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Resumo

A inclusão de pessoas com deficiência no contexto educacional já é uma realidade nos diversos níveis de
ensino. Logo, pensar no contexto educacional enquanto espaço inclusivo nos remete a considerar as
interações que são estabelecidas entre as pessoas e o quanto essas interações podem contribuir para a
aprendizagem dos alunos com deficiência. Desse modo, o estudo tem como objetivo analisar a interação
de uma aluna com deficiência visual na sala de aula a partir da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky.
A abordagem é de natureza qualitativa e a coleta de dados foi feita através de uma entrevista
semiestruturada com uma aluna com deficiência visual e questionários aplicados a doze alunos e sete
professores de uma instituição de ensino superior do estado de Alagoas. Os resultados mostraram que não
existiram grandes dificuldades de interação entre os participantes envolvidos.

Palavras – Chave: Deficiência visual. Interação. Vygotsky.

CLASSROOM INTERACTION OF A STUDENT WITH VISUAL IMPAIRMENT: A STUDY FROM
VYGOTSKY’S CULTURAL-HISTORICAL PERSPECTIVE

Abstract

The inclusion of people with disabilities in the educational context is already a reality in the various levels
of education. This way, thinking of the educational context as an inclusive space leads us to consider the
interactions that are established between people and how these interactions may contribute to the learning
of students with disabilities. Thus, this study aims to analyze the classroom interaction of a student with
visual impairment from Vygotsky&39;s cultural-historical perspective. The approach is qualitative in nature
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and data was collected through a structured interview with a student with visual impairment and
questionnaires to twelve students and seven teachers of a higher education institution in the state of
Alagoas. The results showed that there were no major difficulties of interaction between the participants
involved.

Keywords: Visual impairment. Interaction. Vygotsky.

Introdução

Estudar sobre a interação de uma aluna com deficiência visual na sala de aula requer de todos que fazem
parte do contexto escolar que tenham como objetivo criar melhores condições para que estas pessoas
desenvolvam suas potencialidades sempre em interação com os demais alunos.

O estudo em pauta traz a discussão, com base nos pressupostos da teoria de Vygotsky, a importância das
interações que precisam ser estabelecidas na educação da pessoa com deficiência visual. Portanto,
apresenta como objetivo analisar a interação de uma aluna com deficiência visual na sala de aula a partir
da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky.

A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa e a coleta de dado foi feita através de uma entrevista
semiestruturada com uma aluna com deficiência visual e questionários aplicados a doze alunos e sete
professores de uma instituição de ensino superior do estado de Alagoas.

Na fundamentação teórica utilizamos as contribuições dos seguintes autores: Vygotsky (1997), Gil (2009),
Lira (2005), Caiado (2006), Winnicott (2000), dentre outros.

Para entendermos o percurso desta pesquisa falamos, inicialmente, sobre alguns conceitos inerentes a
deficiência visual; posteriormente, fazemos uma reflexão sobre algumas práticas pedagógicas que,
historicamente, têm sido construídas na educação da pessoa com deficiência visual, tomando como base a
teoria histórico-cultural de Vygotsky; nos resultados e discussões apresentamos os relatos, que
consideramos significativos e indispensáveis para uma maior compreensão do valor das interações
estabelecidas entre a aluna com deficiência visual, seus colegas de sala e professores. E, por último, as
considerações finais vêm nos mostrar o quanto é importante a interação da pessoa com deficiência na sala
de aula, aqui especificamente, a visual, com outras pessoas para o desenvolvimento e aprendizagem de
todos os envolvidos no contexto educacional.

A deficiência visual: alguns conceitos

O estudo sobre a interação de uma aluna com deficiência visual na sala de aula requer começarmos por
uma rápida referência a alguns conceitos relacionados à deficiência visual, para prosseguir depois com
uma análise mais detalhada e com base na teoria de Vygotsky como ocorre o processo educacional e a
interação de uma aluna com deficiência visual na sala de aula.

Para isso, precisamos deixar claro que em relação às bases fisiológicas da visão e apesar de alguns
autores afirmarem o contrário, Palacios (1995, p.45-46) acredita que:

[...] o sentido da visão é funcional no momento do nascimento. A córnea, a
pupila, o cristalino, a retina, o nervo óptico e as zonas do cérebro encarregadas
da visão entram em ação com a estimulação visual e permitem que a criança
recém-nascida olhe para um objeto que está diante de seus olhos [...] e
acompanha este objeto caso este se desloque lentamente diante dela [...],
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embora no recém-nascido o movimento suave e contínuo só aparecerá de
maneira consistente após os dois meses de vida.

Com base no que diz os estudos de Palacios e outros teóricos é importante assinalar que a visão é um
sentido que está presente desde o nascimento da criança, sendo primordial, tanto na interação com as
outras pessoas, quanto na interação com o mundo dos objetos. Se ao nascer a criança não enxergasse,
como justificar a ação de olhar e acompanhar os objetos que são colocados a sua frente É por esta razão e
pelo fato da nossa cultura constituir-se de representações visuais sofisticadas e ricas em informações que
fazem com que o sentido da visão se revista de relevantes significados.

Para Sá, Campos; Silva (2007, p.62) a visão detecta e integra, de forma instantânea e imediata, mais de
80% dos estímulos no ambiente, ocupando uma posição central no que se refere à percepção e à
integração de formas, contornos, tamanhos, cores e imagens. É o elo com os outros sentidos, que permite
a criança associar som e imagem, imitar um gesto ou comportamento, e exercer uma atividade
exploratória circunscrita a um espaço delimitado.

Para uma melhor definição da deficiência visual torna-se necessário primeiro classificá-las. Desse modo,
podemos dizer que existe dois tipos distintos: a cegueira e a baixa visão. A cegueira é definida por Sá;
Campos; Silva (2007, p.15) como:

Uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão
que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho,
distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos
abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento (cegueira congênita), ou
posteriormente (cegueira adventícia, usualmente conhecida como adquirida) em
decorrência de causas orgânicas ou acidentais. Em alguns casos, a cegueira pode
associar-se à perda da audição (surdocegueira) ou a outras deficiências. Muitas
vezes, a perda da visão ocasiona a extirpação do globo ocular e a consequente
necessidade de uso de próteses oculares em um dos olhos ou em ambos. Se a
falta da visão afetar apenas um dos olhos (visão monocular), o outro assumirá as
funções visuais sem causar transtornos significativos no que diz respeito ao uso
satisfatório e eficiente da visão.

Em relação à baixa visão também denominada de visão subnormal pode ser definida como “[...] uma
alteração da capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da acuidade
visual, redução importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras
capacidades” (GIL, 2000, p. 06).

A cegueira ou baixa visão podem ser congênitas ou adquiridas. Ela é dita congênita quando a criança a
tem desde o nascimento ou adquire até os seis anos de idade. Quando a criança a adquiri após os seis
anos de idade ela é dita adquirida. A delimitação de seis anos é um parâmetro para fins educacionais,
fruto de pesquisas que ainda não identificaram memória visual em pessoas que perderam a visão até os
seis anos de idade (AMIRALIAN, 2009).

Atualmente, tanto a escola quanto a família devem ter como objetivo maior fazer com que os alunos,
independente das diferenças que possuam, possam ter melhores condições de desenvolver suas
potencialidades e sempre em interação com os demais alunos, pois várias pesquisas apontam que como
qualquer outro aluno, os que apresentam deficiência visual constroem significados e sentidos a partir das
interações estabelecidas com as pessoas que estão em seu entorno.

A importância da família e da escola é referendada por Lira (2005, p.88), quando ela afirma que:

[...] a relação da escola com a família é essencial para que a trajetória escolar da
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criança seja mais tranquila e mais efetiva. A família pode ser considerada como
parceira nessa trajetória; através dela, os educadores podem ter acesso a
informações clínicas sobre as condições visuais da criança, o que vai permitir ao
professor organizar melhor as estratégias de ensino mais adequadas a essas
condições. Esse contato, quando frequente e realizado em termos de ajuda
mútua, permite também aos professores e aos pais, compreenderem melhor essa
criança e a forma como ela se relaciona com o mundo; pontuarem seus sucessos
e suas dificuldades. Permite auxiliar a construir uma trajetória mais feliz, mais
produtiva, mais efetiva.

Podemos assegurar que é através da família, juntamente com a escola, que o desenvolvimento, a
aprendizagem e a socialização das crianças, de um modo geral, acontecem. Ambas são importantes para a
construção de uma aprendizagem significativa sendo consideradas como microssistemas sociais com
funções complementares no processo educacional não só das pessoas com deficiência visual, mas no
processo educacional de todas as pessoas.

A educação da pessoa com deficiência visual na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky

Para adentrar, especificamente, na questão de como ocorre a interação de uma aluna com deficiência
visual na sala de aula, são necessárias algumas reflexões que historicamente vêm acompanhando as
práticas na educação das pessoas com deficiência visual.

Caiado (2006, p.33-34) considera que:

As práticas pedagógicas revelam as concepções que o educador tem sobre o
homem, sobre a sociedade, sobre a educação. As práticas pedagógicas com o
aluno deficiente demonstram, também, as concepções do educador sobre o
conceito de deficiência e educação especial, embora nem sempre o educador
tenha consciência das concepções que fundamentam seu trabalho.

Essas práticas pedagógicas estão, mesmo sem que tenhamos consciência, impregnadas das diversas
concepções e fases pelas quais passaram as pessoas com deficiência, e neste caso específico, as pessoas
com deficiência visual. Para entender um pouco sobre a história das pessoas com deficiência visual, fomos
buscar nos pressupostos da teoria de Vygotsky como se dá o desenvolvimento e as opiniões científicas
sobre o que ele denominou de psicologia do cego, que vai desde a mais remota antiguidade até os dias
atuais. Em seus estudos, Vygotsky defende que a cegueira não é só a falta de visão (o defeito de um
órgão singular), mas sim, que também provoca uma reestruturação muito profunda de todas as forças do
organismo e da personalidade (VYGOTSKY, 1997).

Ao falar sobre a deficiência visual, Vygotsky (1997, p. 99) afirma:

A cegueira, ao criar uma nova e peculiar configuração da personalidade, origina
novas forças, modifica as direções normais do desenvolvimento, reestrutura de
forma criativa e organicamente a psique do homem. Por consequência, a cegueira
não é só um defeito, uma deficiência, uma debilidade, mas também, em certo
sentido, uma fonte de revelação de habilidades, uma vantagem, uma força.

Para esclarecermos melhor, vamos buscar nas obras de Vygotsky, o estudo da evolução das ideias sobre a

Pág.4/12



deficiência visual através da história, o que culminará com uma nova concepção a partir do princípio da
compensação. Na compreensão deste teórico, a história da pessoa com deficiência visual está dividida em
três estágios principais: o primeiro estágio denomina-se de Período Místico, que compreendeu as Idades
Antiga, Média e parte da Moderna; no segundo Período, o Biológico-Ingênuo, que ocorreu na época do
Iluminismo, no século XVIII; por último, o Período Científico, que se iniciou ainda na Idade Moderna até os
tempos atuais.

No Período Místico, a cegueira é considerada uma grande desgraça, assim como um dom extraordinário. A
pessoa cega tanto era vista como indefesa, desamparada e abandonada, como também lhe era conferida a
possibilidade de possuir uma visão interior, que tinha poderes sobrenaturais e com o privilégio de olhar
para dentro de si, de mergulhar em sua essência, assim, reencontrar-se com o mundo inteligível das
ideias, da substância primeira do humano ou reaproximar-se de Deus, de quem se afastou no pecado
original (CAIADO, 2006).

Há de se notar até hoje, que os “vestígios dessa época são visíveis nas opiniões populares sobre o cego,
nas lendas, fábulas e provérbios. Via-se na cegueira, antes de tudo, uma enorme desgraça a qual se
referia como terror supersticioso e com respeito” (VYGOTSKY, 1997, p. 100).

Ainda neste período, Vygotsky (1997, p. 100-101) evidencia que:

Em essência, as faculdades que se atribuíam aos cegos se consideravam forças
supersensoriais da alma, cujos vínculos com a cegueira pareciam enigmáticos,
milagrosos e incompreensíveis. Estas concepções não emanam da experiência
nem do testemunho dos próprios cegos sobre si mesmos, nem de um estudo
científico do cego e de seu papel na sociedade, e sim da teoria sobre a alma e o
corpo, e da crença em um espírito incorpóreo. E apesar de tudo, ainda que a
história tenha destruído por completo esta filosofia e a ciência tenha revelado sua
inconsistência, em seus fundamentos mais profundos se oculta uma partícula de
verdade.

O segundo período, o Biológico-Ingênuo, tem sua origem marcada num momento de grande
desenvolvimento da ciência. As novas relações sociais e econômicas, que surgem com a ascensão da
burguesia, possibilitam e estimulam descobertas e avanços científicos. O homem, agora no centro do
mundo, é dono do tempo e de uma razão natural, e não mais divina. Com isso, não há lugar para
explicações místicas, o homem está livre de um destino predeterminado e, portanto, ele precisa ser
esclarecido, “iluminado”, para que uma sociedade melhor possa ser construída (CAIADO, 2006).

Vygotsky (1997, p.102) comenta que:

Só na época do Iluminismo inaugurou uma nova era na concepção da cegueira.
Em lugar da mística foi colocada a ciência; em lugar do prejuízo, a experiência e o
estudo. [...] a educação e a instrução dos cegos, é incorporado a vida social e
dando-lhes acesso a cultura.

Com isso, a educação passa a ser um ideal que deve ser compartilhado por todos. Na educação especial,
houve grandes avanços em métodos e pesquisas que trabalhavam deficiências sensoriais e atrasos no
desenvolvimento. Com relação aos deficientes visuais, citamos as contribuições de Valentin Haüy
(1745-1822) pedagogo francês responsável pela organização e também instrução do deficiente visual em
instituições especiais na França e na Rússia. Outro educador que se destacou foi Louis Braille que em
1825, na França, criou o sistema Braille. O ponto em comum entre esses educadores, além de acreditarem
na capacidade de aprendizado da pessoa deficiente, é a crença também de que a aprendizagem se dá com
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o auxílio e a estimulação dos sentidos remanescentes. Alguns estudiosos do desenvolvimento humano
“anormal” supõem que a ausência de um órgão sensorial pode ser compensada com o aumento do
funcionamento dos outros órgãos sensoriais. Assim, a posição de que a cegueira pode ser compensada
pelo desenvolvimento de outros órgãos sensoriais traz o fundamento filosófico empirista de que o
conhecimento humano se dá pela experiência sensível. Nessa perspectiva, o homem é concebido como
indivíduo biológico e esta no desenvolvimento da audição, do olfato, do paladar e, principalmente, do tato
a possibilidade da pessoa com deficiência visual conhecer o mundo (CAIADO, 2006).

Neste período, alguns filósofos (os empiristas) e educadores comungam com a opinião de que a
aprendizagem de um indivíduo com deficiência, em um sentido se dá pela estimulação dos demais que não
foram afetados. Entretanto, é inegável o avanço entre o período místico, no qual a educação é mística e
idealista, para o período biológico-ingênuo onde a educação se volta para os objetos e fatos da realidade.

Vygotsky (1997) diz que o terceiro período denominado de Científico traz para a reflexão sobre a educação
da pessoa com deficiência visual uma nova visão teórica, o homem não é mais concebido apenas como um
indivíduo biológico. Ele, agora, é indivíduo social e histórico e é a partir das relações entre os homens e da
ação dos homens sobre a natureza, pelo trabalho, que o indivíduo internaliza conhecimentos.

À medida que a pessoa com deficiência visual tem acesso à educação sistemática, percebemos o quanto
ela pode aprender. Isto faz com que, cada vez mais, existam investigações sobre os processos de
desenvolvimento e aprendizagem relativos a esta temática.

No período científico, Caiado (2006) acrescenta que a aprendizagem humana se dá com base na
convivência social, na apropriação das atividades historicamente engendradas pelos homens, pela
internalização dos significados sociais. Assim, o homem conhece o mundo pela atividade simbolizada nas
relações sociais. Toda atividade humana é constituída de significados que são mediados, de um homem
para o outro, pela linguagem, que é o sistema simbólico básico de comunicação de todos os grupos
humanos. Entre as várias linguagens que representam o real, a palavra é impar.

É neste período, que a ideia sobre o papel da compensação no desenvolvimento da pessoa com deficiência
visual segue outro rumo, diferente do que até aqui foi exposto. E embasados nos estudos de Vygotsky,
passamos a entender melhor como se processa o conceito de compensação.

Vygotsky desenvolveu o conceito de compensação social, a partir das ideias de Adler segundo o qual, a
própria deficiência gera estímulos para sua superação. No entanto, diferentemente de Adler, considera que
esta compensação não é natural, biológica, mas ela se dá nas e pelas relações sociais.

Segundo Lira (2005), Vygotsky encontra na teoria da psicologia social da personalidade de Adler, a força
motriz do desenvolvimento da personalidade das pessoas com histórico de deficiências. As dificuldades que
a cegueira cria ao cego para participar da vida social criam o conflito e as tendências a uma
supercompensação, que vão possibilitar a formação de uma personalidade de pleno valor social. Após
analisar numerosas investigações realizadas em sua época sobre as percepções, a memória e a atenção
dos cegos, além de depoimentos de pessoas com deficiência visual sobre suas emoções, sentimentos e
fantasias.

Vygotsky (1997, p.106) aponta:

O todo não pode ser explicado nem compreendido por suas partes, mas as partes
podem ser compreendidas com base no todo. A psicologia dos cegos pode ser
construída, não da soma de peculiaridades singulares, de desvios parciais, de
traços isolados de uma ou outra função, mas estas mesmas particularidades e
desvios se tornam compreensíveis somente quando partimos de um objetivo vital
único e integral, da linha diretriz do cego, e determinamos o lugar e significado
de cada particularidade e traço isolado neste todo e em vinculação com ele, quer
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dizer, com todos os traços restantes.

Podemos sintetizar que o conceito de compensação passa por diferentes compreensões: no período
Biológico-Ingênuo a compensação é entendida como puro aparato biológico individual, ou seja, a pessoa
com deficiência visual desenvolvia outros órgãos dos sentidos para apreender o mundo. Já na perspectiva
do período Científico, a compensação é entendida através dos sentidos sociais, uma vez que segundo
Caiado (2006), o homem enxerga, ouve e sente aquilo que outro homem lhe apontar para ver, ouvir,
sentir, dentre as possibilidades do seu tempo e lugar social. Desse modo, a construção dos sentidos é
tarefa histórica, cultural e social. A pessoa com cegueira, pela palavra, pela comunicação com o outro,
apropria-se do real ao internalizar os significados culturais.

A deficiência visual compreendida através de uma perspectiva social e também histórica, como é o caso da
teoria de Vygotsky, revela segundo Caiado (2006) a necessidade de se empreenderem ações em três
dimensões: a prevenção da cegueira, enquanto produção social, dadas as péssimas condições de vida das
camadas populares; ações educacionais que coloquem fim ao isolamento da pessoa cega e ao limite entre
a escola especial e a escola regular; o acesso ao trabalho criador em contraposição ao trabalho humilhante
e assistencial.

Face ao exposto, só nos resta afirmar assim como Vygotsky o fez, que a superação das pessoas com
deficiência visual depende de uma sociedade que cultive os princípios da inclusão, atualmente tão
discutida, e que a luta pela superação das limitações que envolvem essas pessoas deve ser pautada na
garantia da efetivação dos direitos alcançados ao longo da história, através das políticas públicas e dos
vários movimentos voltados para as práticas inclusivas.

Procedimentos metodológicos

Com o objetivo de analisar a interação de uma aluna com deficiência visual na sala de aula a partir da
perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, escolhemos a abordagem qualitativa, pois nesta abordagem
podemos analisar e interpretar os dados com a intenção de explorar o que eles podem propiciar na busca
pelo entendimento do fenômeno estudado a partir do que dizem os participantes da pesquisa.

A pesquisa qualitativa, atualmente, ocupa no espaço acadêmico um lugar privilegiado oferecendo
possibilidades de estudar situações que envolvem seres humanos e suas relações sociais em diversos
ambientes. O objeto de pesquisa pode ser melhor compreendido no seu contexto , a pesquisa qualitativa
permite essa compreensão de forma integrada (Almeida; Silvino, 2010).

Os participantes da pesquisa foram uma aluna com deficiência visual, doze colegas de sala e sete
professores de uma instituição pública de ensino superior do estado de Alagoas. Para preservar a
identidade das pessoas que fizeram parte da pesquisa usaremos nomes fictícios.

Na coleta de dados utilizamos entrevistas e questionários. As entrevistas segundo Duarte (2004), são
fundamentais se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em
profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua
realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que
preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter
com outros instrumentos de coleta de dados.

Quanto aos questionários, Almeida; Silvino (2010, p.04) diz que “tem a função de coletar informações de
forma informal, de um indivíduo ou grupo sobre um determinado fato, situação ou fenômeno. É um
instrumento que reúne uma série de perguntas, que podem ser abertas ou fechadas, destinadas aos
sujeitos de pesquisa”.

A abordagem é de natureza qualitativa e a coleta de dado foi feita através de uma entrevista
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semiestruturada com uma aluna com deficiência visual e questionários aplicados a doze alunos e sete
professores de uma instituição de ensino superior do estado de Alagoas. Os resultados mostraram que não
existiram grandes dificuldades de interação entre os participantes envolvidos.

A partir do que foi dito pelos participantes, foram selecionadas e analisadas as informações mais
relevantes para a temática que nos propomos a estudar.

Resultados e Discussões

Com base na análise das respostas obtidas através dos questionários e entrevistas que foram aplicadas,
apresentamos os relatos, que consideramos significativos e indispensáveis para uma maior compreensão
do valor das interações estabelecidas entre a aluna com deficiência visual, seus colegas de sala e seus
professores. Faremos issoa partir dos relatos da aluna com deficiência visual, dos colegas de sala e dos
professores envolvidos na pesquisa.

Para iniciarmos a discussão, usamos como referencial os pressupostos da teoria sócio-histórica, vinculados
às postulações de Lev. S. Vygotsky (1896-1934) quando este teórico fala sobre ‘relações mediadas’ e as
ideias de Donald W. Winicott, que fala que o ser humano é um ser de relação.

Jaqueline, fala da importância das interações estabelecidas dentro e fora do contexto escolar e podemos
observar isso no seu depoimento:

Na minha infância, eu não tive muitos problemas, quando eu comecei a estudar,
na alfabetização no Colégio Bom Conselho, eu comecei a conhecer algumas
pessoas e tive mais contato ainda quando comecei a trabalhar diretamente com
isso. Como eu trabalho na Biblioteca daqui do município, no setor Braille, foi aí
que eu encontrei muitas pessoas lá, e a grande maioria não são nem meus
colegas de trabalho. São meus amigos mesmo (JAQUELINE, 2010).

Segundo Vygotsky, (1997), é nas relações sociais, pela mediação semiótica, que o sujeito constitui suas
formas de ação e sua consciência, acrescendo à sua condição de ser biológico a condição de um ser
sócio-histórico. O ser humano é social desde a sua origem, inserindo-se em um contexto cultural,
apropriando-se dele e o modificando, numa relação dialética. Portanto, o homem se torna homem em
sociedade, imerso na cultura produzida pela humanidade, modificando-a e sendo modificado por ela.

Considerando a pessoa com deficiência visual, desde o início da vida, algumas questões se apresentam. Ao
se adotar uma concepção que atribui à interação social papel fundamental na constituição das funções
psicológicas, abre-se a possibilidade de que o caminho de acesso ao mundo possa ser oferecido e
adaptado à criança pelas pessoas à sua volta, particularmente por aquelas mais significativas, como os
pais e familiares. A pessoa com deficiência visual pode perfeitamente se apropriar das significações de seu
meio e participar das práticas sociais, pois dispõe do instrumento necessário para isso – a linguagem.
Além disso, a concepção de que, com o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, o homem
transforma sua relação com o mundo e nela introduz a dimensão semiótica, minimiza a dimensão da perda
decorrente da cegueira (LIRA, 2005).

A entrevistada menciona uma dificuldade nas relações vivenciadas com seus colegas de sala, este fato
aconteceu na educação básica:

[...] tive alguns problemas na época da adolescência, porque é uma fase ruim pra
gente, de um modo geral, ainda mais pra mim, que é uma época em que a gente
percebe as diferenças entre um e outro; tem algumas piadinhas, mas eu não
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tenho alguma coisa muito séria pra destacar. Graças a Deus, às vezes, eu acho
até que fui eu que me fechei um pouco nessa fase, que é conturbada [...]
(JAQUELINE, 2010).

Esta fala nos mostra as angustias pelas quais alguns adolescentes sofrem nesta fase, independente de ter
ou não deficiência e os sentimentos por eles vivenciados são transportados para o ambiente escolar.

Como o ser humano é um ser de relação, a unidade não é o indivíduo, mas sim uma estrutura
ambiente-indivíduo. Ele só vive, desenvolve-se e realiza-se na interação com outros seres humanos. O
aspecto fundamental dessa concepção na constituição do ser humano é a importância dada ao ambiente,
que não é apenas a sua família, mas a escola, a comunidade em que vive, enfim, toda a cultura em que o
indivíduo está inserido (WINNICOTT, 2000).

Na educação superior não foram registradas, pela aluna com deficiência visual, nenhum problema de
interação.

Na análise realizada a partir do olhar dos colegas de sala, as respostas mostram que não existiram
dificuldades nas relações estabelecidas entre a aluna com deficiência visual e seus colegas, prevaleceram
atitudes de naturalidade, solidariedade, curiosidade e admiração, pelo fato de uma aluna com deficiência
visual chegar ao ensino superior.

Isto é importante, pois as relações de amizade não devem ser impostas, devem ser construídas, a partir
de afinidades e identificações. Sendo assim, é um processo que pode ser considerado seletivo e no qual,
superadas as primeiras dificuldades ocasionadas pela diferença associada à pessoa com deficiência, a
convivência se torna menos conflituosa (MAZZONI, 2003).

No entanto, dois depoimentos chamaram a atenção por destoar do que até aqui foi discutido, o primeiro
foi o preconceito e o segundo foi a concepção de que a deficiência é um obstáculo imposto pela natureza.
No primeiro, uma colega da aluna com deficiência coloca que:

Significa um avanço na educação e também na sociedade, pois na primeira
vemos um setor falho, despreparado e tradicional que bloqueia qualquer tipo de
melhorias e no segundo um preconceito arcaico que vê o deficiente como um
incapacitado. (KELLY, 2010).

A colega de sala, Kelly, mencionou que apesar do despreparo da educação para atender o aluno com
deficiência e do preconceito da sociedade, denominada por ela, de incapaz e arcaica considerou a inclusão
de uma aluna no ensino superior um avanço.

Este relato nos leva a refletir que embora atualmente as informações e os conhecimentos sobre as pessoas
com deficiência visual serem maiores, ainda há inúmeras crenças e preconceitos ao redor da questão.
Atitudes de passados distantes ainda podem influenciar as experiências de hoje em relação à deficiência
visual, bem como a predisposição individual para determinadas reações. Muitas são as pessoas que
consideram as pessoas com deficiência visual indivíduos transtornados, alucinados, incapazes de raciocinar
ou refletir, ou que nada sabem, simplesmente por não enxergarem (GIL, 2009).

No segundo relato, apesar de existir o reconhecimento da capacidade da aluna com deficiência visual,
percebemos que a fala da colega está imbuída de uma concepção biológico-ingênuo, período da história da
pessoa com deficiência, onde a mesma era vista como possuidora de uma razão natural, e não mais divina
ou sobrenatural:

A superação de um grande obstáculo imposto pela natureza a essa aluna. É muito
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bonito ver o brilho dessas pessoas que são muito capazes (MARIA, 2010).

Está concepção já não é mais considerada nos estudos atuais, pois de acordo com a história da pessoa
com deficiência, esta passou a ser vista como um indivíduo social e histórico e não mais místico ou
biológico.

Já os professores quando indagados sobre as interações estabelecidas entre eles e os demais alunos com a
aluna com deficiência visual, estes responderam também que prevaleceram as atitudes de naturalidade e
alguns procuraram ajuda para fazer com que Jaqueline aprendesse da melhor forma. Em seu depoimento,
a professora relata sua preocupação com o acolhimento e a aprendizagem da aluna com deficiência:

Antes de tudo, fazer com que o aluno sinta-se estimulado e acolhido. [...]
contribuindo assim para o seu crescimento intelectual, moral, ético e, sobretudo,
humano. Assim como a possibilidade de entrar, com a devida qualificação, para o
mercado de trabalho e para a deliciosa aventura que é a vida humanamente
partilhada (MARIA, 2010).

Neste outro depoimento a professora relata a necessidade de uma melhor compreensão acerca do
acolhimento das pessoas com deficiência

Trabalhar mais essa questão com os professores porque alguns infelizmente ainda
não compreenderam que a deficiência não é barreira para o crescimento
intelectual e profissional destas pessoas (ANTONIA, 2010).

De um modo geral, pudemos perceber que as atitudes dos professores e alunos são fundamentais para
colaborar com o desenvolvimento de uma identidade pessoal positiva. Da mesma forma que qualquer
outro indivíduo, podemos afirmar que as pessoas com deficiência precisam de oportunidades para
desenvolver as suas competências interativas, comunicativas e sociais. Sendo estas competências bem
desenvolvidas, as relações de amizade que forem sendo construídas contribuirão, por certo, para a
inclusão de alunos, seja na escola, seja em outros ambientes (LIRA, 2005).

Para complementar o que foi exposto, usaremos as palavras de Winnicott (2000), quando ele coloca que o
ser humano é um ser de relação, a unidade não é o indivíduo, mas sim uma estrutura ambiente-indivíduo.
O centro de gravidade do ser não tem uma origem no indivíduo. Sua origem repousa na estrutura como
um todo. Ele só vive, desenvolve-se e realiza-se na interação com outros seres humanos. O aspecto
fundamental dessa concepção na constituição do ser humano é a importância dada por Winnicott ao
ambiente, que não é apenas a mãe, mas inclui o pai, suas famílias, seus antepassados, a escola, a
comunidade em que vive, enfim, toda a cultura em que o indivíduo está inserido.

Este teórico considera, ainda, que cada ser humano, dependendo da forma como estabeleceram suas
interações com o ambiente, vai construindo o mundo a sua maneira.

Considerações finais

A literatura nos mostra que as pessoas com deficiência quando inseridas nos diversos contextos
encontram barreiras que são impostas pela sociedade. Entretanto, depois da vários movimentos em prol
da educação inclusiva, essas barreiras estão sendo eliminadas mesmo que de forma lenta, mas contínua.
Atualmente, encontramos vários estudos sobre o tema que demonstram essa mudança.

Entre estes estudos estão presentes também as interações que precisam se vivenciadas por todos aqueles
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que estão convivendo com as pessoas com deficiência. Nesta pesquisa ficaram evidentes algumas reações
e ideias equivocadas sobre as pessoas com deficiências visuais, mas prevaleceram as atitudes de
naturalidade, respeito, solidariedade, curiosidade e o reconhecimento por parte dos colegas de sala e dos
professores de que a interação entre os mesmos e a aluna com deficiência visual, além de um direito é
importante para que sua aprendizagem aconteça da melhor forma possível.

Considerando o que até aqui foi abordado acerca deste tema, podemos constatar que em constante
interação com o meio social, neste caso o contexto educacional, a pessoa com deficiência visual pode
desenvolver toda a sua capacidade física e mental, e usufruir dela, assim como as demais pessoas, sem
nenhum tipo de distinção.
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