 

 

 

O paradigma sociocultural medieval começa a apresentar sinais de esgotamento por 

volta da segunda metade do século XII, quando sua estrutura política, econômica e ideológica 

são questionadas. Vê-se, então, emergir uma nova cosmovisão. Segundo Guardini (1995), o 

que se entende por Idade Moderna tem seu marco inicial no século XIV, ganha contornos mais 

definidos nos séculos XV e XVI e consolida-se no século XVII. 

Fundamentado na Antiguidade Clássica e no Humanismo Renascentista, o pensamento 

moderno concebe o homem como medida de todas as coisas. Esse projeto europeu burguês e 

racionalista propunha transformações radicais e globais. O Racionalismo e o Empirismo são as 

duas correntes filosóficas que irão fundamentar epistemologicamente o fazer ciência. O 

Racionalismo e o Empirismo colocam em questão o problema do conhecimento; sua origem, o 

critério para se chegar à verdade, isto é, como é possível conhecer. 

O encadeamento de acontecimentos que impulsionaram concepções, contrapondo-se à 

visão teocêntrica medieval, paulatinamente, contribuiu na difusão da ideia de modernidade. A 

Reforma luterana fragilizou a hegemonia da Igreja Católica, no âmbito religioso. Evidenciou-

se, no campo político, a consolidação dos Estados Nacionais. O feudalismo entra em declínio, 

resultando numa configuração econômica favorável ao desenvolvimento do sistema capitalista. 

A principal característica que marca o projeto da modernidade em sua gênese é o desejo de 

mudança, rupturas com a tradição. Esse entusiasmo manifestou-se, sobretudo, no campo do 

conhecimento científico. O temor da Inquisição não foi suficiente para conter o espírito do 

homem moderno, ávido por inovações e descobertas. 

Transgredindo os limites que lhe foram impostos pela religião, o homem descobre novos 

espaços geográficos, realiza diversos experimentos científicos, concebe a cultura enquanto 

fruto de sua criação e estabelece uma nova ordem econômica, jurídica e política. A crença na 

razão natural, a fé no progresso, a perspectiva de um futuro promissor são alguns princípios que 

animam o espírito do homem moderno. Ricoeur (1968) identifica quatro fundamentos sobre os 
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quais se erigiu a civilização moderna: o espírito científico, o desenvolvimento das técnicas, a 

política racional e a economia racional. 

A partir da segunda metade do século XVIII, com o movimento iluminista, a supremacia 

da razão é proclamada. Propunha-se uma nova perspectiva de compreensão do mundo, 

questionando paradigmas nas esferas política, social e econômica, que não mais atendiam às 

expectativas da sociedade insurgente. Para Rouanet (1985), o Iluminismo funda-se em três 

princípios: Universalismo, Personalismo ou Individualismo e Emancipação. Sobre esse 

processo de transformação, analisa: 

 

 
Por volta de meados do século XVIII, o Ocidente propôs um gigantesco 

programa de transformação social do mundo, de modernização social, é o que 

chamamos de Iluminismo. O que chamamos de modernização, os filósofos do 

século XVIII chamaram de iluminismo. No fundo, a meu ver, são uma coisa 

só: uma tentativa de modernização, de transformação de sociedades arcaicas 

em sociedades regidas pela razão, pela razão científica, pela razão filosófica, 

em que as estruturas sociais consideradas obsoletas deveriam ser atualizadas 

à luz de novos princípios da filosofia da ciência, da moral, tal como eram 

representadas naquela época (ROUANET, 1985, p. 5). 

 

 

O antropocentrismo é levado às últimas consequências. O homem moderno ampara-se 

exclusivamente na ciência e na Filosofia. A tradição é abandonada, sendo substituída pela razão 

natural. O cosmos não é mais compreendido como morada do homem, mas, tão somente, como 

objeto de sua dominação. A vida é dessacralizada. Segundo Unger (2001), o homem moderno 

é fortemente marcado pelo desejo desmesurado de domínio absoluto da natureza, de tudo 

controlar. A natureza é vista como mero depósito de energia. Um processo de tiranização em 

que a vida é coisificada, dominada em função de uma ambição desmedida, movida por uma 

hibris sem controle. 

Segundo Santos (2004), o pensamento ocidental moderno e o sistema capitalista 

constituíram-se como projetos distintos: o primeiro surgiu entre o século XVI e o século XVIII, 

antes do capitalismo conquistar posição hegemônica, consolidando-se como modelo 

econômico, social e político. Ambos os projetos, embora estivessem articulados, preservaram 

suas autonomias e dinâmicas específicas.  

As transformações, observadas nos campos político, social, econômico, científico e 

filosófico, concorreram para um ressignificar da compreensão sobre as pessoas, que, no dizer 

de Ross (1999), possuíam características bio-fisico-sensoriais distintas. As pesquisas médicas 

sobre a temática da deficiência resultaram em iniciativas particulares filantrópicas e ações de 

governos. Os estudos redundaram na criação de métodos e técnicas, possibilitando a educação 
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de surdos e o acesso à leitura para os cegos. A partir do século XVIII, surgiram, em diversas 

partes do mundo, instituições públicas e particulares, que acolhiam as pessoas com deficiência, 

prestando-lhes assistência à saúde, instrução formal e outras atividades. 

 Caiado (2006) denomina esse período de “biológico ingênuo”, pois vigorava a ideia da 

compensação. No caso particular dos cegos, a ausência da visão deveria ser compensada a partir 

do aprimoramento dos sentidos remanescentes, influências da filosofia empirista, segundo a 

qual é da experiência sensível a origem do conhecimento humano. O período científico é 

compreendido pela autora, quando as bases de sustentação da sociedade moderna estão 

plenamente estabelecidas, contexto no qual o entendimento da cegueira e, sobretudo, a 

educação de sujeitos cegos, norteava-se por procedimentos sistemáticos. 

 

 

4.1.1 Diderot e sua carta sobre cegos 

 

 

Novos horizontes delinearam-se com a modernidade, no que concerne à apreensão da 

experiência da cegueira. As interpretações que, ao longo de séculos, estiveram circunscritas a 

fundamentos místicos e religiosos são, gradativamente, ressignificadas pelos postulados da 

razão iluminista. O olhar caritativo para homens e mulheres cegos, que redundava em ações, 

cujo objetivo era tão somente o recolhimento em Instituições Asilares, pouco a pouco foi sendo 

redirecionado, tendo em vista a perspectiva da assistência, orientada pelo espírito científico e 

na convicção das possibilidades desses sujeitos. 

Concordamos com Martins (2006), quando afirma que Denis Diderot representa uma 

importante referência para o avanço sobre a percepção da cegueira na sociedade moderna. O 

filósofo iluminista publicou em 1749 “Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient”. 

(Carta sobre os cegos para uso dos que veem). Neste texto, conforme observa Martins (2006), 

Diderot insere o tema da cegueira entre as elites culturais de sua época, inaugurando um novo 

olhar sobre a questão, sendo uma das mais notáveis reflexões sobre o assunto ao longo de 

muitos séculos. 

A questão central, que anima o discurso de Diderot, é: como um cego de nascença 

compreende as ideias de figuras. Problema que o filósofo, após longas incursões sobre a 

temática da cegueira com a sua destinatária, assim formula: 

 

 
[...] Supõe-se um cego de nascença que se tenha tornado homem feito, e a 

quem se ensina a distinguir pelo tato, um cubo e um globo de mesmo metal e 

quase de mesma grandeza, de modo que ao tocar em um ou em outro, possa 
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dizer qual é o globo. Supõe-se que estando o cubo e o globo colocados sobre 

uma mesa, o referido cego venha a usufruir da vista; e se lhe perguntar se, 

vendo-os sem tocá-los poderá discerni-los e dizer qual é o cubo e qual é o 

globo (DIDEROT, 1979, p. 21). 

 

 

 Precedendo à abordagem acerca do núcleo da discussão a que se propusera, Diderot 

dirigindo-se à sua interlocutora, discorre sobre a vida de dois homens cegos cujas trajetórias de 

vida foram marcadas por fatos que, a despeito de suas condições de invisuais, os notabilizaram 

no contexto da época em que viveram. O primeiro, denominado na carta como – Cego de 

Puiseaux – que, segundo Martins, é em referência ao local da França onde residia; e o segundo 

– Nicholas Saunderson, professor de Matemática em Cambridge. 

 Essa parte da obra contém o elemento fulcral relacionado à cognição e à cegueira, pois 

nela o enciclopedista aborda os prodígios intelectuais desses dois personagens, contribuindo 

para a desconstrução de estereótipos, que, durante séculos, nortearam o entendimento sobre a 

condição de ser e estar no mundo sem dispor do sentido da visão. Aí reside a importância do 

texto de Diderot, conforme explica Martins: 

 

 
[...] Nessa carta de Diderot é manifesta a busca de um entendimento sobre a 

cegueira que tem a marca da reinauguração do pensamento comum ao 

Iluminismo. De facto, a especulação informada de Diderot sobre a experiência 

das pessoas cegas, poderia levar os mais incautos a deduzir que em 1749 

estaríamos perante uma descoberta da cegueira. Este sentimento veicula a 

exacta medida em que Diderot se despoja dos valores que até então poderiam 

infundir o entendimento da cegueira para a ela aceder em novos termos 

(MARTINS, 2006, p. 60). 

 

 

 O caráter revolucionário da carta de Diderot evidencia-se na abordagem assaz 

enaltecedora sobre as vidas do Cego de Puiseaux e de Saunderson. O filósofo apresenta à sua 

endereçada um relato edificante sobre como esses dois homens vivenciavam a experiência da 

cegueira, ressaltando suas habilidades cognitivas, a importância dos sentidos remanescentes na 

percepção das coisas e a autonomia na realização das tarefas cotidianas. Para elucidar a 

perspectiva inovadora de Diderot, tendo em vista os padrões vigentes em seu tempo, julgamos 

deveras pertinente evocar o filósofo através da transcrição de alguns trechos da Lettre sur les 

aveugles à l’usage de ceux qui voient. 

 Sobre o cego de Puiseaux: 

 
 

O cego de Puiseaux avalia a proximidade do fogo pelos graus de calor; a 

plenitude dos vasos, pelo rumor que fazem ao cair com os líquidos que 
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transvasam; e a vizinhança dos corpos, pela ação do ar sobre o seu rosto. É tão 

sensível às menores vicissitudes que sucedem na atmosfera que pode 

distinguir uma rua de uma betesga. Aprecia com perfeição os pesos dos corpos 

e a capacidade dos vasos; e converte os braços em balanças tão justas, e os 

dedos em compassos tão experimentados, que, nas ocasiões em que essa 

espécie de estática se realiza, eu apostaria por nosso cego contra vinte pessoas 

que enxergam[...]” (p. 7). 

 

“[...] Faz pequenos trabalhos no torno e na agulha; nivela a esquadros; monta 

e desmonta máquinas ordinárias; sabe bastante música para executar um 

trecho cujas notas e seus valores se lhe diz. Avalia com muito maior precisão 

do que nós a duração do tempo, pela sucessão das ações e dos pensamentos. 

A beleza da pele, o bom aspecto, a firmeza da carne as vantagens da 

conformação, a doçura do hálito, os encantos da voz e os da pronúncia são 

qualidades das quais faz mais caso nos outros (p. 7). 

 

 

Sobre Saunderson: 

 
 

Ele é autor de uma obra das mais perfeitas em seu gênero. São os Elementos 

de Álgebra onde só se percebe que ele era cego pela singularidade de certas 

demonstrações, as quais um homem que vê talvez não encontrasse. É de sua 

autoria a divisão do cubo em seis pirâmides iguais que têm vértices no centro 

do cubo, e como base cada uma de suas faces. Ela serviu para demonstrar de 

maneira muito simples que toda pirâmide é o terço de um prisma de mesma 

base e de mesma altura (p. 15). 

 

Saunderson professou as matemáticas na Universidade de Cambridge com um 

êxito espantoso. Deu lições de óptica; pronunciou discursos sobre a natureza 

da luz e das cores; explicou a teoria da visão; tratou dos efeitos das lentes, dos 

fenômenos do arco-íris e de várias matérias relativas à vista e a seu órgão (p. 

15). 

 

 

O título do texto, Carta sobre os cegos para uso dos que veem (grifo meu), é deveras 

sugestivo porquanto, revela a intenção do pensador em demonstrar o modo de ser cego, 

destoando das concepções até então vigentes. Também faz referência a outros notáveis homens 

cuja ausência do sentido da visão não os tornou incapazes do exercício de uma autêntica 

existência, citando: “Dídimo de Alexandria, Eusébio, o Asiático e Nicásio de Méchelin”. Após 

pouco mais de três décadas da publicação da obra ora analisada, Diderot, no opúsculo intitulado 

“Adição à Carta Precedente”, avaliando criticamente a própria produção aludiu de modo 

particular à primeira parte de Lettres sur les aveugles. 

 

 
Vou atirar sem ordem, sobre o papel, fenômenos que não me eram conhecidos, 

e que servirão de provas ou refutação a alguns parágrafos de minha “ Carta 

sobre os Cegos”. Há trinta e três ou trinta e quatro anos que a escrevi; reli-a 

sem parcialidade, e não estou muito descontente. Embora a primeira parte me 
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parecesse mais interessante que a segunda, e embora eu sentisse que aquela 

podia ser um pouco mais extensa e esta muito mais curta, deixaria e outra tais 

como as fiz [...] (DIDEROT, 1979, p. 33). 

 

 

Nesse escrito, Denis Diderot reafirma a compreensão expressa na Carta de 1749, 

destacando as potencialidades cognitivas dos sujeitos desprovidos do sentido da visão, citando 

exemplos que vivenciou, ressaltando mais uma vez o desenvolvimento dos sentidos 

remanescentes e as possibilidades de aprender sem ver. Dos oito relatos apresentados por 

Diderot, destacamos cinco que ilustram a concepção do filósofo. 

 

 
I – Um artista que domina a teoria de sua arte, e que não perde para nenhum 

outro na prática, assegurou-me que era pelo tato e não pela vista que julgava 

da redondeza dos pinhões; que os fazia rolar lentamente entre o polegar e o 

índice, e que era pela impressão sucessiva que discernia ligeiras desigualdades 

que escapariam a seu olho. 

II – Falaram-me de um cego que conhecia pelo tato qual era a cor dos tecidos. 

III – Eu poderia citar um que matiza ramalhetes com essa delicadeza de que 

J. J. Rousseau se gabava quando confiava a seus amigos, seriamente ou por 

gracejo, o intento de abrir uma escola onde administraria lições aos floristas 

de Paris. 

IV – A cidade de Amiens viu um aparelhador cego dirigir uma oficina 

numerosa com tanta inteligência como se estivesse no uso de seus olhos. 

VIII – Eu não vos contei, sobre esta jovem cega, tudo o que poderia ter 

observado que frequentando-a mais e interrogando-a com mais talento; mas 

eu vos dou minha palavra de honra que não vos contei nada que não fosse de 

minha experiência. Ela morreu, com vinte e dois anos de idade. Dotada de 

uma memória imensa e de penetração igual a sua memória, que caminho não 

teria percorrido nas ciências, se dias mais longos lhe houvessem sido 

concedidos! A mãe lia-lhe a história, e era uma função igualmente útil e 

agradável para uma e para outra (DIDEROT, 1979, p. 38). 

 

 

 Não tardou para que os escritos de Diderot produzissem eco ainda em sua época. O 

legado do pensador pavimentou o caminho, que culminou na inauguração de um campo 

cognitivo, impulsionando pesquisas, criação de métodos e técnicas para inserção das pessoas 

cegas na cultura escrita. Os escritos do filósofo influenciaram diretamente as intenções e 

trabalhos de Valentin Haüy que elaborou e sistematizou projetos educativos, dando os primeiros 

passos para concretização e difusão desse ideal. 

 As pesquisas no campo da educação especial, ao se referirem à história desta modalidade 

de ensino, sobretudo as obras que tematizam especificamente a deficiência visual, relatam a 

experiência de inúmeros cegos que alcançaram um elevado nível intelectual e inserção social 

antes mesmo dos avanços evidenciados a partir da segunda metade do século XVIII. Entretanto, 

as abordagens convergem no sentido de que Valentin Haüy, Charles Barbier e Louis Braille 
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foram os pilares para que o porvir das pessoas cegas fosse indelevelmente, marcado com as 

amplas possibilidades de acesso à leitura e à escrita, através da utilização social desse legado 

em suas vidas. Pré-requisito fundamental para o estabelecimento de qualquer que seja a relação, 

tendo em vista o projeto civilizatório que a modernidade engendrou. 

 

 

4.1.2 Valentin Haüy e seu método linear de escrita em relevo para cegos 

 

 

 Sob o espectro de invenções e rupturas que conduzem ao advento e consolidação da 

sociedade moderna, verificou-se iniciativas sistematizadas de educar pessoas cegas. O 

filantropo francês, Valentin Haüy funda, em 1784, em Paris, o Instituto Nacional dos Jovens 

Cegos, primeiro educandário especializado no atendimento a invisuais do Ocidente. 

 Alguns acontecimentos influenciaram Valentin Haüy no interesse pela educação de 

cegos, bem como na realização de pesquisas relativas à questão, quais sejam: a leitura da carta 

de Diderot; a obtenção de informações sobre cegos que atingiram notoriedade intelectual e 

profissional; o contato que estabeleceu com Maria Thereza Von Paradis, concertista cega que 

discorreu sobre sua experiência pessoal na aquisição de conhecimentos; o êxito alcançado na 

educação de surdos com o Abade Charles Michel de l’Epée e o fato registrado por J. Gaudet 

(1831), ao reproduzir as palavras de Haüy: 

 

 
 No fim do anno de 1786 ou princípios de 1787, attrahiu há algus annos uma 

multidão de povo a entrada de um dos Café dos passeios públicos, onde a 

melhor gente costuma ir à tarde descançar um pouco das fadigas do dia. Oito a 

dez pobres cegos, trazendo todos óculos, postados diante de uma estante cheia 

de música tocavam uma symphonia desafinada,  que parecia excitar o riso dos 

circunstantes...um sentimento bem differente se apoderou de nossa alma, e 

concebemos logo a possibilidade de realisar com vantagem para esses infelizes 

os meios dos quais elles se serviam apparentemente, e de uma maneira tão 

ridícula. Então, dicemos comnosco mesmo. Não conhece o cego os objectivos 

pela diversidade de suas formas¿Por ventura engana-se elle quanto ao valor de 

uma moeda¿Porque não distinguiria elle um dó de um sol, um a d um f, e 

podesse apalpar estes caracteres (HAÜY apud GAUDET, 1831, p. 9). 

 

 

 Por fim, relata Martins (2006), o encontro do filantropo com François Leseur, cego que 

mendigava nos arredores da Igreja de Saint Germain. Impressionou-se Haüy com a habilidade do jovem; 

Leseur reconheceu pelo tato o alto valor da moeda, que Haüy lhe dera como esmola, e o alertou, 

questionando um possível engano. Sensibilizado com o episódio, Haüy fez dele o primeiro aluno da 

escola que viria a criar. 
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  Associado ao espírito filantrópico, Haüy esteve imbuído de um arguto senso crítico 

sobre os aspectos cognitivos relacionados aos indivíduos invisuais. O êxito alcançado na 

educação de François Leseur, em apenas oito meses de atividade pedagógica, o motivou a 

lançar-se em uma campanha, mobilizando proeminentes figuras pertencentes à nobreza, 

membros da sociedade acadêmica e da Sociedade Filantrópica Francesa, realizando 

demonstrações das habilidades desenvolvidas pelo jovem Leseur. Passo fundamental para as 

suas pretensões, sensibilizando os próceres da época, inclusive autoridades públicas. Eis aí o 

primeiro grande feito de Haüy, esclarecendo à elite parisiense da torpe postura evidenciada no 

relato anteriormente transcrito, atitude ignóbil evidenciada na imponente França pré-

revolucionária, referência das artes, filosofia e ciência. 

 Homem possuidor de ampla cultura, considerável prestígio social, pertencente ao 

círculo cultural da nobreza, intérprete oficial do rei Louis XVI, Haüy, com recursos próprios e 

através da mobilização de setores da sociedade envolvidos com ações filantrópicas, fundou, em 

1784, em Paris, o Instituto Nacional dos Jovens Cegos. O caráter eminentemente educativo do 

projeto concebido por Haüy é salientado por Cerqueira (2009), ao registrar que, além do ensino 

acadêmico, eram ministradas aulas de música e artesanato. 

 A proposta de desenvolvimento cognitivo de Haüy para as pessoas cegas é expressa no 

esforço que empreendeu na elaboração de um método de leitura através da impressão das letras 

em relevo, perceptíveis ao tato. Em 1786, publicou a obra: Essai sur l’éducation des aveugles 

(Ensaio sobre a educação dos cegos), na qual descreveu o processo de confecção dos livros, o 

material utilizado e a leitura realizada pelos alunos. A consolidação do trabalho de Haüy 

culminou com o reconhecimento da Academia das Ciências, que lhe imputou a autoria da 

criação do método mais eficiente para a instrução de cegos até então experimentado, conforme 

consta no parecer da comissão relatora da Academia: 

 
 

Haüy emprega as letras em relevo para que o cego se acostume a reconhecê-las 

pelo tacto, como o menino, que começa a aprender a lêr, reconhece pela vista 

as letras escriptas ou impressas. Estas letras são separadas e móveis como as 

dos impressores; formam-se com ellas linhas sobre uma taboa cheia de 

encaixes, onde se introduz a extremidade da letra; quando o cego conhece-as 

bem, elle mesmo as vai procurar nas casas onde estão dispostas, e arranja-as 

sobre a taboa como um compositor de typografia (GUADET, 1831, p. 15). 

 

 

 Prosseguem os relatores: 
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Haüy sentio a necessidade de procurar um meio para formar livros para uso dos 

cegos, a fim de que podessem ler, por si sós. Imaginou portanto imprimir em 

papel grosso de maneira que as letras podessem conservar um relevo sufficiente 

para que o cego podesse ler pelo tacto. Nós vimos um desses livros em que o 

cego leu as phrases, que se lhe indicavam (GUADET, 1831, p. 16). 

 

 

 A comissão também registrou apresentações públicas de leituras realizadas por François 

Leseur de caracteres cursivos inscritos em papel grosso com a ponta de um canivete. Salientou 

ainda o desempenho de Leseur na instrução de outros cegos, utilizando o mesmo método pelo 

qual aprendera. À época, conforme relatório, em princípio de 1785, a escola de Haüy atendia 

mais de vinte alunos. 

 Acontecimento marcante para o reconhecimento da obra de Haüy ocorreu, em 1786, 

quando os alunos do Instituto foram convidados a Versalhes para uma demonstração diante do 

monarca e toda a família real. Foram realizadas atividades de leitura, cálculos aritméticos, 

interpretação de mapas geográficos, canto, dentre outras, surpreendendo sobremaneira a corte 

de Luis XVI. Os arautos da cultura parisiense, proeminentes membros da nobreza e alto escalão 

do poder, atestaram a possibilidade de aprender sem ver.   

 O sistema de leitura criado por Haüy baseava-se na reprodução das letras convencionais 

em relevo, através de linhas dispostas de modo que o contorno representasse os caracteres do 

alfabeto. Foi denominado linear, aplicado pela primeira vez na alfabetização de François 

Leseur, e posteriormente, adotado com outros cegos, sucintamente descrito por Cerqueira 

(2009): 

 

 
O processo de leitura criado, experimentado e desenvolvido por Valentin 

Haüy consistia na impressão em relevo das letras comuns, valendo-se de tipos 

metálicos especialmente produzidos, de tamanho bem superior ao 

normalmente usado nas tipografias. Em folhas espessas de papel umedecido, 

era possível obterem-se letras capazes de serem reconhecidas pelo tato. A 

leitura era lenta e os livros tinham dimensões exageradas: a página era de cerca 

de 25 cm de largura e 45 cm de altura; o livro pesava 4,5 kg aproximadamente. 

Comprovava-se, contudo, a possibilidade de serem cegos educados e de se 

tornarem cidadãos produtivos. Não havia condições de praticarem a escrita 

individual, pois dependeriam de usar todos os equipamentos de uma tipografia 

(GAUDET, 1831, p. 28). 

 

 

 Da exposição de Gaudet (1831), pode-se considerar exitoso o trabalho de Haüy com o 

progresso obtido por seus alunos nos primeiros anos de atividade do Instituto. Comprometeu-

se, de maneira abnegada, em divulgar sua obra e difundir a convicção que possuía sobre a 

possibilidade dos cegos aprenderem. Ainda sob sua direção, dois anos após a eclosão do 
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processo revolucionário na França, a Assembleia Constituinte nacionalizou o Instituto, 

tornando-o uma escola pública, em 1891.  

O progresso dos alunos de Haüy alcançou tamanha projeção que alguns estudantes 

cegos do Instituto ministravam lições para meninos videntes. Entre 1789 e 1791, Haüy criou, 

no Instituto, sob a regência de professores cegos, classes de aula de história, gramática, 

matemática, leitura, para alunos não cegos. Esse processo resultou numa ação recíproca em que 

os alunos videntes auxiliavam, quando necessário, seus professores cegos, lendo em voz alta 

obras impressas em tinta. Donde pode-se concluir que o trabalho com o ledor foi uma prática 

adotada no Instituto de Haüy, concomitantemente ao método de escrita linear, possibilitando a 

muitos cegos um desenvolvimento intelectual deveras significativo, fato elucidado através do 

relato de Gaudet, quando escreve acerca dos prodígios do jovem Peujon: 

 

 
[...] No ano de 1797, um moço com 15 anos de idade, chamado Peujon, foi 

admitido ao Instituto de Haüy. Seguiu as classes que então havia, isto é, 

recebeu lições de leitura, escrita e cálculo. Dotado, porém de um desejo 

excessivo de estudar, pediu a um menino com vista, que lhe lêsse a gramática 

francesa de Wailly, tratado de história e de geografia. Angebout, segundo 

instituidor lhe mostrava também os mapas e juntos estudaram um pouco de 

latim. Peujon tinha grande talento para matemática; aperfeiçoou-se por meio 

da leitura, na aritmética; estudou pelo mesmo modo a álgebra de Bezout até 

as equações do segundo grau exclusivamente, assim como a geometria de 

Lacroix (1831, p. 60-61). 

 

 

 Através desse e outros exemplos, Haüy presenciou em vida a concretização dos seus 

esforços, pois o talento de Peujon, extrapolou os muros do Instituto em virtude de seu brilhante 

potencial cognitivo, maestria intelectual e capacidade de articulação. Conseguiu adentrar nos 

círculos dos estudiosos de sua época, acessando espaços restritos com a ajuda de um secretário 

que executava leitura em voz alta, de acordo com suas necessidades. Peujon realizou cursos na 

área de matemática, tornando-se professor dessa disciplina, lecionando para pessoas videntes. 

Prestou concurso, sendo aprovado nos quatro Liceus de Paris, conquista que lhe abriu as portas 

para o sucesso e reconhecimento como um estudioso. Em 1805, ganhou o prêmio de 

Matemática no Liceu Charlemagne, além de outros, nos anos seguintes. Em 1810, após muito 

empenho tendo que provar sua capacidade como pessoa cega, o notório conhecimento de 

Peujon permitiu que fosse nomeado professor de Matemática Elementar, em Angers. Foi 

também nomeado membro da Sociedade de Agricultura, Ciências e Artes e da Sociedade 

Industrial do Departamento. 
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 Valetin Haüy é reverenciado como o precursor da sistematização de práticas de ensino 

para indivíduos invisuais na sociedade moderna, pela sensibilidade à causa da educação para 

cegos, espírito investigativo no campo tiflológico e a invenção de métodos e técnicas nessa 

área. 

 

 

4.1.3 Charles Barbier, Louis Braille e a descoberta da escrita pontográfica 

 

 

 Em decorrência das questões pontuadas por Cerqueira (2009), anteriormente transcritas, 

é que o processo de escrita por pontos salientes representou um avanço deveras significativo. 

Esse sistema possibilitou às pessoas com deficiência visual, além de leitura, a expressão escrita, 

o que não era permitido através do método de Haüy. O primeiro passo dado nesse sentido foi 

protagonizado por Charles Marie Barbier de La Serre (1767 – 1841). Oficial do exército de 

Napoleão, Barbier criou um sistema de comunicação noturna para uso exclusivamente militar 

em campo de batalha. O capitão Barbier, não logrando êxito no seu intento, apresentou sua 

invenção ao Instituto Nacional dos Jovens Cegos de Paris, em 1821. Recebido com entusiasmo 

por professores e alunos, foi adotado paralelamente ao método linear. O sistema Barbier, 

embora fosse constituído de pontos salientes, baseava-se na sonografia. Os símbolos 

representavam os 36 fonemas da língua francesa. É justamente neste aspecto que reside as 

limitações da sonografia Barbier, pois 

 

 
A Sonografia Barbier se estruturava numa matriz de 12 pontos salientes, em 

duas colunas de 06 pontos. Segundo determinado critério lógico, foram 

selecionadas 36 combinações de pontos para representar sons fundamentais 

da língua francesa. A Sonografia não se preocupava com a ortografia, com 

pontuações nem com algarismos. Com 12 pontos, um caractere não podia ser 

abrangido de uma só vez com a extremidade de um dedo (CERQUEIRA, 

2009, p. 30). 

 

 

 Nessa mesma direção, escreve Lemos (2000): 

 

 

O sistema tinha a vantagem de permitir a leitura pela identificação mais fácil 

das letras, com sinais em pontos, e ainda a vantagem de permitir a escrita em 

um aparelho especial, inventado pelo próprio Barbier, mas tinha também a 

desvantagem de ser apenas fonético (representação de sílabas), dificultando a 

aprendizagem da grafia das palavras (p. 10). 
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O lugar de referência que Charles Barbier ocupa, como um dos precursores do campo 

tiflológico, deve-se ao caráter inovador de sua proposta, na medida em que rompeu com a 

concepção de representar o formato das letras comuns através de linhas em relevo para a 

instrução de pessoas cegas, além do fato de que seu invento foi o ponto de partida para a criação 

do Código Braille, consolidando a escrita pontográfica. Generosidade do destino ou 

contingência do acaso, o Braille é um legado concebido por uma pessoa cega.  

Belarmino (2004) ressalta o caráter revolucionário do surgimento da escrita 

pontográfica, por ampliar as possibilidades de inserção das pessoas cegas no mundo da cultura 

escrita, representando um salto de qualidade na relação desses indivíduos com o conhecimento. 

Considera que a escrita pontográfica demonstrou-se mais eficiente, suprindo as limitações e 

fragilidades dos métodos que vinham sendo adotados para ensinar os cegos a ler e escrever. A 

revolução, conforme a autora, consolidou-se com a criação do Código Braille, invenção que 

não pode ser compreendida como um fato isolado do contexto sociocultural, sem levar em conta 

o fluxo histórico que propiciou seu surgimento. Escreve: 

 
 

[...] no entanto, para que possamos entender o alcance de tal revolução, será 

indispensável que compreendamos o código braille, não como um invento 

divorciado da cultura, fechado em si mesmo e apto a responder às 

necessidades específicas de uma comunidade, mas antes como mecanismo 

semiótico da cultura. Tal compreensão, exige que restabeleçamos os laços 

inextrincáveis entre essa forma de escrita e as outras formas de registro, 

memória e transporte da informação que a cultura humana pôs, ao longo da 

sua história, à disposição das coletividades (BELARMINO, 2004, p. 26-27). 

 

 

 Louis Braille ainda era um adolescente, quando, em 1825, apresentou à Sociedade 

Francesa a primeira versão da proposta que havia criado, possibilitando às pessoas cegas o 

acesso à leitura e à escrita. Um jovem gênio de apenas 15 anos de idade dera o primeiro grande 

passo para a inserção plena dos indivíduos invisuais na cultura alfabética. O Código Braille, 

assim denominado em homenagem ao seu criador, constituiu-se no avanço tecnológico mais 

importante da modernidade para o processo educacional das pessoas desprovidas do sentido da 

visão. Só foi reconhecido oficialmente na França, em 1854, embora, desde 1829, fosse utilizado 

pelos alunos da escola de Haüy. 
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4.2 JOSÉ ÁLVARES DE AZEVEDO E A INTRODUÇÃO DO CÓDIGO BRAILLE NO 

BRASIL. 

 

 

 No esteio do sucesso da obra concebida por Haüy, inúmeras escolas especializadas no 

ensino de cegos foram criadas, tanto na Europa, quanto em outras partes do mundo. O 

filantropo, a convite do Czar russo, colaborou na fundação de uma instituição, em 1806, em 

São Petersburgo. Posteriormente, colocou seus conhecimentos à disposição dos alemães, 

fundando outro educandário na cidade de Berlim. Sobre a expansão do legado de Haüy, que se 

deu com a proliferação de diversas escolas, Cerqueira (2009) relaciona a criação de outras 

organizações congêneres ao Instituto de Paris: Liverpool (1791), Edimburgo (1792), Londres 

(1799), Viena (1804), Berlim (1806), Praga (1807), Amsterdã e Estocolmo (1808), Dresdren e 

São Petersburgo(1809), Zurich (1810), Copenhague (1811), Nápoles (1818), Barcelona (1820), 

Boston (1829), Bruxelas (1834), Milão (1840), Lausanne (1843), Rio de Janeiro (1854). 

 Motivada por ideias liberais oriundas de movimentos ocorridos na Europa, ainda que de 

maneira incipiente, a preocupação com a educação de crianças com deficiência no Brasil já se 

fez presente no seio de importantes movimentos de contestação do regime colonial: - a 

Inconfidência Mineira (1789); a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana 

(1817). Essas ideias tiveram maior vulto após o processo de Independência (Januzzi, 2006). 

Durante o período colonial, as autoridades públicas silenciaram no tocante à instrução dessa 

parcela da população, o que refletia o caráter elitista da educação brasileira já nos seus 

primórdios, processo que terá continuidade no governo Imperial, quando as massas também 

estiveram distanciadas dos bancos escolares, enquanto os filhos das famílias abastadas iam 

estudar na Europa. 

 Na obra História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1858,  seu 

autor, Cláudio Luiz da Costa, registra que, por volta dos anos trinta do século XIX, filantropos 

brasileiros conhecedores dos avanços alcançados em países europeus no ensino de cegos e 

surdos, propugnavam pelo desenvolvimento de experiências similares, no Brasil. Destaca a 

ação do deputado do Estado da Bahia, Cornélio Ferreira França, que apresentou na Assembleia 

Geral Legislativa uma proposta que o poder público assegurasse professores de primeiras letras 

para cegos e surdos, tanto na capital do Império como nas províncias, projeto que não despertou 

a atenção do parlamento, sendo arquivado, sequer discutido. 

 Decorridos trinta e dois anos da Proclamação da Independência, surge a primeira 

iniciativa concreta do Poder Público, concernente à educação de deficientes visuais no Brasil, 

sendo criado na capital do Império o 1º educandário para este fim na América Latina, o Imperial 
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Instituto dos Meninos Cegos, por meio do Decreto 1.428 de 12 de setembro de 1854. Inspirado 

no congênere francês fundado por Valentin Haüy, a criação do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos por D. Pedro II, na cidade do Rio do Janeiro, está diretamente associada aos esforços 

envidados pelo cego brasileiro, José Álvares de Azevedo (BUENO, 1993; MAZZOTTA, 2005; 

JANNUZZI, 2006). Cego de nascimento, Azevedo, entre 10 e 17 anos, estudou no Instituto dos 

Jovens Cegos de Paris, onde, provavelmente, segundo Cerqueira (2009), conheceu Louis 

Braille e, possivelmente, fora seu aluno. 

 Descreve Lemos (2000) que, ao retornar ao Brasil, José Álvares de Azevedo empenha-

se em difundir os conhecimentos obtidos em Paris. Utilizando seu prestígio como professor de 

História, escritor e tradutor, promovia reuniões procurando sensibilizar, sobretudo, figuras 

importantes da Corte Imperial sobre as possibilidades e potencialidades cognitivas das pessoas 

cegas. Traduziu para o Português a obra “O Instituto dos Jovens Cegos de Paris, sua História e 

seu Método de Ensino” de Gaudet, em 1851. Também dedicou-se ao ensino do código Braille, 

alfabetizando Adélia Sigaud, filha de Francisco Xavier Sigaud, médico do Imperador D. Pedro 

II, fato decisivo para que José Álvares de Azevedo tivesse suas aspirações concretizadas. 

 De acordo com Mazzotta (2006), José Álvares de Azevedo, através do Dr. Sigaud, 

estabelece relações com o Ministro do Império, Luís Pedreira do Couto Ferraz. Por intermédio 

de Couto Ferraz, Azevedo demonstra a D. Pedro II as habilidades que possuía com o 

aprendizado adquirido na França, sensibilizando o imperador a ordenar que fossem tomadas 

providências para a criação de uma escola de cegos nos mesmos moldes da que fora concebida 

por Haüy, como medidas relacionadas à burocracia junto à Câmara Legislativa, previsões 

orçamentárias, escolha do local para o funcionamento da Instituição, aquisição de materiais 

específicos junto ao Instituo de Paris, dentre outras ações, conforme observa Lemos (2000): 

 

 
Dentre as providências administrativas normais junto ao Poder Legislativo, o 

Governo do Império mandou adquirir, na França, os primeiros equipamentos 

e materiais especializados, livros em braille, máquina de escrever (atuais 

regletes), punções, máquinas especiais para montagem de uma oficina, além 

de autorizar a procura de um local para a instalação da escola (p. 13-14). 

 

 

A inauguração da primeira escola para cegos do Brasil e da América Latina ocorreu sem 

a presença de José Álvares de Azevedo, que falecera exatos seis meses antes, em 17 de março 

de 1854. Na solenidade, em 17 de setembro daquele ano, se fizeram presentes o Imperador e a 

Imperatriz, o primeiro Diretor do Instituto, Dr. Francisco Xavier Sigaud, Ministros do Império 

e outros representantes da corte. Com esse acontecimento, a educação de cegos é instituída no 
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Brasil no âmbito do Governo Central, iniciativa que inspirou a criação de outras entidades 

similares, a partir da primeira metade do século XX, porém de caráter particular filantrópico. 

 

 

4.2.1 Fundamentos educacionais e a leitura no Imperial Instituto dos Meninos Cegos 

 

 

Em anexo ao decreto que criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, segundo 

Hildebrand (2004), foi disposto o regulamento provisório para o seu funcionamento. A partir 

do resumo elaborado por Hildebrand dos principais dispositivos do primeiro regulamento, 

depreende-se que, tendo em vista o ordenamento legal, o Instituto possuía como fim precípuo 

a formação educacional e profissional dos seus alunos, como se pode constatar no capítulo I, 

que trata das finalidades e organização da Instituição, destacado pelo autor: Artigo 1º - O 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos tem por fim ministrar-lhes: a instrução primária, a 

educação moral e religiosa, o ensino de música e de alguns ramos de instrução secundária e o 

de ofícios fabris (HILDEBRAND, 2004, p. 21). 

 Com duração de oito anos, o curso oferecido pelo Instituto orientava-se por um currículo 

com as seguintes disciplinas: leitura, escrita, cálculo, frações decimais, música, arte mecânica, 

gramática, língua francesa, aritmética, geometria e ofícios mecânicos (HILDEBRAND, 2004). 

O art.3º prevê um corpo de funcionários constituído por: diretor, professores de primeiras letras, 

música e arte mecânica, médicos, capelão, inspetores de alunos, além de serventes, conforme a 

necessidade (HILDEBRAND, 2004).  

Quanto aos critérios de admissão, o regimento determinava a gratuidade para os alunos 

reconhecidamente pobres, sendo cobrada pensão anual daqueles que, em virtude das condições 

econômicas de suas famílias, podiam pagar pela educação recebida. O número de vagas 

oferecidas aos estudantes pobres, correspondia a 1/3 (um terço) do total de alunos matriculados 

previstos no regimento. Era vedada a admissão de menores de 6 anos, maiores de 14 anos e dos 

escravos. O ingresso tinha como pré-requisito a comprovação da cegueira total, mediante 

atestado médico. O material pedagógico era de responsabilidade do Instituto. No regulamento 

posterior, também de 1854, conforme síntese de Hildebrand (2004), destaca-se a admissão de 

meninas cegas, ficando determinada a separação destas dos rapazes. 

 Do disposto nesses dois regimentos, evidencia-se o caráter elitista da primeira escola 

para cegos do Brasil. A matrícula mediante cegueira total excluía o pretendente com baixa 

visão. Para ser admitido, fazia-se necessário a anuência do Ministro e Secretário de Estado dos 

Negócios do Império, o que nos induz a concluir a concessão de privilégio através da prioridade 
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com que, decerto, eram tratados os cegos oriundos de famílias endinheiradas. O maior número 

de vagas destinava-se aos alunos que podiam contribuir anualmente. 

 José Álvares de Azevedo, ausência que se fez presença, ainda após sua morte, continuou 

inspirando ações concernentes à inserção do cego brasileiro na educação e na aquisição da 

cultura escrita. O trabalho por ele desenvolvido foi preponderante para a decisão do governo 

imperial na adoção do Código Braille como método de ensino para leitura e escrita no instituto 

recém-criado. Ato oficializado em 1854, no 1º Regimento da escola, através do art.33 que 

determinava: “Seguir-se-á no Instituto, até nova ordem do governo, o método de pontos 

salientes de Louis Braille, adotado pelo Instituto de Paris.” 

 As atividades pedagógicas do Instituto foram iniciadas, com materiais que pertenceram 

a José Álvares de Azevedo, trazidos de Paris, doados por seu pai, Manoel Álvares de Azevedo, 

que entregou aos cuidados da direção do estabelecimento apetrechos para a escrita, 

equipamentos de cálculos e livros impressos em Braille. No início das atividades do Imperial 

Instituto, de acordo com Cerqueira (2009), atendendo à solicitação do governo brasileiro, o 

Instituto de Paris editou, pela primeira vez, em Braille, um livro em língua estrangeira, 

intitulado Método de Leitura em Português, projeto financiado com recursos próprios do 

Imperador D. Pedro II.         

 Após quatro anos de funcionamento do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, já na 

direção de Cláudio Luiz da Costa, realizou-se, no dia 10 de novembro de 1858, na presença do 

Imperador D Pedro II, exames públicos dos alunos do Instituto, visando avaliar os seus 

conhecimentos, considerando a prática pedagógica e o currículo adotados. Evento registrado no 

documento intitulado “Exposição do Estado do Imperial Instituto dos Meninos Cegos” 

(COSTA, 1858). Os estudantes foram submetidos a testes das diversas disciplinas: Geografia, 

Física, Aritmética, Música, Língua Francesa etc. Do constante no documento, depreende-se a 

opção do Instituto pelo ensino, através do código Braille, entretanto, observa-se também a 

prática do método linear criado por Haüy: 

 

 
S.M., para apreciar a facilidade que encontrão os cegos na leitura pelo 

methodo de Braille, comparado com os outros methodos, quis ver este mesmo 

alumno ler em livro impresso com typos ordinários em relevo; abrindo o livro 

no acaso, o alumno satisfez a esta prova, mas com alguma lentidão, por ser-

lhe preciso ir reconhecendo com o tacto as differentes curvas dos caracteres, 

porque só assim lhes poderia dar o valor próprio (COSTA, 1858, p. 5-6). 
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 Na segunda parte do texto, intitulada “Relatório”, a adoção do código Braille na 

educação dos alunos fica ainda mais evidente no decorrer do exposto pelo diretor. Destacamos 

03 fragmentos nos quais Costa (1858) explicita essa tendência: 

 

 
Com isto se desvanecerá sem duvida a opinião dos que não acreditão que se 

consiga ler e escrever em pontos salientes tão rápida e perfeitamente com o 

tacto como com a vista[...]. Outros também presumem que o ensino da musica 

pelas figuras geralmente conhecidas, impressas em relevo, deveria ser 

preferível para os cegos. É ainda outro engano, porquanto, além de que os 

cegos não poderião escrever taes figuras como o fazem em pontos, são muitas 

as difficuldades que tem o tacto a vencer, para chegar à justa apreciação dos 

caracteres ordinários, e ao contrario, pela saliência dos pontos, corre a polpa 

dos dedos sem inflexões que retardem o conhecimento das notas, letras, 

accentuação e algarismos, na simples e rápida impressão que recebe [...]. Esta 

matéria careceria de outros desenvolvimentos, mas para isso ver-me-hia 

obrigado a entrar na analyse de muitos outros e diversos systemas 

calligraphicos e typographicos inventados para uso dos cegos, que todos têm 

naufragado, cedendo a primazia ao de Braille, que seguimos (COSTA, 1858, 

p. 16). 

 

 

 Relata também Costa os empecilhos concernentes à aquisição dos materiais adequados 

tanto para escrita e leitura em Braille, quanto na realização de outras atividades que requeriam 

instrumentos devidamente adaptados que, em sua grande parte, havia necessidade de 

importação da Europa, muitos adquiridos no Instituto de Paris. Refere-se ao esforço 

empreendido na compra dos recursos necessários para melhoria do acesso à leitura, à escrita e 

aos conhecimentos de geografia e geometria, além do aprendizado da escrita cursiva. 

 

 

Espero também da Europa outros importantes objectos para o ensino, taes são 

um novo prelo com todos os seus accessorios e a quantidade de typos precisa, 

tudo o que é mister para o ensino da geometria, duas pequenas machinas das 

inventadas por Mr. Bruno para os cegos escreverem a lápis, um globo terrestre 

de 2 metros de circuferencia, que mandei comprar em Berlim, compêndios de 

geographia e de historia, e varias outras obras em francez impressas em 

pontos; uma porção nova de grades para escrever e para operações 

arithmeticas, e um catalogo de todas as obras francezas impressas pelo 

systema de Braille, para que  melhor se possa escolher os livros que convenhão 

(COSTA, 1858, p. 25). 

 

 

 O elevado nível da proposta pedagógica do Instituto, até o quarto ano de estudos, e o 

grau de exigência no processo avaliativo dos alunos, submetidos a testes orais, sobre conteúdos 

variados no campo da gramática portuguesa e francesa, história sagrada, geografia, dentre 

outras matérias, nos permite inferir que a leitura em voz alta era um recurso didático 
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amplamente utilizado no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Ademais, Cláudio 

Luiz da Costa, na descrição das atividades, deixa claro que ele mesmo, de maneira prazerosa, 

atuava como ledor, ao mesmo tempo em que explicava as dúvidas apresentadas pelos alunos. 

Acrescente-se a esta constatação, o fato de que não havia a produção, em larga escala, de livros 

em Braille no Brasil. Salienta Cerqueira (2009) os esforços no sentido da constituição de um 

acervo de obras nesse código pelo Instituto. 

 

 

As demandas da escola exigiam livros em Braille. Inicialmente, tentou-se a 

importação de obras já produzidas e impressas no Instituto de Paris. 

Dificuldades na tradução, retardo de chegada do material e outros 

inconvenientes desaconselhavam a continuidade dessa política. Por iniciativa 

do diretor do Instituto, Dr. Cláudio Luiz da Costa (1798-1869), foram 

treinados cinco aprendizes cegos numa oficina tipográfica e contratado um 

mestre em composição e impressão. Assim, foi instalada em 14 de agosto de 

1857, a oficina tipográfica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos com tipos 

Braille importados da França, aos que se acresciam os 500 tipos metálicos já 

doados pelo aluno e repetidor Carlos Henrique Soares. Observa-se que o 

processo tipográfico podia ser aplicado em apenas uma face do papel. Anos 

depois, foi também criada uma oficina de encadernação com aproveitamento 

de estudantes cegos (CERQUEIRA, 2009, p. 40). 

 

 

 O acervo do Instituto foi sendo pouco a pouco constituído na oficina tipográfica da 

escola, com importações de obras da França e, no final do século XIX, por meio da cópia de 

livros por estudantes bem treinados, seja com o auxílio de um ledor que ditava obras em tinta 

para que o copista transcrevesse para o Braille, seja através da própria habilidade do copista, 

que lia o texto em braille com uma das mãos e o reproduzia com a outra. A utilização das 

máquinas de datilografia Braille, a partir do início do século XX, proporcionou maior 

velocidade na produção de livros. 

 

 

4.3 O CEGO, A LEITURA E COGNIÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

Tendo em vista o modelo societal engendrado pelo paradigma da modernidade nas 

sociedades contemporâneas, a aprendizagem da leitura e escrita, o domínio dos seus usos nos 

diversos âmbitos sociais, o desenvolvimento de competência crítico-reflexiva para 

compreender e interpretar o que se lê, são habilidades imprescindíveis para que o indivíduo 

conduza sua existência. Entretanto, a apropriação desses saberes não significa necessariamente 

uma credencial que permita aceder a uma vida digna, concernente às condições adequadas para 

o bem-estar enquanto pessoa humana. 
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Independentemente de qual seja o suporte, é sobre o ditame da leitura e da escrita que 

as relações são tecidas, o que requer do indivíduo uma inserção nesse universo sob pena de 

restringir suas possibilidades, obstaculizar projetos e se frustrar em seus sonhos. Daí o porquê 

das famílias bem aquinhoadas, para manterem o status quo e lugar de dominação, dedicarem 

aos seus herdeiros a melhor educação possível, enviando-os para os ditos centros de excelência. 

Enquanto a pequena classe média, crítica ferrenha da educação burguesa, não mede esforços 

para que seus filhos, desde a mais tenra idade, frequentem escolas particulares, consideradas de 

qualidade, além de oportunizá-los à realização de cursos preparatórios, tornando-os aptos para 

os vestibulares e concursos públicos. Mas, e os pobres, as massas, o contingente situado na base 

da pirâmide? A essas pessoas “restam” a indiferença dos ricos e o discurso grandiloquente de 

alguns ditos de esquerda, que advogam, tão somente defendem, uma escola pública, gratuita e 

de qualidade. Escola que clama por mudança, todavia só recebe migalhas. Escola que sequer 

consegue desenvolver nos alunos as habilidades de ler, escrever e compreender criticamente o 

mundo ao término do ensino médio. Contudo, não se pode negar a importância dessa escola na 

difusão não só da leitura e da escrita, como também na aquisição de competências que permitam 

ao indivíduo, a partir de uma inserção livre e consciente no mundo, atingir, assim desejando, os 

mais elevados níveis de conhecimento no campo do saber ao qual se dedique ao longo do 

percurso educacional. 

Ao fazer referência à importância da escola, destacam-se as instituições públicas, por 

serem elas responsáveis pela educação da expressiva maioria da população em países como o 

Brasil, possibilitando a muitas pessoas oriundas de grupos marginalizados, desprovidos de 

poder econômico, lograrem êxito nos estudos, vida acadêmica, adquirindo uma sólida base 

intelectual, constituindo-se como pensadores e pesquisadores reconhecidos, a exemplo dos 

interlocutores com quem dialoguei no caminho percorrido nesta tese. Mulheres e homens cegos, 

em sua grande parte oriundos de escola pública, os quais, a despeito das vicissitudes decorrentes 

do sistema educacional e daquelas peculiares à condição de não ver, relativas à forma com que 

cada sujeito lida com a cegueira, fizeram e fazem escolhas, engendram estratégias, 

comprometendo-se com um modo de ser e estar no mundo, atuando e interagindo, lendo, 

escrevendo, pesquisando e produzindo conhecimento. Mundo no qual o relacionar-se, 

prioritariamente, dá-se a partir da hegemonia do sentido da visão. 

No Brasil, o crescimento exponencial de instituições especializadas, durante a segunda 

metade do século XX, a difusão do código Braille, o trabalho do ledor, com o consequente 

surgimento do livro falado e a emergente consolidação da cultura digital, com o uso do 

computador pessoal, são fatores que, isolados ou associados, favoreceram o desenvolvimento 
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cognitivo e intelectual das pessoas com deficiência visual, lhes possibilitando o acesso à leitura 

e à escrita na sociedade contemporânea. Concluímos este capítulo, abordando, em linhas gerais, 

cada um desses aspectos enquanto elementos constituidores da cultura humana, produzidos no 

fluxo de contextos históricos e apropriados por mulheres e homens cegos na busca de inserção 

no mundo da leitura e da escrita, impulsionando muitos a uma caminhada intelectual como 

acadêmicos pesquisadores. Conforme já foi dito, a abordagem não se dará 

pormenorizadamente. É apresentada uma descrição sumária, porém suficiente, considerando os 

propósitos dessa investigação. 

 

 

4.3.1 As instituições especializadas como lugar de memória, lócus de cognição, pesquisa e 

patrimônio educativo. 

 

 

 Ao dedicar um breve tópico para abordar acerca do contributo, protagonismo e papel 

preponderante das Instituições Especializadas nos campos educacional e cognitivo de crianças, 

adolescentes e adultos cegos, pretende-se demonstrar que o trabalho dessas organizações foi e 

continua sendo fundamental, principalmente aquelas de caráter particular filantrópico que, ao 

longo de décadas, realizam ações que possibilitam o desenvolvimento cognitivo desses sujeitos 

em diversas áreas, notadamente, no tocante ao acesso à leitura e à escrita e, por conseguinte, o 

ingresso nos espaços acadêmicos, escolas e universidades. A clareza dessa compreensão se nos 

apresenta constantemente no decurso de um caminhar perscrutativo, dialogando com mulheres 

e homens cegos intelectuais (escritores, pesquisadores, professores) que, direta ou 

indiretamente, em seus processos formativos usufruíram de serviços oferecidos por Instituições 

Especializadas. 

No documento intitulado O Instituto Benjamin Constant (Educação dos Cegos): Breve 

notícia, de 1896, seu autor, Brasil Silvado, registra que, de 1854 até 1895, o IBC matriculou 

184 alunos. Uma quantidade pífia considerando a população de cegos no país que necessitavam 

de atendimento, inclusive o contingente que vivia no Rio de Janeiro próximo ao Instituto,  

alijado de qualquer assistência. Reconhece Silvado a insuficiência do trabalho desenvolvido no 

IBC para alcançar seus objetivos: “A produtividade de uma instituição só pode ser averiguada 

pelos seus resultados práticos e estes não os tem apresentado o Instituto em quantidade 

suficiente e relativa ao tempo de sua existência” (SIVALDO, 1896, p. 11). 

Desde a Fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, denominado após a 

Proclamação da República Instituto Benjamin Constant IBC, a assistência educacional aos 

brasileiros com deficiência visual, durante pouco mais de um século, esteve circunscrita às 
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escolas especiais congêneres. O paradigma de instituições totais de educar esses sujeitos, 

assumido pelo governo imperial na 2ª metade do século XIX, foi difundido a partir das 

primeiras décadas do século XX, através de iniciativas particulares filantrópicas. Segundo 

Mazzotta (2006), ações do governo Federal depois da criação do IBC só serão evidenciadas no 

final dos anos 1950, época em que já se observava uma rede estruturada no país, constituída 

por instituições especializadas, voltada para a educação de cegos. A influência do IBC foi 

preponderante na configuração desse cenário, pois os resultados do trabalho que realizava se 

faziam notar através de ex-alunos, que se destacavam nas atividades profissionais 

desenvolvidas e nos espaços sociais que frequentavam. Muitos desses, influenciando ou até 

mesmo liderando a criação de outras instituições.  

Após a Proclamação da República, a educação de pessoas com deficiência visual no 

Brasil desenvolveu-se lentamente, acompanhando as tendências da educação em geral oferecida 

às camadas populares, limitando-se o Poder Público, tanto no nível federal, quanto no estadual, 

a contribuir com limitadas subvenções para as organizações que concretamente, se dedicavam 

à assistência educacional dessa parcela da população. Bueno (1993) destaca a criação de três 

instituições que, no início do século XX, impulsionaram outras iniciativas para o atendimento 

de educandos cegos e com baixa visão: - a União dos Cegos do Brasil, no Rio de Janeiro, em 

1924 e, em 1929, o Instituto Padre Chico e Sodalício da Sacra Família, ambos em São Paulo. 

Nas duas décadas subsequentes, com a expansão da Educação Especial e o incipiente apoio do 

Poder Público, ampliou-se o atendimento educacional às pessoas cegas e com visão reduzida, 

sendo as instituições especializadas de caráter particular filantrópico ainda se constituindo lócus 

desse desenvolvimento. Bueno, sobre esse processo, escreve: 

 

  
Na área da deficiência visual foram criados os Institutos de Cegos do Recife 

(1935), da Bahia (1936), São Rafael (Taubaté/ SP), 1940), Santa Luzia (Porto 

Alegre/RS, 1941), do Ceará (Fortaleza, 1943), da Paraíba (João Pessoa, 1944) 

do Paraná (Curitiba, 1944) do Brasil Central (Uberaba/MG, e de Lins/SP, 

1948). Além desses Institutos, surgiram a Associação Pró-Biblioteca e 

Alfabetização dos Cegos (São Paulo, 1942) e União Auxiliadora dos Cegos 

do Brasil (R. de Janeiro 1943) (BUENO, 1993, p. 90). 

 

 

Cumpre destacar a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, criada em 1946, 

denominada atualmente Fundação Dorina Nowill para Cegos. Com ações de abrangência 

nacional, essa instituição passou a atuar nos campos da reabilitação, produção e distribuição de 

livros em Braille e formação de professores. 
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As ações particulares filantrópicas direcionadas à educação de cegos observadas no 

Brasil na 1ª metade do século XX, com a criação de diversas instituições especializadas, 

decorreram de inquietações similares à expressa por Silvado (1896), anteriormente transcrita. 

A ausência do Poder Público nos estados e municípios e a restrita ação do governo Federal, 

através do trabalho do Instituto Benjamin Constant, chamaram a atenção de cidadãos imbuídos 

de sentimentos filantrópicos, preocupados com a situação dos cegos e convictos da 

potencialidade e possibilidade desses sujeitos, a exemplo do legado do professor Alberto de 

Assis para a sociedade baiana no campo tiflológico, que resultou na fundação do ICB, em 1936. 

Quanto aos motivos que conduziram Alberto de Assis a empreender tal projeto, além do 

sentimento humanitário, pode-se observar uma compreensão ampla ao perceber o indivíduo 

cego como pessoa humana e pertencente à sociedade como sujeito de direito, como ele mesmo 

expôs no início de sua obra, nas primeiras notas explicativas, (Assis,1935), nas quais apresenta 

os caminhos percorridos para concepção e fundação do ICB. Escreve: 

 

 
A pedagogia dos cegos, bem assim a organização do seu trabalho profissional, 

sua condição social e capacidade jurídica, a cegueira e sua profilaxia, tudo 

visa confortar, amparar e proteger esses indivíduos que, originária ou 

adquiridamente, no decorrer da vida, tiveram a desdita de não ver.Apreciando 

e registrando o trabalho existente, através dos tempos e em vários países, das 

organizações sociais dos cegos documentaremos o quanto pode o mesmo 

elemento produzir, evitando, assim, ser um peso morto na família e para a 

nacionalidade (ASSIS, 1935, p. 1). 

  

 

Preservar e difundir a memória da Educação Especial no Brasil requer, como ponto de 

partida, o reconhecimento da importância das Instituições Especializadas, isto é, o legado como 

patrimônio educativo dessas organizações constituindo-se como primeiro lócus de ensino 

sistemático para alunos cegos e espaço de produção de conhecimento, ainda hoje exercendo o 

papel fundamental no processo de escolarização desses educandos. Nesse sentido, deve-se 

atentar para dois aspectos. Em primeiro lugar,  diz respeito à materialidade da cultura 

constituída por estas escolas, direcionando o questionamento de modo especifico para o acervo 

documental: atas de reuniões dos conselhos, fichas de matrículas, registros administrativos, 

livros adquiridos pela biblioteca, materiais didáticos utilizados pelos professores, relatório de 

atividades, além de objetos, incluindo o mobiliário e outros de natureza pedagógica, ou não, 

constituídos pelas práticas dos sujeitos no cotidiano da instituição. Processo que demanda 

inicialmente o esforço por parte dos gestores desses estabelecimentos, no que tange à 

conservação de todos os vestígios escritos e iconográficos associados à memória da escola. 
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Uma tarefa que exige adentrar nos porões, abrir caixas, escarafunchar prateleiras de depósitos, 

locais onde, geralmente, são relegados vestígios da memória educacional no Brasil. Em 

segundo lugar, refere-se às relações tecidas por professores, alunos, pais e funcionários, 

construtores da história, que além de testemunharem fatos, os relatam e os interpretam, 

considerando o contexto que vivenciaram. No caso especifico da preservação da memória da 

Educação Especial, é relevante a contribuição da história oral como enfoque metodológico e 

técnica de pesquisa, tendo em vista a perspectiva epistemológica que assume como 

possibilidade interpretativa diferentemente das versões apresentadas pela historiografia 

tradicional, fundamentada na documentação escrita, pouco valorizando as experiências dos 

sujeitos, sobretudo aquelas vivenciadas pelos grupos minoritários, como, por exemplo, as 

pessoas com deficiência visual, as quais, ao longo da história, têm suas vozes silenciadas, suas 

existências desconhecidas e suas trajetórias omitidas, inclusive a educacional, que sequer figura 

nas abordagens dos autores clássicos especialistas em História da Educação. 

É evidente o papel protagonista das instituições especializadas, na estruturação da 

educação de deficientes visuais no Brasil, influenciando a vida de milhares de brasileiras e 

brasileiros cegos, mulheres e homens que conseguiram galgar sucesso. Protagonismo que se 

fez notar não apenas no campo do ensino, mas também na produção de conhecimento e através 

da sensibilização do poder público, com vistas à conquista de direitos para as cidadãs e cidadãos 

com deficiência visual. Protagonismo demonstrado com a expressiva participação de 

professoras e professores no 1º e 2º Congressos Brasileiros de Educação de Deficientes Visuais, 

ocorridos em 1964 e 1968, respectivamente. Educadoras e educadores ligados às instituições 

especializadas, imbuídos da partilha de experiências, divulgação de pesquisas e dos avanços 

das práticas pedagógicas no campo tiflológico. 

Dos textos resultantes das apresentações e debates das sessões plenárias e grupos de 

trabalho constantes nos anais dos conclaves, depreende-se uma consistente atuação das 

instituições especializadas na educação de crianças, adolescentes e adultos cegos em todo 

território nacional. Observa-se, além de reflexões de cunho histórico, sociológico e psicológico, 

abordagens acerca das experiências em curso no país concernentes à alfabetização pelo Código 

Braille, iniciativas para integração de deficientes visuais em escolas regulares, dentre outros 

aspectos. É pertinente ressaltar a estreita relação de tais discussões com os debates e estudos do 

atual contexto.  

Organizados no âmbito da Campanha Nacional de Educação de Cegos (CNEC) tanto 

no primeiro, quanto no segundo congressos brasileiros de educação de deficientes visuais, 

houve a participação de representantes de secretarias de educação de diversos estados da 
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federação, sendo a maioria dos inscritos professores e professoras, funcionários públicos, ou 

não, vinculados a instituições especializadas.  

Não fosse o trabalho das instituições especializadas, não haveria cegos hodiernamente 

destacando-se, acessando os espaços educacionais, principalmente o ambiente acadêmico, 

constituindo-se como intelectuais e pesquisadores de notório respeito. Direta ou indiretamente, 

as instituições especializadas exerceram e exercem influência na elaboração de políticas 

públicas, formação de educadores e difusão de saberes que, de um modo ou de outro, impactam 

na vida dos indivíduos, no decurso da formação educacional, independentemente do lugar no 

qual estejam situados. 

 

 

4.3.2 A difusão do código Braille 

 

 

A invenção do código Braille, sobre o qual já dissemos algo, representou um gigantesco 

passo no processo de letramento e progressão educacional e intelectual de quem não dispõe do 

sentido da visão. A reflexão de Belarmino mostra-se, sobremaneira, coerente com as profundas 

mudanças na vida das pessoas cegas, decorrentes do surgimento dessa tecnologia. 

 
 

Se a história dos primórdios da modernidade ou mesmo de períodos anteriores 

podia apontar o número daqueles indivíduos cegos que podiam penetrar o 

círculo do conhecimento e da pesquisa científica, é certo que no período 

posterior ao advento da escrita Braille, particularmente a partir do século XX, 

o número de cientistas cegos cresceu significativamente no mundo 

(BELARMINO, 2004, p. 94). 

 

 

 Não é recente no Brasil a ideia de preservar, difundir e incentivar a aprendizagem do 

código Braille como via fundamental para inserção de pessoas cegas na cultura escrita; há 

muito, é um debate propugnado pelas instituições especializadas, inquietação presente 

abordadas nos estudos realizados por professoras e professores de todo o país, participantes nos 

já mencionados primeiro e segundo congressos brasileiros de educação de deficientes visuais.  

Em ambos, o código Braille figurou como um dos temas centrais. 

 No primeiro conclave por ocasião da quarta sessão plenária, Luiz Geraldo de Matos, 

professor do Instituto S. Rafael – Belo Horizonte, explanou sobre problemas técnico-formais e 

suas implicações na educação dos deficientes visuais. Matos (1966) dedicou a maior parte da 

sua fala para expor acerca da importância do código Braille no desenvolvimento cognitivo e na 

apropriação da cultura escrita pelos indivíduos cegos. Fez uma reflexão que julgo pertinente 
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reproduzir, em virtude de sua profunda correlação com os atuais debates acerca da 

acessibilidade à leitura, a exemplo da utilização do código Braille versus os novos recursos de 

tecnologia assistiva: 

 

 

Tem- se procurado, na presente impossibilidade de se transcrever obras de 

maior fôlego para o sistema Braille, lançar mão de recursos como os 

gravadores e leitores de que se obtêm bons resultados, sob o aspecto de 

complementação. O contato direto com o livro, porém, nos proporciona maior 

segurança, trabalho mais apurado, mais profunda observação a cada página 

lida, maior independência no desenvolvimento da leitura, no que concerne à 

nossa tão variada capacidade individual de apreensão, enfim, nos proporciona 

perfeita consciência do que lemos. O intelectual, de modo particular na sua 

penosa senda, nunca se pode conformar em prescindir do aconchego pessoal 

e íntimo ao seu instrumento de trabalho, que é o livro, assim como o bom 

carapina não pode dispensar o compasso, o martelo ou a plaina (MATOS, 

1966, p. 114). 

 

 

No segundo congresso, o quarto grupo de trabalho tematizou especificamente sobre o 

código Braille, notadamente os aspectos relativos à alfabetização de crianças cegas. As 

abordagens, além de consistente fundamentação teórica, apresentaram análises que refletiam as 

vivências dos autores em suas práticas pedagógicas, sendo assim, demonstradas orientações 

técnicas e novas perspectivas de alfabetização através do Braille. O professor Adilson Ventura, 

deficiente visual, em seu texto fez referência aos esforços envidados por educadores das 

diversas regiões do país para o avanço da educação de pessoas com deficiência visual; salientou 

os desafios em razão da pouca atenção do poder público que resultava na carência de recursos 

financeiros para os estabelecimentos atuantes na área. Ressaltou ainda Ventura a necessidade 

de especial atenção aos alunos cegos do ensino médio e, sobretudo, do superior, devido a maior 

demanda de leituras, tendo em vista a escassez de obras impressas em Braille. 

 Observa-se, nas abordagens, o entusiasmo relativo às conquistas alcançadas com a 

ampliação do acesso ao código Braille entre cegos brasileiros, fruto da expansão do trabalho 

das instituições especializadas e da estruturação pelo poder público em diversos estados de 

serviços de apoio, através da implantação de sala de recursos nas escolas e atuação de 

professores itinerantes para a assistência ao processo de integração do aluno cego. 

 Paulatinamente, o código de leitura e escrita Braille difundiu-se no Brasil, tornando-se 

cada vez mais comum a inscrição em Braille em portas de banheiro, indicando o gênero, 

identificação nas embalagens de medicamentos, cosméticos, painéis de elevadores. O direito à 

cidadania, concernente ao voto, foi uma conquista para os cegos por intermédio do código 
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Braille, primeiro com as cédulas guias e, posteriormente, com a impressão Braille no teclado 

das urnas eletrônicas. Avanços registrados por Belarmino (2004), que destaca, ainda, 

informações em Braille constantes nos invólucros dos produtos da indústria alimentícia e a 

tendência assimilada por estilistas e joalheiros, com a utilização do relevo Braille para 

identificação de suas peças. A autora considera que, embora se evidencie, de um modo geral, 

um desconhecimento sobre o código Braille, é crescente na cultura contemporânea a aceitação 

dessa forma de leitura e escrita em espaços outrora improváveis. 

 A difusão do Braille se deu em estreita consonância com o progresso tecnológico que 

ampliou não só a produção, mas a maneira de acesso. 6A reglete e a máquina de datilografia 

foram complementadas pela imprensa Braille e pelo termolfor, que dinamizaram a produção e 

distribuição do texto em Braille. Ao longo do século XX, com as contínuas inovações 

tecnológicas, entram em cena o Braille falado, optacom, linha Braille, a automação na produção 

Braille, surgimento da impressora com elevada capacidade e desenvolvimento de software, que 

otimizaram sobremaneira esse processo. 

 

 

4.3.3 O ledor 

 

 

A leitura realizada em voz alta com a finalidade de que outrem, ao escutar, aproprie-se 

do texto é uma prática antiga na história da humanidade, tendo suas origens já nos primórdios 

do surgimento da escrita. Segundo Manguel (1997), desde as primeiras tabuletas sumérias, as 

palavras escritas encontravam sentido quando pronunciadas em voz alta. O significado do 

escrito era assimilado pela comunidade a partir do expresso oralmente, através da proclamação 

do texto, vivenciada principalmente no campo religioso, seja como forma de transmitir a 

verdade revelada, seja pela necessidade de anunciar a mensagem divina nos rituais litúrgicos. 

Em sua epopeia sobre o ato de ler, são inúmeros os trechos em que Manguel (1997) 

demonstra a importância da leitura em voz alta ao longo dos séculos, vivenciada por indivíduos 

de diversas faixas etárias e classes sociais. Ouvir o texto tornou-se um importante meio para o 

acesso e a difusão de conhecimento. Na antiguidade e no período medieval, ler e escrever era 

privilégio de poucos, um saber concentrado nas castas sacerdotais, elites econômicas e 

segmentos que exerciam poder político na sociedade. O texto lido cumpria funções educativas, 

espirituais e de entretenimento. 

                                                           
6 Sobre esses equipamentos e mudanças ocorridas na produção Braille, também recomendamos a pesquisa de 
Belarmino(2004) – ver referências. 
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Destaca Manguel (1997), que a leitura em voz alta foi um recurso muito utilizado 

durante a Idade Média na reprodução de livros. A obra era copiada por um escriba que ouvia o 

texto ditado por outra pessoa, e era comum ele próprio, ao copiar o texto, pronunciá-lo em voz 

alta, concomitantemente ao ato de escrever. Esse autor cita um escriba anônimo que, após a 

conclusão de uma obra no século VIII, descreve como se dava essa dinâmica: “Ninguém pode 

saber que esforços são exigidos. Três dedos escrevem, dois olhos vêem. Uma língua fala, o 

corpo inteiro labuta” (p. 67). No mundo medieval, a escuta da leitura era uma das maneiras que 

autores e leitores ouvintes vivenciavam o processo de apreensão do escrito. Relata Manguel: 

 

 
Reunir para ouvir alguém, ler tornou-se também uma prática comum no 

mundo laico da idade Média. Até a invenção da imprensa, a alfabetização era 

rara e os livros, propriedade dos ricos, privilégio de um pequeno punhado de 

leitores. Embora alguns desses senhores afortunados ocasionalmente 

emprestassem seus livros, eles o faziam para um número limitado de pessoas 

da própria classe ou família. As pessoas que queriam familiarizar-se com 

determinado livro ou autor tinham amiúde mais chance de ouvir o texto 

recitado ou lido em volta, do que de segurar o precioso volume nas mãos. 

(1997, p. 138). 

 

 

 Em um momento subsequente da exposição, o autor expõe o quanto a leitura em voz 

alta cumpria papel relevante no cotidiano das pessoas, tanto nas cortes, quanto nos ambientes 

mais simples. Lia-se em voz alta com finalidades diversas. Nos jantares, por exemplo, o hábito 

de ouvir a leitura reportava-se a um costume, evidenciado no império romano. Descreve, o 

autor, como a leitura em voz alta fazia parte da cultura nesse período. 

 

 
No início do século XIV, a condessa Mahant de Artois viajava com sua 

biblioteca em grandes malas de couro, e, à noite, uma dama de companhia lia 

para ela obras filosóficas ou relatos interessantes sobre terras estrangeiras, 

como as Viagens de Marco Polo. Pais alfabetizados liam para seus filhos. Em 

1399, o notário toscano Ser Lapo Mazzei escreveu a um amigo, o mercador 

Francesco di Marco Datini, pedindo-lhe emprestado As pequenas flores de 

São Francisco, a fim de lê-lo em voz alta para os filhos: (...) Em Montaillou 

no começo do século XIV, Pierre Clérgue, o pároco da aldeia, lia em voz alta, 

em diferentes ocasiões, um assim chamado  Livro da fé dos hereges, para os 

que se sentavam em torno da lareira na casa das pessoas (Ibid., p. 138). 

 

 

Ler em voz alta, por motivos diversos, persistiu como um meio de relação com o 

patrimônio cultural escrito. Atribuir sentido ao texto, através da percepção auditiva, possibilitou 

ao homem moderno usufruir do saber filosófico e científico. Manguel (1997) cita o exemplo 

vivenciado por Rousseau em que o filósofo, no ano de 1768, impedido pelas autoridades 
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francesas de publicar suas confissões, leu a referida obra em voz alta, divulgando-a nos círculos 

aristocráticos da sociedade parisiense. Menciona Manguel (1997) o papel da leitura em voz alta, 

no século XIX, na difusão do saber artístico, literário e na formação de um público leitor, época 

por ele denominada “idade de ouro da leitura pelos autores”. Manguel (1997) apresenta a 

atuação, na Inglaterra, de Charles Dickens, no palco, lendo as próprias obras. Refere-se aos 

membros da família Austen que tinham como hábito a prática da leitura em voz alta, atividade 

exercida cotidianamente, quando, após a escuta do texto, comentavam a obra; prática que 

influenciou na formação de Jane Austen como escritora: “Mais tarde, nos escritos de Austen, 

haverá ecos desses livros que ela ouvira ler em voz alta, em referências diretas feitas por 

personagens definidas por seus gostos e aversões literárias” (MANGUEL, 1997, p. 146). 

Foi fundamental a leitura em voz alta no campo político, enquanto dimensão formativa 

das massas excluídas pelo emergente modelo capitalista de produção. Nos séculos XVIII e XIX, 

os conflitos sociais, no caso da Europa, com o embate entre proletariado e burguesia e em países 

como o Brasil, com as lutas abolicionistas; as lideranças que propugnavam por mudanças 

sociais utilizavam a leitura em voz alta como um mecanismo difusor das ideias que se 

contrapunham ao regime vigente, pois, em ambos os contextos, ler e escrever era privilégio de 

um reduzido número de pessoas. 

Retomando mais uma vez o trabalho de Manguel (1997) à luz do que aludimos 

anteriormente, é pertinente destacar o demonstrado pelo autor a esse respeito, quando descreve 

a experiência das leituras públicas realizadas na fábrica El Fígaro, localizada em Cuba, em 

meados do século XIX; à época, 85% da população do país era analfabeta. O objetivo da 

experiência era proporcionar aos operários o conhecimento do conteúdo de jornais e livros. Lia-

se no local de trabalho, compêndios de história, romances e obras de economia política.  

Não tardou a assimilação do exemplo de El Fígaro por outras fábricas, entretanto, por 

meio de um decreto, o governo cubano tolheu a iniciativa, alegando a dispersão dos 

trabalhadores de suas funções, além de prever punição em caso de desobediência, proibição que 

fora combatida, com a resistência, através da leitura na clandestinidade, atitude posteriormente 

adotada por operários americanos. 

Chartier (1999), sinteticamente, expõe sobre a contribuição da leitura em voz alta na 

formação cultural do homem moderno; explica que se praticava a leitura em voz alta durante 

as refeições, nas igrejas, nos espaços jurídicos, nos locais de trabalho e nas escolas. Afirma que 

esta atividade era uma forma de sociabilidade comumente observada. Diz o autor: 
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(...) Lia-se em voz alta nos salões, nas sociedades literárias, nas carruagens ou 

nos cafés. A leitura em voz alta alimentava o encontro com o outro, sobre a 

base da familiaridade, do conhecimento recíproco, ou do encontro casual, para 

passar o tempo. No século XIX, a leitura em voz alta voltou-se para certos 

espaços. De início, o ensino e a pedagogia: fazendo os alunos ler em voz alta, 

procurava-se paradoxalmente controlar sua capacidade de ler em silêncio, que 

era a própria finalidade da aprendizagem escolar. Lia-se ainda em voz alta nos 

lugares institucionais como a igreja, a universidade, tribunal. Durante todo um 

período do século XIX (ao menos na primeira metade), a leitura em voz alta 

foi também vivida como uma forma de mobilização cultural e política dos 

novos meios citadinos e do mundo artesanal e depois operário (CHARTIER, 

1999, p. 142-143). 

 

 

Da breve incursão, até aqui realizada, acerca da prática da leitura em voz alta, creio ser 

suficiente para demonstrar a relevância da percepção auditiva do texto como possibilidade de 

letramento, formação cultural e vivência intelectual, sendo, portanto, um meio provável através 

do qual muitos cegos destacaram-se pelo considerável acúmulo cultural, em épocas em que o 

acesso ao saber sistematizado era restrito, como se observa em alguns exemplos já citados. 

Esses notáveis, mulheres e homens cegos, embora com toda uma ambiência que lhes era 

desfavorável, principalmente no que se refere às concepções sobre o ser cego, valendo-se das 

possibilidades que se lhes apresentavam, contribuíram para o descortinar de novas perspectivas 

de se compreender a cegueira.  

Referindo-se à utilização da leitura em voz alta como instrumento de cognição, 

formação cultural e produção de conhecimento por pessoas com deficiência visual, Silva (1986) 

ressalta alguns exemplos nos quais se evidencia a preponderância desse recurso para o exercício 

intelectual, adotado por estudiosos cegos em diferentes momentos da história que, por esta via, 

alcançaram notoriedade. Indivíduos que, independentemente da causa da cegueira, se congênita 

ou decorrente de infortúnio, adquirida na infância, adolescência ou idade adulta, inseridos num 

dado contexto, construíram a própria saga. 

Citando alguns nomes mencionados por Silva (1986), impressiona-me a trajetória de 

Dídimo, diretor da Escola de Alexandria, de 345 a 395. Dídimo tornou-se referência em sua 

época, procurado e respeitado em função do acúmulo cultural que possuía. Era conhecedor de 

Filosofia, Retórica, Gramática, Poesia, Sagradas Escrituras. Registra Silva (1986), que o 

trabalho do ledor foi fundamental no percurso intelectual de Dídimo, autor de diversas obras. 

Silva (1986) expõe o êxito conquistado por um destacado músico do século XVI considerado 

um dos melhores organistas e clavicordistas de seu tempo. Segundo Silva (1986), o auxílio do 

ledor foi importante para célebres nomes da história da ciência, como foi o caso de Galileu 

Galilei que ficara cego, no final da vida, encontrando em seus alunos o apoio para dar sequência 



93 
 

aos estudos, tanto na leitura de textos, como na realização de pesquisas e escrita de cartas por 

ele ditadas. 

Para as pessoas que não dispõem do sentido da visão, o texto lido em voz alta possui 

um profundo significado, pois, na impossibilidade de contactar o impresso de modo equiparado 

aos indivíduos videntes, ouvir o texto é uma opção assumida entre os cegos para que possam 

acessar à cultura escrita, sobretudo para fins escolares acadêmicos, muito observado também 

em se tratando de estudos que exigem uma maior complexidade, a exemplo das atividades de 

pesquisa. Significado que se revela na vivência tecida na relação leitor/ledor, sendo o primeiro, 

a pessoa cega, cujos propósitos e necessidades requisitam a leitura e, ao ouvir o texto, interage 

com a obra, a partir dos interesses reflexivos inerentes ao trabalho que pretende desenvolver e 

os constructos que visa elaborar, solicitando de quem lê procedimentos que viabilizem a 

apropriação do que está sendo lido, a exemplo de: impostação e timbre de voz, realização de 

anotações, dentre outros, por isso compreendido como ledor em virtude do caráter técnico de 

que se reveste sua ação. Pretendemos demarcar o estabelecimento da relação leitor cego e ledor 

vidente, não tendo este último, necessariamente, o propósito de compreender o que está lendo. 

São relevantes as reflexões de Manguel (1997), que, ao descrever suas vivências de ledor, relata 

o que percebeu do trabalho com o escritor cego, argentino, Jorge Luís Borges, oferecendo-nos 

algumas pistas sobre tal relação. 

 

 
(...) Eu descobria um texto lendo-o em voz alta, enquanto Borges usava seus 

ouvidos como outros leitores usavam os olhos, para esquadrinhar a página em 

busca de uma palavra, de uma frase, de um parágrafo que confirme alguma 

lembrança. Enquanto eu lia, ele interrompia, fazendo comentários sobre o 

texto a fim de (suponho) tomar notas em sua mente. [...] Pedia amiúde para 

escrever algo na guarda do livro que estávamos lendo – uma referência a 

algum capítulo ou um pensamento. Não sei como fazia uso dessas anotações, 

mas o hábito de falar de um livro nas costas da sua capa tornou-se meu 

também. [...] Eu ficava fascinado não tanto pelos textos que me fazia descobrir 

(muitos dos quais acabaram por se tornar meus favoritos também), mas por 

seus comentários, nos quais havia uma erudição imensa, mas discreta e que 

podiam ser muito engraçados, às vezes cruéis, quase sempre indispensáveis. 

Sentia-me como o único dono de uma edição cuidadosamente anotada, 

compilada para meu uso exclusivo. Evidentemente, não o era; eu (como 

muitos outros) era um simples caderno de notas, um aide- mémoire de que o 

homem cego precisava para reunir suas ideias. Eu estava mais do que disposto 

a ser usado. [...] Ler para um cego era uma experiência curiosa, porque, 

embora com algum esforço eu me sentisse no controle do tom e do ritmo da 

leitura, era todavia Borges, o ouvinte, quem se tornava o senhor do texto. Eu 

era o motorista, mas a paisagem, o espaço que se desenrolava, pertenciam ao 

passageiro, para quem não havia outra responsabilidade senão a de apreender 

o campo visto das janelas. Borges escolhia o livro, Borges fazia-me parar ou 

pedia que continuasse, Borges interrompia para comentar, Borges permitia 
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que as palavras chegassem até ele. Eu era invisível (MANGUEL, 1997, p. 31-

33). 

 

 

4.3.4 O livro falado 
 
 

 A contribuição do ledor no desenvolvimento cognitivo, acadêmico, intelectual do cego-

leitor, há muito transcendeu a relação entre ambos frente a frente ou lado a lado, configura o 

que compreendemos como relação leitor/ledor. Referimo-nos ao livro falado, processo em que 

entra em cena o equipamento de gravação, no qual o ledor registra o conteúdo do texto lido sem 

a necessidade da presença do cego-leitor que, após concluído o trabalho, recebe o material 

gravado, seja uma apostila, abordando assuntos do vestibular, romances com fins de 

entretenimento, sejam obras de cunho acadêmico de natureza filosófica e científica. 

 Antes mesmo da primeira metade do século XX, os cegos estadunidenses já utilizavam 

o livro falado como meio de acesso aos textos, tanto para fins de entretenimento como para 

estudos. A profa. Dorina de Gouvêa Nowill, em sua obra autobiográfica intitulada “E eu venci 

assim mesmo” (NOWILL, 1996), ao abordar a experiência vivenciada no período em que 

estudou nos Estados Unidos, apresenta relatos que demonstram o quanto o livro falado, já 

naquela época, era uma realidade na vida das pessoas com deficiência visual norte-americanas. 

Discorre Nowill (1996) que, em 1946, presenciou a gravação de um livro falado. Menciona a 

Profa. que existiam leis nos Estados Unidos determinando o pagamento de ledores, tendo ela 

própria usufruído dos serviços, inclusive após o seu retorno para o Brasil. 

 Em um trecho da narrativa, no qual a Profa. Dorina expõe o processo de articulação por 

ela liderado em Battle Creek Michigan na Kellogg Foundation, com vistas à aquisição de uma 

imprensa braille para o Brasil, fica ainda mais claro como o livro falado já era disseminado 

entre os cegos norte-americanos, em meados da década de 40 do século XX, sendo possível 

concluir que esse recurso já vinha sendo há algum tempo adotado. 

 

 

Não sabíamos o que eles nos perguntariam. A entrevista foi toda sobre as 

necessidades das pessoas cegas no Brasil. Miss Marris fez muitas perguntas e 

disse ter tido uma experiência muito desagradável no Peru. O equipamento 

doado não havia sido utilizado, não daria voto favorável à doação em dinheiro 

ou equipamentos para a instalação de uma imprensa braille em outro país da 

América do Sul. Segundo Miss Marris, os livros gravados estavam entrando 

muito em funcionamento e certamente substituíram os livros em braille 

(NOWILL, 1996, p. 44). 
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 De fato, o livro falado já era uma realidade vivenciada pelos cegos norte-americanos 

muito antes do ocorrido no relato acima transcrito, conforme demonstrado na pesquisa 

empreendida por Barbosa (2013). A investigação apresenta dados consistentes associando o 

surgimento do livro falado com a origem e desenvolvimento da fonografia, principalmente nos 

Estados Unidos. O autor traz evidências que apontam a estreita relação do livro falado com a 

invenção do fonógrafo, em 1877, por Thomas Alva Edison. Barbosa destaca um artigo de 

autoria do próprio Edison, publicado na Revista The North American Review no qual o criador 

do fonógrafo já pensava na possibilidade de utilização do seu invento no ato de ler ouvindo. 

Preconizou Edison a gravação de livros por profissionais ou voluntários para o uso de cegos, 

pessoas hospitalizadas e para fins de entretenimento até mesmo em momentos de trabalho.  

 No que concerne aos cegos, o preconizado por Thomas Edison fora concretizado após 

a 2ª Guerra Mundial, quando surgiram os primeiros livros falados, voltados aos soldados que 

perderam a visão em batalha. Conforme Barbosa (2013), a produção e distribuição de textos 

sonoros têm como importantes marcos as  iniciativas da Royal National Institute of Blind 

People (RNIB), da Inglaterra, em 1935, com a gravação do romance The Murder of Roger 

Ackroyd de Agatha Christie; e da American Foundation for The Blind (AFB), em 1937, com a 

gravação  Anna Christie, de autoria de Eugene O’Neill.  

 Dos aspectos históricos referenciados por Barbosa (2013) e do relato de Nowill (1996), 

depreende-se que, no contexto norte-americano das décadas de 1930 e 1940 do século XX, o 

livro falado era concebido como alternativa ao Código Braille para proporcionar aos deficientes 

visuais não só o acesso à cultura escrita, como mais agilidade na leitura, otimização no 

armazenamento dos textos e um maior benefício para os indivíduos que perdiam a visão na 

idade adulta. 

 

 

4.3.5 O livro digital 

 

 

As aceleradas transformações no campo tecnológico, observadas nas últimas décadas 

do século XX, intensificadas nos anos 1990 e, ainda em curso, vêm causando impacto 

considerável nos diversos segmentos sociais e, sobretudo, no comportamento das pessoas; 

mudanças que, em decorrência da rapidez com que são implementadas, tornam-se 

imperceptíveis, conduzindo a sociedade a um processo de alienação e assimilação de ideologias 

e práticas, acriticamente. 
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O desconhecimento da linguagem da cibercultura, isto é, a não apropriação dos recursos 

multimídias e das formas de inter-relações virtuais que vêm rapidamente se consolidando na 

sociedade contemporânea, implica no isolamento do indivíduo que, para se inserir nesse 

contexto, vê-se impelido a ressignificar sua visão de mundo real e interagir nos espaços virtuais. 

Essas mudanças redefinem a maneira pela qual a sociedade compreende e utiliza as tecnologias, 

favorecendo o surgimento de novas formas de relacionamento, influenciadas pelas redes 

computacionais. Relações estabelecidas sem delimitação de fronteiras. Lévi (2010) sinaliza a 

existência de um processo que condiciona a sociedade, cujos reflexos observam-se no âmbito 

cultural. 

 

 

As técnicas determinam a sociedade ou a cultura? Se aceitarmos a ficção de 

uma relação, ela é muito mais complexa do que uma relação de determinação. 

A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução 

geral da civilização. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma 

sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, 

não determinada, [...] Dizer que a técnica condiciona significa dizer que abre 

algumas possibilidades que algumas opções culturais ou sociais não poderiam 

ser pensadas a sério sem sua presença. Mas muitas possibilidades 

aproveitadas. As mesmas técnicas podem integrar-se a conjuntos culturais 

bastante diferentes[...] (p. 25-26). 

 

 

As mudanças evidenciadas, decorrentes da relação simbiótica entre a atual dinâmica do 

capitalismo global e o crescente desenvolvimento e difusão das novas tecnologias da 

informação e comunicação, repercutem diretamente na formação educacional e intelectual dos 

indivíduos. Tais inovações vêm rapidamente se expandindo. O microcomputador, sintetizando 

os recursos de texto, áudio, imagem e vídeo, tornou-se ferramenta indispensável em todos os 

domínios do saber científico, mercado de trabalho, vida cotidiana etc. Mudanças que vêm 

impactando na forma como se dá a relação com a cultura escrita. O suporte eletrônico amplia 

as possibilidades, potencializando a relação entre o ato de ler e a capacidade cognitiva, 

conforme anuncia Chartier (1999): 

 

 
Aquilo que está em jogo em todo empreendimento enciclopédico dá uma força 

particular ao texto eletrônico. Pela primeira vez, no mesmo suporte, o texto, a 

imagem e o som podem ser compreendidos e transmitidos. Imediatamente, 

toda a realidade do mundo sensível pode ser apreendida através de diferentes 

figuras, de sua descrição, de sua representação ou de sua presença. Existe aí 

uma força própria da mídia eletrônica para o projeto enciclopédico. Na mesma 

proporção, no suporte eletrônico, pode-se encontrar uma tradução da 

inspiração que caracterizou os grandes projetos enciclopédicos; torna-se 
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possível a disponibilidade universal das palavras enunciadas e das coisas 

representadas (CHARTIER, 1999, p. 134-135). 

 

 

Declara também Chartier (1999), não sem razão, que o prodigioso engenho de 

Gutenberg foi apenas mais uma das revoluções pelas quais o livro passou. A afirmação guarda 

estreita vinculação com as profundas mudanças em curso no campo tecnológico, com a 

emergência do texto eletrônico que vem redefinindo a produção e relação com o escrito e, 

consequentemente, influenciando as práticas de leitura na contemporaneidade. Revolução 

entendida pelo autor como: 

 

 
Aliás é difícil empregar ainda o termo objeto. Existe propriamente um objeto 

que é a tela sobre a qual o texto eletrônico é lido, mas este objeto não é mais 

manuseado diretamente, imediatamente, pelo leitor. A inscrição do texto na 

tela cria uma distribuição, uma organização, uma estruturação do texto que 

não é de modo algum a mesma com a qual se defrontava o leitor do livro em 

rolo da antiguidade ou o leitor medieval, moderno e contemporâneo do livro 

manuscrito ou impresso onde o texto é organizado a partir de sua estrutura em 

cadernos, folhas e páginas. O fluxo sequencial do texto na tela, a continuidade 

que lhe é dada, o fato de que as fronteiras não são mais radicalmente visíveis, 

como no livro que encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa, o 

texto que ele carrega, a possibilidade para o leitor de embaralhar, de 

entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na mesma memória eletrônica: 

todos esses traços indicam que a revolução nas estruturas do suporte material 

do escrito assim como nas maneiras de ler (Ibid., p. 12-13). 

 

 

A acessibilidade digital das pessoas com deficiência visual desperta, de maneira 

entusiástica, o interesse de estudiosos de diversas áreas do conhecimento, resultando em 

numerosas pesquisas. Em geral, o enfoque está centrado na utilização do computador associado 

à tecnologia assistiva para o desenvolvimento profissional, social e, sobretudo, educativo dos 

indivíduos cegos e com baixa visão. As análises apontam para as possibilidades concretas que 

os recursos já existentes, softwares ampliadores e ledores de tela, disponibilizam para que 

tenham de modo significativo minimizadas as barreiras para o acesso à informação, à 

comunicação e ao conhecimento. 

Criado em 1945 com fins militares, o computador, inicialmente, foi empregado na 

resolução de complexos cálculos. Seu uso civil só foi evidenciado a partir dos anos 1960 ( Lévy 

2010). Curiosamente, pouco tempo depois, na década seguinte, com o surgimento da 

informática de grande porte nas empresas, algumas pessoas cegas tiveram a oportunidade de 

vivenciar esse contexto relacionado ao mercado de trabalho, inclusive no Brasil. Foi nessa 

época que surgiram os primeiros sintetizadores de voz. De acordo com Borges (2009), foi o 
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engenheiro Henrique Rosenfeld que, pela primeira vez em 1970, organizou um curso de 

computação para cegos, ministrando aulas de programação para dois alunos, ambos, após a 

formação, contratados como estagiários do Serviço Federal de Processamento de Dados 

(SERPRO). Dessa experiência, através do incentivo dos alunos de Rosenfeld, foram realizados 

cursos para formação de programadores cegos em diversos estados brasileiros. À época, 

utilizava-se, conforme Borges: “Um sintetizador de voz, que tornava possível a utilização dos 

terminais IBM 3270 por pessoas cegas. A IBM também produzia os artefatos sobre os quais os 

treinamentos eram feitos, os softwares para mainframe” (BORGES, 2009, p. 100). 

Nos anos subsequentes, as inovações tecnológicas facilitaram o acesso do cego ao 

computador, através de programas de síntese de voz; processo intensificado no início da década 

de 90 com a popularização do PC e o contínuo progresso dos sintetizadores de voz. A partir de 

então, observa-se entre os cegos brasileiros, os que tiveram oportunidade, é claro, um fascínio 

pelo horizonte promissor, vislumbrado pelas possibilidades que se mostravam com o avanço 

tecnológico, mormente no que tange ao acesso à cultura escrita. No Brasil, não tardou o 

surgimento de softwares, proporcionando um acesso eficiente ao PC, dentre os quais ressalta 

Belarmino (2004): 

 

 

[...] O primeiro, o Projeto Dosvox, foi desenvolvido em meados da década de 

1990, pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Trata-se de um programa aberto, composto por um conjunto de 

aplicativos os quais permitem que qualquer pessoa cega, sem qualquer 

conhecimento de microcomputadores, possa progredir no domínio do seu 

manejo com muito pouco tempo de utilização. O segundo invento, o Virtual 

Vision, desenvolvido pela empresa brasileira Micropower, em consórcio com 

o sistema Bradesco, vem se convertendo num competente leitor de telas para 

o ambiente Windows (p.151-152). 

 

 

 Deve-se também destacar o JAWS e o NVDA bastante utilizados pelas pessoas com 

deficiência visual, no Brasil, além do LIDA e do MECDAYSE. Os reflexos de tais inovações 

tecnológicas imediatamente fizeram-se sentir nas vidas de mulheres e de homens cegos que, 

pouco a pouco, foram apropriando-se dessas ferramentas, ressignificando a relação com a 

escrita, a leitura, a pesquisa, a produção de conhecimento e a interação no ciberespaço. O 

aperfeiçoamento dos programas ledores de tela, cuja síntese de voz, cada vez mais, produz a 

sensação da leitura humana, facilita sobremaneira a inserção das pessoas cegas, com autonomia, 

no mundo digital. Um dos maiores benefícios daí decorrente é o acesso, quase que pleno, aos 

textos. 
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 O texto, quando digitalizado, torna-se acessível aos deficientes visuais, facilitando seu 

desenvolvimento educacional. Faz-se necessário, por exemplo, a disponibilização das obras em 

formato PDF, documento do WORD, para interação, com autonomia, pois, utilizando os 

próprios recursos desses programas, podem navegar no texto, editá-lo, formatar parágrafo, 

definir estilo de letra, localizar palavra, ir para um trecho desejado etc. Muitos deficientes 

visuais já digitalizam livros e artigos, através do escaneamento, além de baixá-los da internet. 

Aliás, os programas ledores de tela lhes possibilitam também a navegação na rede mundial de 

computadores (enviar e receber e-mails, baixar conteúdo, fazer pesquisas, etc).                
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5 SER-SENDO-CEGO-NO-MUNDO-COM E O CONSTITUIR-SE COMO 

INTELECTUAL PESQUISADOR 

 

 

Neste capítulo, fiel aos princípios da intencionalidade e da volta às coisas mesmas, 

procede-se a uma redução fenomenológica, contactando tão somente com as vivências 

expressas pelos sujeitos, com um olhar atentivo para os dizeres que, intersubjetivamente, 

convergem para a questão nuclear desta tese. O campo perceptual ao qual intencionamos é 

constituído de uma teia de significados co-percebidos por intelectuais cegos, experiências 

vivenciadas singularmente que se conectam numa partilha de compreensões sobre o lançar-se 

ao mundo da leitura, escrita, pesquisa e produção de conhecimento. 

Pôr entre parênteses, colocar em suspensão preconceitos, crenças e teorias permitirá um 

contato genuíno e original com o fenômeno, ele nele mesmo, tal qual se mostra no seu aparecer 

em seu fulcro essencial, revelando-se em um modo próprio. 

O mundo-vida é o solo sobre o qual se fundamenta a percepção e de onde germina um 

dizer próprio e apropriado, norteando o movimento do nosso pensar, tendo como referência 

uma atitude compreensivo-interpretativa do ser-sendo-cego-no-mundo-com e o constituir-se 

como intelectual leitor, pesquisador, o que nos sugere, de início, um breve dizer sobre a dialética 

entre o ser-aí-cego e o mundo. Ponto de partida, alicerce que direciona a descrição 

compreensivo-interpretativa, com as seguintes tematizações: o projetar-se no mundo como 

intelectual cego pesquisador; o intelectual cego e a vivência formativa no contexto da pós-

graduação; o intelectual cego no exercício da docência, na prática da pesquisa e na produção de 

conhecimento. 

 

 

5.1 A DIALÉTICA ENTRE O SER-SENDO-CEGO E O MUNDO 

 

 

“O tempo não pára”, deixa Deus com seu mundo”. “O mundo não pára para que dele se 

possa descer”. São algumas expressões oriundas da sabedoria popular ou decorrentes da 

criatividade e sensibilidade artístico-poética, que remetem à aventura cotidiana da dialética 

ininterrupta do ser do homem e o mundo. Mundo que, antes da presença, sempre foi mundo. 

Presença que, ao ser lançada no mundo, sedimentará o horizonte existencial a partir de uma 

temporalidade contextual da qual emergirá, construindo o próprio destino. 

Ao longo da história do pensamento ocidental, pode-se constatar que, tanto a Filosofia 

quanto a ciência, ao tratarem do problema do conhecimento, da relação sujeito/objeto, das 
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questões sobre o método para atingir a verdade, quase sempre utilizam-se de representações 

metafóricas, associando aos termos cego e cegueira a condição que denotam ignorância, 

ingenuidade, propensão a erros, inaptidão para compreender o mundo. Jean Pierre Vernant, na 

obra As origens do pensamento grego, ao discorrer sobre a transição do pensamento mítico para 

o filosófico-científico, assim se expressa: 

 

 

Essa revolução intelectual aparece tão súbita e tão profunda que foi 

considerada inexplicável em termos de casualidade histórica: falou-se de um 

milagre grego. Na terra jônica, o logos ter-se-ia desprendido bruscamente do 

mito, como as escamas caem dos olhos do cego. E a luz desta razão, uma vez 

por todas revelada, não teria mais deixado de iluminar os progressos do 

espírito humano (VERNANT, 1996 p. 74, grifo nosso). 
 

 

 Poderia seguir com inúmeras passagens de ilustres pensadores que, ao abordarem 

questões gnosiológicas e epistemológicas, fazem uso dessa mesma figura de linguagem 

concernente à relação sujeito/objeto. A oposição luz x trevas significando saber e ignorância é 

comparada à visão x cegueira, respectivamente. O trecho do consagrado pensador, 

anteriormente citado, é deveras ilustrativo de como a linguagem filosófico-científica ocidental 

reproduz preconceitos e estereótipos que refletem o imaginário social para com o indivíduo 

cego. Aliás, falando em pensamento ocidental, tais princípios gnosiológicos e epistemológicos 

encontram-se nas raízes do projeto civilizatório que abriu os caminhos para o desenvolvimento 

da ciência e da técnica. Referimo-nos à própria gênese da Filosofia e da Ciência na Grécia 

antiga, tal como fora concebida por Sócrates,  quando, no texto Alegoria da Caverna, livro 7º 

da República de Platão, o pensador ateniense, em diálogo com Glauco, expõe sua Teoria do 

conhecimento, metáfora na qual a obscuridade em contraposição à luz figura no centro da 

relação entre ignorância e conhecimento. Escreve Platão (1997) no início do diálogo: 

 

 
Sócrates: Agora, imagina a nossa natureza, segundo o grau de educação que 

ela recebeu, ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagina, pois, 

homens que vivem em uma espécie de morada subterrânea em forma de 

caverna. A entrada se abre para a luz, em toda a largura da fachada. Os homens 

estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, 

de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo 

que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás 

deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que 

sobe. Imagina que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante 

ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, 

acima do qual manobram as marionetes e apresentam o espetáculo (PLATÃO, 

1997, p. 225). 
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O cerne da teoria do conhecimento de Sócrates é apresentado, posteriormente, quando 

o filósofo cogita com seu interlocutor se um dos homens libertando-se dos grilhões, com intenso 

esforço, atingisse o exterior da caverna. Descreve o filósofo, quão penoso seria erguer-se, 

mover a cabeça, caminhar, olhar em direção à luz, pois, desde sempre, estivera envolvido em 

uma realidade adumbrativa.  Movimento que corresponde ao transitar da percepção sensível 

para o entendimento inteligível, que se dá por uma árdua caminhada, que promove a libertação 

das trevas para a contemplação da luz. Concebe Sócrates o logos grego, fundamento da ciência 

moderna e contemporânea, a partir da figura metafórica da luz, associada à visão da verdade e 

a cegueira ao agrilhoamento, à impossibilidade de vislumbrar o conhecimento verdadeiro. Há 

diversos outros pontos nos quais a interlocução entre Sócrates e Glauco demonstra, a exemplo 

do trecho que segue: 

 

 
Sócrates: E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria 

ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que 

apreendemos pela vista à estada na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna 

à ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera 

que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível, e não te enganarás 

sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma 

possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis o que 

me aparece, tal como me aparece; nos últimos limites do mundo inteligível 

aparece-me a ideia do Bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se 

pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. No 

mundo visível, ela gera a luz e o senhor da luz, no mundo inteligível, ela 

própria é a soberana que dispensa a verdade e inteligência. Acrescento que é 

preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja 

na vida pública (PLATÃO, 1997, p. 228). 

 

 

Conforme a teoria socrática, aceder à inteligibilidade cognoscível não é possível sem o 

esforço dispendioso para desprender-se dos grilhões e escapar da caverna que representa as 

trevas, a escuridão, a cegueira, ocaso no qual o homem comum encontra-se submerso. Porém, 

ao prisioneiro que rompeu os grilhões e escalou a íngreme subida, superando obstáculos, 

alcançando a saída de sua antiga morada, pouco a pouco, adaptando-se, contactando o mundo 

real, com as coisas verdadeiras, iluminou-se pela luz do sol, símbolo da fonte de onde emana a 

sabedoria. Enquanto signatário da certidão de nascimento do pensamento filosófico científico 

ocidental, Sócrates lançou as bases sobre as quais erigiu-se uma cosmovisão que cumpre a 

homens e mulheres de nosso tempo o comprometimento hermenêutico de lhes dar sentido, 

considerando as múltiplas faces de uma Teoria do conhecimento constituída há 25 séculos e 

que, ainda hoje, reverbera. 
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A cosmovisão grega de homem produziu reflexos em dois movimentos de natureza 

filosófica, científica e artística de grande vulto na história da civilização ocidental. Trata-se do 

Humanismo Renascentista e do Iluminismo; tendo esse último exercido maior influência no 

cenário contemporâneo, não apenas pelo caráter recente, mas pela profusão de ideias e 

princípios que definiram os contornos da denominada sociedade moderna. O Iluminismo levou 

às últimas consequências o ideário racionalista moderno. A razão natural era simbolizada pela 

luz em direta alusão ao período histórico precedente, definido como uma noite de mil anos, 

dominada pelas trevas e a cegueira, face ao conhecimento. 

Os reflexos da linguagem metafórica da Filosofia e da Ciência, figurando a cegueira 

como condição de nulidade face ao saber, notam-se também nas representações que 

frequentemente se observam nos diversos espaços sociais, através de expressões das quais, 

devido ao uso corriqueiro, não se percebe o teor pejorativo e as consequências na produção e 

reprodução de atitudes discriminatórias e negadoras das diferenças. É com naturalidade que se 

ouve ditados tais como: o amor é cego, só cego para não enxergar a verdade, em terra de cego 

quem tem olho é rei, além de muitos outros, empregados para ilustrar situações nas quais um 

determinado fato não é compreendido. 

Não se trata de desconsiderar o contributo da Filosofia, da Ciência, da cultura popular e 

da Técnica. O que não se pode, entretanto, é assumir passiva, a-crítica e ingenuamente seus 

postulados, lhes atribuindo o status de validade universal e critério absoluto de verdade. O viés 

objetivante desintegra o ser-aí-cego em dimensões biopsicossociais. Preconceitos e estereótipos 

historicamente preconizados originam representações, atitudes e práticas, distanciando-se de 

uma compreensão do ser-aí-cego. Entificado, é objetado como alvo de intervenções 

supostamente emancipadoras e ações políticas pretensamente inclusivas. Todavia, a partir da 

temporalidade situada, sedimentado no solo do mundo, define seus horizontes. 

Ao pensar em um conjunto de características que, de um modo claro e distinto, retrate 

o tempo hodierno, uma mundanidade, dita por uns contemporânea, por outros pós-moderna, 

outrora moderna, é certo que o progresso técnico e o espantoso desenvolvimento científico 

assumem lugar de destaque numa visada compreensivo-interpretativa do sentido do ser do 

homem no mundo. Progresso que, associado a uma lógica de organização social, fundada na 

acumulação, produz riquezas para poucos, enquanto a maioria é relegada, sobrevivendo 

precariamente na pobreza ou na mais absoluta miséria. Progresso no campo da produção, saúde, 

transporte, dentre outros, que poderia ampliar o acesso a bens e serviços para toda humanidade, 

no entanto, constitui-se monopólio de grupos pouco ou nada interessados em um modelo 

societal diferente.    
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Integrar-se, inserir-se, ser aceito no modelo societário vigente implica numa sujeição a 

padrões estéticos, culturais, econômicos, além de outros estabelecidos tácita ou explicitamente. 

Valores que as pessoas são motivadas a buscar sob pena de ocuparem tão somente as margens 

do sistema ou serem categorizadas como excluídas. Destoar do padrão instituído como 

normalidade, estigmatiza o indivíduo e determina o lugar social no qual se situará, fundamenta 

percepções sobre sua presença no mundo, restringe as condições materiais para uma existência 

digna, entretanto, não usurpa a condição de potência criativa encarnada como ser-aí livre. O 

que visamos é como esses constructos engendrados pelas relações históricas e culturalmente 

instituídas são tematizados pelos indivíduos invisuais e, por conseguinte, são significados nas 

constantes interações e, resolutamente, enfrentados, influenciando um modo próprio de ser-

sendo-cego-no-mundo-com. Constructos que modelam uma sociedade em uma dada 

temporalidade, na qual delineiam constantemente um modo de existir sem ver, a partir de 

circunstâncias contextuais, seja quando lançados no mundo, seja por contingência ocasional. 

A inserção das pessoas com deficiência nos diversos segmentos da sociedade é um tema 

amplamente debatido em âmbito mundial, impulsionado por um movimento que propugna por 

uma sociedade inclusiva. Discussão que ganha visibilidade, a partir das últimas três décadas, 

com a elaboração e publicação de inúmeros documentos produzidos por importantes 

organizações internacionais, cuja abordagem enfoca a criação de contextos sociais favoráveis à 

participação plena de sujeitos com deficiência, de maneira que possam usufruir, com igualdade 

e equiparação de oportunidades, dos espaços educativos, mercado de trabalho, cultura, lazer, 

comunicação, informação, dentre outros, influenciando governos de diversos países na 

elaboração de políticas públicas. 

No Brasil, o assunto é abordado com frequência nos diversos espaços midiáticos, 

figurando em pautas de seminários, simpósios, congressos, dentre outros eventos. A questão é 

constantemente problematizada como objeto de estudo de trabalhos acadêmicos. Mesmo os 

estudiosos de grande experiência e notoriedade na área, decerto, teriam dificuldade em se 

manter atualizados diante de tão volumosa produção (dissertações, teses, livros, artigos), 

anualmente evidenciada no país acerca da temática. Isso sem incluir leis, decretos, diretrizes, 

notas técnicas e outros documentos orientadores, que são frequentemente publicados pelo poder 

público. 

No que tange à cegueira/deficiência visual, nota-se uma ampliação do debate através de 

diversos meios: cinema, literatura, música, televisão, rádio, internet. A temática já figurou como 

roteiro de dezenas de filmes produzidos por estúdios renomados, retratando a trajetória de vida 

de pessoas cegas, personagens inspirados em fatos reais ou fruto da criação dos roteiristas e 



105 
 

diretores. Figura em enredo de telenovelas, exibidas em horário nobre. Também protagoniza 

histórias de best-sellers da literatura mundial. Programas de televisão e rádio abordam o assunto 

em diversas perspectivas, além da web – com dezenas de milhares de ambientes virtuais, sites 

de instituições públicas e privadas, divulgando a temática, blogs e páginas pessoais que tratam 

do assunto. 

 

 

5.2 DA AUSÊNCIA DE UM SENTIDO AO SENTIDO DE UMA AUSÊNCIA: SER NO 

MUNDO COM, SEM DISPOR DA VISÃO. 

 

 

Lançado no mundo cego, vivenciar a perda gradativa da visão, desde a mais tenra idade 

à idade adulta, adquirir a deficiência visual em virtude de infortúnio acidental ou questões 

relacionadas à saúde, são possíveis causas que desafiam o indivíduo a interagir com o seu 

contexto, atribuindo sentido à existência sem dispor da visão, em uma mundanidade 

oculocêntrica, primacialmente orientada em conformidade pelo ditame do ver. 

 

 

Eu tenho sete irmãos com cegueira. Nós temos uma causa que é a má formação 

na retina. A retina fica como que encolhida, e foram sete casos na família 

(Professora Dra, docente do Ensino Superior). 

 

Eu já nasci com glaucoma congênito e desde muito cedo minha mãe percebeu 

que eu tinha o olho direito maior que o olho esquerdo...até os 09 anos eu 

enxerguei dos dois olhos e com 28 anos fiquei realmente sem enxergar 

(Professora Especialista). 

 

A minha cegueira foi decorrente de um acidente de automóvel, quando eu 

dormi ao volante, de madrugada e acabei perdendo a visão instantaneamente 

(Professor Especialista). 

 

Eu nasci com glaucoma congênito, mas na verdade eu tinha baixa visão e com 

dezesseis anos por conta de um acidente eu perdi a visão (Professora 

Especialista). 

 

 

A facticidade do existir sem ver impõe ao indivíduo, enquanto presença no mundo, 

atribuir sentido às coisas através das remanescentes vias perceptuais, constituindo assim 

significados a partir de uma autônoma construção cognitiva. Do mesmo modo, situa-se como 

ser no mundo face às realizações, conquistas, revezes, tristezas e satisfações. A partir de um 

retrospecto das histórias de vida, o expressar do sentido do ser cego no mundo com, para alguns 

permeado pela angústia, engendrada pelas reminiscências da experiência do enxergar, não se 

constitui em uma paralisia diante das possibilidades que se mostram no decorrer da existência. 
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Estar no mundo sem ter o sentido da visão, pra mim a única coisa que me faz 

falta é realmente, é a imagem que eu tive a oportunidade de ver, mas o resto, 

todas as coisas do mundo eu tive pleno acesso [...] não senti nada assim tão 

forte que me deixasse chocada, nunca chorei depois que fiquei sem enxergar 

a vida inteira, assim, achei que era possível, tanto que quando fiquei sem 

enxergar em agosto de 1973, em 1975 em fevereiro já estava em São Paulo, 

já tinha feito reabilitação aqui em Salvador, aprendi Braille, locomoção, 

atividade da vida diária, tudo no ano de 1974. Em 1975, em fevereiro, já estava 

sozinha morando em São Paulo, fazendo um curso de processamento de dados 

(Professora Especialista). 

 

Tenho 60 anos, quase metade da minha vida é como cego. Fiquei cego aos 33, 

então 27 anos de cegueira, acho que foi um arranjo bastante produtivo e 

definidor na minha personalidade na minha vida [...]fiquei cego em novembro, 

aí fiquei de licença médica, evidentemente, no final do ano de 89, mas em 

março já estava dando aula de novo (Professor Docente do Ensino Superior). 

 

 

Relatos provenientes de experiências tecidas no mundo vida. Interpretações eivadas de 

subjetividades constituidoras de uma rede intersubjetiva que revela um modo de inserção no 

mundo da cegueira, uma existência marcada pelo não ver que contrasta, diverge, desconstrói o 

significado atribuído ao ser e estar no mundo cego. Os dizeres expressam atribuição de sentido, 

uma atitude de abertura para o mundo. Inserção que se dá em meio a interações com outros 

seres-aí-cegos, ou não. Uma imersão nos constructos socioculturais que possibilitam significar 

ou ressignificar a existência sem dispor do sentido da visão. Por isso, a importância do convívio 

com os pares, a relevância de aprendizados de orientação e mobilidade, código Braille, 

atividades da vida autônoma, dentre outras que propiciam a participação com independência 

nos diversos segmentos da sociedade, responsabilizando-se o Dasein cego por um modo 

singular de estar para o mundo, aberto às possibilidades de realizar projetos, fazer escolhas, 

estabelecer relações, comprometendo-se com seu processo de formação cognitivo-intelectual 

nas situações concretas que vivencia, enfrentando concepções minimizadoras de sua presença, 

a partir da assunção de uma existência autêntica, sem a condição biológica de enxergar. 

São insuficientes concepções classificadoras, definidoras e determinantes do ser-aí-

cego. Compreensão ôntica, interpretações legitimadas à luz de narrativas e pressupostos, 

constituindo-se em lentes através das quais os constructos são produzidos e o arcabouço 

conceitual estabelecido. Fundamentos teoréticos que passam ao largo do ser no mundo em sua 

facticidade, da experiência vivida, da realidade cotidiana onde se medra o acontecer do existir.  

Se, por um lado, é notório a expressiva visibilidade acerca das questões relativas às 

pessoas com deficiência, com o reconhecimento de suas possibilidades, potencialidades e 

desafios, por outro deve-se atentar para o longo caminho a ser percorrido para que esse 

segmento tenha condignamente assegurado o respeito à condição de ser diferente dos padrões 
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bio-físico-sensoriais normatizados. Com frequência, mulheres e homens invisuais são alvos de 

atitudes discriminatórias, tendo como motivação epicentral a cegueira, o que obstaculiza e, em 

muitas situações, inviabiliza projetos individuais e coletivos. 

As pessoas cegas ainda lidam com a constrangedora perplexidade de seus interlocutores, 

que, ao interpelá-las sobre a vivência do não ver, reagem com inusitado espanto. São expressas, 

de modo claro ou subjacente, questões como: de que forma o cego trabalha?  De que maneira é 

possível um cego estudar, namorar, casar, ter filhos, cuidar de uma casa?  

Cego de nascimento, durante a infância, adolescência ou idade adulta, de modo 

inelutável, o ser-aí, a partir dessa condição existencial, defrontar-se-á com o mundo 

oculocêntrico, no qual os espaços sociais, educativos, profissionais e de entretenimento são 

concebidos e constituídos segundo parâmetros visuocêntricos. Mundo no qual conduzirá o 

existir, desenrolará seu caminhar, fará escolhas, talhando seu destino, porque 

contingencialmente fora lançado no mundo em uma determinada temporalidade situada, sem 

que lhe fosse dada a possibilidade de optar e, desta forma, tem que enfrentar os desafios sem 

apoiar-se em alguns pseudo-discursos que advogam respeito às diferenças, e sim escrever sua 

saga em uma existencialidade fática.  

São ideias equivocadamente difundidas que a cegueira, principalmente a perda da visão 

na idade adulta, impõe um profundo e longo luto, uma desistência da vida. Contudo, é 

inquestionável o sentimento de ausência de um sentido de comunicação com o mundo, deveras 

importante, com reflexos nos diversos âmbitos da vida, o que requer um considerável esforço 

para seguir a caminhada nos campos educacional, profissional, afetivo, dentre outros. Um 

perspectivar o mundo tendo cada indivíduo a responsabilidade de se constituir enquanto 

singularidade, a partir de sua historicidade e experiências. Ser e estar no mundo sem dispor do 

sentido da visão é vivenciado de modo próprio e apropriado, a partir de decisões 

idiossincraticamente intencionadas, não correspondendo ao entendimento comumente 

observado, inclusive entre pessoas de elevado nível cultural, que os cegos possuem gostos, 

preferências e aptidões semelhantes com as mesmas atitudes, práticas e comportamentos. 

  Ser e estar no mundo sem dispor do sentido da visão resulta em limitações, não apenas 

pela impossibilidade de interagir visualmente, mas, em virtude da centralidade que este sentido 

ocupa nos arranjos produzidos nos diversos espaços da vida em sociedade. Devem ser 

rechaçadas, peremptoriamente, as narrativas e metáforas que fazem alusão à cegueira como 

condição incapacitante e restritiva para o desenvolvimento psíquico, social, afetivo e 

intelectual. Também são igualmente desprovidos de fundamento, os argumentos de que a 

ausência da visão amplia a capacidade dos sentidos remanescentes, como se o organismo 
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automaticamente compensasse, aguçando o tato, o olfato, a audição e o paladar. Concepção que 

não considera a aquisição e desenvolvimento das habilidades sensoriais, a partir de um contexto 

social e histórico no qual o indivíduo situa-se e compartilha experiências de aprendizagens. 

 É de há muito as representações que permeiam o imaginário social, determinante do 

olhar estigmatizante para mulheres e homens cegos, ideias que em grande parte revelam 

supostas habilidades inerentes à condição de invisual, como, por exemplo, pessoas possuidoras 

de aptidão natural para música e dotadas de capacidade intuitiva altamente elevada, além de 

outras super qualidades fantasiosas, geralmente retratadas em filmes e novelas. Porém, no 

transcorrer fático da existência, lançando-se em busca de ampliar seus horizontes, com vistas a 

suas realizações pessoais, obtenção de conquistas profissionais, educacionais, afetivas etc, 

depara-se com obstáculos. 

 

 

A minha dificuldade não é decorrente do não enxergar, da ausência da visão. 

Ela é decorrente da ausência de condições. Condições concretas, eu quero 

achar uma palavra, condições de interagir com o mundo, de poder desenvolver 

esse meu ser, esse meu estar no mundo, eu preciso interagir (Professor 

Doutor). 

 

 

 A vivência tematizada, resoluta, crítica e consciente da condição existencial de não ver, 

insere o indivíduo em uma complexa rede de tensões que, a partir da estrutura societal 

visuocêntrica, atribuirá sentido ao mundo ao enfrentar os desafios que se lhe apresentam. Em 

meio a retrocessos e indiscutíveis avanços, face às dificuldades de empreender uma trajetória 

exitosa, o ser-aí-cego, cotidianamente, supera preconceitos, protagonizando transformações na 

compreensão da sociedade sobre o sentido do ser cego. 

 A percepção das pessoas cegas sobre o mundo ao seu redor, em determinadas situações 

é subestimada com base na convicção ingênua de que pelo fato de não enxergarem, gestos e 

cochichos não são capturados. Postura não raro, assumida por interlocutores em diálogos nos 

quais encontram-se presentes pessoas cegas; gesticulam e murmuram entre si de maneira a 

segredar alguma questão que supostamente entendam não ser relevante para o conhecimento 

do cego ou, até mesmo, deliberadamente omitem ou excluem do acesso a uma informação 

 

 

Todas as pessoas que enxergam driblam o cego no ponto de vista da 

comunicação. Acontece muito isso comigo, eu vou para o supermercado com 

uma senhora, ela já trabalha comigo há oito, nove anos e as pessoas, quando 

eu vou pagar e entrego o cartão, as pessoas gesticulam pra ela botar a senha. 

Só que quem bota a senha sou eu, mas as pessoas acham que é ela que coloca 

a senha. Ora, se fosse ela que colocasse, era ela quem entregaria o cartão e eu 
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já percebi também a demora, eu entrego o cartão e estou com a mão esperando 

a máquina e a máquina demora, quer dizer: por que ela está demorando? 

Porque a criatura está gesticulando com as mãos ou com os olhos, se sou eu 

que boto a senha? (Professor doutor Docente do Ensino Superior). 

 

 

 O preconceito é também evidenciado, relacionado a outros estigmas, que, associados à 

cegueira, agudizam atitudes discriminatórias. Destacam-se as questões econômicas, raciais e de 

gênero, que constituem consideráveis barreiras no que se refere à acessibilidade em espaços 

sociais, à constituição de amizades e às relações afetivas. 

 

 

Um preconceito que marca muito são as coisas que as pessoas falam. Elas 

acham que a gente não está ouvindo, aí falam coisas bastante ofensivas, que 

se não tivermos uma estrutura emocional razoável, eu fico assim bem 

sensibilizada. Por exemplo, uma vez eu voltava da faculdade, eu fiz faculdade 

à noite, e aí estava no ônibus e um rapaz conversava com o motorista. Aí, ele 

falou para o motorista: eu quero casar. Olhe, eu vou te contar, quero casar com 

uma mulher assim, cega, porque ninguém olha. Aí, o motorista falou, tipo 

assim, pra ele, como se tivesse dado um sinal pra ele, ela deve estar ouvindo. 

Aí, ele falou, tem que casar com uma mulher assim. Ninguém olha, não trai. 

E continuou, só que, claro, eu não falei nada. Até porque, eu não respondo 

essas coisas, ainda mais na rua e tudo. Mas aquilo não me abalou assim. Não 

a ponto de eu desistir da vida, mas a gente sente, e assim que você perguntou 

sobre o preconceito que mais me atinge, pensei que é essa parte afetiva que a 

gente mais sente, o preconceito em relação as relações afetivas (Professor 

Especialista). 

 

Uma vez, eu sentei numa praça, aqui na cidade, e a bengala ainda era inteiriça. 

Aí, eu joguei ela no chão. Entre o banco que eu estava sentado e o chão tinha 

um beiralzinho. Então a bengala de certa forma ficou escondida. Então, daqui 

a pouco chega uma menina cheia de conversa e tal. Conversa vai, conversa 

vem. Eu precisei levantar, é claro, precisei pegar a bengala. A menina 

desapareceu do mesmo jeito que chegou (Professor doutor Docente do Ensino 

Superior). 

 

 

Foram recorrentes nos discursos a expressão de sentimentos que traduzem uma 

percepção dos limites impostos pela sociedade, obstáculos que se apresentam como empecilhos, 

cujos desafios mostram-se mais contundentes do que o modo próprio e peculiar de lidar com a 

cegueira. A compreensão da cegueira, enquanto condição existencial, é expressa através de um 

entusiasmo crítico, isto é, com a lucidez de quem enfrenta as barreiras socialmente constituídas, 

entusiasmo e criticidade que impulsionam o ser-aí-cego a construir e a trilhar os caminhos para 

acessar os espaços que lhes são convenientes e aprazíveis. 

A experiência de não enxergar acarreta algumas especificidades, requer adaptações, 

mudanças necessárias e adequadas para que a pessoa com deficiência visual possa usufruir de 
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todos os ambientes e exercer plenamente suas potencialidades. Por isso, diante de uma 

determinada realidade, assumindo-se enquanto sujeito de sua história, o Dasein cego constrói 

uma concepção própria estritamente relacionada com o seu entorno: grupo familiar, amigos, 

escola, local de trabalho, vivência religiosa e de lazer. Contexto em que se insere como criador 

de possibilidades e proponente de mudanças efetivas, tendo como foco um projeto de 

humanidade em que mulheres e homens possam trilhar livremente seus caminhos.  

A experiência de não ver possui um direcionamento social, cultural, depende do lugar, 

contexto histórico. Uma pessoa que não dispõe do sentido da visão no século XXI, em meados 

de 2017, no exato momento em que rascunho essas linhas, sendo provida de um razoável poder 

aquisitivo, pode ter acesso a recursos tecnológicos que, de modo significativo, minimizarão as 

dificuldades de acesso à comunicação, à informação e ao conhecimento, em geral, com mais 

chances de se inserir intelectual e profissionalmente. E, mesmo o cego, ainda que oriundo das 

classes populares, residente na periferia de um grande centro, com o apoio da família pode 

frequentar serviços de atendimento educacionais especializados, tendo assim condições 

necessárias para o seu desenvolvimento e lograr êxito em seus projetos. Já não se pode dizer o 

mesmo, entretanto, de uma criança cega que vivencia uma dada realidade com pouco ou 

nenhum recurso disponível, pois terá restritas as possibilidades de progresso nos estudos e em 

outras dimensões da vida. 

 
 

Quando eu perdi a visão não tinha celular com adaptações, aliás não tinha 

celular, não tinha computadores com adaptações, não tinha bengalas 

sofisticadas, não tinha equipamentos tão capazes de te dar orientações, 

autonomia e independência, então é diferente, então a experiência do não ver 

implica em seu estado de espírito, seu estado emocional, as pessoas que estão 

do seu lado e o momento histórico que você está vivendo (Professor Doutor). 

 

 

O direcionamento social compreensivo sobre a condição existencial de não-ver tem a 

ver com o veio circunstancial do tempo histórico, a tessitura relacional de cada indivíduo, as 

condições econômicas vivenciadas. Refere-se, ainda, às escolhas assumidas, isto é, o projeto 

existencial encarnado, a condução da própria trajetória determinada tão-somente por cada 

sujeito. 

São indiscutíveis os avanços concernentes às informações, aos debates promovidos, aos 

estudos realizados nos diversos campos do saber, enfocando a temática da deficiência, a 

expressiva visibilidade dada a questão pelos meios de comunicação. Entretanto, o cotidiano de 

mulheres e homens cegos é marcado por um constante desafio de lidar com e desconstruir 
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preconceitos. É comum a concepção uniforme sobre o modo de ser cego, a identificação de 

“ceguinho”, expressão corriqueiramente utilizada para referir-se a quem não dispõe do sentido 

da visão. “Ceguinho”, cuja figura de imediato remete à compaixão, à pena, ao sofrimento. 

Alguém predestinado à ignorância, à mendicância, ou quando afortunado, alvo das benévolas 

ações de caridade. Sentimentos expressos nas falas que revelam e traduzem a percepção sobre 

o vivenciar cotidiano do ser-aí- cego. À guisa de conclusão desse tópico, peço vênia para 

alongar-me na citação dos relatos, que, aliás, com perdão do clichê, são contundentes e 

impregnados de verdade. 

 

 

É uma condição que você tem que estar sempre em um movimento contrário, 

você está sempre remando contra a maré, porque como o mundo é preparado 

para quem vê, então quem não vê tá sempre tendo que criar estratégias para 

sobreviver nesse mundo de quem vê e está sempre sendo colocado à prova 

(Professor Especialista). 

 

Então não há diferença da percepção que a sociedade tem em relação ao cego 

por mais que eles aplaudam, “ali oh! Robenilson, um cara esforçado, é 

professor, filósofo, tá vendo aí. Na hora de lhe atravessar, “quer atravessar é 

ceguinho?” tá precisando de ajuda é ceguinho? “Então, brincando com uma 

pessoa uma vez eu disse: Olhe eu posso ser pós-doutor lá em Cambridge, Paris 

VII, em Dublin, na Baviera, onde quer que seja, o sujeito me encontrar na rua, 

não tem jeito, vai ser ceguinho, não tem jeito, então é a forma como a 

sociedade vê. Estamos em plena era da acessibilidade, da tecnologia, do 

politicamente correto, de passeios adaptados, de casas adaptadas, mas chegue 

na casa de alguém hoje que acabe de receber a notícia que o seu filho ou sua 

filha de um ano e três meses é, irremediavelmente, uma pessoa cega que a 

repercussão, o abalo será o mesmo como se fosse a morte. Já ouvi pessoas 

dizerem “eu preferia morrer a ser cego.” Então, no século XIII, no século X, 

no século XV, antes de Cristo a notícia teria o mesmo efeito que tem hoje 

(Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

Se a gente estabelecer um paralelo entre a vida dos cegos do tempo de Louis 

Braille, José Espínola Veiga e dos nossos tempos não há muita diferença entre 

a forma como a sociedade os via e como ela nos vê hoje. O cego é visto de 

duas formas pela mesma pessoa. Imediatamente ao virar a esquina e o doutor 

João Bonifácio de alguma coisa qualquer botar os olhos sobre mim, ou sobre 

você, imediatamente coitado do cego ou ceguinho, né? Porém, se ele se detiver 

diante de nós, de mim ou de você e iniciar um diálogo: “porra, cego virado na 

desgraça”, né assim? E aí “não, porque esse é retado”, né assim? A mesma 

pessoa viu o mesmo sujeito e fez dois juízos: um ao ver imediatamente 

“coitado um cego, um ceguinho, Oh! Meu Deus! Como é que pode? Um rapaz 

tão alto, tão sábio! Um perfil tão exuberante, coitado um ceguinho”. 

Infelizmente, eu já ouvi alguns comentários de meninas, garotas: “tão 

bonitinho, mas cego” quer dizer, não serve, né? Pois bem, se essa mesma 

pessoa entabula uma conversa conosco, aí nós passamos a ser os suprassumo 

do saber (Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 
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Eu estava na fila do banco para receber meu salário, ao qual fiz jus mediante 

o meu trabalho alcançado mediante concurso e sou obrigado a ouvir: “o Estado 

tinha obrigação de sustentar esse rapaz, porque agora ele está ocupando o 

lugar de um outro que enxerga! Esse episódio não foi no século XIX, nem no 

XVIII, nem no XV, nem no XIII. Isso foi no finalzinho do século XX, 

enquanto eu estava na agência do falecido Banco BANEB, Banco do Estado 

da Bahia, para receber meu salário de professor (Professor Doutor Docente do 

Ensino Superior). 

 

 

 A convicção dos dizeres expressa sentimentos experenciados no mundo-vida, no 

interagir constante que se dá nos diversos espaços do convívio social, em que o ser-aí-cego 

lança-se trilhando o próprio caminho. Discorre-se sobre um perceber das construções 

valorativas, plasmadas pela cultura ocidental que ainda marca fortemente a sociedade 

contemporânea. As percepções demonstram que prevalece no imaginário social a compreensão 

ingênua do cego mendigo, frágil e dependente, para muitos inocente, desprovido de maldade, 

sendo privado da visão como um carma expiatório. 

 

 

5.3 O PROJETAR-SE NO MUNDO COMO INTELECTUAL CEGO PESQUISADOR E A 

VIVÊNCIA FORMATIVA NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO. 

 

 

O desenvolvimento de uma atitude crítico-reflexiva sobre o mundo constitui o 

perspectivar de mulheres e homens cegos cujas trajetórias de vida desconstroem preconceitos e 

estereótipos. A determinação para superar os obstáculos é motivada pela compreensão da 

importância de dominar os códigos de poder, através do exercício da leitura e escrita, que pode 

definir o lugar social, além de aspirações relativas a desejos pessoais ou vinculadas à 

coletividade. Determinação que se materializa através de escolhas de estratégias para a 

apropriação de conhecimento. Cônscios dos empecilhos e desafios a serem vencidos neste 

caminhar, almejando uma inserção intelectual, principalmente nos espaços formalmente 

constituídos, a partir da utilização dos recursos disponíveis, imergem no mundo da leitura. 

 

 
Eu sou um leitor inveterado costumo dizer pra minha esposa que preciso ler 

tanto quanto preciso comer, preciso todo dia, e eu sempre estou lendo 

romance; adoro ler romances, principalmente os britânicos, os norte-

americanos, mas hoje o próprio doutorado exige uma leitura muito alta, eu não 

sei te dizer quantas páginas eu leio por mês (Professor doutorando). 
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A projeção do Dasein cego como intelectual pesquisador refere-se ao livre exercício do 

potencial criativo, um assumir-se como sujeito proponente e criador das possibilidades 

cognitivas, propiciando a auto inserção no mundo da pesquisa, o que ocorre em interações, 

tendo o indivíduo papel preponderante na escrita da própria saga. 

O Dasein cego em abertura e diálogo permanente com o mundo tematiza a existência, 

interage com o mundo visuocêntrico, em uma dada situacionalidade da qual emerge como 

potência criativa encarnada. Recusa-se a uma postura passiva diante da vida, um diluir-se em 

uma mundanidade, isto é, conduzir de modo inautêntico a existência. Face às angústias 

inerentes ao ser-aí, lança-se, projeta-se, questiona a inclusão artificial, alheiamente promovida. 

Resolutamente, liberta-se, promove-se. Imergindo conscientemente no turbilhão do mundo, 

assume um modo próprio de ser leitor, intelectual e pesquisador. 

Independentemente da etapa da vida, causas e circunstâncias em que o indivíduo passe 

a vivenciar a cegueira como condição existencial, iniciar ou prosseguir os estudos em uma 

perspectiva de inserção como leitor intelectual e pesquisador implica em um constante processo 

de criar estratégias para se manter autocentrado, tendo em vista o horizonte que vislumbra. Daí 

decorre nossa constante alusão à facticidade do existir sem ver, pois o pesquisador cego interage 

num contexto adredemente organizado em modelagem visuocênrica, cujas bases pouco ou nada 

modificar-se-ão, ocorrendo, em alguns casos, iniciativas no sentido de minorar as dificuldades. 

Atitudes em geral isoladas, assumidas por pessoas, por algum motivo, sensibilizadas com as 

questões relacionadas às pessoas com deficiência. Facticidade que se refere à ausência dos 

instrumentos essenciais para uma projeção acadêmico-intelectual como pesquisador, que são as 

obras, em formato acessível, necessárias ao desenvolvimento dos objetivos almejados. Situação 

em que o ser-aí-cego mobiliza-se, estabelece uma rede de relações, viabilizando a consecução 

de seu projeto, definindo os meios através dos quais buscará superar as limitações 

sistematicamente impostas. Articulando-se com a rede sociométrica à qual pertence, escolhe as 

ferramentas que melhor se adequam ao exercício da leitura, escrita e às atividades de pesquisa.  

A projeção intelectual vem influenciando profundamente processos de mudança em 

relação aos significados socialmente atribuídos à cegueira. Avanços conquistados por mulheres 

e homens invisuais que, ao longo da história, frente aos contextos vivenciados, demonstram as 

possibilidades de inserção intelectual, sem dispor do sentido da visão. Mulheres e homens que, 

a partir do acúmulo cultural adquirido, envidaram esforços para difundir suas experiências em 

prol de outros cegos. Legado que propiciou condições favoráveis às gerações seguintes 

prosseguirem em sua luta pelo reconhecimento da dignidade das pessoas cegas. Destaco, mais 

uma vez, a contribuição do francês Louis Braille, do brasileiro José Álvares de Azevedo e 
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ressalto importantes 7nomes do contexto contemporâneo, como a americana Helen Keller e, os 

também brasileiros, Dorina Gouveia Nowill, José Espínola Veiga, Ayres da Mata, dentre 

muitos que, como intelectuais, leitores, escritores e pesquisadores dedicaram-se e dedicam-se 

ao trabalho no campo tiflológico. Luta contínua, incessante labor, desafio cotidiano vivenciado 

pelas pessoas cegas para ampliar e consolidar as conquistas alcançadas, resultado de um 

enfrentamento, quer individual, quer coletivamente através das organizações por elas 

constituídas e geridas. Conquistas que se fazem notar pela presença, cada vez em maior número, 

de cegos concluindo a educação básica, acessando cursos de graduação e pós-graduação no 

Brasil. Processo de crescente transformação, assumido em uma rede colaborativa entre as 

pessoas cegas, através de sentimentos e práticas com vistas ao bem comum, fundamentado em 

valores de solidariedade, emancipação e autonomia. 

 
 

Hoje sou um professor com título de doutor concursado em uma universidade 

e acho que isso ainda está muito longe das possibilidades que nós temos. 

Agora a minha luta, a minha busca incessante é no sentido de ajudar outras 

pessoas que ainda não chegaram lá e precisam chegar. Essas pessoas são meus 

colegas com deficiência, seja de que gênero for. Colegas que precisam desse 

espaço acadêmico aqui para conquistar sua autonomia, sua independência 

(Professor doutor docente do ensino superior). 

 

 

Sentimentos e atitudes presentes em diversas etapas do processo de formação, em que 

se demonstra um profundo comprometimento com os pares. Uma militância político-reflexiva 

para o convencimento acerca das possibilidades do se constituir como leitor, intelectual, 

pesquisador, sem dispor da visão. 

 

 

Este ano eu tenho três artigos publicados em livros, capítulos de livros da 

minha orientadora, eu tenho publicado em seminário, seminário lá da UFAM, 

um em Marília, um no CONEDUR em Natal e outro agora aqui no CBEE. Eu 

não falo isso com vaidade, não tenho isso de vaidade, principalmente vaidade, 

de erudição, mas acho isso extremamente relevante, já não é nem pra mim, 

são pra outros que com certeza entrarão no Doutorado, já não serão 

estigmatizados, as pessoas já não vão olhar pra eles, eles podem até, ao longo 

do curso, não apresentarem, um bom rendimento, mas pelo menos, já não vão 

generalizar, as pessoas já não vão achar, que todo cego é incompetente, então 

hoje em dia eles já têm um outro olhar pra pessoas com deficiência visual, 

devido a minha produção, enfim pelo meu desempenho no mestrado e pelo 

meu desempenho já, agora no Doutorado, com elogios de professores. Os 

doutores me elogiavam muito, não elogiavam pra mim, elogiavam pra minha 

orientadora e comentavam entre eles lá no programa, e, repito isso não serve 

                                                           
7 Pessoas cegas, cuja trajetória de vida e dedicação ao campo tiflológico são, a meu ver, dignas de deferência e 
referência. 
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pra massagear meu ego, isso serve pra desmistificar algumas coisas (Professor 

doutorando). 

 

 

Em meados da década de 1990, a disseminação do uso do computador com programa 

de síntese de voz, entre as pessoas com deficiência visual como mais uma opção de apropriação 

do escrito, beneficiou deveras os cegos inseridos no ensino superior, pós-graduandos e 

professores universitários, propiciando maior acesso ao conhecimento e a ampliação da rede 

colaborativa através da partilha de materiais (livros e textos digitalizados). Um modo de 

proceder que também me impulsionou durante a vida escolar e acadêmica, reflexo da 

contribuição de outras pessoas cegas que influenciaram, direta ou indiretamente, em meu 

desenvolvimento profissional e intelectual.  

Durante a graduação, especialização, mestrado e, no doutorado, diante dos desafios, 

frequentemente posicionava-me procurando sempre interagir de maneira a demonstrar o 

potencial do cego como leitor, intelectual e pesquisador. Quando criança e adolescente, na 

década de 80 e meados dos anos 1990, no estado da Bahia, poucos cegos possuíam formação 

universitária. Raramente se tinha notícia de aprovação no vestibular de candidato com 

deficiência visual. Um cenário que, gradativamente, vi mudar. Presenciei amigos e colegas, em 

um esforço diário para o acesso à leitura, ingressarem no ensino superior e, com galhardia, 

superarem os obstáculos para permanência e conclusão; outros, experienciando uma caminhada 

escarposa, em curso de especialização ou mestrado, tendo que a todo momento, comprovar 

méritos, abrir caminhos, inspirando e motivando os mais jovens, como eu, à época, a darem os 

primeiros passos em direção a um projeto intelectual. 

No início dos anos 2000, pôde-se observar o aumento significativo de cegos ingressando 

em curso superior, mais precisamente na cidade de Salvador. Fenômeno, sem dúvida, 

influenciado pelo contexto social da educação brasileira, contudo protagonizado pelos próprios 

sujeitos que, resolutamente, lançaram-se em busca de ascensão social através do conhecimento. 

A despeito do amplo debate sobre educação inclusiva no âmbito acadêmico e a expansão 

de serviços de apoio a estudantes com deficiência, atualmente presentes em algumas 

instituições públicas e privadas de ensino superior, já, a partir da experiência na graduação, os 

alunos cegos vivenciam dificuldades quanto ao acesso aos textos indicados nas disciplinas, 

tendo que engendrar estratégias de modo a superar esses obstáculos. 

 

 
Primeiro impacto: professor entra na sala – “próxima semana, texto tal lá na 

xerox, façam isso, isso e isso”. Aí todo mundo foi lá e tirou a xerox do texto. 

Eu me sentia assim, que tava brincando de formação, é como se eu fosse ter 
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diploma e, na verdade, não vou ter uma formação como todo mundo, uma vez 

que meus colegas chegavam lá e tiraram xerox que eles podiam ler a hora que 

quisessem fazer os trabalhos deles; e eu não podia, prá mim era muito injusto, 

era muito sofrido isso (Professora mestra). 

 

 

Na sequência do diálogo, a colaboradora destacou que os desafios relatados, durante a 

graduação em Pedagogia, no período de 1999 a 2003, foram similares às dificuldades 

vivenciadas no Mestrado, concluído em 2010. 

Em entrevista com outra professora, especialista em educação inclusiva, que cursava 

uma disciplina na condição de aluna especial em um programa de pós-graduação Mestrado / 

Doutorado em Educação, no semestre 2016.2, fiz a seguinte pergunta: qual o grande desafio, 

como você se percebe nesse espectro de novidades? A percepção da professora sobre os 

impactos e desafios vivenciados na pós-graduação consona com a dos demais sujeitos 

entrevistados. 

 
 

Acho que é um ambiente muito individual não é um ambiente parecido com a 

escola, muito menos com a graduação, até mesmo com a especialização que 

eu fiz. É um ambiente que as pessoas se cumprimentam trocam conversa sobre 

determinados assuntos relacionados à disciplina, mas não tem vínculo, 

percebo que não tem vínculo, as pessoas não se aproximam não oferecem 

ajuda e minha grande dificuldade, o que mais me preocupa é a questão de ter 

acesso ao conteúdo da disciplina, aos textos, o que está sendo lido, o que está 

sendo usado pela professora, filmes que a gente precisa assistir. Preciso de 

alguém para fazer a áudio descrição pra mim, tudo isso eu tenho que buscar 

sozinha possibilidade diferente dos outros ambientes, que eu falava com o 

professor, o professor me ajudava a ter acesso, mudava o texto, via outras 

possibilidades junto comigo, os colegas também, nesse ambiente isso é mais 

difícil, isso praticamente não existe (Professora especialista). 

 

 

As descrições evidenciam as expectativas e tensões vivenciadas no contexto da pós-

graduação, marcadas pela ambiência a ser descortinada, cujos desafios são percebidos de modo 

mais claro, no que tange ao desempenho diante das demandas inerentes ao desenvolvimento 

dos estudos, principalmente as relacionadas às atividades de leitura e escrita. Um expectar que 

inquieta não apenas o acadêmico cego, envolvendo também os demais atores institucionais que, 

direta ou indiretamente, experienciam o convívio com esses sujeitos nos espaços de pesquisa 

pois, embora seja crescente, ainda são poucos os que alcançam essa etapa de formação. Isto 

explica as diversas compreensões que permeiam o imaginário de professores, alunos e 

funcionários da Secretaria dos programas sobre a presença dos pós-graduando cego.  

Compreensões que, ao serem verbalizadas explícita ou implicitamente, demonstram 
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perplexidade, preocupação quanto às possibilidades de êxito, admiração pela superação das 

dificuldades, dúvida quanto à capacidade, sendo por vezes, reveladas concepções 

preconceituosas. Imaginário que se materializa através de atitudes de acolhimento e aceitação, 

ou as de caráter excludente e de indiferença. 

Imerso nessa fática complexidade, o ser-aí-cego irá interagir, construindo uma trajetória 

correspondente aos seus objetivos intelectuais, sem a ilusão que determinados arranjos que se 

pretendem mediadores de uma dita inclusão determinarão o êxito, tampouco os discursos 

oriundos de teorias consideradas esclarecedoras e redentoras, bem como dispositivos legais que, 

pouco ou nada, influenciam mudanças efetivas referentes às transformações institucionais. 

Interação constante na qual o Dasein cego se percebe como agente mediador e promotor da 

própria inserção intelectual, a partir de uma interlocução com os demais agentes do contexto, 

de modo a criar um espaço propício ao seu desenvolvimento cognitivo. Uma postura que 

engendra possibilidades concretas de mudança qualitativa. 

A interlocução, o diálogo é o primeiro passo para dirimir dúvidas, superar conflitos, 

estabelecer relações e definir acordos. Um interagir articulado pelo ser-aí-cego, gerando 

mudança de compreensão e atitudes, estreitando relações. Atuação que impacta, 

principalmente, na postura de professores, cujos conhecimentos acerca da realidade da cegueira, 

no tocante aos aspectos educacionais, em geral, são reduzidos. 

Quando cursava o quarto período da experiência doutoral, ocasião em que concluía o 

último crédito, antes da defesa da tese, o professor da disciplina, algumas semanas após o início 

das aulas, em um diálogo privativo, disse-me: - quando você entrou na sala, pela primeira vez, 

confesso que tremi nas bases, fiquei sem saber o que fazer, mas, com o passar do tempo, eu me 

tranquilizei; percebi que suas intervenções demonstravam que você estava dando conta das 

leituras. Além disso, meu amigo, eu conheço quem tem bagagem no arrear das malas.  

No que se refere ao sentido, recorrendo à memória, reproduzi fidedignamente o que me 

fora dito pelo docente. A despeito das palavras de incentivo, elogios e reconhecimento do meu 

desempenho, o professor, em nenhum instante, indagou-me sobre os meios através dos quais 

acessava a elevada quantidade de textos, que ele incumbia a turma de ler, sintetizar e, no prazo 

de oito dias, apresentar uma produção. Durante o diálogo, não fez menção ao serviço de apoio 

ao estudante com deficiência oferecido pela Universidade, é provável que desconhecesse a 

existência desse núcleo. Aliás, nenhum professor do programa me questionou sobre a forma de 

acesso aos textos recomendados, as estratégias para cumprir as tarefas atribuídas a todo 

acadêmico doutorando, relativas à apresentação de trabalhos em Congressos, Seminários e 

publicação de Artigos em periódicos. 
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A questão, acima rememorada, revela a expectativa a que nos referimos tanto por parte 

dos professores, quanto do cego pesquisador. A presença do cego na academia é percebida de 

forma inusitada e, em alguns casos, com desconfiança, sendo, ele próprio, impulsionado pela 

convicção de poder superar os obstáculos, interagir com o sistema e demarcar os espaços que 

pretende conquistar, em um ambiente pouco atento às questões relacionadas às pessoas com 

deficiência. Desafio enfrentado pelo cego intelectual que, em seu agir consciente, interfere 

provocando processo de transformação, como bem ilustra o relato de um pós-graduando que 

ingressou no doutorado, em 2014. 

 

 

Como em toda instituição existe sim uma resistência, existe um 

estranhamento, existem dúvidas quanto à participação de pessoas com 

deficiência nesses ambientes. No curso eu sentia, eu percebia que as pessoas 

tinham muitas dúvidas quanto a minha participação. Se eu ia dar conta, se eu 

conseguiria acompanhar intelectualmente a turma, o curso da parte dos 

professores, mais ainda, alguns inclusive revelaram pra mim, me perguntaram 

se não era melhor que eu tivesse um espaço de nível superior específico. Eu 

percebia essa dúvida por parte da minha orientadora, essa insegurança, é claro 

que ela acreditava em mim, mas ela tinha uma certa insegurança em função 

da questão da acessibilidade da Universidade, eu não tive monitor no 

Mestrado, então a dificuldade de scannear livros para mim era muito grande, 

então quanto a isso ela se preocupava, como é que ia conseguir superar essas 

dificuldades, eu fui o terceiro da minha turma a qualificar e formaram um 

grupo no whatsapp da minha turma e algumas colegas perguntaram, e o ..., tá 

conseguindo, como é que ele está? Enquanto elas estavam perguntando se eu 

estava conseguindo fazer minha dissertação, eu estava marcando a data da 

minha defesa, e eu fui o primeiro da minha turma a defender. E não são 

palavras minhas, são palavras da minha orientadora e palavras do programa 

que foi uma das melhores defesas dos últimos anos no programa de pós-

graduação do Mestrado em Educação, minha dissertação foi, inclusive, 

indicada pra publicação (Professor doutorando). 

 

 

Nas duas citações anteriormente transcritas, é notório o impacto psicológico sentido 

pelo pós-graduando cego, face à conjuntura constituída por uma dinâmica distinta das etapas 

anteriores de formação, pois terá que assumir o compromisso pessoal de lidar com as 

adversidades, tanto no que se refere às relações nos grupos de pesquisa como no provimento de 

condições para apropriar-se do conhecimento, em tempo hábil, que lhe assegure uma plena 

participação nas atividades investigativas e produções textuais, o que exige uma  tomada de 

posição, uma apropriação das regras tacitamente colocadas, um entendimento do roteiro do 

sistema para que assim possa, através do diálogo, se manter no jogo. No primeiro relato, 

apresentou-se a vivência de uma professora especialista que dava os passos iniciais como 

pesquisadora. O segundo, um pesquisador mais experiente, descreve os caminhos percorridos 
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para consolidar-se, conquistando o respeito da comunidade acadêmica. Discursos ratificados 

por intelectuais cegos, cuja experiência na universidade abrange o exercício da docência e a 

prática de pesquisa. As narrativas são corroboradas por uma professora, há mais de duas 

décadas docente do ensino superior. Questionada acerca da vivência no Mestrado de 1991 a 

1996 e no Doutorado de 2000 a 2004, expôs: 

 

 
Quando um aluno cego chega a um Mestrado ele já tem que ter autonomia. 

Pelo menos é o que eu penso e como sempre me portei. Eu penso que ali a 

cegueira não estava muito colocada, não. Eu acho que o Programa não se 

apropriou dessa situação adequadamente. Não se questionava minha 

condição, não houve nenhuma adaptação. No Doutorado, quando cheguei, lá 

estava a secretária e uma professora, aí eu perguntei: gente eu sou aluna do 

programa e eu tenho deficiência. Gostaria de saber que tipo de apoio vocês 

têm para as pessoas com deficiência, aqui? Aí, elas fizeram uma pausa, 

ficaram meio atrapalhadas, depois disseram: do que você precisa?  Aí, eu 

disse: olha eu vou precisar de um computador, de um scanner, em princípio. 

Tá bom, a gente vai ver, por enquanto a gente não tem, mas a gente vai ver 

(Professora doutora docente do ensino superior). 

 

 

 Apropriar-se da dinâmica acadêmica, assimilando a lógica subjacente ao ambiente da 

pós-graduação, sobretudo em nível de mestrado e doutorado, é fundamental para que o pós-

graduando exerça suas atividades de maneira mais efetiva, adequada com as regras vigentes, 

particularmente no que se refere à produtividade e cumprimento de prazos. Em se tratando do 

pesquisador cego, dominar esse roteiro o quanto antes é condição sine qua non, tanto para o 

êxito no empreendimento investigativo ao qual se propõe, quanto em futuros pleitos almejados, 

envolvendo esse contexto. 

 Quando se sugere ao cego, aspirante a mestrando ou doutorando, um determinado nível 

de maturidade, refere-se ao fato do modelo visuocêntrico em que o mundo acadêmico está 

estruturado, no qual terá que se desenvolver como pesquisador, em diálogo constante com os 

atores institucionais, assumindo a responsabilidade com o próprio processo formativo, 

notadamente no que concerne ao acesso à leitura, requerendo habilidade no relacionar-se, pois 

disso depende a progressão acadêmica, visto que não encontrará disponível com facilidade os 

textos de que necessitará e, quase sempre, precisará criar estratégias, evitando conflitos que 

possam resultar em prejuízo. Afinal, um provável futuro orientador no doutorado poderia talvez 

não se sentir motivado em acolher determinado orientando, prevendo possíveis tensões para si 

e para o Programa. Isso não significa a assunção de uma postura passiva, relativa aos direitos 

garantidos em lei, concernentes à participação plena, acessibilidade arquitetônica e à leitura, 

dentre outros. Pelo contrário, a conquista de espaço e respeito é alcançada por um agir 
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consciente, pois o intelectual cego, focado na consecução de seus objetivos, faz-se notar como 

presença e com habilidade conduz sua trajetória, lançando-se a todo momento, exercitando a 

autonomia, enfrentando os obstáculos no deslocamento no interior da universidade, resolvendo 

questões burocráticas atinentes à vida acadêmica, além de concentrar esforços na realização das 

atividades de pesquisa. 

 

 

Então, a minha circulação pelo espaço da academia é de forma independente. 

Se tiver alguém para me levar para sala de aula. Ótimo, que bom! Eu não 

dispenso a colaboração de um ombro amigo, se não tiver, eu vou sozinho. Eu 

dou meu jeito. Essa questão de demonstrar independência. Quantas vezes eu 

não fui à Secretaria do PPGE sozinho resolver minhas situações. Então, essa 

independência que eu demonstrei, circulando o espaço físico da academia, 

sendo o terceiro a qualificar e o primeiro a defender. Aí é que eu quero falar o 

resultado disso. Houve, sim, uma mudança de pensamento em relação às 

pessoas com deficiência e especificamente em relação às pessoas com 

deficiência visual, porque se antes eles generalizavam, achavam que toda 

pessoa com deficiência visual ia dar trabalho; e outra, eu fui uma das pessoas 

da minha turma que mais produziu no meu mestrado (Professor doutorando). 

 

    

 Com um visar compreensivo, crítico e reflexivo, o pesquisador cego, a partir de sua 

temporalidade circunstancial, define seus horizontes sedimentado nas construções valorativas 

da sociedade e por meio de atitudes propositivas, contestadoras e criadoras de possibilidades, 

promove condições favoráveis para mudanças nos modos de pensar e agir sobre a condição 

existencial de não ver. Ser-no-mundo-com, insere-se no contexto acadêmico, almejando uma 

formação intelectual, desconstruindo preconceitos. Em uma tessitura relacional, constitui-se 

como autor e ator de sua trajetória e do seu agir como presença. Atuação laboriosa expectada 

por diversos olhares que o impelem, a todo instante, a demonstrar capacidade, um desempenho 

satisfatório. 

 Na trajetória de formação do cego como intelectual pesquisador, é fato que o acesso à 

leitura torna-se, ainda, mais complexo, em se tratando da necessidade da produção de textos 

científicos, seja para publicação em periódicos, seja para apresentação como pré-requisito à 

obtenção da titulação de especialista, mestre ou doutor. Os empecilhos tornam-se ainda mais 

extenuantes, quando associados a situações socioeconômicas vulneráveis e condições 

estruturais desfavoráveis do sistema educacional, relativas às diferentes necessidades dos 

estudantes, exigindo do ser-aí-cego um extraordinário esforço, porquanto assumirá a escolha 

de recuar, prosseguir ou, até mesmo, desistir. Recuos e desistências que pude observar serem 

assumidos, por pós-graduandos cegos que, face às adversidades do contexto acadêmico, não 

obtiveram êxito em conclusão de curso de especialização, em decorrência das dificuldades na 
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elaboração de monografias ou artigos. Situações similares também experenciadas por 

mestrandos e doutorandos, que em razão da maturidade concernente à dinâmica do mundo da 

pesquisa, criaram estratégias para superar obstáculos, relacionadas estritamente aos meios que 

lhes possibilitaram alcançar o objetivo almejado. Um prosseguir inspirado em um projeto de 

liberdade, em um sentimento impulsionador em percorrer os próprios caminhos cognitivos, 

resolutamente assumidos, a despeito das vicissitudes impostas por um contexto visuocêntrico. 

A escassez de material, devidamente adaptado, é uma das dificuldades que a maioria 

dos cegos leitores pesquisadores encontra no processo de formação intelectual. O aumento 

significativo da produção Braille, o crescente acesso ao livro digital e ao áudio- livro, ainda não 

se configura para esses sujeitos, possibilidade de pleno acesso ao patrimônio cultural escrito. 

Porém, é amplamente reconhecido pelos cegos o significativo avanço proporcionado pelos 

recursos tecnológicos, que vem ampliando as possibilidades de acesso à informação e ao 

conhecimento, favorecendo o êxito nos estudos. 

 Nota-se, em geral, uma inquietação no que diz respeito ao processo de apropriação do 

conhecimento que circula e é produzido no espaço acadêmico, influenciando as escolhas 

pessoais, relativas aos meios para acessar esse saber. Decisão que determinará, não só o êxito 

nas atividades de pesquisa, como também a progressão na vida intelectual. Inquietação que se 

apresenta, ainda no início de cursos de especialização, mestrado e doutorado. Um decidir que 

deve apontar caminhos que viabilizem o acesso às informações e conteúdo necessários para 

satisfatória participação, cumprimento das exigências requeridas e realização pessoal, o que 

dependerá de iniciativas individuais. 

A autonomia assumida pelo cego pesquisador na busca dos meios para acessar o 

conhecimento, em tempo hábil, de maneira a dar conta das demandas que lhe são apresentadas, 

é decorrente de uma atitude proativa, tendo nos projetos institucionais, apenas, mais uma 

possibilidade para viabilizar o acesso à quantidade significativa de textos a ser lida. Postura que 

não significa demérito ao trabalho de organizações filantrópicas e dos núcleos de apoio ao 

estudante com deficiência existentes em muitas universidades que produzem livros acessíveis. 

O que se constata durante o percurso acadêmico é a impossibilidade de desenvolver o trabalho 

de pesquisa, além de outras atividades relativas à vida acadêmica, recorrendo tão somente a 

esses serviços. Realidade que vivenciei ao solicitar ao Núcleo de Apoio aos Estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais (NAPE) da Universidade Federal da Bahia a digitalização 

do livro Ser e Tempo. O trabalho foi concluído um ano e dois meses após o pedido. É comum 

situação desse jaez ser experienciada por pós-graduandos cegos, o que implica em 

operacionalizar de diversas maneiras os meios pelos quais contactará o escrito. É também com 
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frequência, no decorrer de uma disciplina, a necessidade da realização de leitura de uma 

determinada obra que não se encontra disponível em Braille, áudio e formato digital. Em muitos 

dos casos, a atividade relativa à leitura indicada é aprazada para um curto período. Daí a 

importância do cego-pesquisador interagir em um contexto visuocêntrico, devidamente 

instrumentalizado para que assim possa enfrentar as barreiras e se desenvolver intelectualmente 

com autonomia. 

Ao nos referirmos à atenção relativa à necessidade imediata de acesso a um texto que 

não se encontra devidamente adaptado, incumbência de uma determinada disciplina, 

sinalizamos apenas a ponta do iceberg. A demanda de leitura é constante de todos os 

componentes curriculares cursados em um dado momento, o que torna a acessibilidade uma 

tarefa ainda mais desafiadora. Ademais, o volume de leitura não se restringe ao solicitado pelos 

professores para realização de trabalhos de conclusão dos créditos. Concomitantemente a essa 

peleja, a atenção também é direcionada para o acesso às obras concernentes à pesquisa em 

desenvolvimento (monografia, dissertação ou tese). Acrescente-se a isso a obrigação como pós-

graduando de apresentar uma produção acadêmica com publicações em congressos, seminários, 

simpósios, revistas, etc. 

 Ao tematizar criticamente o modo de ser e estar no mundo sem ver, o cego pesquisador 

situa-se apropriado das concepções de sua presença no contexto acadêmico, em larga medida 

perspectivada refletindo os constructos sociais sobre os quais já dissemos algo. Nesse espectro 

de olhares que traduzem uma pluralidade de sentidos, engendram as mais diversas 

compreensões. Inexoravelmente, exercerá o ler, escrever, pesquisar e produzir conhecimento 

sem dispor da visão, em um contexto sistêmico constituído segundo um lógica visuocêntrica. 

O Dasein cego em seu aí, intencionando constituir-se intelectualmente, compreende que as 

possibilidades de realização giram em torno do conhecimento e dos instrumentos que levam ao 

conhecimento. 

 

 

5.4 O INTELECTUAL CEGO NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA, PRÁTICA DE PESQUISA 

E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO. 

 

 

 Após vinte anos de vivência profissional como docente na Educação Básica e algumas 

experiências no ensino superior em instituições privadas, atuando em curso de especialização, 

ainda sou frequentemente interpelado com perplexidade, sobre o exercício de ser professor. Os 

questionamentos, em geral, são direcionados para o espaço onde ocorre a prática pedagógica 

que desenvolvo. Quase sempre, nas indagações, fica subjacente que o trabalho é realizado com 
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estudantes cegos. Minha condição de invisual, de imediato, induz a inferência que a atuação se 

dá com educandos com deficiência. 

 A docência é um campo profissional tradicionalmente pleiteado e ocupado por pessoas 

cegas, uma atividade que já se restringiu aos espaços das escolas especializadas, nas quais 

professoras e professores cegos foram alunos e após a conclusão dos estudos tornavam-se 

educadores. Um fenômeno, hodiernamente, ainda observado, mas decorrente de opção, pois a 

aprovação em concurso garante ao cego o exercício do magistério também em escolas regulares, 

tendo nas instituições especializadas mais uma possibilidade, considerando a conveniência 

pessoal e inclinação pedagógica.  

 No estado da Bahia, nos últimos cinco anos, foi significativo o número de cegos que 

ingressram, através de concurso público, na Educação Básica. Causou-me estranheza o elevado 

percentual desses professores que optaram por atuar em instituições especializadas, alguns 

mesmo após vivenciarem a experiência no ensino regular. Movido por essa inquietação, pude 

constatar que, dentre outros possíveis fatores, tal atitude foi influenciada pela postura da 

Secretaria de Educação, ao induzir o professor cego a desenvolver suas atividades docentes na 

educação especial e o contexto adverso das escolas, sem suporte técnico, administrativo e 

pedagógico necessários para que esses profissionais exercessem seu mister. Constatação 

confirmada pelos relatos de colaboradores desta pesquisa que vivenciaram esse processo. 

 

 

Minha chegada na escola regular causou ao diretor e a todos um certo 

constrangimento. Eu percebia pelo jeito do tratamento, seja do diretor, seja 

dos colegas, que havia neles uma certa apreensão, não sei se talvez 

desconfiança, alguma coisa dessa natureza. Ao longo da minha caminhada 

nessa escola regular me fez perceber isso, desde quando eu cheguei, até 

quando eu permaneci por lá. Uma certa apreensão ou desconfiança do meu 

trabalho, tanto que quando eu cheguei uma das perguntas que o diretor me fez 

foi se eu já tinha trabalhado em escola regular. Então eu acho que se chegasse 

um professor que enxerga jamais o diretor faria uma pergunta como essa. No 

que diz respeito a estrutura para trabalhar, eu não obtive nenhuma estrutura, 

nenhum apoio, tampouco sinalização da coordenação pedagógica, da parte 

administrativa da escola que haveria algum apoio, por exemplo para 

preenchimento de cadernetas, aquele trabalho mais burocrático da escola, não 

houve por parte da direção, nesse sentido nenhum tipo de sinalização. No 

tempo que eu fiquei nesta escola não houve sinalização que haveria apoio 

nesse sentido. Tudo isso me motivou a sair dessa escola e ir para educação 

especial. Além da falta de apoio, o descrédito do professor cego pelos colegas 

videntes que também desmotiva. Na escola regular, o professor com 

deficiência não tem apoio algum, tem apenas boa vontade. Então isso foi o 

que me motivou a sair da escola regular e seguir minha vida de trabalho, dentro 

da escola especial (Professor especialista). 
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Tudo começou quando a gente foi nomeado e foi chamado para tomar posse 

na escola. Quando eu cheguei a Secretaria de Educação do Estado, o servidor 

da Secretaria me indicou imediatamente, O Centro de Apoio Pedagógico ao 

Deficiente Visual (CAP) como escola principal porque eles entenderam como 

é uma pessoa com deficiência visual e o CAP por ter uma certa estrutura para 

que a gente pudesse trabalhar. Mas, querendo fazer uma experiência na escola 

regular, então pedi que, inicialmente, eu fosse para a escola regular. Ao chegar 

na escola encontrei uma total desestrutura tanto no sentido físico, como no 

sentido relacional. É sempre uma surpresa para essas instituições a chegada 

de um profissional com deficiência visual. Quando eu cheguei houve uma 

certa desestruturação das relações, sobretudo com o diretor, com o 

coordenador. O diretor sequer tinha contato direto comigo. Inicialmente, 

houve sim um certo preconceito, discriminação e resistência com relação à 

diretora. Quanto aos colegas professores, uns naturalmente me acolheram, 

outros distantes, arredios. Nem sequer me davam bom dia, nem sequer 

conversavam comigo. Na sala dos professores, alguns sentavam, conversavam 

comigo, outros distanciavam-se bastante. Não entendiam porque ali estava um 

professor com deficiência visual. Com relação aos alunos, foram eles que mais 

me acolheram na chegada à escola. Sempre muito atenciosos, querendo 

sempre ajudar! Em relação ao apoio instrumental não havia auxílio para 

preencher cadernetas, produzir as provas (Professor especialista). 

 

 

A percepção do professor cego da Educação Básica revela que o ideário de uma 

educação inclusiva, de uma escola equânime, aberta às diferenças é ainda um discurso que, por 

enquanto, adorna páginas de livros e amplia a legislação sobre o assunto. O fato é que pouco 

ecoa entre os agentes responsáveis pelo acontecer da educação no cotidiano escolar que diante 

de um professor cego, expressam atitudes discriminatórias e negadoras da tão propalada 

concepção de educação para todos. Um aspecto preocupante dessa realidade é a postura frente 

aos alunos com deficiência. Será diferente das observadas para com os professores, também 

com deficiência? 

Alguns professores cegos optam por atuar em espaços educativos, interagindo 

pedagogicamente com estudantes que não constituem público alvo da educação especial, 

exercendo a docência em escolas regulares. Essa escolha envolve, de nossa parte, um refletir 

mais direcionado em virtude do lugar onde ocorre a intervenção pedagógica, bem como a 

natureza de sua especificidade e peculiaridade do caminhar cognitivo, porque terá 

constantemente, no seu mister, que conceber estratégias para lidar com situações adversas, 

tendo que dirimir dúvidas, enfrentar preconceitos para obter reconhecimento, o que se relaciona 

intrinsecamente, à vivência do intelectual cego, docente e pesquisador, no contexto acadêmico. 

Independentemente do nível de ensino, o professor cego, no exercício do magistério, irá 

deparar-se inevitavelmente, com atitudes discriminatórias e olhares preconceituosos. 

Compreensões que associam a cegueira à incapacidade e à impossibilidade. Sedimentos 
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constituidores de uma mundanidade que se reflete nos espaços educacionais, cabendo ao 

próprio cego empreender iniciativas que visem ressignificar esse entendimento e seguir sua 

trajetória profissional, demonstrar seu potencial cognitivo, ímpeto e coragem para se fazer 

respeitar; uma tarefa árdua.  

A postura resoluta de promover condições para uma atuação profissional digna, diante 

de uma estrutura técnica e administrativa desfavoráveis, é também vivenciada por professor 

pesquisador cego com ampla experiência acadêmica, que, ao reconhecer a pouca atenção 

institucional às suas necessidades, assume as estratégias que irá adotar, porquanto tem ciência 

que o discurso politicamente correto não resulta em mudanças efetivas que correspondam aos 

anseios de condições de trabalho adequadas. 

 

 

O discurso das autoridades da universidade é um discurso super afinado com 

a educação inclusiva, com ações afirmativas, mas é só um discurso que eles 

aprenderam a repetir e que aprenderam a acreditar, eles acreditam no que 

dizem, eles realmente têm a preocupação de fazer uma universidade inclusiva 

e tal, mas eles não sabem, como fazer isso direito, então não fazem (Professor, 

Mestre, Docente no Ensino superior). 

 

Eu acho que na sala de aula é muito positiva, mas do ponto de vista da 

instituição não há uma preocupação, está começando agora com os 

profissionais cegos, mas por outro lado também há uma missão, vou ser muito 

sincero a você, vou resolvendo os meus problemas. Acho que isso é ruim 

porque você não cria soluções institucionais você vai resolvendo em soluções 

domésticas pontuais, não cria soluções institucionais (Professora, Doutora 

Docente no Ensino Superior). 

 

 

 Além de não serem contemplados pelas iniciativas por parte da Universidade que 

propiciem melhores condições de trabalho, as ações institucionais no campo tecnológico, 

relativas às inovações das plataformas digitais, também não apresentam as adaptações 

necessárias que permitam a autonomia na acessibilidade de navegação de professores 

pesquisadores com deficiência visual. Projetos implementados sem considerar a inserção desses 

educadores, alguns há décadas integrantes do corpo doente. 

 

 

O portal é um exemplo típico. A Universidade contratou uma empresa e nesse 

contrato não está dito que ela tem que fazer nada acessível para pessoas com 

deficiência. É inacessível esse portal, é uma porcaria, não dá para colocar as 

notas dos alunos, não dá para ler direito (...) como é que você contrata uma 

empresa de um portal e não se lembra que no contrato tem que dizer que tem 

que ser acessível para estudantes e professores cegos? (Professor, Mestre no 

Ensino Superior). 
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Estou coordenando o mestrado. Todas as plataformas informáticas têm 

problema de acessibilidade e estou dizendo sempre: gente não quero ser 

heroína de nada, eu quero ser uma pessoa que possa trabalhar com conforto e 

nesse tipo de plataforma não tenho essa possibilidade, inclusive vou encerrar 

minha coordenação, são dois anos, vou fazer dois anos agora em outubro e sei 

que a acessibilidade não virá (Professora Doutora docente no Ensino 

Superior). 

 

O sistema da CAPES também não é acessível. Eles estão até melhorando o 

currículo LATTES, mas a gente ainda tem problemas. E a plataforma eles 

mudaram recentemente, não é mais coleta CAPES é uma plataforma 

SUCUPIRA e não tem acessibilidade, é uma plataforma recente que pretende 

integrar todas as bases de dados. Hoje eu estou lutando na Universidade, 

dizendo isso a eles, só que os gestores não compreendem e há processos de 

natureza técnica muito complicados que eles têm que vencer e que são 

travados pela burocracia (Professora Doutora do Ensino Superior). 

 

 

 As mudanças de concepção e atitudes efetivam-se na interação constante, 

intencionalmente articulada por pesquisadoras e pesquisadores cegos que, através da 

competência cognitiva e de um esforço cotidiano, estabelecem-se como presença no cenário 

acadêmico promovendo transformações, ampliando os horizontes acerca do entendimento, 

respeito e aceitação de uma condição diferente do padrão normatizado. Competência cognitiva 

e esforço diário reconhecidos na relação com os estudantes, no diálogo com professores e 

demais representantes da comunidade universitária, participação no contexto político da 

instituição e a vivência no âmbito da pós-graduação no desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, gestão e docência. Engajamento pedagógico, cientifico e político que impacta no 

imaginário, refletindo diretamente na relação com pesquisadoras e pesquisadores cegos que 

desenvolvem a docência, realizam investigações, produzem artigos, publicam livros, orientam 

dissertações e teses, participam de debates, proferem conferências, integram colegiados e 

assumem coordenação de comissões. 

 Empoderados, tematizando criticamente a inserção no universo acadêmico, ao 

demonstrar potencial criador, pesquisadoras e pesquisadores cegos conquistam espaços, 

promovem um alargamento das mentalidades, uma tomada de consciência efetiva e uma 

vivência situada do discurso que apregoa pluralidade, diversidade e respeito às diferenças. Um 

reconhecimento que advém do exercício contínuo de um trabalho intelectual, desmistificando 

concepções estereotipadas sobre a capacidade das pessoas cegas. 

 
 

Sobre minha área de conhecimento consultam bastante, respeitam bastante. 

Enquanto antropólogo indigenista eu sou respeitado. Eles me consideram 

muito capaz, muito inteligente, muito qualificado (Professor Mestre Docente 

no Ensino Superior). 
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 A convicção no próprio potencial, a habilidade de enfrentar e vencer desafios e a 

competência demonstrada no desenvolvimento do trabalho são posicionamentos assumidos por 

docentes, pesquisadoras e pesquisadores cegos. Posturas que influenciam a comunidade 

acadêmica. Atitudes que impactam nas consciências, desconstruindo preconceitos e 

redirecionando olhares sobre a condição de estar no mundo sem dispor do sentido da visão. É 

positiva a avaliação que pesquisadoras e pesquisadores cegos fazem acerca da compreensão de 

seus pares relativa aos docentes com deficiência visual. Percebem, nesta relação, uma 

ambiência marcada pelo acolhimento, respeito e reconhecimento, todavia vivenciam situações 

nas quais lhes são apresentadas atribuições também com o intuito de aferição de capacidade, 

como se pode notar na narrativa de uma professora que acabara de ingressar via concurso em 

uma universidade pública. 

 

 

Eu fui muito bem acolhida. Fui super respeitada. Eu só tenho a agradecer ao 

Departamento de Educação. Não me viram como uma pessoa cega. Me viram 

como a profissional que estava ali para cumprir uma disciplina, um programa. 

O que aconteceu logo que eu cheguei, o diretor me convidou para uma 

entrevista. Eu acho que realmente ele quis me sondar, sim, até que ponto 

ocorreria o meu desempenho. Ele quis me avaliar, eu senti isso. Então, ele 

propôs que eu montasse um curso de extensão. Que era uma disciplina 

obrigatória para os alunos do oitavo período da graduação de educação do 

curso de pedagogia. Isso eu tinha que fazer em menos de 15 dias. E assim fui. 

E ele me deu o tema e não me perguntou o que eu achava (Professora doutora 

docente no ensino superior). 

 

 

 A professora declarou que não percebeu no diretor desconfiança, mas curiosidade acerca 

de como ela, na condição de deficiente visual, desempenharia a tarefa. Disse que, embora se 

tratasse de uma experiência nova, conseguiu alcançar êxito. Estruturou o curso em quatro 

módulos, um para cada mês, correspondente a uma disciplina obrigatória. Afirmou que ficou 

muito contente com a receptividade dos alunos e a quantidade de inscritos na disciplina. Por 

esse motivo, as aulas foram ministradas no auditório. 

 A assunção de uma autêntica existência, o encorajamento e disposição para lidar com 

as adversidades, superando desafios, movem o intelectual cego, impelindo-o para a consecução 

dos projetos estabelecidos como meta. Um posicionamento diante do mundo que prima pelo 

enfrentamento dos obstáculos, através do diálogo, objetivando solucionar as questões, 

proativamente, sem a ilusão de que cabe tão somente às políticas institucionais apresentar 

medidas inclusivas. O cego-pesquisador não espera que as dificuldades com as quais se depara 

sejam minimizadas ou mesmo solucionadas sem a sua participação. A atitude assumida é de 
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educador da sociedade e assim esclarecer as pessoas que a ausência da visão não significa 

incapacidade de pensar, elaborar, refletir e produzir. Em sua luta cotidiana, demonstra que as 

pessoas com deficiência visual distanciam-se e muito da compreensão de indivíduos dignos de 

pena, os coitadinhos. Fazem-se respeitar pelo ímpeto criativo, pela busca de inserção no mundo 

do trabalho e pelo conhecimento que adquirem no percurso da vida. Uma vivência que requer 

uma atitude de resistência, fazendo-se respeitar pela competência e capacidade produtiva, 

principalmente, no espaço acadêmico, onde o discurso que expressa valores e propala respeito 

às diferenças, coexiste com a dura competitividade, por vezes, tacitamente dissimulada. 
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6 CEGUEIRA, LEITURA E COGNIÇÃO: A INSERÇÃO DE INTELECTUAIS CEGOS 

NO MUNDO DA ESCRITA E DA PESQUISA CIENTÍFICA – CÓDIGO BRAILLE, 

LEDOR, LIVRO FALADO E TECNOLOGIAS DIGITAIS (COMPUTADOR 

PESSOAL). 

 

 

De que maneira ocorre o aprender sem ver em uma sociedade na qual a construção dos 

espaços de convívio, inclusive os educacionais, é concebida em uma perspectiva oculocêntrica, 

a partir da lógica do ver? Quais recursos e estratégias pesquisadores que não dispõem do sentido 

da visão utilizam para se apropriar da leitura e da escrita? Como esses sujeitos significam 

cognitivamente em seus processos de formação intelectual, a relação com a leitura e a escrita 

através do código Braille, interação com o ledor, utilização do livro falado e o uso das 

tecnologias digitais (computador pessoal)? 

 Essas questões direcionam a abordagem realizada neste capítulo. Abrem caminhos para 

que se visualize nitidamente os horizontes que, como um fluxo contínuo, demarcamos em nosso 

ponto de partida através da pergunta impulsionadora dessa investigação. Questões que 

emergem como desdobramento do que fora apresentado nos capítulos anteriores, como um ato 

de puxar o fio do novelo, um defluir. A tessitura reflexiva é conduzida de maneira a preservar 

a linha de discurso, até então desenvolvida, à luz da redução fenomenológica. 

 

 

6.1 LER, ESCREVER E PRODUZIR CONHECIMENTO: O LUGAR DO CÓDIGO 

BRAILLE COMO MEIO DE LEITURA, ESCRITA E AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE 

PESQUISA DE INTELECTUAIS CEGOS. 

 

 

Por um longo período, durante o século XX, o Código Braille foi a principal porta de 

entrada dos cegos no mundo da leitura e da escrita, alcançando amplo reconhecimento na 

sociedade, identificado como um símbolo que representa o caminho que conduz ao 

conhecimento, possibilitando o letramento de crianças, jovens e adultos, propiciando o acesso 

aos espaços educacionais: ensino fundamental, médio e superior. 

A disseminação dos aparelhos de gravação e o crescente acesso e produção do livro 

falado ensejaram os primeiros questionamentos quanto à eficiência da leitura e escrita Braille 

na educação de pessoas cegas, com particular ênfase àquelas que acessavam o ensino superior. 

Os argumentos enfocavam o elevado custo da produção em Braille se comparado à gravação e 

reprodução dos livros em fitas cassete, além do fato que o acesso ao texto gravado 

proporcionava maior rapidez na apreensão do conteúdo da obra e facilidade no manuseio, uma 

vez que o material em Braille é volumoso. 
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No Brasil, entre as décadas de 70 e 90, foram numerosos os discursos que defendiam a 

primazia do livro falado em detrimento da leitura e escrita Braille. Muitos, apressadamente, 

defendiam que o uso exclusivo do gravador seria suficiente para o desenvolvimento intelectual 

satisfatório dos cegos. Entendimento que, pouco a pouco, foi desconstruído na medida em que 

as pesquisas e debates demonstraram o papel fundamental do Braille no processo de letramento 

e desenvolvimento cognitivo. Desta maneira, passou-se a conceber o livro falado como mais 

um meio disponível de inserção do cego no mundo da leitura, diluindo a ideia de substituição, 

propugnando pela complementariedade dos recursos. 

Em meio aos debates, a importância fundamental da leitura e escrita Braille prevaleceu 

graças aos professores e pesquisadores que observavam sua eficácia pedagógica, às instituições 

especializadas que difundiam o código através do ensino e ao movimento representativo de 

pessoas com deficiência visual ao reconhecer o Braille como porta de entrada do cego no mundo 

do conhecimento. 

Foi envolvido nesse espectro, em fins da primeira metade da década de 80, aluno do 

ICB, que vivenciei a aprendizagem do código Braille com métodos rígidos adotados na época, 

utilizando-se como material, tão somente, a reglete, punção e folha de papel de gramatura 40. 

O professor que me alfabetizou, também cego, ensinava-me uma letra por semana, intercalando 

com exercícios diários (rasgar papel em tiras, fazer bolinhas de papel, amassar tampa de lata de 

leite em pó); segundo o mestre, estas tarefas contribuíam para desenvolver a habilidade de 

leitura e escrita. 

Ao concluir o processo de alfabetização, que durou em torno de seis meses, reiniciei os 

estudos em escola regular, utilizando o Braille ao longo do ensino fundamental e médio. Foram 

vários capítulos de livros e apostilas que copiava, textos extensos ditados por ledores. Ler e 

escrever em Braille até o ingresso na universidade, fazia parte da minha rotina, o que contribuiu 

significativamente para aquisição de destreza, tanto na leitura como na escrita. Mesmo após 

iniciar a vida acadêmica, reglete e punção compunham os apetrechos que conduzia na pasta. 

No decorrer das aulas, fazia anotações, copiava apontamentos, enfim desenvolvia diversas 

atividades relacionadas a registros de informações necessárias ao cumprimento das obrigações 

de estudante universitário. 

Continuar utilizando o código Braille nas etapas subsequentes de formação acadêmica, 

mostrou-se como possibilidade viável e eficiente na condução dos estudos, fundamental para o 

desenvolvimento de uma caminhada intelectual. Entendimento compartilhado por mulheres e 

homens cegos, cujas trajetórias educacionais encontraram no Braille importante referência para 

constituir-se como pesquisadores. Observa-se por parte de cegos-pesquisadores de ampla 
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experiência um posicionamento crítico, reconhecimento e deferência ao código de leitura e 

escrita Braille, não apenas pelo valor enquanto patrimônio histórico educativo, mas 

principalmente pelas possibilidades de desenvolvimento intelectual decorrente de seu uso para 

fins de trabalho de pesquisa. Ainda com os diversos recursos disponibilizados através do 

constante desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, compreendem que 

o Braille pode contribuir para uma atuação exitosa tanto profissional como intelectual. 

 

 
Leio Braille há trinta anos: e até hoje eu uso o Braille em todas as atividades 

que vou fazer. Seja no trabalho do dia a dia, seja na sala de aula. Tenho sempre 

a minha escrita, o meu esquema em Braille anotado para exposição das minhas 

aulas na sala de aula (Professor Doutor Docente no Ensino Superior). 

 

A aprendizagem do Sistema Braille foi imediata, assim que perdi a visão. Em 

1987, eu fui para o Instituto de Cegos e imediatamente tive o contato com o 

Sistema Braille. Historicamente ele foi um divisor de águas na vida 

educacional, profissional e cultural das pessoas com deficiência e isso não 

poderia deixar de acontecer comigo também. Então, quando eu conheci o 

sistema, tive a percepção de que a partir dali a minha vida ia se transformar. 

O sistema Braille, pelo menos para mim, abriu as portas para que eu tivesse a 

certeza que podia seguir a caminhada porque, só através do Sistema Braille 

que o deficiente tem contato direto com a ortografia das palavras com estrutura 

textual, com a questão sintática e morfológica da linguagem... A gente só 

consegue ter contato direto e efetivo com o texto através do Sistema Braille 

(Professor Especialista). 

 

O Braille tem papel fundamental, papel primordial. O cego não deve se dar ao 

luxo de desprezar o Braille porque o Braille é a sua forma de leitura e escrita. 

Por que nós vamos abandonar o Braille? Só porque tem Dosvox, só porque 

tem Jaws, só porque tem NVDA? (Professor Doutor Docente no Ensino 

Superior). 

 

 

O trecho da última citação, sinalizado por grifo, expressa um contraponto, à 

compreensão de um número expressivo de pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa 

visão que, acriticamente, posicionam-se de forma demeritória em relação ao Braille, 

argumentando ser um meio ultrapassado. Referem-se ao caráter mais lento da leitura e da 

escrita, a inconveniência do transporte dos textos impressos em Braille, percebendo nas novas 

tecnologias (áudio-livro e livro digital) meios mais eficientes de aquisição de informação e 

conhecimento. A considerável diminuição de leitores do Braille é um fato. As inovações 

tecnológicas provocam entusiasmo, entretanto a vivência de inúmeros cegos-pesquisadores 

demonstra a utilidade e viabilidade do Braille para o desenvolvimento cognitivo e intelectual, 

contrapondo-se, portanto, às ideias que advogam a migração definitiva dos cegos para recursos 

computacionais como meio de relação com o saber. 
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Indiscutivelmente, quando a aprendizagem do Braille ocorre ainda na infância, há uma 

maior probabilidade de aquisição de proficiência tanto na leitura como na escrita, porém é 

desprovida de fundamento a ideia  segundo a qual o contato com a escrita Braille na idade 

adulta necessariamente redundará na formação de um braillista com pouca fluência, sem 

perspectivas de desenvolvimento de habilidades de ler e escrever e que consequentemente, em 

função das dificuldades, opta por outros meios de contactar o escrito. Concepção contraditada 

pelas vivências de participantes deste trabalho, que, mesmo experienciando a perda da visão 

após exitosa inserção social e conquistas pessoais, reinventaram-se e encontraram no código 

Braille o ponto de partida para prosseguir a caminhada, como, por exemplo, a professora 

especialista, que ficara cega aos 28 anos, passou pelo processo de reabilitação, aprendeu Braille 

e dois anos depois estava cursando Processamento de Dados e ainda continua utilizando o 

Braille, a despeito de ter outros recursos tecnológicos à disposição. 

Um dos melhores braillistas que conheci, um senhor de 75 anos, aprendera a ler e 

escrever em Braille prestes a completar 50 com um amigo também cego. Semanalmente, o 

encontrava na biblioteca, carregado de livros, sempre em companhia de sua irmã que o ajudava 

dividindo o peso do volume. Disse-me, certa vez, que já havia lido todos os romances 

disponíveis no acervo da instituição, que não são poucos, além de outras obras; não obstante o 

contato tardio com o Braille, lia e escrevia com impressionante fluência. 

Um dos colaboradores, professor universitário há mais de uma década, durante a 

entrevista, relatou com bastante ênfase que observa em muitas pessoas com deficiência visual 

um fascínio ingênuo em relação às novas tecnologias, quase sempre acompanhado por um certo 

menosprezo em relação ao código Braille. Expressou preocupação referindo-se à importância 

da multiplicidade de meios na apropriação do escrito, ressalvando as especificidades, 

necessidades e preferências. Destacou a importância do código Braille na aprendizagem da 

ortografia, constatando fragilidades quanto a esse aspecto percebidas em cegos, 

independentemente do nível de escolaridade. Sintetizou o professor: 

 

 

Eu tenho percebido que os nossos colegas escrevem muito mal, por quê? 

Porque eles estão aferrados ao livro gravado e ao livro digital e a Língua 

Portuguesa tem uma característica singular. Nem sempre...nem tudo que soa 

se escreve. Baliza, você é capaz de dizer como se escreve baliza? Só porque 

eu falei? Só porque você ouviu no livro gravado ou digital? (Professor Doutor 

Docente no Ensino Superior). 
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 Adotando um caminho reflexivo similar, um professor pós-graduando, vivenciando a 

experiência doutoral, argumenta que, na vida acadêmica, o cego-pesquisador deve ter um 

cuidado necessário, entendendo as novas tecnologias criticamente, pois, o texto em formato 

digital não contempla todas as necessidades cognitivas e intelectuais, considerando o código 

Braille como uma ferramenta importante que pode ser associada a outros recursos para fins de 

pesquisa. A provocação indagante foi o livro digital e o livro falado suprem todas as 

necessidades do cego-pesquisador, sendo o Braille prescindível? Discorreu o professor 

pontuando a opção que cada pessoa realiza, sendo pertinente o bom senso para que se possa, 

inteligentemente, conjugar os meios de acesso à informação e ao conhecimento. Ressaltou 

também o comprometimento da aprendizagem da ortografia com o uso exclusivo do livro 

digital e do livro falado; por outro lado, salientou a importância destes para o cego-pesquisador. 

Para exemplificar a relevância do código Braille na vida acadêmica, referiu-se à situação que 

presenciou ao assistir a conferência proferida por um cego, em um congresso, que, para orientar 

sua fala, utilizou o computador com o sistema DosVox. Com um fone de ouvido, o 

conferencista intercalava a fala ao ato de ouvir o sintetizador, o que provocava, em diversos 

momentos, interrupção no discurso, além de não permitir uma fluência no entendimento do 

público. Afirmou o professor que, nesses casos, estar em mãos com um roteiro em Braille com 

os diversos pontos anotados, daria maior dinâmica à elocução, pois a cada tópico a ser 

mencionado bastaria um tocar de dedos e prosseguir a explanação. 

 Outra participante, Professora Doutora Docente do Ensino Superior há vinte e cinco 

anos, classificou como um paradoxo o atual contexto ao estabelecer a relação entre a produção 

Braille e sua utilização pelos cegos. No transcorrer do diálogo, a indaguei sobre o tão discutido 

fenômeno denominado desbrailização. Declarou a professora: 

 

 
Acho que existe um paradoxo. Por um lado, existe uma diminuição do ledor e 

escritor de braille e, por outro lado, existe uma superprodução de braille, existe 

uma capacidade de produção exponencial do texto braille. Menos pessoas 

leem em braille mas há mais braille ou mais possibilidades de produzir braille. 

(Professora Doutora Docente do Ensino Superior). 

 

 

No estado da Bahia, é cada vez menor a procura pelo livro em Braille, sobretudo entre 

os cegos mais jovens, embora o número significativo de impressoras braille, adquiridas por 

instituições públicas e particulares filantrópicas (escolas e entidades representativas) torne 

possível a produção e distribuição, ampliando o acesso ao texto nesse formato. Nos últimos 

cinco anos, houve uma redução de frequência ao Setor Braille da Principal Biblioteca Pública 
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do Estado; a diminuição acentuada de leitores e solicitação de empréstimos de livros, pouco 

inquieta os gestores responsáveis no tocante à concepção de projetos de revitalização de um 

dos espaços de maior referência para o acesso ao conhecimento de pessoas cegas, na Bahia, 

além de não serem adotadas medidas de preservação do acervo. Inquieta-me o desaparecimento 

das estantes de obras enviadas ao setor pela fundação Dorina Nowill (FNDC) e pelo IBC nas 

décadas de 70 e 80; livros de História, Geografia, Sociologia, Psicologia, Língua Portuguesa, 

Matemática, revistas, gramáticas, dicionários, manuais, observando-se, em maior número, 

obras impressas, mais recentemente a partir dos anos 90. 

Um professor pesquisador docente de uma importante instituição de ensino superior do 

estado da Bahia, residente no interior, antigo usuário do Setor Braille, contatou-me e solicitou 

que procurasse um livro de psicologia e outro de sociologia, obras que havia consultado há 

alguns anos e que necessitava relê-las para revisitar alguns conceitos. Imediatamente pus-me a 

executar a gratificante tarefa de ajudar ao amigo. Dirigi-me às estantes e não consegui localizar 

os textos. Empenhado em atender o pedido, recorri aos funcionários do próprio setor e de outras 

instâncias da biblioteca; fui informado que as obras não mais constavam do acervo, não sendo 

explicados os motivos. O professor expressou preocupação pela não localização das obras, 

revelando insatisfação em ter que acessá-los via ledor, ou em formato digital através dos 

softwares ledores de tela, pois tinha preferência em rever o conteúdo, lendo em Braille. Esse 

interesse e procura é um exemplo, dentre outros, que demonstra o significado e a importância 

da leitura e escrita Braille na apropriação e produção de conhecimento. 

O interesse, procura e disposição para leitura do texto em Braille com o objetivo de 

pesquisa e produção de conhecimento é uma prática comumente evidenciada por pessoas cegas, 

cuja experiência vivida com este código possibilitou uma consistente apropriação desde o 

processo de aprendizagem à utilização constante nas diversas etapas de formação educacional. 

Para esses estudiosos, pouco importa o dispêndio de energia ao percorrer com os dedos as linhas 

pontilhadas das páginas dos diversos volumes de uma obra impressa em Braille; intencionam 

deleitar-se com a vivência cognitiva da experiência que compreendem ser o meio natural de 

leitura e escrita para quem não dispõe da visão. 

 

 

O Sistema Braille permite uma leitura natural, de uma maneira que atende às 

necessidades das pessoas cegas. E ele é muito importante, porque ele é um 

sistema que permite uma identificação rápida; com um único toque do dedo 

você conhece um caractere braille e, também, pelo fato que ele permite essa 

leitura direta, uma leitura normal, uma leitura corrente. E isso é muito 

importante para o desenvolvimento. Já existem estudos que provam, que para 

o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento cognitivo de qualquer 
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pessoa isso é muito importante. Essa leitura natural, esse contato com os 

caracteres. Então, o braille ele tem essa grande vantagem (Professor 

Doutorando). 

 

 

Na caminhada intelectual do cego-pesquisador, resiliência e criatividade são associadas 

para superar os desafios e favorecer a própria inserção nos espaços almejados. O uso articulado 

dos diversos recursos disponíveis foi e ainda permanece como uma forma de encontrar soluções 

de acesso ao conhecimento, sendo o domínio do código Braille considerado de fundamental 

importância para a conquista de objetivos intelectuais e profissionais, utilizado por estudantes 

e acadêmicos experientes, concomitantemente ao ledor, livro falado e ao computador. É notória 

a lucidez compreensiva dos cegos pesquisadores acerca do papel e relevância do código Braille 

para o desenvolvimento cognitivo, intelectual e profissional das pessoas com deficiência visual. 

É evidente a preocupação demonstrada relativa à preservação desse legado seja enquanto 

patrimônio histórico educativo, seja como instrumento que viabiliza de maneira concreta o 

acesso ao mundo letrado. Todavia, mostram-se abertos aos outros caminhos que podem também 

conduzir mulheres e homens cegos ao conhecimento. 

 

 

Não, não se dá em relação de hierarquia, não vejo um sobrepondo o outro, eu 

vejo eles atuando de forma paralela, de forma simultânea nesse nosso processo 

de inclusão, por quê? Porque só o braille, se eu estiver sozinho na sala de aula 

e o professor não passar o conteúdo ditando, eu não dou conta sozinho, só o 

ledor se eu não tenho nada para anotar também a gente se perde muito no 

conhecimento, porque ninguém dá conta de gravar tudo na memória, por isso 

a importância da leitura e da escrita. Então eu concebo, essas duas atividades 

como relevantes, como importante nos nossos processos inclusivos (Professor 

Doutorando). 

 

Houve um concurso numa universidade e eu fiz esse concurso e concorri com 

várias pessoas e passei, estudei muito com gravações, né? E daí, o meu cérebro 

tinha se adaptado a esse processo de ouvir e ouvia e fichava no braille, eu tinha 

que ter esse procedimento, era como eu conseguia, né? Ouvia e fichava no 

braille (Professora Doutora Docente do Ensino Superior). 
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6.2 LER-OUVINDO: APRENDER, PESQUISAR E PRODUZIR CONHECIMENTO 

 

 

 Ao olhar para a história e refletir o nosso tempo, constata-se a estreita relação entre o 

processo cognitivo, a aprendizagem e a percepção auditiva do texto lido em voz alta. Relação 

que, no mundo contemporâneo, é tão comum que pouco nos damos conta do volume de 

informação e conhecimento, assimilados a todo instante, através da leitura em voz alta, 

efetivada em diversos espaços do convívio social. Quando, por exemplo, nos colocamos à frente 

da TV ou atentos a uma transmissão radiofônica, parte significativa do conteúdo que ouvimos 

dos repórteres e locutores, notadamente, as programações jornalísticas, veiculadas diariamente, 

são lidas. Ouve-se leitura em voz alta nas igrejas com a proclamação de textos sagrados; nos 

tribunais, no momento em que é proferida a sentença; no parlamento, em diversas ocasiões, 

como protocolo exigido para anunciar decisões, comunicar resultado de votação, exposição de 

projetos, fruto do trabalho de comissões etc. 

 Coincidentemente, no dia 06 de junho de 2017, estava diante do computador a escrever 

esse tópico, quando, subitamente, lembrei-me que, dentro de instantes, iniciaria uma sessão 

histórica no Tribunal Superior Eleitoral brasileiro. Tratava-se do julgamento de impugnação da 

chapa eleita para Presidente e Vice-presidente da República, no pleito de 2014. Ora, um 

acontecimento deveras relevante da história republicana do país; apesar do volume de trabalho 

que tinha a desenvolver concernente a essa pesquisa, não hesitei e direcionei minha atenção ao 

assunto. Calmamente, levantei-me e liguei o televisor. Já haviam decorridos alguns minutos do 

início da sessão, ainda assim, pude inteirar-me do processo, através da leitura executada pelo 

eminente Ministro Relator. Ao longo do julgamento, além do Relator, os demais juízes, o 

representante do Ministério Público Eleitoral e advogados de defesa, em todas as fases, desde 

as preliminares, análise do mérito e declaração do voto, expuseram seus argumentos, através da 

leitura em voz alta.  Os cidadãos brasileiros cegos e videntes puderam apropriar-se via 

percepção auditiva de um importante processo da justiça eleitoral brasileira, de maneira 

sistemática e aprofundada. O episódio demonstra o papel da leitura em voz alta na sociedade 

contemporânea como forma de acesso ao conhecimento, aquisição do saber, podendo beneficiar 

não somente às pessoas invisuais. A sessão fora longa, o corpo reclamava, avaliei prudente 

reiniciar a leitura no dia seguinte, inclusive a escrita desse parágrafo. Antes de adormecer, 

recebi a ligação de uma velha amiga, que teceu comentários sobre o julgamento. Em 

determinado momento do diálogo, descreveu-me o cenário. Relatou-me que o tribunal estava 

lotado, à frente da plateia havia uma longa bancada na qual suas excelências entogadas, lado a 

lado, situavam-se frente ao público e, ao meio, localizava-se o púlpito, reservado à explanação 
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dos advogados. Ainda durante a conversa, pus-me a refletir: se porventura houvesse uma pane 

nos equipamentos transmissores do áudio, que sentido faria esse cenário? Evidentemente que 

as imagens, por si sós, pouco representariam para o entendimento do que estava ocorrendo, pois 

apenas a visão seria insuficiente para construção de sentido. 

 Ao abordar o significado da leitura em voz alta na aquisição de informação e 

conhecimento, remetemo-nos a um dos aspectos concernentes ao núcleo central desta tese, qual 

seja:  o ler-ouvindo, que se efetiva na relação entre o ledor e o cego-pesquisador, estabelecida 

com base em parâmetros com vista ao êxito do trabalho. 

 

 

6.2.1 A relação entre o cego-leitor-pesquisador e o ledor 

 

 

A escuta da leitura, a utilização do trabalho do ledor é um meio de há muito utilizado 

pelas pessoas cegas para acessar a cultura escrita, aquisição de conhecimento e auxílio em 

produções textuais. Essa prática mostrou-se de tal maneira eficiente que perdura ao longo do 

tempo, adotada por pessoas com deficiência visual para fins de estudo, tanto na educação 

básica, como no ensino superior, seja na relação frente a frente com o ledor, seja na escuta da 

leitura gravada. 

 Raros são os cegos professores, intelectuais e pesquisadores que durante a formação 

educacional não tenham recorrido ao trabalho do ledor. Muitos acadêmicos cegos, pós-

graduandos e pesquisadores experientes, por predileção ou necessidade, optam pela leitura em 

voz alta para auxiliá-los nos trabalhos que desenvolvem: elaboração de monografias, artigos, 

dissertações, teses, dentre outras atividades investigativas. Neste nível, é necessário, por parte 

do ledor, a consciência da natureza de sua função, bem como a importância do seu papel nesta 

relação, que para o cego é necessariamente cognitiva, voltada para os fins intelectuais 

almejados. 

 A relação entre o cego leitor pesquisador e a pessoa que efetua a leitura em voz alta, 

compreendida nesse trabalho como ledor, caracteriza-se pelos propósitos e funções de que se 

reveste a ação desenvolvida por cada agente, papéis distintos, todavia convergentes para um 

objetivo em que ambos se engajam, comprometendo-se com uma finalidade correspondente ao 

desenvolvimento cognitivo. Vínculo que se efetiva pelas interações do cego com familiares, 

amigos, colegas, também intermediado por instituições sociais que prestam serviço voluntário 

e através de contrato profissional em que o ledor é remunerado. Relação definida através da 

apropriação da leitura que se refere ao sentido atribuído pelo leitor cego, considerando o projeto 
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que visa empreender, pois cumpre-lhe o exercício reflexivo de ler-ouvindo, isto é, interpretar o 

que é pronunciado oralmente, concatenar ideias, estabelecendo um contato o mais próximo 

possível com o texto. 

 Na interação com o cego leitor-pesquisador, é imprescindível a assimilação do ledor 

quanto ao caráter eminentemente técnico da atividade que desenvolve, porquanto da leitura que 

realiza fluirá a compreensão satisfatória do pesquisador cego. O ledor deve atentar para a 

qualidade da leitura que executa, sem necessariamente assumir um olhar reflexivo, 

preocupando-se, tão somente, com a adequada execução de modo que possibilite a apropriação 

e interpretação do texto; é fundamental esse entendimento, sob pena de comprometer o 

desenvolvimento do trabalho. Do ledor espera-se compromisso e seriedade, além de pré-

requisitos fundamentais, a exemplo de: aparelho vocal saudável, dicção que favoreça uma 

expressão oral satisfatória, domínio da língua e disposição tanto física quanto psicológica para 

que possa transmitir com clareza o conteúdo lido, facilitando a compreensão. Nessa relação, o 

cego conduz, direciona, coordena, determina cada passo da atividade, pois é sua a tarefa de 

interagir cognitivamente com a obra. 

 No período em que ocupei o cargo de vice-presidente do GVCLC, era grande a procura 

de pessoas aspirantes a compor o quadro de voluntários do grupo. Durante as entrevistas 

realizadas para avaliar se o perfil do candidato correspondia aos objetivos da instituição e dos 

usuários, observava-se em geral um interesse motivado pela ideia de caridade, solidariedade ou 

ocupação do tempo ocioso, alguns com recomendações de psicólogos e terapeutas. Perspectivas 

e sentimentos acolhidos e respeitados. No decorrer do diálogo, esclarecia-se que estar imbuído 

de valores humanitários ligados à religiosidade e ajuda ao próximo, é um aspecto importante 

correspondente ao modo do indivíduo relacionar-se com o mundo, todavia não é suficiente para 

que possa executar uma boa leitura, pois ser ledor exige consciência da natureza dessa atividade 

e o preparo adequado, reunindo condições para exercê-la. Era frequente por parte dos 

pretendentes a ledores, no transcorrer da entrevista, o questionamento acerca do conteúdo da 

leitura a ser realizada, muitos demonstrando preferência por determinado tema. A grande 

maioria não possuía conhecimento do potencial da pessoa com deficiência visual e de suas 

possibilidades de inserção educacional, sobretudo no ensino superior. Preponderava o 

entendimento que as leituras não tinham um objetivo definido ou restringiam-se a conteúdos de 

jornais e romances, cujo propósito seria a informação e o entretenimento. Uma vez esclarecidos 

sobre a finalidade, vários desistiam ainda nessa etapa, reconhecendo a inaptidão para o 

exercício da atividade de voluntário ledor. 
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 Um elevado percentual de ledores iniciantes, menos de três meses após o ingresso, 

desvinculava-se do GVCLC por não se adaptarem, alguns referindo-se à densidade dos textos 

como justificativa para o afastamento, admitindo não reunir condições relativas ao preparo e 

comprometimento necessários para o exercício da função de ledor. Condição, engajamento e 

preparo evidenciados em parte significativa dos voluntários ledores do GVCLC, tanto os 

membros mais antigos, com maior experiência no trabalho de leitura para cegos, como aqueles 

que, embora iniciantes, pela qualidade da execução da leitura, através de uma busca constante 

de aprimoramento na interação com o leitor, vêm contribuindo na formação de intelectuais 

cegos pesquisadores, relação que demonstra a eficiência do ato de ler-ouvindo. 

 

 

6.2.2 Das condições, comprometimento e preparo do ledor 

 

 

A natureza do trabalho do ledor exige boas condições de saúde, pois emprega de modo 

intenso o corpo próprio nesta atividade, articulando a visão, o aparelho vocal, audição e tato 

durante todo o trabalho em prol dos propósitos cognitivos do cego pesquisador. Requer ainda 

um estado psicológico favorável para que a leitura transcorra de modo producente. Portanto, 

comprometer-se, colocar-se disponível, refere-se também às condições físicas e psicológicas 

adequadas para que a leitura preencha os requisitos concernentes à compreensão do 

pesquisador. Um ledor que, por exemplo, esteja cansado, com a saúde debilitada ou envolvido 

por um nível de estresse elevado, inevitavelmente expressará o desconforto durante a execução 

da leitura, interferindo no entendimento do leitor, dificultando a apropriação do texto e a 

elaboração reflexiva pretendida. Predisposição física e psicológica é fundamental para a 

execução de uma boa leitura, tanto por parte do leitor voluntário, quanto do ledor remunerado. 

 

 
Eu me lembro que também tinha muitas vezes eu, pagava uma pessoa para ler 

para mim, trabalhos acadêmicos, textos e às vezes essa pessoa começava a 

bocejar, pronto, eu me desligava totalmente, eu perdia o fio, eu começava a 

bocejar também, eu dizia: - Vamos parar, vamos dar uma pausa, vamos tomar 

um café. O que eu prefiro é exatamente isso, são as cadências, são as firmezas, 

é a velocidade constante (Professora Doutora docente no Ensino Superior). 

 

 

Durante o percurso na pós-graduação lato ou stricto sensu, ao recorrer ao ledor como 

mais uma opção de acesso ao texto, o cego pesquisador é envolvido pela expectativa que essa 

relação contribua satisfatoriamente, favorecendo-lhe na demanda de atividades a cumprir e que 

a leitura realizada propicie plena interação com a obra para que possa assimilar devidamente o 
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conteúdo, tendo em vista a intenção investigativa em foco. Embora seja de interesse e 

responsabilidade do leitor-pesquisador compreender e interpretar o que está sendo lido, o ledor 

não pode prescindir da necessária concentração ao executar a leitura, primando sempre pela 

qualidade do trabalho, possibilitando, assim, uma elaboração cognitiva do leitor. A satisfação 

do cego-pesquisador no que se refere ao propósito investigativo ocorre quando a execução da 

leitura corresponde de maneira adequada aos fins aos quais se propõe, uma leitura que considera 

apropriada para o seu processo cognitivo. 

 Para ser ledor é necessário disponibilidade, compromisso e estar consciente da 

importância desse trabalho; abertura constante de querer aprender, aperfeiçoar-se, o que se dá 

na interação com o leitor. Em geral, o ledor principiante na relação com o leitor-cego-

pesquisador demonstra explícita ou implicitamente preocupação quanto à qualidade da leitura 

que executa. Uma inquietação pertinente, pois, se trata do principal requisito no tocante às 

necessidades do leitor. A disponibilidade e o compromisso devem estar associados ao preparo 

do ledor, relativo ao ato de proceder a leitura para transmitir com clareza o conteúdo lido. Uma 

pessoa que tem vivência de leitura provavelmente será um bom ledor. A qualidade da leitura é 

um processo contínuo de busca que o ledor e o cego leitor-pesquisador constroem, o que 

também envolve entrosamento entre ambos, correspondente à constituição de laços afetivos, 

relação de amizade, propiciando uma interação em que o estreitamento do vínculo gera uma 

parceria, facilitando essa construção. 

 Não seria prudente, tampouco razoável, sugerir ou indicar esquemas pretensamente 

definidores de um determinado modelo que norteie o trabalho do ledor, entretanto, a execução 

de uma leitura adequada que propicie a apreensão do texto e, por conseguinte, a interação com 

a obra, é condição necessária para que o leitor possa alcançar seus objetivos. É na experiência 

vivida, na dialogicidade do encontro que ledor e leitor decidem os caminhos a serem seguidos, 

cabendo a este último, ensejar o diálogo, esclarecendo ao primeiro os procedimentos a serem 

adotados que melhor atendam suas necessidades. 

 Diferentemente do leitor incipiente, o cego-pesquisador, na relação com o ledor, 

intenciona projetos intelectivos, logo a execução da leitura precisa seguir critérios de rigor para 

que permita ao pesquisador utilizá-la com fins investigativos. Cadência, tom de voz moderado, 

velocidade equilibrada, nem muito rápido e nem lento demais, sinalização precisa da pontuação 

proporcionam um bom entendimento do texto, favorecendo a reflexão. A pontuação deve ser 

indicada pelo ledor no fluxo da leitura, no encadeamento da harmonia, salvo quando em caso 

de dúvida, o leitor, ao interromper, questione. Não é necessária a verbalização de vírgula, ponto 
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e vírgula, interrogação, exclamação, ponto de seguimento, devendo ser expressa na entonação 

da voz, evitando exageros. 

 É recomendável que o ledor atente para, no transcorrer da leitura, apontar os marcadores 

textuais como: parênteses, aspas, chaves, grifos, notas de rodapé, sem comprometer o fluxo da 

leitura. Informar também sobre letras em tamanhos e cores diferentes, enfatizar mudança de 

tópico, descrever gráficos, dentre outros procedimentos acordados com o pesquisador. 

 As percepções dos cegos leitores são convergentes, apontam aspectos comuns que 

caracterizam uma maneira de executar a leitura que atenda aos propósitos almejados, referentes 

a uma apreensão concernente a fins de pesquisa. 

 

 

Eu gosto de uma leitura firme, com uma velocidade média, firme e tranquila. 

A leitura fluente, corrente, com boa pontuação, com a correta entonação 

(Professora Doutora docente do Ensino superior). 

 

Geralmente, eu prefiro uma voz cadenciada por que se a gente for ler, lê de 

diversas formas. Tem três principais: - uma leitura dinâmica, uma reflexiva e 

a outra contemplativa, então geralmente, até mesmo pela área que eu estudei 

e estudo ainda exige uma leitura mais reflexiva, então eu prefiro por conta 

disso uma leitura mais cadenciada (Professor Especialista). 

 

Então uma boa leitura para mim é uma leitura feita de forma em tom médio, 

nem muito alto, também nem muito baixo, uma voz compreensível, uma 

leitura que não seja rápida e uma leitura que respeite a pontuação que sempre 

vá dizendo tópicos, números de páginas que as pessoas consigam ler bem. Não 

tenho preferência de voz; pode ser tanto masculina, quanto feminina, o que eu 

preciso é a qualidade da leitura (Professora Especialista). 

 

Bom, a questão é: - tem leitura que você faz uma vez e você consegue entender 

o contexto como um todo, tem leitura que você tem que ler três, quatro vezes, 

então uma leitura muito corrida não serve, também muito lenta é enjoativa, 

então a medida que você vai ganhando a confiança do seu ledor você vai junto 

com ele vendo qual a melhor forma de você  apropriar-se do conhecimento, 

então, nada muito lento, uma leitura que eu diria normal no sentido de facilitar 

a absorção desse conhecimento, da mensagem que o ledor está lhe passando 

no ato da leitura (Professor Doutor Docente do Ensino superior). 

 

 

Além dos aspectos acima observados, outras questões podem ser suscitadas, seja por 

parte do ledor ou do leitor, objetivando uma melhor compreensão do texto. Na minha relação 

com o ledor, solicito que, ao encerrar um parágrafo, seja pronunciada a palavra parágrafo, pois, 

dessa maneira, assimilo melhor o encadeamento das ideias e, se necessário, procedo anotações 

ou peço para grifá-lo e, se for o caso, utilizá-lo em citação ou posterior reflexão e produção 

textual. Conforme já explicitado, o ledor executa a leitura, mas cumpre ao leitor dirigir o 

trabalho, tendo em vista seus propósitos, devendo, portanto, expor ao ledor as questões que 
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julgar importantes para o seu processo cognitivo, articulando estratégias que promovam um 

melhor entendimento possível, considerando o trabalho que desenvolve, o que remete ao caráter 

dialógico da relação. 

Atento ao fluxo da leitura, esforçando-se na apropriação do texto, concentrado no ato 

de ler-ouvindo, o cego pesquisador elabora, faz ilações, realiza conexões focado em seus 

objetivos. Naturalmente, no transcorrer da leitura, solicita pausas para refletir sobre alguma 

questão, repetição de determinado trecho, requisita ao ledor proceder anotações, constrói 

parágrafos e sinaliza o desenvolvimento de ideias. Utilizando-se de outros recursos e da 

criatividade, engendra processos que ampliam suas possibilidades cognitivas. 

 

 
Geralmente quando eu tô com o ledor, eu faço minhas anotações em Braille 

ou no computador, eu sempre paro e registro a ideia principal, a ideia 

secundária, eu vou tentando identificar alguma frase de efeito para eu usar nas 

epígrafes, já tentando também indicar as citações, eu sempre faço isso 

(Professor Doutorando). 

 

Então, eu sou da época dos fichamentos, da época em que a gente fazia 

fichamento de tudo que lia, então todas as minhas leituras com o ledor a gente 

vai com o lápis no texto e marca as partes que eu considero mais importantes, 

então os meus textos são todos grifados e marcados entre chaves ali, todas as 

vezes que eu faço uma leitura eu deixo esse texto marcado e, quando isso é 

possível eu digito com o ledor. Nesse processo, ainda com o ledor, eu digito 

aquelas partes importantes em Braille pra eu melhor me apropriar do 

conhecimento (Professor Doutor Docente do Ensino superior). 

 

 

 Num exercício perscrutativo, o cego pesquisador, ao escutar a leitura, intenciona 

assenhorear-se da obra, o que dependerá do modo pelo qual a leitura é executada e do 

comprometimento do ledor com o trabalho. O cego pesquisador espera do ledor, tão somente, 

que leia sem intervenções que supostamente entenda como ajuda na compreensão. 

 

 
Uma boa leitura? A imparcialidade do ledor, a fluência de leitura do ledor é a 

não interferência. Na verdade, essa não interferência eu preferia, eu sempre 

preferia que o ledor lesse, apenas lesse, não tentasse me explicar. Quando ele 

tentava me explicar era ruim, porque ele tentava me explicar, sintetizar aquilo 

que ele tem com as palavras dele. Isso me incomodava porque queria que ele 

voltasse: “você pode voltar o tal parágrafo? Não, mas você poderia voltar, por 

favor? Pra mim a imparcialidade nesse sentido, é a não interferência 

(Professor Doutorando). 

 

 

Caso a leitura seja de seu interesse, o ledor deve tomar cuidado para que o envolvimento 

com o assunto não interfira no trabalho de modo a prejudicar ou influenciar a apropriação do 
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cego-pesquisador. As pausas para reflexão, comentários acerca do conteúdo e fazer anotações 

são procedimentos de iniciativa exclusiva do leitor. Independentemente de qual seja o conteúdo 

do texto, se de agrado ou não do ledor, o que deve estar em foco é o objetivo do leitor. O caráter 

técnico do trabalho do ledor não significa que a relação com o cego-pesquisador seja desprovida 

de afetividade e que o ledor não possa envolver-se com a temática, todavia o ledor deve ter a 

clareza da atividade que realiza, envidando esforços para possibilitar o melhor aproveitamento 

possível por parte do leitor. Ao encontrar-se frente a frente com o cego-leitor-pesquisador, o 

ledor deve estar apto e consciente de sua função, pois disto depende a eficiência do ato de ler- 

ouvindo. 

 

 

6.2.3 A eficiência do ato de ler-ouvindo 

 

 

 Na trajetória que segui como usuário assíduo dos serviços prestados pelo GVCLC, 

vivenciei a prática de ler-ouvindo em todas as etapas de formação educacional. No início, a 

procura por esse auxílio devia-se ao fato desse trabalho constituir-se na maneira mais rápida de 

acesso ao escrito, principalmente após o ingresso na Universidade, pois as poucas obras 

impressas em Braille na área de formação à qual me dedicava, não supriam a demanda de leitura 

exigida. Ao longo do percurso acadêmico, a experiência cotidiana de escuta da leitura e o 

gradativo aperfeiçoamento da capacidade de compreender e interpretar textos de elevada 

densidade, propiciou-me o desenvolvimento da criatividade no campo da escrita, fazendo-me 

atentar para a eficiência do ato de ler-ouvindo.   

 Ler-ouvindo designa o ato cognitivo que o estudante com deficiência visual, 

notadamente o cego-pesquisador, intencionalmente vivencia para apropriar-se de um texto, 

processo mediado através da leitura em voz alta. A eficiência de ler-ouvindo se efetiva quando 

a função do ledor reflete-se no desenvolvimento cognitivo do leitor, a quem cumpre a 

habilidade de apropriação, compreensão e interpretação do texto. Conforme a capacidade e 

disponibilidade do ledor, o leitor pode beneficiar-se não só com a qualidade da leitura mas 

também com o volume de textos a que terá acesso, uma questão que emergiu nas falas da 

maioria dos colaboradores, quando mencionada a eficiência de ler-ouvindo, como se observa 

no trecho do diálogo que segue: 

 

 

A senhora tem ideia da quantidade de páginas que consegue ler num espaço 

de duas horas de maneira satisfatória, do ponto de vista cognitivo? (O 

pesquisador). Tenho, eu percebo isso, depende muito do ledor também, 



144 
 

porque, por exemplo, às vezes eu já li 25 páginas, já li 30 páginas, mas, já tive 

casos de eu ler de 10 a 15, aí eu acho que depende do ledor (Professora 

Especialista). 

 

 

A percepção do trabalho do ledor como um meio de acesso imediato aos textos faz-se 

sentir de maneira mais impactante no contexto formativo da pós-graduação, cuja dinâmica 

muitas vezes não favorece a digitalização em tempo hábil.  Portanto, o ledor é compreendido 

como uma forma viável de ampliar as possibilidades de acesso ao escrito. 

 

 
O ledor também estabelece a mesma questão do acesso mais rápido à 

informação que muitas vezes eu precisava ler o material e este não estava em 

Braille, geralmente isso acontecia que eram conteúdos passados pelos 

professores de determinadas disciplinas e nem sempre eu encontrava isso nos 

livros, então eu tinha que recorrer imediatamente ao ledor, então era o acesso 

mais rápido à informação (Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

 

 Embora seja cada vez maior a utilização do livro digital, o trabalho do ledor mostra-se 

eficiente e necessário para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do cego-pesquisador. 

Nem sempre a obra digitalizada encontra-se adaptada de maneira adequada para fins de 

pesquisa, a exemplo de inexistência de sinalização da paginação correspondente ao original 

impresso e, em muitos casos, a digitalização dificultar ou até mesmo impede o acesso através 

dos softwares ledores de tela, além de muitas obras não estarem digitalizadas, o que 

compromete a imediata necessidade de leitura. O auxílio do ledor é solicitado também no 

campo profissional, relacionado ao trabalho em sala de aula, tendo alguns professores afirmado 

recorrerem a esse apoio em determinadas circunstâncias. 

 

 

Eu ainda utilizo o ledor quando eu não tenho acesso ao texto em formato 

digital. Ainda uso o ledor para preparar as minhas aulas, inclusive para 

ministrar em sala de aula (Professor Doutor Docente no Ensino Superior). 

 

 

Ao longo de vinte anos, período em que vivenciei a experiência de duas graduações, 

duas especializações, um mestrado e o doutorado, desenvolvendo, nesse ínterim, pequenos 

trabalhos com vistas à participação em eventos acadêmicos (congressos, simpósios e 

seminários), o trabalho com o ledor foi fundamental para o êxito alcançado. Constatei que 

muitos deficientes visuais, também inseridos na vida acadêmica, percebiam no ledor um 

importante suporte, senão o principal auxílio na elaboração de trabalho de pesquisa, mesmo 

aqueles que possuíam habilidade considerável na leitura do Código Braille e domínio do 
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computador. Considerando o volume de leitura a ser realizada, exigência da vida acadêmica e 

inerente à atividade intelectual, o auxílio do ledor apresenta-se para o cego-pesquisador como 

meio necessário, pois nem sempre o texto a ser lido encontra-se em formato acessível (Braille, 

áudio ou digitalizado). 

 

 

6.3 O REGISTRO DA LEITURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE GRAVAÇÃO: O 

LIVRO FALADO E OS REFLEXOS NA APROPRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO POR CEGOS-PESQUISADORES. 

 

 

 A partir da segunda metade da década de 1970 do século XX, com a proliferação de 

aparelhos de gravação e relativo barateamento dos equipamentos portáteis, observou-se entre 

os cegos brasileiros uma gradativa adesão ao livro falado, tanto para fins de estudo, quanto para 

acessar textos literários. O livro falado tornou-se uma ferramenta bastante utilizada pelas 

pessoas com deficiência visual, consequência de iniciativas de organizações não 

governamentais que, por meio de trabalho voluntário, tiveram importante papel na gravação e 

empréstimo de livros direcionados a esse público. A opção pelo livro falado justificava-se pela 

escassez de material impresso no Código Braille e pela rapidez na produção do texto em 

formato áudio, associada a maior agilidade de contactar com o conteúdo das obras, sobretudo, 

no que diz respeito às tarefas acadêmicas e de pesquisa. 

 No estado da Bahia, no início dos anos 1980, alguns alunos cegos do ICB já faziam uso 

do livro falado como um recurso na realização de atividades escolares. Os usuários do GVCLC 

já adotavam essa prática há mais tempo. Entre as décadas de 70 e 90, o número expressivo de 

estudantes cegos que diariamente frequentava o setor Braille, incluindo graduandos e pós-

graduandos, dentre os serviços prestados pelo GVCLC, em geral, recorriam à gravação de 

textos em fitas cassete. Uma senhora, fundadora do grupo, revelou-me que, em pouco mais de 

40 anos de dedicação ao trabalho de ledora voluntária, gravou em torno de mil livros; um dado 

que, para quem não se encontra inserido na tessitura relacional leitor/ledor, pode parecer 

exagero. A partir da vivência pessoal com a referida ledora, posso afirmar, com convicção, que 

a declaração condiz com a realidade, pois, no último levantamento que fiz em meu acervo, 

verifiquei oitenta livros por ela gravados, cada um contendo, em média, oito fitas cassete. Era 

uma ledora atuante e bastante solicitada; toda semana gravava, pelo menos, um livro a pedido 

de um leitor. Demonstrava preferência por livros de cunho acadêmico. 

 É consenso, entre estudiosos, cegos-pesquisadores, a eficiência do texto em formato 

áudio durante a formação acadêmica, sendo notória a deferência e reconhecimento a esse 
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recurso. O livro falado, além de obtido por empréstimo em instituições que se dedicavam à 

produção e à distribuição, também era produzido pelo próprio cego pesquisador que, na relação 

com o ledor, acionava o gravador e podia registrar, desde pequenos textos até obras completas. 

Ledores que, em muitos casos, eram colegas de curso e familiares. 

 

 

Meu pai gravou para mim várias fitas dos livros que eu usava, eu tenho até 

hoje. O fato de meu pai ter gravado, para mim, esses livros me deu muita 

segurança. Nos primeiros anos como cego, o meu acesso a textos novos, que 

eu nunca tinha lido era difícil e eu fazia isso muito com a minha mulher, na 

época (Professor Mestre Docente do Ensino Superior). 

 

Eu comprava o livro em tinta. O meu ex-marido gostava muito de ler e gravava 

esses materiais. Claro que isso agrega, vamos dizer assim, um peso para uma 

pessoa que tem que ler muito material. É desgastante, mas ele fazia isso. Ele 

fazia esse trabalho de gravar. Às vezes, algumas ledoras na Biblioteca também 

faziam processos de gravação (Professora Doutora Docente do Ensino 

Superior). 

 

Já usei, já usei muito a fita cassete, eu já tive sessenta, setenta, noventa fitas 

gravadas, por que? Às vezes, tinha leitura e eu precisava ler aquele texto para 

a aula da semana, inclusive na Universidade, quando eu fazia graduação, mas 

o rapaz ou a moça não tinham compatibilidade de horário comigo. Para ler 

aquilo naquele dia, para mim, o que a gente fazia? Eu adquiri um gravador de 

fita cassete na época não era digital e ele levava para casa dele e lia no horário 

que ele podia e me trazia essas fitas e eu ia para casa e, nas madrugadas, à 

noite, ou qualquer outro horário, se tivesse alguém perto eu colocava o fone 

no ouvido, ouvia essas leituras, pausava o gravador e ia fazendo anotações. 

Inclusive, para eu ter notas nas participações nas aulas. Então, para facilitar 

minha participação na sala de aula, eu pegava o gravador com a fita gravada 

por alguém e ia ouvindo, fazendo anotações e participando da aula assim, 

como os demais alunos. Então, o gravador, inclusive de fita cassete, que eu 

usava lá nos anos oitenta, noventa, é muito útil para o nosso processo de 

aprendizagem (Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

 

 A deferência e o reconhecimento do texto em formato áudio, ao livro falado, advém, 

não apenas, pelo significado histórico, movido por afetividade. O que produz efeito na 

compreensão do cego que vivenciou, em plenitude, a formação intelectual com esse recurso é 

a relevância prática em proporcionar o acesso ao saber e possibilitar progressão na trajetória de 

pesquisador. O livro falado contribuiu decisivamente na formação intelectual dos estudiosos 

cegos, sobretudo aqueles que, há mais de duas décadas, atuam como pesquisadores nos espaços 

acadêmicos, independentemente da etapa da vida em que se deu a inserção no mundo da 

cegueira, muitos tendo vivenciado no processo formativo, durante o mestrado e doutorado, essa 
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experiência de ler ouvindo como uma alternativa de superar os desafios no acesso ao volume 

de leitura solicitada. 

 

 

Eu fui levada à gravação, ao livro falado pela ausência absoluta das obras que 

eu precisava em braille. Eu posso narrar a você, por exemplo, livros que os 

professores passavam para a gente ler, como: “O acaso e a necessidade”, que 

é uma paulada de filosofia. Eu não tive condições. Não tive acesso à obra, 

enquanto meus colegas leram, eu não tive como. Eu vim a ter acesso à obra 

depois, não em braille, mas em e-book. Então, eu tenho que estudar o texto 

gravado, nem sempre era livro; era apostila. Então, eu digo as minhas filhas: 

olhem, o meu histórico escolar não era brilhante. Era um histórico escolar com 

muitas debilidades, mas, hoje, olhando para atrás, vejo o que eu fazia; eu era 

uma vitoriosa dentro daquele processo de dificuldade que havia (Professora 

Doutora Docente do Ensino Superior). 

 

 

 Até o ano de 2005, eram intensas as solicitações por parte dos usuários do GVCLC, 

estudantes e pesquisadores por gravações (apostilas, livros e capítulos de livros). Pouco a 

pouco, essa procura foi diminuindo, acentuando-se entre os anos de 2006 a 2008; fenômeno 

observado em outros contextos, corroborado pelos pesquisadores, os quais contactei, que, 

durante entrevistas, revelaram a mesma percepção na realidade que vivenciam. Evidenciou-se 

uma migração gradativa dos estudantes e pesquisadores com deficiência visual para a 

tecnologia digital com a utilização do computador pessoal. Nota-se, portanto, um consenso 

entre os cegos inseridos na vida acadêmica e na prática de atividade de pesquisa que, de fato, 

houve uma diminuição do uso do livro falado, porém seria precipitado afirmar que a gravação 

do texto lido em voz alta não mais se apresenta como via para o cego-pesquisador acessar o 

conhecimento, além de adotá-lo como ferramenta de auxílio em empreendimentos 

investigativos. 

 

 

Ainda utilizo o gravador com menos intensidade, mas ainda utilizo. Hoje, é 

digital, não é mais com a fita cassete. Às vezes, nem achamos esses gravadores 

com facilidade. Mas ainda utilizo. Principalmente, quando tenho que ler o 

livro fora de casa e não tenho ninguém para ler e não posso acionar o leitor de 

tela. Então, eu ligo o leitor de tela, coloco o gravador na frente e depois eu vou 

para a universidade, vou para a escola, vou para o trabalho, vou para qualquer 

lugar com o fone de ouvido, a leitura que tenho que ministrar na aula à noite, 

no dia seguinte etc. Ainda uso com menos intensidade, mas ainda uso 

(Professor Doutor Docente do Ensino superior). 

 

 

 O aperfeiçoamento dos gravadores, a transição para os aparelhos digitais, o surgimento 

de sofisticados equipamentos de maior alcance e melhor qualidade sonora com grande 

capacidade de armazenamento, é um salto tecnológico que otimizou a produção e circulação do 
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texto em áudio, proporcionando ao cego-pesquisador, que assim desejar, optar por essa via de 

acesso ao conhecimento. O texto em formato áudio, embora seja um recurso de uso cada vez 

menor, ainda é um meio viável à disposição de estudiosos e pesquisadores com deficiência 

visual que, por opção ou outros motivos, o adotam na aquisição do saber e como ferramenta de 

auxílio nos trabalhos de pesquisa. 

 Ainda se observa estudantes cegos, graduandos e pós-graduandos, recorrerem ao texto 

gravado, vivenciarem com eficiência essa dimensão de ler-ouvindo e obterem resultados 

satisfatórios nas atividades acadêmicas. Eficiência que se potencializa com a utilização dos 

modernos dispositivos MP3/MP4, do computador e aparelhos celulares que proporcionam 

maior agilidade e qualidade da gravação, além da comodidade na escuta do áudio que pode 

ocorrer em diversas ocasiões e espaços, outrora impossível, devido ao volume do material. São 

lidos desde pequenos textos, capítulos de livros até obras completas, muitas antigas gravações 

em fitas cassete, convertidas para o formato digital.  

 O contato do cego pesquisador com a literatura científica através do texto em formato 

áudio, adequadamente gravado por um ledor devidamente preparado, é uma das dimensões do 

ler-ouvindo. Adequação e preparo imprescindíveis no ato de realizar a gravação,  que se referem 

à habilidade do ledor no que tange à execução da leitura correspondente à impostação, tom, 

velocidade da voz e domínio técnico do equipamento de gravação, associado a um ambiente 

propício que favoreça a qualidade do áudio, resultando em uma produção viável para 

compreensão do leitor.  

 A gravação da leitura de um texto com o fim de possibilitar o acesso a cegos-

pesquisadores apresenta peculiaridades que a distinguem da relação ledor-leitor em que ambos 

se encontram frente a frente. Há casos em que o próprio leitor, no momento em que a leitura 

está sendo realizada, aciona o gravador, entretanto, em geral, é mais comum e producente que 

a gravação seja realizada de forma solitária em que o ledor, diante do texto e do equipamento 

de gravação, realize o seu trabalho no momento que lhe for conveniente, posteriormente 

entregando o que produziu ao leitor. Uma atividade que pode ser profissionalizada, com acordo 

prévio de remuneração, todavia, preponderam ações voluntárias de pessoas e instituições 

filantrópicas.  

 O que o leitor cego espera é que o material gravado, em linhas gerais, obedeça aos 

critérios de leitura realizada frente a frente com o ledor: boa dicção, clareza, correta pontuação, 

cadência e a necessária disposição física, que é fundamental para a qualidade da leitura. Faz-se 

necessário, ao iniciar a gravação, ler a referência bibliográfica, no decurso da leitura, mencionar 

a numeração de cada página e que o ledor proceda de maneira a não interferir na interpretação 
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do leitor. Este último aspecto é uma compreensão evidenciada nas entrevistas, ilustrada no 

relato que segue: 

 

 

Eu tenho assim uma pontuação em relação ao livro falado. Para você ser ledor, 

você tem que ser uma pessoa bem centrada, porque quando você bota a sua 

emoção no que você tá lendo, fica um pouco ruim, porque você conduz o 

ouvinte da leitura a sua emoção. O grande problema do livro falado, que eu 

acho de um modo geral, é isso daí. Tem que ter, realmente, um treinamento 

de isenção da emoção, digamos assim. Então é isso, é uma coisa que eu sempre 

pontuei para quem faz, até hoje eu digo: olha, leia da maneira mais neutra que 

você puder, entendeu? Justamente para me, digamos assim, propiciar a 

oportunidade de fazer minha própria análise (Professor doutorando).            

       

 

 Ao optar pela não interferência do ledor na execução da leitura, o cego-pesquisador 

reivindica para si a exclusiva responsabilidade de interpretação do texto, sendo, portanto, 

prejudicial para a compreensão qualquer tendência insinuada. 

 A leitura realizada em tom interpretativo, com recursos sonoros, traz efeitos comumente 

observados nos áudio-livros mais conhecidos como áudio-books, produto popularizado nas 

últimas décadas. Um mercado em ascensão que atrai milhões de pessoas videntes, que, por 

razões diversas, buscam a experiência de ler-ouvindo, destacando-se textos de cunho religioso 

e romances. O mercado de áudio- livros para atender à demanda e aos objetivos do cego-

pesquisador, ao produzir uma obra acadêmica, pouco ou nada contribuirá para esse público 

leitor com a adoção dos procedimentos anteriormente citados. 

 

 

6.4 A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR, FASCÍNIO E AMPLIAÇÃO DE HORIZONTES: OS 

REFLEXOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA INSERÇÃO DE INTELECTUAIS CEGOS NO 

MUNDO DA LEITURA, ESCRITA E PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

Quando adolescente, em diversos diálogos despretensiosos no meio cegal, ouvia 

atentamente narrativas sobre a trajetória exitosa de atuação profissional de dois programadores 

com deficiência visual: um homem que trabalhava, em uma empresa privada multinacional e 

uma mulher servidora pública do governo federal. Relatos que avivavam minha curiosidade 

sobre conhecimentos computacionais. A primeira vivência que experienciei de contato direto 

com o computador foi no início do ano de 1994. À época, era diário o bombardeio publicitário 

de empresas que divulgavam em jornal, rádio e TV propagandas oferecendo cursos de 

informática. Estratégias de marketing que influenciavam principalmente o público jovem, 

envolvido pelo entusiasmo, interessado pela qualificação, motivado pelas perspectivas de 



150 
 

inserção no mercado de trabalho que, de fato, se ampliariam com o domínio de um 

conhecimento até então restrito a um pequeno número de pessoas. Muitas empresas anunciavam 

seus serviços em escolas públicas, com preços promocionais visando atrair estudantes, 

sobretudo os concluintes do ensino médio: o discurso sobre a importância da aprendizagem do 

uso do computador tanto na vida pessoal como para o desenvolvimento profissional, era 

rapidamente assimilado. 

As mudanças no campo da microinformática ocorriam de maneira muito veloz. 

Frequentemente surgiam inovações. No bojo dessa conjuntura, afetado por dúvidas, medos e 

receios, prestes a concluir a educação básica, decidi aventurar-me nesse cenário de constantes 

transformações. Sentimentos provenientes da convicção de que os cursinhos de informática não 

possuíam estrutura didático-pedagógica e recursos para atender às necessidades de um aluno 

cego. Convicção confirmada, quando apresentei-me a uma escola demonstrando pretensão de 

me tornar cursista. Para minha surpresa, fui muito bem acolhido, entretanto o coordenador foi 

categórico ao afirmar que não tinha a menor ideia de como lidar com a situação. Perguntei-lhe 

se havia à disposição programa de síntese de voz e ele declarou desconhecimento sobre o tema. 

Solicitei que me conduzisse até uma máquina. Após sentar-me, explorei o equipamento 

reconhecendo a CPU, o monitor de vídeo e o teclado. Digitei um texto que me fora ditado pela 

secretária da Instituição. A habilidade de digitação que apresentei oriunda da prática com a 

máquina de datilografia impressionou a todos os presentes, não sendo oferecida qualquer 

resistência para minha matrícula. O diretor apenas ressalvou que, além da atenção especial 

despendida pelos professores, a escola não dispunha de nenhum outro recurso. 

O conteúdo programático do curso era constituído de dois módulos. O primeiro, 

compreendia o sistema operacional MS-DOS, LOTUS 1, 2, 3, editor de texto WORD STAR e 

Introdução à Programação. No início das aulas, fui bem recebido pelos demais alunos. Durante 

as atividades práticas, o professor sempre indicava um colega para auxiliar-me, lendo o que era 

exibido na tela. Decorava uma infinidade de comandos, executando com êxito todos os 

exercícios, sendo bem sucedido nessa etapa de formação. No módulo seguinte, composto pelo 

ambiente Windows, Word e o Excel, continuei acessando o PC com a ajuda de colegas. Com 

desenvoltura, abria e fechava programas, salvava e apagava arquivos, alterava estilo de letras, 

formatava parágrafos, elaborava planilhas, mudava configuração do sistema, dentre outras 

tarefas. 

O aprimoramento do conhecimento ocorreu nas dependências da ABC onde havia dois 

computadores pouco utilizados, devido à falta de pessoas habilitadas. Apesar do sintetizador de 

voz instalado em uma das máquinas por um programador cego, embora fosse um equipamento 
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moderno considerando o contexto, não consegui beneficiar-me, o aparelho lia as informações 

da tela em inglês. Auxiliava a secretária e o contador da entidade com os comandos via teclado; 

a partir da leitura que faziam da tela, eu executava o comando correspondente ou os orientava 

para que eles próprios efetuassem. 

O grande salto de qualidade na minha vida e de centenas de outros cegos, no campo da 

informática, no estado da Bahia, foi a divulgação do sistema operacional DOSVOX, entre 1998 

e 1999, inicialmente promovida por pessoas cegas com maior envolvimento na área e, 

posteriormente, por instituições públicas e filantrópicas, destacando-se o Setor Braille da 

Biblioteca Pública e a ABC. Neste período, a ABC promoveu o primeiro curso introdutório ao 

sistema operacional DOSVOX, além de outros oferecidos na sequência, inclusive, por outras 

entidades. 

O encanto e o fascínio eram expressos na medida em que o contato com os recursos 

computacionais ia se aprofundando. Outros cursos proporcionaram acesso ao ambiente 

Windows e seus aplicativos através de softwares ledores de tela e de síntese de voz que 

interagiam com essas interfaces, permitindo a acessibilidade. O virtual Vision e o Jaws foram 

os primeiros a popularizarem-se. 

No Brasil, entre o final dos anos 1990 e meados da década seguinte, houve um aumento 

significativo do acesso de pessoas com deficiência visual ao computador, tanto através da 

aquisição do equipamento, quanto por meio dos espaços das instituições especializadas e de 

caráter representativo, que continuamente ofereciam cursos. A formação também ocorria pela 

partilha de informações e conhecimento nos encontros, promovidos especificamente para esse 

fim, além da troca de experiências via internet em listas de discussão. Nesse período, a 

informática tornou-se uma realidade para muitos cegos brasileiros, principalmente, aqueles 

inseridos no ensino superior que se ajudavam mutuamente. 

 

 

Bem, comecei em 1997 o contato com o computador. Antônio Borges viajou, 

foi à Paraíba nos apresentou o DOSVOX, eu conheci e fiquei maravilhada. 

Como eu já tinha um desempenho muito bom na máquina de datilografia, eu 

tive muita facilidade, então eu comecei com o DOSVOX. Aí comecei a poder 

preparar minhas próprias aulas, não podia levar porque eu tinha daqueles 

computadores grandes, de mesa, mas eu comecei a escrever muito, a produzir 

muito texto a me inserir. Naquela época, havia, vamos dizer assim, eu acho 

que ainda hoje há, mais, uma espécie de ecologia colaborativa, as pessoas 

cegas, via rede colaboravam muito umas com as outras. Então eu posso dizer 

que migrei do DOSVOX para Windows com o apoio dos colegas. Se eu tinha 

uma dúvida ia ali perguntava, não precisei fazer curso, só fiz uma capacitação 

mesmo no uso do DOSVOX, a partir daí eu comecei a migrar para o Windows. 

Quando eu fui para o doutorado já era totalmente alfabetizada em uso de 

Word, de e-mails, de troca de correspondência de internet, leitura de materiais, 
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e isso mudou completamente a minha vida no doutorado (Professora Doutora 

Docente do Ensino Superior). 

 

 

 Os reflexos dessas inovações no ambiente escolar e acadêmico, relativas às atividades 

de leitura, escrita e pesquisa, intensificavam-se. O texto digitalizado consolidava-se como 

principal recurso para acadêmicos e cegos- pesquisadores contactarem obras científicas e 

executarem com maior agilidade os trabalhos escritos. A digitação e o escaneamento realizados 

por instituições especializadas ou pelas próprias pessoas com deficiência visual, resultou na 

disponibilização de milhares de livros digitais que eram compartilhados. Em 2005, quando 

ingressei no mestrado, fui presenteado por um colega, também cego, com um CD que continha 

em torno de 5000 arquivos, entre textos e livros de diversas áreas do conhecimento, organizados 

em pastas e por assunto em formato Word, TXT e RTF. Fiquei surpreso com a grande 

quantidade de obras clássicas armazenadas na mídia. Apesar de, em grande parte, apresentarem 

erros de digitação, número de paginação não correspondente ao original impresso, me foram 

bastante úteis, muitas das quais referência obrigatória no programa. Daí em diante, houve uma 

profunda mudança na maneira de relacionar-me com o conhecimento, ler, escrever e prosseguir 

a formação acadêmica. 

 A professora Joana Belarmino, pesquisadora com deficiência visual, em sua tese de 

doutoramento, já citada, apresenta uma interpretação que expressa de modo elucidativo o 

significado e repercussões para as pessoas cegas do advento das tecnologias informáticas. 

 

 

Ao lado do relevo Braille, o advento das tecnologias informáticas, sobretudo 

a partir das interfaces de voz, alargaram sobremaneira as possibilidades de 

produção e distribuição da informação para esses indivíduos, ao mesmo tempo 

que ampliaram as possibilidades para a expansão de acervos em Braille, 

realidade que poderia ser comparada, mesmo em menor escala, ao que 

ocorrera quando a imprensa de Gutemberg se expandiu e consolidou-se no 

mundo, o mercado editorial, o jornalismo e, porque não dizer, todo o conjunto 

do conhecimento científico, que viveu um impulso sem precedentes na 

história do homem (BELARMINO, 2004, p. 135-136). 

 

 

 Ainda fazendo uso com frequência do sistema operacional DOSVOX em atividades 

acadêmicas, os cegos-pesquisadores, atentos às contínuas inovações tecnológicas, passaram a 

explorar outros domínios do mundo digital, por meio da escrita, beneficiando-se das vantagens, 

sobretudo as relativas ao acesso a obras cientificas. A evolução dos softwares ledores de tela e 

sintetizadores de voz, aperfeiçoados par e passo com as atualizações do ambiente WINDOWS, 

facilitou sobremaneira o acesso do cego pesquisador ao mundo digital, permitindo-lhe a 



153 
 

interação com diversas interfaces, de modo particular com o editor de texto WORD. Nota-se, 

em geral, a preferência em ler-ouvindo textos em WORD do que ler-ouvindo livros em DAISY, 

pela maior disponibilidade e facilidade de produção de obras no formato WORD e a 

possibilidade de navegar, com segurança, executando seus comandos, após algum tempo de 

estudo e prática. 

 

 

Não preciso mais do que Word. Não preciso de DAISY, de DD, READ, não 

preciso de nada disso porque o Word já te deixa copiar, colar, grifar, realçar, 

aumentar a letra. Se a descrição da imagem aparece isso é feito inicialmente 

no Word. Não acredito, sobretudo, pra quem vai viver vida acadêmica stricto 

sensu, essa coisa toda, em algo que vai demandar meses de preparação, que 

vai demandar meses pra ficar pronto (Professora Mestra). 

 

 

Pode-se então compreender os reflexos do advento e consolidação da cultura digital no 

segmento constituído pelas pessoas com deficiência visual, de maneira análoga à forma com 

que é assimiladaa por qualquer que seja o agrupamento social inserido no modelo civilizatório 

engendrado no mundo ocidental. Trata-se de um entendimento contextual, de uma dinâmica 

que opera em profunda velocidade em âmbito global. Entretanto, no que se refere, 

especificamente, ao acesso ao conhecimento, à informação e à formação intelectual, possuem 

um sabor especial para os indivíduos que não dispõem da visão. 

A percepção via áudio das informações constantes na tela do computador, manipular 

esses dados, estabelecer comunicação, navegar na internet, acessar com agilidade o conteúdo 

de um número cada vez maior de obras ampliaram as possibilidades de inserção do cego numa 

vivência como pesquisador. O computador com programas ledores de tela e síntese de voz é 

uma ferramenta adotada por todo cego que se dedica à atividade acadêmica, tanto aqueles em 

processo de formação como os mais experientes. 

Estar diante do livro digital e poder navegar em seus capítulos, tópicos e parágrafos, 

para o cego-pesquisador o efeito mais imediato é o sentimento de autonomia na aquisição e 

produção de conhecimento. O termo autonomia é expresso com ênfase ao se referirem à 

vivência na pós-graduação, por perceberem uma aproximação da equiparação de oportunidades 

com os demais alunos, no que diz respeito à demanda de leituras e atividades a serem 

cumpridas. 

 

 

Até hoje pra mim assim a tecnologia, o nível de autonomia que a tecnologia 

da informação dá pra gente, pelo menos pra mim, é quanto maior o avanço da 

tecnologia mais autonomia a gente tem, à medida que a gente vai dominando 

essas novas tecnologias ou as mais atuais (Professor Doutorando). 
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Eu já percebi desde a especialização, quando eu me inseri no mundo digital 

foi na época da especialização e aí quanto ao mestrado foi mais tranquilo que 

eu já dizia, inclusive, aos professores; por favor, escolham textos, os textos se 

vocês têm, ele no formato digital mandem por e-mail pra mim, aí era mais 

tranquilo (Professor Doutorando). 

 

Quando a gente vive a vida acadêmica, graduação, pós-graduação, seja lato 

sensu ou stricto sensu, existe a necessidade de manipular, o texto: recortar, 

copiar, colar. No caso de quem usa o livro em tinta é grifar, escrever na 

margem, esse tipo de coisa. Mais uma vez entra a autonomia que o livro 

digitalizado te dá nenhum outro dá. Então é fundamental que a gente consiga 

manipular o texto. Eu acredito que quanto à autonomia, nenhum outro formato 

te dá tanta autonomia (Professor Mestre). 

 

 

 A conquista de autonomia com o uso do livro digital na realização das tarefas 

acadêmicas associa-se ao sentimento de confiança, empoderamento, motivando pesquisadoras 

e pesquisadores-cegos, pós-graduandos e aspirantes a ingressarem no mestrado ou no 

doutorado, a conceberem estratégias para terem acesso ao maior volume possível de obras 

relacionadas a seus interesses de pesquisa. Sem a pretensão de desconsiderar as experiências de 

cada sujeito, no âmbito da pós-graduação, os desafios para o acesso ao conhecimento são 

intensificados, o que impõe ao cego- pesquisador, ainda mais, o exercício da autonomia através 

de iniciativas pessoais diante da exigência de um maior volume de leituras e atividades a 

cumprir. O significado atribuído ao livro digital advém das condições concretas que viabiliza 

para que se possa implementar seus projetos e atingir as metas estabelecidas. 

 

 
Eu não acredito no acervo de dois mil títulos. Eu acredito no acervo de trinta 

mil títulos, que é o que eu tenho em TXT, RTF e Word. Não acredito que uma 

pessoa faça uma biblioteca, ou qualquer coisa assim, com uma quantidade tão 

ínfima de livros e aí, lhe digo mais e lhe falo de exemplos meus. Hoje eu tenho 

uma pessoa que está me ajudando, eu escaneio os livros e ela limpa os erros 

do OCR. Em três meses ela preparou onze livros bons academicamente; com 

numeração de página, com tudo o que eu preciso, sem aqueles erros que o 

OCR deixa (Professora Mestra). 

 

 

 A autonomia e o empoderamento são vivenciados quando o cego-pesquisador tem as 

condições necessárias que lhe assegurem acesso e apreensão, com agilidade, do conteúdo de 

livros, teses, dissertações e artigos experienciando em plenitude o mister reflexivo de produção 

de maneira independente, o que, para muitos intelectuais que não dispõem do sentido da visão, 

pode ser alcançado, através do texto digital. 
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 A compreensão do cego professor-pesquisador sobre as inovações tecnológicas tem 

como foco principal a necessidade de aquisição de competências para acompanhar essas 

mudanças e domínio dos recursos que constantemente são criados. Quando refletem sobre a 

consolidação da cultura digital e a inserção das pessoas cegas nesse universo, as análises 

direcionam-se para os benefícios no campo cognitivo, atuação profissional relacionada à prática 

docente e favorecimento nas atividades de pesquisa, que se faz sentir de forma mais específica 

na produção textual: artigos, livros, resenhas, pareceres, dentre outras tarefas acadêmicas, 

inclusive as que envolvem a navegação na internet. 

 

 
O livro digital ele tem uma outra implicação porque você tem a sua disposição 

a qualquer hora do dia, ou da noite, em qualquer momento que você puder tá 

buscando essa leitura você tem acesso a ele (Professor Doutor Docente do 

Ensino Superior). 

 

Quando eu vou dar aula de cultura e currículo, as minhas sessenta e quatro 

horas aulas, eu uso quinze textos digitalizados ou baixo da internet livros, 

artigos científicos prá trabalhar com meus alunos em sala de aula e organizo 

minhas aulas sozinho. Então a minha avaliação dos ledores de tela, dessas 

tecnologias hoje em evidências, que mesmo demoradas, elas vieram e vieram 

para contribuir de forma satisfatória pra nossa vida acadêmica como 

profissional na sala de aula porque hoje eu vou pra sala de aula com um artigo 

que eu li, pelo menos duas ou três vezes, com anotações dele pra eu fazer uma 

exposição razoavelmente decente pra os meus alunos e instigar a participação 

deles (Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

Então quando eu entrei na Universidade terminando a graduação, a 

especialização, eu demorava as vezes dez dias, doze dias, quinze dias pra 

produzir um artigo de oito, dez páginas, por quê? Porque às vezes eu tinha que 

fazer isso com o ledor. Ele lia, eu anotava os apontamentos e ia redigir esse 

artigo. Hoje eu ligo às vezes, se eu posso estar num lugar com o computador, 

como dois, três computadores, eu ligo três computadores, trabalho digitando 

em um e uso dois computadores pra ler textos ora um, ora outro. Salvo dois 

textos, três textos sobre a temática currículo, por exemplo, na educação 

especial. Eu pego três ou quatro textos posto no computador esses textos, leio 

um pouco de um e um pouco de outro e, às vezes, com duas ou três horas, 

quatro horas ou um período que estiver sozinho, trancado na sala eu produzo 

um artigo de dez páginas que depois com poucas correções eu consigo 

participar de um congresso. Então na minha produção acadêmica, 

profissional, os computadores, ajudam muito, alguém chega às vezes e vê eu 

trabalhando em dois, três computadores e fala – mas isso não é possível – mas 

é muito possível porque dois computadores estão lendo pra mim e eu estou 

redigindo no terceiro (Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

 

 O texto no formato digital é necessário e relevante a toda pessoa com deficiência visual 

que se lança a um determinado campo de estudo, independentemente de quais sejam as 

pretensões. É um recurso que, para mulheres e homens cegos que se dedicam à pesquisa 
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científica, possui um significado ainda mais profundo, em razão dessa ferramenta propiciar o 

contato com a informação e o conhecimento, com maior comodidade e rapidez, favorecendo, 

deveras, a prática da escrita. O acesso ao escrito tornou-se tão efetivo que o acadêmico com 

deficiência visual iniciante pode perder-se com a elevada quantidade de livros digitalizados em 

um determinado tema, pois é grande o volume de material a seu alcance. Atualmente, um 

pesquisador experiente tem em formato digital-acessível mais de uma centena de livros 

abordando um assunto do seu interesse e selecionar apenas cinco. Há mais ou menos quinze ou 

vinte anos, muito provavelmente seriam poucos disponíveis para a escolha. A depender da 

temática esse número poderia ser reduzido a zero. 

 Em geral, quando provocados a falarem sobre o significado do texto digital, dos 

programas ledores de tela e sintetizadores de voz no desenvolvimento cognitivo e progressão 

intelectual, os cegos-pesquisadores, imediatamente, referem-se à rapidez com a qual têm acesso 

a uma quantidade considerável de conteúdo em um curto espaço de tempo, o que proporciona 

um rendimento com eficiência, tanto nos projetos de pesquisa como na prática docente. Desde 

a experiência no mestrado e no doutorado, a exigência de leitura, escrita de artigos e da própria 

dissertação ou tese, a atuação como professor na preparação do trabalho a ser desenvolvido na 

sala de aula, a prática de investigação e produção textual, o livro digital é compreendido como 

uma forma de inserção mais plena e autônoma nos caminhos pela busca do conhecimento. 

 O contato com o escrito com a utilização do computador mediado pelos softwares 

ledores de tela e síntese de voz, pode ser compreendido como a terceira dimensão do ler-

ouvindo. Da mesma maneira que a leitura frente a frente com o ledor e aquela efetivada por 

dispositivo de gravação, a apreensão do conhecimento através da síntese de voz, impacta no 

leitor-cego de modo a influenciar o processo cognitivo de acordo com as preferências e 

propósitos. Na experiência de ler-ouvindo por meio da síntese de voz, o cego-leitor assume 

plenamente o controle, podendo determinar o tom, velocidade e o tipo da voz, recursos que 

cada vez mais vêm sendo aprimorados. 

 

 

E outra característica muito específica que aí vai a questão da cognição é o 

sintetizador. Aqui vai o que eu penso sobre isso porque se você usa um 

sintetizador mais robotizado, você elimina a subjetividade de quem está lendo, 

se você utiliza o sintetizador próximo a voz humana você coloca a 

subjetividade do sintetizador, então a leitura de uma voz mais marcada em 

algum momento ela pode te dar uma leitura muito mais rápida, muito mais 

dinâmica, então quando eu digo que consigo ler muitos livros em poucas horas 

é em função dessa escolha, eu prefiro os sintetizadores mais mecânicos, menos 

humanos, eles me dão ali a interpretação, ali eu sinto ele lendo o livro 

(Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 
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Se eu quero uma coisa mais interpretada, que me faz sentir prazer, querendo 

deliciar e degustar aquela leitura, aí sim, eu prefiro o áudio-book ou o 

sintetizador mais humanizado, então aí tem diferença de leitura. No estágio 

atual nosso que é de pesquisa eu acho que estudar com a voz robotizada atende 

mais a nossa necessidade, porque a gente pode se dar tanto ao luxo dessa 

leitura humanizada, a gente quer coisas mais rápidas, dinâmicas que nos dê 

essa liberdade de velocidade, essa dinamicidade de compreensão (Professor 

Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

No caso aqui não é uma predileção. É que a voz de Felipe tem uma entonação 

muito carregada, então não gosto, sabe? Eu acho as vozes femininas mais 

naturais. O Felipe fala como quem tá narrando um programa ou um 

cerimonialista, tem tom cerimonial, eu não gosto, mas não é que tenha 

preferência por feminino ou masculino, são as qualidades da entonação da voz 

(Professor Doutor Docente do Ensino Superior). 

 

 

 O acesso ao computador viabilizado pelos softwares ledores de tela e de síntese de voz 

entusiasma muitas pessoas cegas cuja perda da visão ocorreu na adolescência ou na idade adulta 

a ressignificarem a existência, superarem traumas e redefinirem projetos tanto no campo 

profissional como no intelectual, por meio da imersão na experiência de ler-ouvindo. Declarou 

uma das colaboradoras que, até a conclusão do ensino médio, o resíduo visual que possuía lhe 

permitia realizar leitura com caracteres ampliados, recurso associado ao livro-falado. Ao 

ingressar na universidade, já completamente cega, utilizou exclusivamente o livro digital da 

graduação ao doutorado. Quando cursava o mestrado, assumiu por conta própria a digitalização 

dos livros. Contratou um profissional que escaneava e formatava as obras. No doutorado 

continuou com o mesmo procedimento, mas com algum apoio institucional. Para a dissertação 

e a tese que produziu, além das tarefas solicitadas nas disciplinas, fez uso apenas do texto 

digital. Indaguei sobre as estratégias utilizadas na escrita da tese e eventuais apoios que recebeu. 

Descreveu a professora: 

 

 

Exclusivamente no computador, digitando. Porque, veja bem, eu criei uma 

metodologia que acabou funcionando. E o meu orientador era absolutamente 

rigoroso e exigente. Então toda semana eu tinha que apresentar uma resenha 

de livros envolvidos na minha pesquisa. Toda semana eu tinha que apresentar 

uma resenha e ele não se contentava com uma resenha de uma lauda, ele queria 

de cinco laudas prá cima. Então o que é que eu pedi pra pessoa quando ela ia 

scanear? Primeiro fazer o scaneamento de maneira que os capítulos ficassem 

separadinhos. E ali eu encontrava os arquivos separadinhos com os títulos: 

introdução, capítulo I, capítulo II. Então, isso já me facilitava. Porque o 

professor falava assim, eu quero uma resenha sobre o capítulo IV. Lia, anotava 

num documento do Word, fazia as anotações que eu queria no Word e aí 

montava a resenha de acordo com o que eu tinha lido, de acordo com minhas 

anotações (Professora Doutora Docente do Ensino Superior). 
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 O compartilhamento através de CD, Pendrive, via rede social e e-mail são formas pelas 

quais as pessoas cegas socializam textos digitalizados. A inquietação de todo cego-pesquisador 

ao acessar essas obras é no que se refere à qualidade da digitalização, isto é, se está adequada 

para que se possa efetivar uma leitura de cunho científico. Inquietação que vem sendo superada 

pelas iniciativas de cegos-leitores experientes que produzem ou coordenam a digitalização dos 

livros e o trabalho realizado pelos núcleos de apoio ao estudante com deficiência existentes em 

algumas Universidades. Conta-se ainda com alguns sites de confiança que hospedam centenas 

de obras clássicas de domínio público, repositórios de livros de Instituições de Ensino Superior 

e a disponibilização de dissertações e teses pelos programas de pós-graduação, artigos 

científicos publicados em revistas, congressos, simpósios etc. 

 O texto digital para uso do cego-leitor com a finalidade de desenvolver trabalho 

acadêmico e empreendimento de pesquisa deve necessariamente: 1) Encontrar-se digitalizado 

em um formato que permita a plena acessibilidade através dos sintetizadores de voz, 

proporcionando desenvoltura e fluência no ato de ler-ouvindo, bem como a manipulação do 

texto(recortar, copiar, colar, etc); 2) Correção precisa para eliminar os erros de digitação ou do 

escaneamento e conversão de formato; 3) Descrição objetiva e com clareza de linguagem das 

figuras por ventura presentes; 4) A obra deve ser adaptada, preservando rigorosamente as 

características do original, com especial atenção à numeração de páginas. Todas as informações 

da obra impressa precisam constar em sua versão digital, incluindo orelhas e contracapa. 
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7 UM CONCLUIR PROVISÓRIO 

 

 

Como os cegos pesquisadores percebem, vivenciam e significam a formação intelectual 

acadêmica; ler, escrever e produzir conhecimento com a utilização do código Braille, ledor, 

livro falado e a crescente consolidação das tecnologias digitais (uso do computador pessoal), 

através dos programas ledores de tela? 

À luz do método fenomenológico, impulsionado e norteado por essa visada indagante, 

imbuído de um dizer próprio e apropriado, alcançamos essas derradeiras linhas com a convicção 

do direcionamento incoativo e inacabado de nosso discurso. Sentimento de inconclusão 

proveniente do exercício reflexivo em que as sucessivas leituras de cada capítulo, tópico, 

subtópico e parágrafo, ratificaram a compreensão de inacabamento que confere caráter 

provisório ao descrever compreensivo-interpretativo intentado. Inconclusão, inacabamento e 

provisoriedade, sem contudo prescindir da significância, pertinência, relevância, referência, 

provocância e suficiência, características inerentes ao discurso fenomenológico. 

Ao intencionarmos as vivências de intelectuais, cegos-pesquisadores, inseridos no 

contexto acadêmico, enfocando a experiência vivida no processo formativo (pós-graduação), 

exercício da docência, ler, escrever e produzir conhecimento, a orientação fenomenológica 

mostrou-se apropriada e adequada em consonância com a pergunta norteadora da tese. A 

fundamentação no método fenomenológico, em articulação com o modo de pensar e fazer 

pesquisa qualitativa, estruturou uma rede intersubjetiva, conectando intropaticamente 

percepções voltadas a atribuição de sentido, a expressar significado sobre a presença no mundo 

sem dispor da visão, a se constituir como intelectual-pesquisador. 

Diferentemente do que ainda permeia grande parte do imaginário social, a presença no 

mundo sem dispor do sentido da visão não é significada como um fardo angustiante, uma 

existência inautêntica, um constante manifestar de insatisfação. O ser-aí-cego afetado pelos 

sedimentos valorativos de uma mundanidade visuocêntrica, legitimamente, expressa-se com 

indignação face às atitudes e compreensões pré-concebidas sobre o modo de existir sem ver. 

Movido por uma inquietude, cônscio dos empecilhos impostos pela pragmática que fundamenta 

o projeto societal vigente, não lhe resta saída senão cumprir a sentença condenatória de exercer 

seu projeto de liberdade. Portanto, cumpre-lhe também a exclusiva responsabilidade de escolha, 

o desafio decisório de se lançar no turbilhão do mundo, talhando o próprio destino, propenso a 

êxitos e reveses ou se enclausurar, proceder passivamente, conformando-se com sentidos 

denegatórios atribuídos à experiência fáctica de existir sem ver. Resolutamente, ao optar pelo 
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primeiro caminho, o Dasein-cego interage, comunica-se e intervém no mundo como artífice da 

trajetória intencionada consoante com sua circunstância contextual. 

O desejo de enxergar, a curiosidade em ter a sensação visual do mundo, a esperança de, 

em algum momento, recuperar a visão, são expressões de afetividade, anseios e projeções que 

podem ser vivenciados por pessoas cegas em determinadas circunstâncias, porém não  

constituem sentimentos que as conduzem a atitudes ensimesmadas, absortas, fechadas em si 

mesmas, de maneira a paralisar ou interromper o ímpeto criador. O Dasein-cego autêntico, a 

despeito das vicissitudes de contextos adversos, posiciona-se como protagonista de mudanças 

fundamentais, tanto em seu tempo, quanto para a posteridade, consolidando-se como agente de 

transformação.    

As conquistas até então alcançadas pelas pessoas com deficiência visual, a inserção por 

mérito em diversos segmentos da sociedade, são reflexos de suas lutas. Quanto à atitude 

individual de se posicionar, é emblemático na sociedade contemporânea, o espírito inovador de 

Louis Braille, criador de um código de leitura e escrita tátil, considerado o marco mais 

importante para o acesso de mulheres e homens cegos ao mundo letrado.   De igual relevância 

foi o empenho de José Álvares de Azevedo na difusão desse invento no Brasil, cujas 

consequências repercutem até os dias atuais, exemplo de patriotismo e comprometimento com 

os seus pares.  Braille e Azevedo ainda eram adolescentes quando imprimiram suas marcas no 

mundo, legando às gerações futuras a possibilidade dos cegos lerem e escreverem, propiciando 

participação efetiva desses sujeitos na cultura, em diversas áreas do conhecimento. O potencial 

criador dos meninos vetorizou ideias que se refletiram em mudanças concretas, ao influenciar 

a percepção da sociedade no que concerne a um ressignificar da condição de ser e estar no 

mundo sem o sentido da visão. Seus prodígios inspiraram e fortaleceram iniciativas, tanto por 

parte de organismos governamentais, quanto de particulares, na elaboração e execução de 

políticas públicas no campo tiflológico. Esses dois jovens são exemplos, dentre muitos, que 

demonstram o protagonismo das pessoas cegas nos processos de mudança da realidade na qual 

encontram-se inseridas. 

 Desde sua introdução no Brasil, via de regra, o Código Braille foi e continua sendo 

apropriado pelas pessoas cegas no espaço de instituições especializadas. Reconhecido por 

professores e educadores como meio imprescindível, não apenas no processo de letramento, 

também é considerado fundamental no decurso da educação básica e ensino superior. Cegos-

pesquisadores de notória experiência acadêmica percebem na leitura e escrita Braille uma via 

eficaz para o desenvolvimento cognitivo de acesso ao conhecimento e conquista de objetivos 

intelectuais. O fascínio gerado pelas possibilidades viabilizadas pelas tecnologias digitais, ao 
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contrário do que por vezes se acha em alguns discursos, não afetou o entendimento relativo ao 

significado e à praticidade do uso do Código Braille.  

A associação do código Braille ao auxílio do ledor, à utilização do livro falado e ao uso 

do computador, por meio dos programas ledores de tela, propiciou às pessoas cegas interagirem 

de maneira mais plena com a cultura escrita, vivenciando a experiência de ler, escrever, inserir-

se nos espaços formais de educação. O avanço tecnológico caminha a passos, cada vez mais 

acelerados, inova, a todo instante, possibilitando aos cegos engendrar criativamente estratégias 

de interação no mundo letrado, ler, escrever, pesquisar e produzir conhecimento.  

As tecnologias digitais (computador pessoal) otimizam e facilitam o ato de ler-ouvindo, 

tanto por meio dos sintetizadores como pela execução do livro falado e dos áudio-books; 

permitem ainda a produção e a reprodução do Código Braille em formato virtual, impresso e 

em aparelhos que, conectados ao computador, reproduzem caracteres em Braille, perceptíveis 

ao tato, em conformidade com o que está escrito na tela. O que não se mostra plausível, 

entretanto, é o discurso, segundo o qual a tecnologia digital é suficiente, supera e substitui os 

outros recursos. 

O entusiasmo, fascínio, convicção de independência e autonomia vivenciados pelo 

leitor-cego na condição de pesquisador, através das tecnologias digitais, significa uma 

conquista que reflete o esforço do engenho humano para superação de barreiras e afirmação do 

potencial e dignidade da pessoa humana. É um atribuir de sentido que mulheres e homens cegos, 

independente de etnia, classe social, credo ou quaisquer que sejam as razões, possam usufruir 

do legado cultural produzido pela humanidade, beneficiar-se dos recursos tecnológicos e 

conduzir a existência, tendo como fundamento a liberdade e a garantia de direitos à educação, 

dentre outros necessários a uma vida digna. 

A opção por um determinado recurso para acessar a cultura escrita advém do interesse, 

circunstâncias e conveniências diretamente associados à liberdade de escolha de cada 

indivíduo. Não são poucos os estudiosos cegos que, mesmo com aparato tecnológico de ponta 

à disposição, utilizam o código Braille, recorrem ao ledor, lançam mão do livro falado ou 

conjugam todos os meios. Mostram-se ineptas, disparatadas, as narrativas que se pretendem 

defensoras desse ou daquele recurso exclusivo de acessibilidade à leitura e à escrita. 

Declarações inconsistentes ao enfatizar essa ou aquela via como a mais adequada para o cego 

delas apropriar-se, pois desconsideram a importância da multiplicidade de recursos na aquisição 

do saber.  

Os cegos-pesquisadores, ao fazerem referência ao Código Braille, ao auxílio do ledor e 

ao livro falado, destacam a importância desses recursos em seus processos de formação e a 
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relevância que possuem no mister reflexivo, atuação docente e nas atividades de pesquisa. O 

domínio das tecnologias digitais, a utilização do computador com programas ledores de tela e 

síntese de voz por esses estudiosos, refletem a dinâmica conjuntural do tempo hodierno, 

influências pelas quais qualquer indivíduo ou segmento social desse momento da história pode 

ser impactado. Os recursos digitais representam para os cegos-pesquisadores mais um 

importante caminho de relação com a cultura escrita. 

O horizonte do cego-pesquisador é sobremaneira potencializado quando os diversos 

recursos disponíveis são criativamente conjugados na trajetória acadêmica e na elaboração de 

projetos investigativos. Cego de nascença ou o indivíduo que perde a visão em alguma etapa da 

vida, infância, adolescência, ou idade adulta, irá deparar-se com a multiplicidade de meios para 

acesso à cultura escrita, identificando-se com determinado instrumento em seu processo de 

formação intelectual. 

A partir da intencionalidade noética dessa investigação e de seu correlato noemático, se 

nos revela apoditicamente evidente que o cego-pesquisador, associando o domínio do Código 

Braille, o auxílio do ledor, a utilização do livro falado e a habilidade com as novas tecnologias 

(computador pessoal), terá condições de um desenvolvimento cognitivo satisfatório, 

considerando os desafios da vida acadêmica, correspondendo à gama de exigência de leitura e 

com maiores possibilidades de progressão intelectual, que inclui uma vivência como docente 

pesquisador. 

Presença autêntica no mundo, o Dasein-cego, resolutamente, seja individualmente, 

conforme as circunstâncias vivenciadas, seja através de ações coletivas em prol dos seus 

anseios, mobiliza-se, organiza-se, empreende movimentos de luta, objetivando alcançar as 

condições que contemplem as reivindicações que atendam suas necessidades concretas, 

relativas ao exercício pleno de interagir socialmente, lutas que resultam em importantes avanços 

no campo educacional, cognitivo e cultural. 

Por ora, concluímos. 
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