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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo identificar a demanda para atendimento
psicopedagógico em adultos com baixa visão adquirida. A abordagem da pesquisa
foi qualitativa. Participaram desta pesquisa quatro sujeitos (três homens e uma
mulher), com idade entre 35 e 53 anos. Os sujeitos têm baixa visão adquirida por
catarata, glaucoma ou retinocoroidite por toxoplasmose. A coleta de dados foi
executada através de entrevista semi-diretiva, em uma sala da Associação para
Integração do Cego - ACIC, em Florianópolis. Os resultados mostraram que a
posição intermediária que a baixa visão ocupa, entre a visão e a cegueira, é um fator
que contribui para a desestabilização do sujeito. Constatou-se ainda, que as
relações sociais, de trabalho, familiares, escolares, de aprendizagem e da própria
interação com a deficiência trazem conflitos para o indivíduo, cujo tempo de diluição
pode variar. Portanto, conclui-se que a reação e a intensidade do sofrimento
psíquico dos sujeitos que tiveram baixa visão adquirida pode variar de acordo com
as características próprias e afetar as condições de aprendizagem. A intervenção
psicopedagógica pode oferecer importante contribuição ao processo de reabilitação
do sujeito.
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ABSTRACT

The present study had as objective to identify the demand for psicopedagogic
assistance in adult with low acquired vision. The research boarding was qualitative.
Three men and one woman subjects took part in this research, with age between 35
and 53 years. The subjects have low vision acquired for catarata, glaucoma or
retinocoroidite por toxoplasmose. The data collection was executed through semidirective interviews, in the Association for Integration of the Blind ACIC, in
Florianópolis. The results showed that the intermediary position that the low vision
occupies, between vision and the blindness, is a factor that contributes for instability
of the subject. It verified yet, that the social relations, of work, family, school, learning
and the interaction with the deficiency bring conflicts for the individual, whose time of
dilution can vary. Therefore, it concludes that the reaction and the subjects psychic
suffering intensity that had low acquired vision can vary according with the own
characteristics and to affect the learning conditions. The psicopedagogic intervention
can offer important contribution to the subject rehabilitation process.

Key-words: Low acquired vision. Deficiency vision. Psicopedagogic assistance.
Learning conditions.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Cavalcante (1995), o desenvolvimento da capacidade
visual não é inato, é aprendido. Não se nasce enxergando. Além disso, a eficiência
funcional da visão é independente da acuidade visual; ou seja, dois sujeitos com um
mesmo grau de acuidade visual podem ter funcionalidade, níveis de desempenho
diferentes. Quando o indivíduo possui uma visão deficiente, ele precisa ser guiado,
com cuidado, em seu desenvolvimento e ensinado a fazer o melhor uso de sua
visão.
Segundo Barraga (1978), a capacidade de enxergar não depende
somente do olho, mas da realização de outras funções pelo cérebro, que vai não só
codificando, selecionando e organizando as imagens, mas armazenando para
associação com outras imagens sensoriais ou para lembrança posterior.
Cerca de 80% da população de deficientes visuais apresentam alguma
visão residual utilizável para fins educacionais. Apesar disso, esses indivíduos
diferem na habilidade de usar a visão, ou seja, sujeitos com o mesmo grau de
acuidade visual podem apresentar níveis de desempenho diferentes. Esta dinâmica
diferenciada se dá porque esses indivíduos têm relações restritas com o meio
ambiente e em sua mobilidade, mas principalmente pela diversidade na qualidade e
variedade de experiências.
Segundo Cavalcante (1995), o indivíduo com baixa visão encontra-se em
um nível intermediário de ajustamento pessoal e social, com relação às pessoas
videntes e cegas. Se ele for tratado como cego, fica impedido de desenvolver de
maneira eficiente sua visão residual, uma vez que sabe que não é cego e tem o
medo constante de perder este resíduo. Se for tratado como vidente, suas reais
limitações não serão devidamente compreendidas pelo alto grau de expectativa que
as pessoas com quem convive têm em relação às suas capacidades e habilidades.
De qualquer forma, vive um ajustamento desarmonioso causado por sentimentos
conflitantes como culpa, ressentimentos, ansiedade e frustrações.
Esta afirmativa vem ao encontro de uma situação ocorrida há alguns
anos, em um caso recebido durante a atuação como psicólogo do Setor de
Reabilitação Visual da Fundação Catarinense de Educação Especial. Em prontuário,
constava o diagnóstico de retinose pigmentar. Nesta patologia, o indivíduo perde a
visão periférica e enxerga como se olhasse por dentro de um cilindro. Indivíduo do
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sexo feminino, trinta e cinco anos, mãe de dois filhos, acompanhada pelo marido, de
idade próxima a dela. No relato do marido, constava a indignação de ser impedido,
pela esposa, de deixar seus sapatos em qualquer lugar da sala em seu momento de
almoço. Segundo ele, o trabalho pesado e a rotina exaustiva habilitavam-no a ter a
liberdade de deixar suas coisas pela casa sem que a esposa reclamasse. Por outro
lado, esta outra passou a caminhar pela casa em uma tensão acima do normal.
Tropeços e quedas se tornaram comuns. Ela afirma que a constante mudança na
organização dos móveis da casa fez com que colecionasse marcas de pequenos
acidentes pelo corpo.
Em outro caso, com a mesma patologia e evolução, o sujeito optou por
seguir a carreira de advogado, fazendo faculdade no período noturno. Suas
principais queixas eram a de estar tendo grande dificuldade para dirigir veículo
automotor e para realizar leituras à noite. Tinha conhecimento a respeito do
comprometimento de sua doença ocular e declara estar consciente da escolha de
caminhos que vão de encontro as suas limitações.
Nestes dois casos, a intervenção da equipe multidisciplinar se baseou no
esclarecimento da patologia e discussão das potencialidades e limitações de cada
um. O fato dos acompanhantes serem pessoas próximas, o que habitualmente
acontece na ocorrência de busca de recursos especiais, foi um facilitador, pois
funcionaram também como multiplicadores do conhecimento junto aos demais
integrantes da constelação familiar.
Episódios como estes mostram que a condição de baixa visual pode
trazer uma série de conflitos justamente pelo indivíduo com baixa visão estar em
uma condição marginal. Não é cego. Tampouco é vidente.
Conforme Cavalcante (1995), baixa visão ou visão subnormal é a perda
severa da visão que não pode ser corrigida por tratamento clínico ou cirúrgico. Não
pode ser corrigida nem mesmo por óculos convencionais. Uma outra descrição, de
acordo com Castro (1994), é uma diminuição da capacidade visual mesmo estando
o paciente em sua melhor correção em ambos os olhos, causando incapacidade e
diminuindo o desempenho do indivíduo. Dependendo da patologia, o sujeito vai
apresentar diminuição da acuidade e/ou campo visual, de sensibilidade a contraste,
problemas na adaptação à luz e ao escuro e à percepção de cores.
Enfim, o indivíduo vai apresentar algum grau de dificuldade na adaptação
à sua condição, independente se a baixa visão for congênita ou adquirida.
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Cavalcante (1995) esclarece que a deficiência congênita ocorre no
nascimento, muitas vezes de origem genética, e a adquirida pode acontecer por
trauma, infecções, álcool e drogas em geral. Com relação à deficiência visual
adquirida, os oftalmologistas são unânimes em afirmar que a prevenção é o melhor
caminho: aconselhamento genético, campanhas de saúde pública, cuidados
médicos, campanhas contra acidentes de trânsito, alimentação correta e outros.
As crianças com deficiência visual merecem uma atenção especial, pois a
visão é uma função que requer aprendizado e a funcionalidade visual pode melhorar
se oferecido estímulo adequado na primeira infância.
Especialmente para as crianças, a família é um fator de grande relevância
em sua formação como indivíduo. Ela será a primeira relação sócio-afetiva da
criança. Ocorre que a família vive em um mundo objetivamente visual e pode não
saber lidar com a criança com baixa visão. Além disso, há o desejo, por conta da
fantasia idealizada de ter um “filho perfeito”; de que ele pareça normal. Assim, a
criança fica impedida de explorar suas potencialidades e limitações, acarretando um
prejuízo em seu desenvolvimento global. Esse mesmo desejo pode desencadear
movimentos inconscientes que dirigem a família a continuar na manutenção de
posturas indevidas, mesmo recebendo orientação adequada.
No caso de perda de visão quando adulto, tarefas cotidianas podem se
tornar muito complexas, sobretudo no primeiro momento após a baixa visual. O
atravessar uma rua, por exemplo, pode gerar grande ansiedade, visto que os carros
estão cada vez mais silenciosos e o deficiente visual tem problemas em perceber
sua aproximação.
Todavia, é preciso observar a forma como este adulto vai lidar com a
perda. Cada indivíduo terá uma resposta diferente a um mesmo estímulo e essa
condição pode comprometer a aprendizagem necessária à adaptação, ou poderá
desencadear sentimentos conflitantes e carregados de angústia.
Por outro lado, apesar de algumas evidências em certos indivíduos com
perda de visão acentuada indicarem traços paranóides, estes não devem ser
avaliados somente como fantasia. Segundo Vash (1988), existe também uma
aversão real da sociedade em relação ao deficiente visual. Talvez pelo fato dele
apresentar-se como um espelho refletor; um sobrevivente de uma catástrofe real, um
cataclisma que pode abalar qualquer um de nós.
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A comunidade em geral e mesmo a família, conforme Vash (1988), não
têm o esclarecimento necessário com relação às atitudes apropriadas para com o
deficiente visual. Freqüentemente as pessoas com deficiência visual são submetidas
à superproteção, negligência, segregação, descrença ou valorização exagerada de
suas possibilidades, o que cria condições desfavoráveis para o seu ajustamento e
integração no meio social. Esta condição pode ser geradora de muitos sentimentos
de inadequação e incompatibilidade em relação ao mundo que o cerca.
Neste contexto, o deficiente visual, de acordo com Cavalcante (1995),
apresenta dificuldade para localização espacial e conhecimento das qualidades
espaciais dos objetos. Tem prejuízo na formação de conceitos que necessitem da
imagem visual. Tem restrição na extensão e variedade de experiências. Com relação
ao aspecto motor, tem perda na justeza dos passos, diminuição do equilíbrio e
deficiência nos reflexos de proteção. Tem ainda dificuldade em ser compreendido
em suas reais limitações e restrição no aproveitamento de vivências sociais por não
captar detalhes dos ambientes sociais.
Todas

essas

situações

cotidianas

terão

alguma

influência

na

aprendizagem deste indivíduo. O processo ensino-aprendizagem na pessoa com
deficiência visual acontecerá, sim, mas pode ser necessário o uso de recursos
pedagógicos diferenciados. Cavalcante (1995) exemplifica afirmando que o indivíduo
com baixa visão cansa-se mais facilmente que as pessoas com visão normal devido
ao contínuo esforço em função de fazer uso da visão residual ao visualizar situações
a serem observadas por ela. Porém, existem alguns pontos de particular importância
que devem ser observados quando se fala em aprendizagem do “baixa visão”. A
idade em que a perda ocorreu, o que determinou a perda, o interesse da pessoa em
reeducar a visão e o estado emocional no ingresso do processo de aprendizagem
são alguns pontos de destaque. De acordo com a especificidade de cada patologia,
a funcionalidade visual também fará diferença, afirma Cavalcante (1995).
Os itens supracitados ressaltam a importância de se estar atento aos
vários aspectos que interferem na adaptação da pessoa com baixa visão e ressaltam
a importância do processo de aprendizagem nela envolvido.
Na atuação como psicólogo junto a pessoas com baixa visão
provenientes, principalmente do Estado de Santa Catarina, no setor de Reabilitação
Visual da Fundação Catarinense de Educação Especial, teve-se a oportunidade de
constatar a angústia desses sujeitos ao se depararem com a presença de emoções
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e sentimentos de incompreensão e rejeição, entre outros, que interferiam
negativamente nas condições de aprendizagem.
Pensando nisso, insistentemente, questionou-se:
Que

demanda

para atendimento

psicopedagógico, relacionada

a

aprendizagem necessária ao processo de adaptação, pode ter o adulto com baixa
visão adquirida?
O presente trabalho se propõe a investigar a demanda para atendimento
psicopedagógico em indivíduos com baixa visão adquirida em idade adulta.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1Objetivo Geral

Identificar a demanda para atendimento psicopedagógico em adultos com
baixa visão adquirida alunos da Associação para Integração do Cego (ACIC).

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Caracterizar a perda de visão a partir da percepção dos sujeitos.
b) Identificar a interferência da perda de visão no cotidiano a partir da percepção dos
sujeitos.
c) Identificar sentimentos referidos pelos sujeitos relativos à perda de visão.
d) Identificar comportamentos e sentimentos referidos pelos sujeitos relativos à
família, vida social, trabalho, escolaridade e aprendizagem.
e) Identificar recursos referidos pelos sujeitos para a superação das limitações
decorrentes da condição de baixa visão.
f) Identificar comportamentos e sentimentos referidos pelos sujeitos nos diferentes
espaços que interferem nas condições de aprendizagem e se caracterizam como
demanda de atendimento psicopedagógico.
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1.2 JUSTIFICATIVA

Trabalhar com o deficiente visual exige que o profissional tenha
entendimento de certos conceitos que abarcam a estrutura psicológica de pessoas
com patologias que acarretam algum tipo de limitação. Para que o entendimento
seja capaz de provocar alterações em uma determinada situação, é preciso que
esteja fundamentado em observações, pesquisas e estudos.
A questão da inclusão, da acessibilidade e da qualidade de vida do
deficiente visual são temas constantes nas publicações recentes, como pode ser
verificado

em

sites

oficiais

relacionados

ao

tema

deficiência

visual:

http://www.ibc.gov.br e http://www.acic.org.br
Durante os anos de atuação como psicólogo do Serviço de Reabilitação
Visual da Fundação Catarinense de Educação Especial, tive a oportunidade de
intervir e interagir com indivíduos com baixa visão de culturas e regiões das mais
variadas, provenientes de várias regiões da América Latina, mas principalmente do
Estado de Santa Catarina.
Na prática, aconteceu a inquietação com a idéia de que os discursos
sobre o atendimento psicopedagógico de indivíduos que apresentam patologias que
acarretam algum tipo de limitação, mais especificamente as pessoas com baixa
visão, poderiam ser implementados e enquadrados em uma classificação compatível
com as potencialidades e limitações destes sujeitos. Observou-se que tais pessoas,
consideradas socialmente em “estado de inadequação”, expressavam, muitas vezes,
a angústia de serem percebidas como pessoas “diferentes”.
Muitos indivíduos que tiveram baixa visão adquirida perdem a motivação
de dar continuidade a qualquer processo de aprendizagem, seja ele de alfabetização
ou cursos de capacitação. Enfim, é necessário o uso de outros recursos para dar
andamento ao processo de aprendizagem. Recursos ópticos como lupas e
telescópios facilitam a leitura, mas é preciso que o deficiente mude seu referencial
relativo à sua perspectiva como vidente.
A experiência profissional levou a crer que, possivelmente, aqueles
indivíduos com baixa visão (ou visão subnormal) que estiveram em ambiente
terapêutico durante a atuação deste pesquisador poderiam não estar em busca de
algo que os videntes impõem como o que seria certo ou errado, mas o que eles
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mesmos classificariam como a melhor forma de ver e ser vistos. Era preciso
entender melhor qual significação o sujeito e seus objetos de relação dão à sua
deficiência. Era preciso entender melhor quais eram seus referenciais.
Esta percepção incentivou a busca de novas propostas de atuação sobre
os processos psicológicos vividos por esses sujeitos e que poderiam conduzir para
um melhor entendimento da pessoa com baixa visão como um todo.
Inúmeras

vezes surgiram

dúvidas

que

assolam

boa

parte

dos

profissionais tais como: “Quais instrumentos psicológicos pode-se usar na prática
com o deficiente visual?” “Que níveis podem atingir as peculiaridades no
atendimento?” “Que demanda específica estes sujeitos trazem?”
Isto posto, tem-se a expectativa de que esta pesquisa possa contribuir
para que profissionais de diversas áreas de atuação entendam melhor os processos
consciente e inconsciente pelo qual adentra o indivíduo com baixa visão adquirida,
facilitando a visualização de sua dinâmica social, familiar, laborativa e educacional.

1.3 ESTRUTURA
O presente trabalho será apresentado da seguinte forma:
a) o Capítulo 1 versa a respeito da situação do deficiente visual, além de
apresentar objetivo geral e específico da pesquisa, justificativa e estrutura do
trabalho;
b) no Capítulo 2, é apresentado o referencial teórico, onde é realizada
uma explanação a respeito da dinâmica visual e a estrutura do olho, as patologias
visuais, os possíveis problemas de refração, as definições aplicadas à baixa visão e
as patologias mais comuns causadoras de deficiência visual adquirida. Em seguida,
apresentam-se os recursos ópticos especiais e não-ópticos e a funcionalidade visual,
para então discutir a psicodinâmica do deficiente visual.
c) No capítulo 3, é tratada a Metodologia. É apresentado o local de
pesquisa, os sujeitos, os instrumentos, os aspectos éticos e os procedimentos.
d) Finalmente serão apresentados os resultados no Capítulo 4, e, no
Capítulo 5, as Considerações Finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, será realizada uma explanação a respeito das partes que
compõem a estrutura visual e em que níveis se pode ter a visão prejudicada. Em
seguida, será esclarecido como funciona a visão e os conceitos reconhecidos nas
diferentes avaliações. Dando continuidade, serão apresentadas as patologias mais
comuns que podem provocar baixa visão em um indivíduo adulto.
Será ainda apresentado o que pode ser realizado em termos de
reabilitação, os recursos ópticos e não-ópticos disponíveis e as dificuldades
psicológicas que podem estar presentes em adultos com baixa visão, além das
possíveis conseqüências relativas a aprendizagem.

2.1 A DINÂMICA VISUAL E AS PARTES DO OLHO

Naturalmente que a dependência que se tem da visão pode ser maior
que de qualquer outro recurso sensorial quando o parâmetro é a influência das
informações através de cartazes, revistas e jornais escritos. Alguns autores referem
que cerca de 90% de tudo o que é aprendido tem os olhos como parte deste
processo.
Bautista (1994) refere que as imagens e os raios de luz atravessam a
córnea, o humor aquoso, a pupila, o cristalino e o humor vítreo. Todos esses meios
devem estar transparentes para que a luz possa passar por eles e chegar à retina.
Da retina, são encaminhados para o cérebro através do nervo óptico.
Nos primeiros anos de vida, qualquer diminuição da transparência das
estruturas a serem atravessadas pela luz ou formações de imagens fora da retina
pode ocasionar deficiência visual irreversível. Por isso a necessidade da retina e do
cérebro receberem estímulos visuais nítidos desde o nascimento.
Segundo Castro (1994), os olhos de um adulto têm cerca de 2,5 cm de
diâmetro, em um formato quase esférico, e protegidos por uma estrutura óssea. Sua
forma arredondada é mantida por um material gelatinoso e translúcido chamado
humor vítreo. Para que a imagem chegue até a retina e caminhe em direção ao
cérebro para ser decodificada e interpretada, precisa passar primeiramente pela
córnea. A íris, logo em seguida, vai controlar a quantidade de luz para então cruzar o
cristalino, humor vítreo para só aí alcançar a retina. A córnea e o cristalino são as
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únicas partes do olho que não contêm vasos sanguíneos, o que é um facilitador para
os transplantes, pois diminui as chances de rejeição. O controle da entrada de luz,
fator importante para a definição dos objetos, é realizada pela íris que recebe ordens
diretamente do cérebro a respeito da quantidade de luz que incide sobre a retina.
Em seguida, a imagem passa pelo cristalino que focaliza quase tão bem
quanto uma lente de vidro, porém muda de forma para enquadrar distâncias
variadas. O cristalino é pequeno, ligeiramente achatado na frente e formado por
muitas camadas de células transparentes. Para entender como se formam as
imagens, é preciso saber o funcionamento desta pequena lente: os raios de luz, ao
passar por ela, curvam em direção ao centro pelo fato dela ser mais grossa no
centro do que nas bordas. Ao passar por este processo, são projetados na retina,
que é uma camada interna do fundo do olho em forma de xícara.
A retina possui um grande número de células fotoreceptoras chamadas
cones e bastonetes. Cada olho contém cerca de 125 milhões de bastonetes e 7
milhões de cones. Na sua maioria, os cones são agrupados na parte central, em um
lugar chamado fóvea, que é a parte mais sensível da retina.

2.1.1 Estrutura do Olho

De cada lado da linha média da face e simetricamente dispostas,
encontram-se duas cavidades ósseas, chamadas de órbitas, que acomodam os
globos oculares e seus assessórios.
O olho humano é formado por diversos componentes, sendo que alguns
podem ser identificados facilmente se observados os olhos de outras pessoas.

2.1.2 Estrutura Externa

Ao olhar a estrutura externa do olho, identifica-se perfeitamente a pupila,
que é um orifício central da parte colorida - a íris.
Percebe-se também a primeira lente do olho: a córnea.
Vê-se, ainda, as pálpebras, que protegem, removem corpos estranhos e
distribuem as lágrimas e os cílios, que protegem a vista de pequenos objetos
suspensos no ar.
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Figura 1 – Estrutura Externa
Fonte: www.drvisao.com.br

2.1.3 Estrutura Interna

Na estrutura interna, vê-se o cristalino que, junto com a córnea, são as
primeiras lentes do olho e as que oferecem o menor índice de rejeição a
transplantes. Por outro lado, a retina, onde a imagem é projetada no fundo do olho,
recebe bastante irrigação sanguínea e não pode ser transplantada.
Compreende também a esclera, chamada de “parte branca do olho” e o
nervo ótico, que vai transportar os impulsos nervosos até o cérebro, além da íris e da
pupila.

Figura 2 – Estrutura Interna
Fonte: www.drvisao.com.br
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2.1.4 Partes do olho e suas funções

Nesta parte, será realizada uma explanação das principais partes do olho
separadamente, segundo Castro (1994), a ver:
 Pálpebras: têm a função de proteger os olhos, distribuir as lágrimas e
remover corpos estranhos;
 Cílios: são pelos finos existentes nas bordas das pálpebras que
protegem o olho de pequenas partículas suspensas no ar;
 Córnea: membrana transparente localizada na frente da íris, cuja
função é permitir a entrada de raios de luz no olho e a formação de
uma imagem nítida na retina;
 Íris: disco colorido com um orifício central (chamado de pupila – menina
dos olhos), cuja função é controlar a quantidade de luz que entra no
olho: em ambiente com muita luz, a pupila se fecha. Exerce a função
idêntica ao diafragma de uma máquina fotográfica.
 Cristalino: Lente biconvexa, transparente, flexível (capaz de modificar
sua forma), localizada atrás da íris. Sua função é focar os raios de luz
para um ponto certo na retina.
 Retina: Camada nervosa, localizada na porção interna do olho, onde se
encontram as células fotoreceptoras (Cones, responsáveis pela visão
central e pelas cores, e bastonetes, responsáveis pela visão periférica
e noturna). Sua função é transformar os estímulos luminosos em
estímulos nervosos que são enviados para cérebro pelo nervo óptico.
No cérebro, essa mensagem é decodificada em visão.
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 Coróide: É uma camada intermediária rica em vasos que servem para
a nutrição da retina. A região da retina, responsável pela visão central,
chama-se mácula, na qual se localizam os cones.
 Humor vítreo: É uma substancia viscosa e transparente, semelhante a
uma gelatina que preenche a porção entre o cristalino e a retina.
Mantém a forma do olho.
 Humor aquoso: É um líquido transparente que preenche o espaço entre
a córnea e a íris. Sua principal função é a nutrição da córnea e do
cristalino, além de regular a pressão interna do olho.
 Esclera: É a parte branca do olho. Sua função é a proteção ocular e
manutenção da forma do olho. Os músculos extra-oculares ficam
inseridos nesta parte.
 Nervo óptico: É formado pelas terminações das células sensoriais da
retina e conduz o estímulo visual ao cérebro

2.2 ERROS DE REFRAÇÃO COMO ALTERAÇÕES VISUAIS

Os erros de refração são defeitos do olho que impedem os raios
luminosos de se focalizarem exatamente na retina. É uma condição tão importante
de ser observada que pode ter influência na dinâmica de uma pessoa. O míope,
conforme a necessidade de aumento de grau de óculos, precisará aproximar cada
vez mais os objetos da vista para poder enxergar. Os hipermétropes e os portadores
de astigmatismo, pelo desconforto próprio do esforço visual (astenopia), podem
apresentar grande desinteresse em leituras em geral, segundo Castro (1994).
Os erros de refração podem ser: miopia, astigmatismo, hipermetropia e
presbiopia.

 Miopia: Quando o olho é maior que o normal e a imagem se forma num
ponto anterior à retina. A dificuldade é ver nitidamente à distância.
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 Astigmatismo: Quando a córnea não é esférica, isto é, sua curvatura
difere de um ponto para o outro, a imagem formada na retina será
distorcida. Exemplo: a córnea sem astigmatismo é semelhante a uma
bola de futebol cortada ao meio; já uma córnea com astigmatismo é
semelhante a uma bola de futebol americano, que é oval. O
astigmatismo pode estar associado à miopia ou à hipermetropia.
 Hipermetropia: O olho é menor que o normal e a imagem se forma
atrás da retina. Os hipermétropes têm dificuldades em enxergar de
perto e necessitam de um esforço maior para acomodar a imagem na
retina.
 Presbiopia: É como é chamada a diminuição da capacidade do olho de
focalizar de perto em função da idade. Inicia-se, na maioria das
pessoas, a partir dos 40 anos de idade. Os sintomas iniciais são de
cansaço e cefaléia e as pessoas procuram afastar os objetos para ver
melhor.
2.3 A DEFICIÊNCIA VISUAL: BAIXA VISÃO

De acordo com Herren e Guillemet (apud COBO et all, 1982), a distinção
dos níveis de competência visual classifica como cegueira total quando há uma
ausência absoluta de visão ou de percepção luminosa. Classifica ainda em cego
parcial, amblíope profundo e amblíope propriamente dito. O cego parcial é o
indivíduo com um resíduo visual que permite perceber a luz e que facilita a
apreensão do mundo externo, mas insuficiente para a vida profissional ou escolar.
O amblíope profundo tem uma visão que permite definir volumes e cores,
escrita em tinta, tipos maiúsculos, mas que não ajuda a ler na lousa. Por fim,
definem o amblíope propriamente dito como um indivíduo com uma visão que
permite a escolarização fazendo uso da lousa com métodos e materiais pedagógicos
particulares.
Barraga (1992) identifica os indivíduos portadores de baixa visão em três
grupos segundo as características pedagógicas: os sujeitos com deficiência visual
profunda, severa ou moderada. Na primeira, o indivíduo ficará impossibilitado em
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fazer tarefas que requerem a visão de detalhes. Na deficiência severa, ele poderá
realizar tarefas com adequação de tempo, ajuda e adaptações. Por fim, a deficiência
visual moderada implicará o emprego de ajuda e iluminação similar a que os
videntes fazem uso.
Esclarece que, no que se refere aos níveis de funcionamento, pode existir
cego ou baixa visão. O cego tem ausência total de visão ou simples percepção de
luz. O baixa visão percebe minimamente cores e formas; com limitação para
distância, com pouca possibilidade de discriminar e identificar objetos e detalhes a
um espaço de poucos centímetros. O resíduo pode permitir a leitura de tipos
grandes em tinta. Dependendo da funcionalidade, pode necessitar de técnicas
específicas de leitura ou orientação espacial para cegos.
Uma outra definição é oferecida por Castro (1994). Ele relata que baixa
visão é uma diminuição da capacidade, com uma acuidade visual igual ou menor
que 20/60 no melhor olho com correção. Esclarece ainda que a funcionalidade visual
pode variar de acordo com o indivíduo e a estimulação que recebeu. Geralmente
são portadores de patologias irreversíveis como Degeneração Macular Relacionada
à Idade, Retinocoroidite Macular; ou de patologias com um prognóstico ruim como
Retinose Pigmentar ou Doença de Stargardt.
Castro (1994) afirma ainda que os indivíduos podem ser enquadrados em
dois grupos: os que sempre tiveram baixa acuidade visual e os que vieram a adquirila. As características psicológicas destes grandes grupos variam principalmente com
relação à aceitação. O primeiro geralmente aceita mais facilmente sua condição e
recebe bem cada melhora obtida. Com apoio da família e da equipe multidisciplinar,
supera com mais facilidade os momentos de crise.
Já os do segundo grupo, têm uma resistência maior a aceitar a condição
de baixa visão, buscando sempre um retorno à condição anterior, a de videntes.
Conseqüentemente, rejeitam o recurso óptico ou a reabilitação visual por não
alcançarem sua expectativa.
Para Castro (1994), a definição de cegueira legal é de uma visão igual ou
menor que 20/200 no melhor olho com sua melhor correção e/ou campo visual igual
ou menor que 20 em seu melhor olho. A maioria das pessoas com baixa visão se
encaixa neste parâmetro. A função do médico oftalmologista especializado em visão
subnormal e da equipe multidisciplinar é a de otimizar o resíduo visual através de
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recursos ópticos e não-ópticos. O objetivo final é reabilitá-lo em sua profissão
anterior ou orientá-lo em uma nova atividade e reintegrá-lo ao convívio social.
De acordo com Castro (1994), em 1972, um grupo de estudos sobre a
prevenção da cegueira da OMS propôs normas para uniformizar os conceitos e
valores de acuidade visual com finalidades estatísticas. Em 1966, este órgão tinha
registrado 66 diferentes definições de cegueira utilizadas para fins estatísticos em
diferentes países.
Foi estipulado que, na cegueira parcial, também chamada de “legal” ou
“profissional”, os indivíduos enxergam vultos ou contam dedos a curta distância e
distinguem o claro do escuro. O indivíduo com mais proximidade da cegueira total
tem apenas percepção e projeção luminosa, com o diferencial de identificar de onde
vem a luz. Já a cegueira total implica a completa perda de visão. Tem o nome
também de amaurose ou visão zero.
Uma pessoa é considerada cega se a sua visão corrigida do melhor dos
seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode ver a 6 metros o que uma
pessoa de visão normal pode ver a 60 metros, ou se o diâmetro mais largo do seu
campo visual compreende um arco menor ou igual a 20 graus, ainda que sua
acuidade visual nesse estreito campo possa ser superior a 20/200.
O portador de visão subnormal é aquele que possui acuidade visual de
6/60 e 18/60 (escala métrica) e/ou um campo visual entre 20 e 50º.
Em outras palavras, ou seja, em nível pedagógico, o cego é aquele que
necessita do sistema Braille e baixa visão é o que necessita ampliar os impressos ou
faz uso de recursos ópticos especiais para ler e escrever.

2.4 PATOLOGIAS

Nesta

sessão,

serão

apresentadas

algumas

patologias

visuais

freqüentemente encontradas quando se fala em termos do indivíduo com baixa
visão. Serão comentados os principais efeitos fisiológicos e psicológicos e o que é
proposto para melhorar a eficiência visual.
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2.4.1 Glaucoma

De acordo com Castro e Júnior (1994), o glaucoma representa um
aumento anormal da pressão intra-ocular a ponto de acarretar lesões às fibras do
nervo óptico. Seu acometimento é mais freqüente em adultos, mas também pode ser
diagnosticado em crianças. Segundo os autores, ambos os sexos são suscetíveis e
a incidência acontece em 1 a 2% da população.
Na figura a seguir, as setas vermelhas representam uma pressão intraocular anormal. O humor aquoso ocupa o espaço indicado no globo ocular.

Figura 3 – Glaucoma
Fonte: www.drvisao.com.br

[...] O segmento anterior do olho é preenchido por um líquido, humor
aquoso, que é constantemente produzido nos processos ciliares e, da
mesma forma, drenado do interior do olho por um sistema de canais
situados no ângulo da câmara anterior. O glaucoma deve-se sistema de
canais. Assim, a PO (pressão intra-ocular) torna-se anormalmente elevada
e, por mecanismos ainda não bem esclarecidos, implica na atrofia das fibras
nervosas do disco óptico e, conseqüentemente, em defeitos do campo
visual e baixa da acuidade visual. (CASTRO, 1994, p. 123).

Os autores referem que o indivíduo com esta patologia sentirá dor intensa
no globo ocular que se tornará, com o tempo, buftalmo e azulado. Ele terá uma
perda acentuada da visão periférica e sua visão central terá a nitidez comprometida.
Terá dificuldade para a visão de cores, tonalidades e detalhes, além de uma
adaptação lenta a luz e ao escuro. Baixa visão noturna é característica desta
patologia, assim como dificuldade para locomoção e leitura.
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A terapêutica antiglaucomatosa visa evitar a progressão da doença, já
que raramente o tratamento pode restaurar lesões já estabelecidas ou é curativo.
Segundo Castro e Junior (1994), todo indivíduo entre 30 e 40 anos de
idade deve consultar um oftalmologista a cada 3 anos, pelo menos, pois é de
fundamental importância o diagnóstico precoce.
Com relação à compensação e ao uso de recursos ópticos especiais para
visão subnormal, estes mesmos autores classificam o indivíduo glaucomatoso em
dois grupos: as pessoas com perda de campo visual e acuidade visual preservada e
as com perda de campo visual e baixa acuidade visual. Os sujeitos do primeiro
grupo apresentam uma menor sensibilidade a contrastes e, apesar da boa acuidade,
têm uma visão tubular. Podem usar auxílios não-ópticos assim como material de alto
contraste. Nos casos de perda grave de visão periférica, treinamento em orientação
e mobilidade com uso de prótese (ex.: bengala).
Castro e Junior (1994) enfatizam que os pacientes do segundo grupo
necessitam de um tratamento mais intenso e prolongado, pois deve-se concatenar a
diminuição de campo que os auxílios mais potentes oferecem com a perda de
campo visual que o glaucoma proporciona. Faz-se então uma combinação dos
recursos, usando, para leitura, materiais de alto contraste, lupas manuais, óculos e
sistemas telemicroscópicos. Para longe, são usadas telelupas de baixa potência e,
em alguns casos, treinamento de orientação e mobilidade.

2.4.2 Catarata

Figueiredo e Pêcego (1994, p. 146) definem catarata como “opacificação
do cristalino humano, que implica na queda da eficiência visual, a ponto de tornar o
paciente inseguro ou impedido de realizar as tarefas do cotidiano”.
Na figura a seguir, o cristalino mais escuro indica que foi tomado pela
catarata, tornando-se opaco. A parte ilustrativa mais clara representa um cristalino
normal, isto é, translúcido.
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Figura 4 - Catarata
Fonte: www.drvisao.com.br

[...] Em termos biológicos, a catarata pode ser definida como
desestruturação das proteínas que compõem as fibras hexagonais do
cristalino, levando ao aumento do peso molecular dessas proteínas com
acúmulo de fluidos e formação de vesículas entre as fibras lamelares,
proliferação e migração das élulas epiteliais do cristalino; perturbando ou
impedindo o seu perfeito funcionamento; acarretando a queda na acuidade
visual. (CASTRO, 1994, p. 146).

O paciente observa uma redução da nitidez das imagens com uma visão
embaçada e borrada. Conseqüentemente, apresenta uma redução da clareza de
detalhes e da visão para cores, fotofobia e deslumbramento. No entanto, o campo
visual não fica comprometido.
Esclarecem ainda que alguns pacientes portadores de opacificação ou de
uma coloração mais acinzentada do cristalino podem apresentar acuidade e
desempenho visual satisfatório e é preciso cuidado no lidar, pois muitas pessoas
associam catarata à cegueira ou à necessidade de cirurgia ocular e isso pode gerar
um estado de ansiedade, insegurança e perda de autoconfiança.

[...] o cristalino humano tem uma espessura média de 4,0 mm, com o raio de
curvatura da superfície anterior variando de 10 mm a 5,3 mm na
dependência do mecanismo de acomodação. O raio de curvatura da
superfície posterior do cristalino se mantém em torno de 6,0 mm. O índice
de refração do cristalino oscila entre 1,387 a 1,406, assim o cristalino se
assemelha a uma lente biconvexa e tem como finalidades básicas a
manutenção de sua transparência, a contribuição para o sistema óptico do
olho e a absorção de parte da irradiação ultravioleta do espectro solar.
(CASTRO, 1994, p.146).
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Figueiredo e Pecego (1994) classificam a catarata de acordo com a idade
de aparecimento em: congênita, infantil, juvenil, adulta e senil, de acordo com a
localização da opacificação em: nuclear, cortical, capsular posterior, capsular
anterior, subcapsular posterior e subcapsular anterior.
Classificam de acordo com o grau de opacificação em imatura,
intumescente, madura, hipermadura e secundária.
De acordo com a velocidade de evolução em estacionária e progressiva.
Conforme o aspecto em lamelar, coraliforme, punctata e outras. Pode ser
classificada como complicada quando for em conseqüência de uveíte e de acordo
com a etiologia.
A classificação etiológica categoriza em olhos saudáveis e ausência de
doença sistêmica nos aspectos cataratas senis, cataratas de adulto e catarata
congênita. As cataratas associadas a patologias oculares podem advir de anomalias
congênitas, hereditárias, anomalias adquiridas ou manifestações tardias de doenças
congênitas. A última classificação etiológica, segundo Figueiredo e Pêcego (1994), é
em catarata associada a patologias sistêmicas por infecções congênitas, ingestão de
drogas pela mãe, anomalias cromossomiais, infecção sistêmica causando uveíte e
cataratas complicadas, patologias cutâneas diabetes, galactosemia, síndrome de
Lowe, hipocalcemia, doença de Fabry, doença de Refsum, degeneração
Hepatolenticular, distrofia miotômica, disostose mandibulofacial, trissomia 13-15 e
síndrome de Cockayne.
Os autores afirmam que a visão é um fenômeno subjetivo e que uma
mesma acuidade visual pode representar perturbações diferentes de um paciente
para outro e isso deve ser valorizado na busca de meios para diminuir a ansiedade
desta pessoa. Finalizam dizendo que vêem sentido em perguntar sobre a melhor
correção óptica possível quando da avaliação inicial de um paciente com catarata.
No caso de confirmação de baixa visão, é interessante fazer uso de
telescópios para a visão a distância e lupas de mão ou óculos com lentes convexas
de poder dióptrico elevado de acordo com o desempenho, idade e interesse do
indivíduo para melhorar a eficiência visual.
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2.4.3 Retinocoroidite por toxoplasmose

Veitzman e Belfort (1994) caracterizam coriorretinite macular por
toxoplasmose ou retinocoroidite por toxoplasmose por uma inflamação da coróide e
retina que acaba por atingir a mácula, geralmente sendo causada por toxoplasmose.
A perda visual não pode ser corrigida clínica, cirurgicamente ou através de lentes
convencionais. Completam afirmando que o diagnóstico diferencial inclui sífilis,
tuberculose, herpes, infecções oportunistas em AIDS e outras uveítes.
O círculo, na figura abaixo, indica o local na retina de maior acuidade
visual, a mácula.

Figura 5 – Mácula
Fonte: www.drvisao.com.br

[...] O diagnóstico de Toxoplasmose ocular é basicamente clínico. O quadro
ocular é o de uma retinite granulomatosa necrosante focal, acompanhada
geralmente de envolvimento vítreo importante, vasculite e iridociclite
secundária. São freqüentes as lesões cicatrizadas hiperpigmentadas
(CASTRO, 1994, p.115).

Os autores esclarecem que os testes de Sloan e Snellen com o método
do olhar preferencial são freqüentemente recomendados para avaliação da acuidade
visual e que a baixa visual pode ser diferente da esperada dependendo se a pupila,
o nervo óptico ou diferentes regiões cerebrais estiverem envolvidos. A presença de
escotoma central pode passar desapercebida e pode fornecer informações
importantes na orientação e prescrição de recursos ópticos especiais em um
programa de reabilitação.
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Veitzman e Belfort (1994) esclarecem que a qualidade do resíduo visual
do paciente pode variar bastante e um fator importante nesta medida é a
sensibilidade a contrastes. A percepção de cores, segundo eles, pode ter sido
afetada também de acordo com o grau em que a visão central foi atingida, já que
esta sensibilidade diminui quando se afasta da fóvea.
Estes autores enfatizam que a adaptação de recursos ópticos especiais
em adultos com esta patologia depende de diversos fatores, como idade, tarefas de
interesse e condições em que o indivíduo vive, mas que o objetivo principal destes
aparelhos é auxiliar a pessoa a retomar suas atividades da vida diária, tanto
profissionais como domésticas, em direção a total independência.

2.5 RECURSOS ÓPTICOS ESPECIAIS E RECURSOS NÃO-ÓPTICOS

Recursos

Ópticos

Especiais

são

dispositivos

prescritos

por

um

oftalmologista para melhorar a eficiência visual dos portadores de baixa visão. Os
recursos ópticos são compostos de uma ou mais lentes que aumentam ou ajustam e
aproximam a imagem. Para a visualização a uma pequena distância são utilizadas
lentes positivas de grau elevado. Lupas manuais ou de apoio e circuito interno de tv
(CCTV) são exemplos.
As lupas manuais são portáteis, mas devem ser utilizadas somente em
leituras curtas, pois é cansativo segurá-las por muito tempo. As lupas de apoio são
mais recomendadas para leituras prolongadas, pois a sua base já as coloca na
distância correta e as mãos podem ficar livres.
CCTV é um aparelho acoplado a um monitor de tv que amplia em até 60
vezes as imagens e as transfere para o monitor. Com esse dispositivo a pessoa
pode ler livros e mapas comuns, além de fazer tarefas com uso de caneta, lápis ou
máquina de escrever. O circuito interno de tv é utilizado quando a pessoa não
consegue mais ler com lupas e lentes positivas.
Para visualização à longa distância são usados telescópios, também
chamados de telelupas, que podem ser monoculares ou binoculares. As telelupas
exigem treinamento e não podem ser usadas em movimento, pois o campo visual é
reduzido. Quanto maior o grau, menor o campo de visão. Sendo assim, elas são
mais utilizadas para a visualização do quadro negro na escola, da tv, para o
reconhecimento de linhas de ônibus ou de pessoas.
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O desempenho visual do portador de baixa visão também pode ser
melhorado com o uso de recursos não ópticos, ou seja, sem o auxílio de lentes.
Iluminação adequada, uso de lápis 6B, uso de contrastes, cadernos com
pautas ampliadas, livros com letras ampliadas são exemplos de recursos não
ópticos.
A leitura pode ser facilitada com o uso de uma régua para marcar a linha
ou uma cartolina preta com uma abertura no centro que serve para destacar uma ou
mais linhas.
Uma iluminação adequada também é muito importante. Bonés e chapéus
podem contribuir para diminuir a reflexão excessiva da luz em ambiente externo.

2.5.1 Provocando mudanças no desempenho visual

Carvalho et al (1994) deixam claro que o indivíduo tem a capacidade de
melhorar sua funcionalidade visual através de um processo de aprendizagem ligado
à sua motivação, atenção ao mundo visual acessível, mas principalmente ligado ao
seu interesse. Os profissionais serão apenas mediadores auxiliando na utilização
eficiente dos recursos ópticos e não-ópticos, visando facilitar a vida diária e levandoo a descobrir formas de atuação adequadas à nova realidade.
Porém, esclarecem que expectativas visuais irreais podem fazer com que
alguns indivíduos resistam ao processo de aprender a enxergar com o resíduo que
têm. Segundo os autores, promover estímulos repetidamente propicia aumento na
habilidade de discriminação, melhora a imagem retiniana e a memória visual,
desencadeando o processo de desenvolvimento de habilidades perceptivo-motoras.
Afirmam que, pelas diferentes formas de comprometimento, um programa
de treinamento visual deve observar fatores como: respostas à luz; presença de
nistagmo, discriminação de claro-escuro, cores e contraste; identificação de detalhes
de objetos; memória visual; discriminação, identificação e reprodução de detalhes
em figuras e símbolos abstratos, complexos, isolados ou combinados; além da
capacidade de dar algum significado ao que é visto.
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2.6 A PSICOPEDAGOGIA E A APRENDIZAGEM

Segundo Tronca (2004), a escola é a parte central da vida de todo jovem
que tem a oportunidade de freqüentá-la. A autora afirma, ainda, que jovens com
dificuldade de aprendizagem costumam ter sentimentos de incompetência e
incompreensão. Sua baixa auto-estima e níveis de tensão elevados podem indicar a
necessidade do auxílio de profissionais que tenham estratégias de intervenção que
encaminhem o aluno à diluição da problemática.
Tronca (2004) refere que o objetivo central da Psicopedagogia é descobrir
um caminho para que esses indivíduos possam chegar a atingir sua verdadeira
potencialidade, quebrando um ciclo de fracasso. Conforme A autora (2004, p.12)
“[...] A Psicopedagogia tem um caráter preventivo, questionando o porque do
fracasso escolar numa visão multidimensional e terapêutica, não só do indivíduo,
como também, num caráter mais totalizante, das instituições de ensino”.
Sisto (2001) afirma que, apesar dos diferentes critérios de identificação de
dificuldade de aprendizagem, as crianças foram, historicamente, o maior foco das
atenções. Refere que, em geral, o problema é percebido por pais e/ou professores,
justamente pelo privilégio da convivência constante.
Segundo esse autor, não há uma consistência da parte de estudiosos
com relação ao conceito ideal para dificuldade de aprendizagem, porém esclarece
que podem ser encontrados alunos com problemas que envolvem:
[...]
problemas
situacionais
de
aprendizagem
(apresentando
comprometimento em algumas circunstâncias e não em outras), problemas
de comportamento, problemas emocionais, problemas de comunicação
(distúrbios da fala e da linguagem), problemas físicos, de visão e de
audição, e, por fim, problemas múltiplos (presença simultânea de mais de
um dos problemas anteriormente mencionados). (SISTO, 2001, p. 40- 41).

Sisto (2001) afirma que indivíduos com dificuldade de aprendizagem
tendem a apresentar descrença ou percepção distorcida quanto à própria
capacidade de realizar tarefas escolares com sucesso. Essa afirmação, segundo o
autor, indica que percepções negativas podem gerar problemas motivacionais,
contribuindo para a exacerbação da problemática. Por outro lado, refere que
problemas motivacionais também podem ser vistos como precursores de
dificuldades de aprendizagem.
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Esclarece que alunos motivados, em geral, são marcados por interesse
de busca, persistência, esforço e engajamento em atividades acadêmicas. Em
contrapartida, alunos desmotivados não se esforçam intencionalmente, resistem em
procurar ajuda e desistem facilmente diante de desafios e dificuldades.
Quiroga (1991) indica o fator motivacional como um dos caracteres que
influenciam na instalação do fenômeno caracterizado por Pichon Rivière (1982)
como “obstáculo epistemofílico”. O conceito de obstáculo epistemofílico é importante
no processo de aprendizagem à medida que prevê que a aprendizagem não pode
acontecer sem contradições, enquanto transformação do sujeito e da realidade.
Isso acontece, segundo Quiroga (1991), pela implicação da estruturação
de um conceito em detrimento da desestruturação situacional do prévio, do
conhecido e do possuído. Esse fato pode determinar, no sujeito, vivências de perda,
desinstrumentação e ataque. A contradição entre o velho e o novo pode dar lugar à
contradição entre um projeto e uma resistência a este projeto.
Para Quiroga (1991), chega-se ao conhecimento atravessando estes
obstáculos, caso contrário não se conhece nada. E atravessar estes obstáculos é
enfrentá-los e trabalhá-los.
Essa questão motivacional é salientada também por Castro (1994)
relativamente ao treinamento com recursos ópticos para indivíduos com baixa visão.
Conforme o autor, o sucesso do programa de treinamento não é obtido apenas com
a prescrição de um auxílio óptico. O indivíduo irá aprender, com o suporte de um
profissional habilitado, como utilizar esse auxílio da melhor maneira possível. O autor
sugere, entre outras coisas, que as atividades de interesse do aluno com baixa visão
sejam conjugadas com o uso desses aparelhos.

2.7 A PSICODINÂMICA DO DEFICIENTE VISUAL

De acordo com Fedidá (1984), do ponto de vista psicológico, até o
indivíduo mais saudável mentalmente utilizará mecanismos importantes para a sua
adaptação à deficiência visual. As ciências que lidam com a psique humana
raramente têm a oportunidade de observar passo a passo as reações e a dinâmica
da perda que sofre o paciente com uma patologia que traz limitações na visão. A
necessidade de uma reorganização emergente destes indivíduos requer um amparo
para que possam lidar com esta perda.
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A seguinte tabela apresenta uma exposição da quantidade de pessoas
com deficiência visual, segundo o site do IBGE no ano de 2000.

Tabela 1 – Deficientes visuais em 2000

Grupos de Idade

Total

Deficientes Visuais

0 a 4 anos

16.386.239

93.792

5 a 9 anos

16.576.259

393.030

10 a 14 anos

17.353.683

686.833

15 a 19 anos

17.949.289

743.166

20 a 24 anos

16.142.935

743.414

25 a 29 anos

13.847.499

743.321

30 a 39 anos

25.289.921

1.797.991

40 a 49 anos

19.273.412

3.400.260

50 a 59 anos

12.514.63

3.107.375

Fonte: <http://www.ibge.gov.br>

Estes dados refletem o número de indivíduos, principalmente na última
categoria, com algum tipo de restrição visual e que poderia precisar de incentivo e
auxílio até o alcance de autonomia suficiente para realizar as tarefas que considera
relevante dentro de suas potencialidades e limitações.
Em sua pesquisa, Mahler (1982) previa um aumento quantificado em
100% do número de indivíduos acometidos por algum tipo de déficit visual para um
futuro próximo. Segundo o autor, os dados eram escassos e nem sempre
atualizados e o primeiro passo para propor um trabalho eficaz seria o conhecimento
desta população. Além disso, levantou questionamentos a respeito da abordagem e
de como poderia interferir efetivamente neste grupo.
Desta forma, entende-se que grande parte dos técnicos que lidam com o
deficiente visual também não têm acesso a referencial teórico específico e, muitas
vezes, podem ser invasivos nas diferentes interações pessoais com esses
indivíduos. Em seu estudo, Amiralian (1997) avalia estas relações e destaca três
conceitos

básicos

de

psicanálise

que,

segundo

ela,

caracterizam

o
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comprometimento destas mesmas relações: transferência e contratransferência,
relação invasiva e introjeção extrativa.
O primeiro é classificado como um dos aspectos básicos da relação
psicanalítica e pode ser entendido como extremamente complexo e supõe a
possibilidade de identificação tanto do terapeuta como do paciente em processo
analítico.
Já a relação invasiva é considerada uma falha da função materna
manifestada pela atitude da mãe que impõe seu próprio gesto ao gesto do bebê. Se
houver o objetivo de fazer com que a pessoa com deficiência se torne o mais
parecida possível com as pessoas sem deficiência, estar-se-á impondo a ela outros
padrões e forçando o desenvolvimento de falso self. Os cegos e as pessoas com
baixa visão ficariam estigmatizados indicando atrasos e dificuldades caso fosse
realizado um estudo comparativo com um grupo de videntes.
A ansiedade do terapeuta pode resultar no erro sério de “curar” o paciente
cego por interposição de comportamentos socialmente aceitos, ignorando as
peculiaridades de sua deficiência.
Um outro processo que acontece comumente, segundo Amiralian (1997),
entre pessoas com dificuldades, principalmente os cegos ou baixa visão, é a
introjeção extrativa. Nela, é roubado do indivíduo a autocrítica e a possibilidade de
reparação, privando-o de elaboração. Amiralian (1997) usa como referencial teórico
Cristopher Bollas, continuador da obra de Winnicott, que defende quatro sub
classificações da introjeção extrativa: roubo do conteúdo mental, do processo
afetivo, da estrutura mental e do self.
Quantas vezes desconsidera-se a fala de pessoas cegas, surdas, com
deficiência física ou mental por pressupor-se que elas não têm condições de
expressar com clareza aquilo a que se propõem e o que é feito por elas? A este
movimento dá-se o nome de introjeção extrativa por roubo do conteúdo mental.
No caso do roubo do processo afetivo, segundo a autora, os danos
podem ser mais abrangentes, chegando a afetar a estrutura da pessoa e
promovendo danos em seu caráter emocional. Ela afirma que a seqüência de
sentimentos de alguém que incidiu em um erro é surpresa/choque, raiva do self,
pesar, sentimento de culpa e responsabilidade, reparação e resgate da paz de
espírito. A autora exemplifica citando uma pessoa com deficiência mental incumbida
de uma responsabilidade e não tem êxito. Rapidamente, ao verificar o erro, perpassa

39

todos os sentimentos supracitados. Porém, caso outro a flagre no erro e a reprima
com veemência, criticando-a e diminuindo-a, ela terá outra experiência emocional:
sentirá surpresa, choque, angústia e temor agudos, humilhação, dissimulação e
apreensão.
Em outra modalidade, o roubo da estrutura mental colabora para a
imposição de uma fraca estrutura superegóica em que o vitimizado passa a esperar
sempre uma humilhação vinda de outrem ao invés de se censurar.
Mas, quando se fala em perda da autopercepção, de processos, funções
e conteúdos, o roubo do self é muito mais invasivo. Pode até ser confundido com
superproteção (deixando claro que superproteção tem muito mais a ver com culpa
que com amor exagerado) à medida que rouba da pessoa a capacidade de
experimentar, conhecer e criar. A autora exemplifica com a história do cego que
esperava um amigo na esquina e, de repente, se vê sendo carregado por um vidente
acreditando que o cego queria atravessar a rua.
Vash (1988) relata entrevistas com inúmeras pessoas com algum tipo de
deficiência e afirma que existe uma estreita relação entre as atividades habituais do
indivíduo e o impacto causado pela instalação da deficiência. A capacidade de
retomar uma dinâmica anterior é auxiliadora quando o tema é mitigar uma
prolongada reação de pesar. Exemplifica com o caso da secretária que perdeu as
duas pernas e voltou logo ao trabalho em comparação com o do violinista que
perdeu o dedo mínimo e ficou incapacitado como concertista.
Da mesma forma, afirma Vash (1988), as pessoas com espírito de
aventura ou que vivem em culturas que estimulam práticas esportivas que oferecem
algum risco e acabam por sofrer uma lesão incapacitante, tendem a ser intolerantes
para com uma vida sedentária. Quanto mais variadas as modalidades de interesse
(física, intelectual, rigorosa, flexível, entre outras), mais protegida a pessoa fica
contra a frustração e o desespero de perder sua autonomia.
Amiralian (1997) completa afirmando que um termo que é usado nestas
situações, realmente, é o termo “reabilitação”. No entanto, este tende a substituir
frases que conotam “desenvolvimento humano” toda vez que uma pessoa passou
por experiência de vida catastrófica como ficar deficiente ou ficar encarcerada.
Porém, pode não se aplicar bem, de todo, a pessoas deficientes, pois “voltar a um
estado anterior” não é o estado natural de um ser humano em qualquer idade. Seria
como se dissesse que o passado foi melhor e que o presente e talvez o futuro
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possam não ser tão bons. Seria como se a pessoa não representasse nada em
comparação ao que foi no passado. Em outro ponto de vista, ainda pode ser pior:
pode indicar que a experiência da deficiência não tem valor como estimulante em
potencial do crescimento psicológico ao ser valorizado a restauração a um estado
anterior. Sob este foco, o que é enfatizado é a “reabilitação” das pessoas deficientes
em consonância com o desenvolvimento humano das pessoas em geral. Ambos se
desenvolvem da mesma maneira, isto é, caminham para a busca de realização
pessoal, maximização de seu potencial e o incremento da saúde total de mentecorpo-espírito.
Uma passagem interessante retrata muito bem o quanto uma mudança de
foco pode representar para um indivíduo em “desenvolvimento”:
[...] tetraplégico de pós-poliomielite com uma paresia respiratória grave, que
está confinado a uma cadeira de rodas. Ele está engajado ativamente em
sua profissão, e quando trabalha fica absorvido com tarefas imediatas.
Sempre lhe fazem perguntas do tipo: Como você agüenta passar a vida em
uma cadeira de rodas? Quando é perguntado, torna-se consciente de que
sua atenção é redirigida, daquilo que está fazendo de maneira afirmativa,
para o que é incapaz de fazer de acordo com os padrões implícitos na
pergunta. Assim, quando o que ele não pode fazer vem a tona, ele toma
consciência de que é incapacitado; enquanto trabalha ou executa suas
atividades sociais ou familiares, sua deficiência fica em segundo plano e sua
competência e saúde se destacam. (VASH, 1988, p. 152-153).

Fazendo um comparativo, “passar a vida em uma cadeira de rodas” é
bastante diferente de estar incapacitado. Aceitar seqüelas incapacitantes como não
ter amigos, não ter trabalho ou vida sexual, é aceitar definições externas e
estereotipadas, ao invés de encontrar através de testes de erro-acerto, o que está
verdadeiramente além do alcance de suas limitações.
No entanto, Veitzman e Belfort (1994) referem que os indivíduos que
adquiriram doenças na idade adulta e se tornaram baixa visão sempre vão esperar
recuperação máxima da acuidade através de qualquer recurso e costumam rejeitar o
tratamento com apenas uma melhora relativa em suas funções.
Por outro lado, Carvalho et all (1994) entendem que, no caso do indivíduo
operar em um contexto restrito de interação, a família se torna o componente que se
deve levar mais em consideração ao lidar com o “baixa visão”. O entendimento da
importância da introjeção das limitações e a relevância de sua participação no
processo de aceitação e treinamento com recursos ópticos especiais são
fundamentais para um bom desempenho nas atividades cotidianas por parte do
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baixa visão. Situações de atividades da vida diária, atividades recreativas, de leitura
e escrita são férteis para exercer uma influência de afetividade e estímulo. Apesar
disso, segundo estas autoras, há o desejo, por parte dos parentes próximos, que
estas pessoas pareçam normais e surgem movimentos inconscientes para que eles
não pareçam diferentes e provoquem perguntas de pessoas estranhas.
As autoras deixam claro que, para evitar processos como este, o luto
deve ser bem resolvido e, assim, a família pode encontrar o equilíbrio da aceitação.
Belfort et al (2000) concluem, em sua pesquisa com pacientes enucleados
(retirada do globo ocular) por trauma ou tumor ocular em uso de prótese, que a
totalidade do grupo estudado refere sentimentos de inferioridade e rejeição em
relação ao meio de convivência, além de ansiedade, imaturidade afetiva e alteração
da imagem corporal. Esclarecem que a questão narcísica ficou evidenciada na
pesquisa por estar ligada a fatores de personalidade e cultural.
Cobranças sociais com relação à adaptação profissional se tornam
marcantes nas pessoas com deficiência, segundo Novaes (1975). Esclarece que o
principal objetivo do processo reabilitatório é restaurar no indivíduo a sua posição de
elemento

útil

à

sociedade,

restabelecendo

sentimentos

de

autoconfiança,

independência e ajustamento. O alcance disso é prova da eficácia do movimento de
recuperação.
Novaes (1975) pontua, ainda, que injunções de amparo social, auxílio
doença ou seguro invalidez; por exemplo, podem fixar padrões de comportamento
que favorecem sentimentos de dependência, sobretudo em personalidades
imaturas. Esclarece o autor (1975, p. 68) que “[...] psicologicamente, compreende-se
que o indivíduo passe assim a valorizar sua incapacidade, e mesmo a aumentá-la,
como efeito da alteração de sentimentos de gratificação pessoal”.
Um tópico discutido na relação com a deficiência é a forma com que cada
indivíduo irá lidar com suas limitações. A aceitação da deficiência pode ser vista
como um processo que acompanha o amadurecimento psicológico e não como uma
tragédia insuportável.
Como mencionado por Kerr (1977), existem cinco estágios para alcançar
o ajustamento à deficiência permanente: o choque, a expectativa de recuperação, o
luto, a defesa e o ajustamento. No primeiro momento, quase não existe ansiedade,
pois a pessoa ainda não se deu conta de que está doente ou deficiente. Este
sentimento irá surgir com a expectativa que terá de recuperar-se. Isto é, não existe
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motivação para aprender a viver neste quadro já que se espera que ele desapareça.
Segue-se então o luto, que pode estar acompanhado de pensamentos de suicídio,
depressão e prontidão para desistir. Este estágio pode perdurar indefinidamente, à
medida que haja a resignação ao destino, ou pode evoluir a esforços em enfrentar e
tentar ser tão normal quanto possível. As barreiras são reconhecidas e conquistadas
ou contornadas (defesa sadia). Caso o indivíduo faça uso de mecanismos de defesa
para negar estas barreiras, este estágio poderá ser visto como neurótico. Caso não
entenda estas últimas como algo com o qual deva lutar e passe a se sentir
adequado, conseguirá alcançar o que se define como ajustamento.
De qualquer forma, esta percepção irá variar de acordo com o sujeito,
com o nível em que a pessoa foi atingida e com o tipo de deficiência. Perdas de
visão, audição e habilidades de locomoção irão gerar reações diferentes, pois criam
problemas diferentes. A percepção sensorial de um “baixa visão” pode ser bem
diferente da que um surdo descreveria. Caminhar em um quarto sem qualquer
luminosidade pode ser desesperador para alguém que não poderá guiar-se através
de sons (surdo).
Vash (1988) refere que existem outras variantes e um aspecto importante
é a atração física que poderá ter sido perdida. A maioria das culturas estabelece
padrões estereotipados de beleza que, naturalmente, são inatingíveis. Mas existe
prazer nesta busca. Os homens devem ter um corpo com determinadas
características. A mulher deve ter com outras. Sempre associados à juventude e
vigor. Todos acreditam que se devam aproximar ao máximo destes parâmetros.
Alguns não se aproximam e são automaticamente excluídos. Vash (1988) refere que
o movimento de contracultura dos anos 60 foi especialmente importante no combate
a esta barreira e deu espaço para que a sociedade percebesse outros valores como
importantes (sucesso, felicidade, satisfação de vida, entre outros). A conotação dada
a esta perda pode ser maior que a dor provocada pelas limitações mais óbvias. Esta
dor ainda pode ser agravada pela confrontação entre a beleza trazida por outras
pessoas e um desfiguramento ou deformidade excessiva.
Para a autora, não existe uma relação tão estreita entre a severidade da
deficiência e a intensidade da reação a ela. No entanto, observa-se a incidência em
diferentes graus. Uma pessoa com uma paralisia parcial na perna não vivenciará o
medo de uma dependência total de outros para sobreviver. Igualmente, é preciso
avaliar as características pessoais mais proximamente. Uma bailarina profissional
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poderá ter mais dificuldade em lidar com uma limitação física que uma pessoa que
tem como principal ocupação a leitura.
Amiralian (1997) diz que, dentre todas as áreas que promovem trabalhos
com o deficiente visual, a psicologia terá como responsabilidade compreender, entre
outros pontos importantes, como uma deficiência atuará em complicações no
desenvolvimento e ajustamento de um indivíduo. Uma deficiência pode justificar
sentimentos de raiva, angústia, medos, possivelmente desencadeados por projetos
frustrados, além do significado diverso que pode ser dado ao luto.
O referenciado

indivíduo traz consigo, naturalmente, dificuldades

manifestadas que podem aludir à conotação de serem propriedade apenas de
pessoas com deficiência. Pode-se fazer menção também às dificuldades que
provenham da deficiência em si e não de condições ambientais insatisfatórias ou de
comprometimentos em suas interações anteriores, como barreiras arquitetônicas,
comunicacionais e educacionais. Nesse sentido, para o atendimento adequado
dessa demanda, este ponto deve ser bem trabalhado pelo profissional.
Segundo Amiralian (1997, p. 33), “a deficiência interfere tanto no sujeito
que a possui como no profissional que o atende”. Em seu texto, com base numa
visão psicanalítica, evidenciam-se questões freqüentemente elaboradas por esta
classe profissional e que vêm com uma carga de angústia bastante grande como por
exemplo: como se comportar diante de pessoas com deficiência e o que deve ser
feito efetivamente para ajudá-las? Ou seja, engloba tanto uma postura profissional
como pessoal diante de tal indivíduo, classificando-se em três subitens as questões
a serem analisadas: os princípios básicos de intervenção, as peculiaridades do
atendimento e as especificidades da intervenção psicológica.
A autora reitera que a falta de conhecimento técnico pode incorrer
comumente em sopesar algumas dificuldades que podem não ser decorrentes da
deficiência em si, mas de condições ambientais insatisfatórias ou de perturbações
em suas interações precoces.
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3 METODOLOGIA
A presente pesquisa se apresenta como qualitativa exploratória à medida
que busca compreender os significados e as características apresentados pelos
sujeitos entrevistados, incidindo em um maior conhecimento do fenômeno em curso,
conforme Richardson (1999).
Na pesquisa qualitativa, a preocupação do pesquisador é com um nível
de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando assim com um universo de
crenças, valores, atitudes, aspirações, significados e motivos. A investigação mais
profunda dos processos e fenômenos das relações é efetivamente o que impede
uma operacionalização em variáveis, segundo Minayo (1994). Predomina na
abordagem qualitativa a intenção de compreensão.

3.1 LOCAL

A coleta de dados foi realizada na Associação para Integração do Cego ACIC.
Esta Instituição foi escolhida por ser procurada por deficientes visuais
adultos que estão em busca de conhecimento de material pedagógico adaptado e de
formas de acesso ao conhecimento. Vale enfatizar que esta é uma Instituição onde
são deficientes visuais que ensinam os outros deficientes visuais. Este detalhe é um
diferencial na medida em que a relação entre ambos se estreita, justamente pelo
professor já ter passado pelo papel de aluno.
Outro ponto diferencial na escolha da ACIC como instituição de pesquisa,
é que o sujeito já teria passado ou estaria passando por alguns processos
psicológicos iniciais pelos quais as pessoas que adquirem patologias que acarretam
algum tipo de limitação perpassam, como a vivência do luto pela perda da visão e a
mudança para outros referenciais.

3.2 SUJEITOS – CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Foram convidados a participar da pesquisa sujeitos adultos, com idade
entre 35 e 55 anos, que se dispuseram a falar sobre sua baixa visão adquirida.
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O convite foi feito a pessoas que estiveram envolvidas em alguma
atividade laborativa ou de capacitação na ACIC por ocasião da coleta de dados.
Foram entrevistados os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa e ter seu
depoimento gravado.
Quatro sujeitos, três homens e uma mulher participaram da pesquisa: S1,
S2, S3 e S4. Suas patologias são catarata e coriorretinite por toxoplasmose para S1
e S2 respectivamente; e glaucoma para S3 e S4.

3.3 INSTRUMENTO

O instrumento utilizado na coleta de dados foi a entrevista semi-diretiva.
Conforme Richardson (1999), esse instrumento é adequado à finalidade da presente
pesquisa, isto é, explorar a vida social, escolar, familiar, laborativa e psicológica do
indivíduo com baixa visão.
Conforme Minayo (1994), a entrevista é um meio de coleta de
informações sobre um determinado tema científico para obtenção de dados objetivos
e subjetivos. Buscou-se o alcance dessa subjetividade através do suporte às
respostas e reflexões por parte do pesquisador.
As perguntas da entrevista (Apêndice A) foram divididas em dois grupos a
saber: aspectos pessoais da história de vida e aspectos de enfrentamento da perda.
Contemplou itens referentes a:
a) aos dados pessoais (sexo, local e data de nascimento, escolaridade,
estado civil, religião e diagnóstico médico referente à baixa visão);
b) caracterização da perda de visão a partir da percepção dos sujeitos;
c) identificação da interferência da perda de visão no cotidiano a partir da
percepção dos sujeitos;
d) identificação dos sentimentos referidos pelos sujeitos relativos à perda
de visão;
e) identificação dos comportamentos e sentimentos referidos pelos
sujeitos relativos à família;
f) identificação dos comportamentos e sentimentos referidos pelos
sujeitos relativos à vida social;
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g) identificação dos comportamentos e sentimentos referidos pelos
sujeitos relativos ao trabalho;
h) identificação de comportamentos e sentimentos referidos pelos sujeitos
relativos à escolaridade e à aprendizagem;
i) identificação de recursos referidos pelos sujeitos para a superação das
limitações decorrentes da condição de baixa visão;
j) identificação de comportamentos e sentimentos referidos pelos sujeitos
nos diferentes espaços que interferem nas condições de aprendizagem
e se caracterizam como demanda de atendimento psicológico.

3.4 ASPECTOS ÉTICOS
Para realização desta pesquisa foram tomados os cuidados éticos
prescritos pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisul.
Segundo este comitê, os princípios da bioética são: princípio da
autonomia, da beneficência, da não-maleficência, da justiça e da proporcionalidade.
O primeiro versa a respeito da total capacidade de respeitar a vontade, as
crenças e os valores do sujeito por parte do pesquisador. Nesta pesquisa, em
específico, foi feito uso do Termo de Livre e Esclarecido Consentimento.
O segundo princípio - o da beneficência - trata de assegurar o bem-estar
do sujeito, garantindo seus interesses.
No caso do princípio da não-maleficência, o intento é garantir que a
pesquisa não traga nenhum tipo de dano ou constrangimento ao entrevistando
durante ou após a pesquisa.
O princípio da justiça exige uma equidade na distribuição de bens e
benefícios, e o último princípio - o da proporcionalidade - estipula que deva ser
observado o menor mal e o maior benefício as pessoas.
As entrevistas foram realizadas com a anuência da Instituição (Anexo A),
e dos sujeitos através do Termo de Livre e Esclarecido Consentimento assinado
pelos próprios entrevistados (Anexo B).
Além disso, considerou-se que, no caso específico das entrevistas, é
esperado que os sujeitos relatem outras situações que não tenham relação com o
tema em questão, mas que estão latentes. Como se sabe, a situação de entrevista
pode provocar reflexões e sentimentos que elevem o grau de ansiedade dos
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entrevistandos. Considerando essa condição e a possibilidade de formação de um
vínculo positivo com o entrevistador, foram tomados alguns cuidados específicos.
Pelo fato de não caber trabalhar esses conteúdos, foram realizados pequenos
retornos e pontuações durante a entrevista, para que eles soubessem que seu
conteúdo estava sendo recebido e guardado com cuidado. Outro cuidado específico
foi uma breve devolutiva depois de encerrada a entrevista.

3.5 ENTRADA NO CAMPO DE PESQUISA

Inicialmente foi realizado contato com a Associação para Integração do
Cego - ACIC para verificar a possibilidade de realização da pesquisa naquela
Instituição.
Em contato telefônico, a assistente social foi receptiva, disponibilizando-se
a auxiliar a todo instante.
Houve a informação de que estava acontecendo um curso de capacitação
para cegos e “baixa visão”, em período integral, e com duração de um mês. O curso
visava prepará-los para a criação e administração de uma associação para
deficientes visuais com participação de pessoas de diversas regiões.
A Assistente Social reuniu em uma sala um grupo de oito pessoas que
participavam do curso para que se pudesse realizar uma pequena explanação a
respeito da pesquisa e da metodologia da entrevista. Após este procedimento,
quatro delas foram classificadas como inelegíveis para a entrevista por serem
deficientes visuais congênitos. Dessa forma, foram feitos esclarecimentos para os
restantes sobre questões relevantes, como o anonimato e a gravação. Destarte,
ficou determinado que as entrevistas seriam realizadas uma por dia, ao final do
expediente de trabalho, assim que encerrasse o curso. Elas transcorreram com
naturalidade e foram carregadas de emoção, visto que os temas envolvidos na
pesquisa provocavam a exposição de conteúdos por vezes desconfortáveis.
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3.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

As entrevistas foram realizadas individualmente, em local silencioso,
sigiloso, confortável e seguro; sem o auxílio de outros entrevistadores. Foram
gravadas com aquiescência dos entrevistados.
Foi reforçada a questão do sigilo com relação às questões trazidas fora do
contexto da baixa visão, à questão do anonimato na pesquisa e à divulgação dos
dados.
Durante a entrevista, procurou-se valorizar a participação espontânea dos
sujeitos, dando espaço para que pudessem se apresentar e refletir a respeito de
suas falas naturalmente.
Ao final do encontro, o gravador foi desligado e as questões que o
entrevistador identificou como não tendo relação com o tema da pesquisa, mas que
eram conteúdos importantes para o sujeito, foram revistas com uma conotação de
retorno. Nesta ocasião foram sugeridos alguns encaminhamentos, enfatizando que
as resoluções devem ser tomadas em comunhão com os profissionais que os
acompanham.

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados será qualitativa e se fará por exame do
conteúdo.
De forma a contemplar a premissa proposta por Richardson (1999), a
análise dos resultados se fará em três etapas: a) pré-análise, b) análise do material e
tratamento dos resultados, c) inferência e interpretação.
A pré-análise visa operacionalizar e sistematizar; podendo eliminar,
substituir e introduzir novos elementos que possam vir a explicar o fenômeno
estudado.
A análise do material consiste na codificação, categorização e eventual
quantificação da informação.
A última fase é o tratamento dos resultados. Nesta, o material é analisado
de forma a respeitar critérios de objetividade, sistematização e generalização.
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Na presente pesquisa, a primeira etapa se constituiu pela transcrição das
gravações. A partir da transcrição, foi elaborado um relato de cada uma das
entrevistas. A seguir foram levantados os pontos relevantes, que foram então
analisados e interpretados. O conteúdo do conjunto das entrevistas foi categorizado
a partir da leitura conjunta do material. Dessa forma surgiram, e com suporte do
referencial teórico, as categorias de análise geral dos resultados. Finalmente esse
material foi analisado quanto aos objetivos da pesquisa.
Minayo (1994) refere que a fase de análise busca estabelecer uma
compreensão dos dados coletados, ampliar o conhecimento sobre o assunto
pesquisado e confirmar ou não os pressupostos da pesquisa.
Segundo Minayo (1994), o produto final da análise de uma pesquisa, deve
ser sempre encarado de forma provisória e aproximativa. A autora evidencia que, em
se tratando de ciência, as afirmações podem superar conclusões prévias a ela e
podem ser superadas por outras afirmações futuras.
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4 RESULTADOS

4.1 APRESENTAÇÃO

Neste capítulo, serão apresentados os sujeitos S1, S2, S3, S4. Em
seguida, os relatos da entrevistas, os pontos considerados relevantes e a análise e
interpretação desses dados a partir do referencial teórico.
Durante o processo de análise, o referencial teórico foi sendo enriquecido.
Imediatamente após, será apresentado o confronto entre as entrevistas.
Com o sentido de ilustrar e facilitar a identificação, a fala dos sujeitos será
apresentada em itálico.
O ambiente da Instituição era familiar aos sujeitos entrevistados e esse
fato representou um facilitador na abordagem de temas relativos à associação para
deficientes visuais.
Os sujeitos têm idade entre 35 e 53 anos. S4 é do sexo feminino e os
demais do sexo masculino. Em relação a baixa visão, S1 e S2 têm o diagnóstico de
catarata com deslocamento de retina e retinocoroidite por toxoplasmose,
respectivamente. S3 e S4 têm o diagnóstico de glaucoma. Em relação a religião, S1,
S2 e S4 são católicos e S3 freqüenta a Igreja Batista. Todos os sujeitos vivem com
os companheiros em regime de casamento, exceto S4 que é divorciada e se
identifica como “juntada”. Em relação ao nível de instrução S2 e S3 estudam no
supletivo, S1 tem o nível médio completo e S4 o ensino fundamental completo. Em
relação a trabalho, S1, S2, S4 são aposentados e S4 está “encostado pelo INSS”.

4.2 SUJEITO 1
Nesta sessão, serão apresentados o sujeito 1, o relato da sua entrevista e a
análise e a interpretação.
S1, nasceu em Canoas, tem 53 anos de idade, nível médio de escolaridade,
católico, casado e aposentado. No momento da entrevista havia agendado uma
avaliação para uso de recursos ópticos especiais para uma data posterior. Faz uso
de bengala para auxiliar na orientação e mobilidade. Seu diagnóstico é de catarata e
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deslocamento de retina. Na ocasião da pesquisa, estava na ACIC em um curso para
aprender a administrar uma associação para deficientes visuais.

4.2.1 Relato da Entrevista do Sujeito S1

Este relato foi elaborado a partir da transcrição da entrevista do sujeito 1
(APÊNDICE B).
Segundo S1, perdeu a visão do olho direito quando criança e se lembra
apenas do comprometimento físico deste órgão. “Eu só me dei conta quando minha
vista entrou pra dentro e ficou só o globo ocular. Isso é a parte branca da vista
direita”.
No momento da entrevista, não sabia o que era baixa visão, não sabia o
que era acuidade visual e não soube informar o diagnóstico exato que causou seu
problema visual; porém seu prontuário indicava catarata. Teve baixa visual no
melhor olho após esforço físico intenso e até a data da entrevista não havia ido a
serviço de avaliação e treinamento para baixa visão (segundo informou a assistente
social, será encaminhado a FCEE para avaliação de acuidade e treinamento visual
com recursos ópticos).
S1 refere que a confrontação com suas limitações acarretaram
“pensamentos negros” como tirar a própria vida. Concluiu então que não era igual às
outras pessoas. Segundo ele, superou esta fase e se sente feliz por estar
aprendendo muitas coisas, mas que tem o desejo de voltar a enxergar e referiu que
gastou muito dinheiro com cirurgias.
Reconhece, entretanto, a possibilidade de aprendizagem quando diz:
“Não posso ler, mas existem tantos outros recursos que eu to aprendendo, digitação
aqui na ACIC, computador com áudio, quer dizer, superar”.
Em seu conceito, uma associação para cegos, onde os cegos que
ensinam têm muito mais credibilidade.
”Sempre saí acompanhado. Eu pretendo, quando sair daqui, sair sozinho,
viajar sozinho.”... “Se alguém me dissesse assim: Tu vai voltar a enxergar. Tu tem
que vender todos os teus argumentos. Eu venderia.”
S1 relata, também, que sua família deu-lhe “todo o respaldo necessário” e
o fato de não tratá-lo como “coitadinho” fez com que superasse os “pensamentos
negros”.
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Segundo ele, a família o incentivou a viajar para a ACIC para aprender
sobre autonomia e como dirigir uma associação em sua região. Relata que a família
teve o papel mais importante na restauração da auto-estima e na reconfiguração dos
projetos de vida apoiando-o em suas decisões.
Refere que teve dificuldades em encontrar uma outra ocupação.
Exemplifica com o caso em que pediu para ter aulas em uma escola em que os
alunos eram videntes e muito mais novos e não foi permitida sua presença em sala.
Uma professora que estava dando palestras nesta mesma escola encaminhou-o a
ACIC. Posteriormente, começou a estudar Braille em sala de recursos nesta escola
e o entendimento de que o cego enfrenta muitas barreiras motivou-o a se capacitar
para ajudá-los. “E eu senti necessidade de fazer alguma coisa. Falei com a
professora que estava na hora de criar uma sala de convivência” .
Com relação à sua vida social, refere que com a baixa visual, o grupo de
amigos que se reunia para comer e conversar afastou-o de seu convívio, mas que
não perdeu a habilidade de conversar, condição esta que lhe permitiu trabalhar em
uma rádio local.
“Eles acharam que eu me comunicava tão bem, que eu tinha
conhecimento de vários assuntos... E eu participei então de um programa de rádio
durante um ano... e depois mais sete anos como comentarista duma rádio
comunitária.... E ali foi o ápice de tudo, foi a abertura de tudo. Fui convidado pra
fazer várias coisas, começaram a ver capacidade em mim. Eu fui presidente da
rádio”.
Antes de perder a visão, era funcionário de uma empresa, de grande
porte, como coordenador de pessoas.
Enfatiza seu progresso profissional:”Uma vez o reitor da UNISUL ligou
parabenizando o meu comentário”, e afirma que seu desejo é trabalhar na
associação que irá montar em sua região para “trabalhar por pessoas que não
tiveram a oportunidade de fazer isso”.
S1 finaliza

a

entrevista

relatando

a situação

que

acredita

ter

desencadeado melhora na acuidade visual. Refere que conversar com Deus, como
se fosse pessoa física, segundo orientação de um amigo, mudou seu quadro.
Esclarece também, que a conversa com o sujeito teve início quando S1 foi flagrado
chorando por ter quebrado um copo. “Uma única vez que ele me pegou chorando. E
sabes porquê? Porque eu quebrei um copo. Desde que perdi a visão eu não admitia
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quebrar nada, porque eu acho que o vidente quebra porque ele é negligente”...
“Você conversa com Deus?”... “Ih, mais do que eu rezo!” ... “Não, conversar com
Deus como se fosse seu irmão!” E depois de uma pausa relata o que aconteceu:
”Sabe o que eu estava vendo? O fio de alta tensão em contraste com o céu”.

4.2.2 Pontos Relevantes da Entrevista do Sujeito S1

Em relação à perda visual, S1 refere que as pessoas de sua convivência
se afastaram, o que o deixou “muito angustiado”. Mas o fato de se perceber “sem
identidade” passou a ser algo de maior conflito. Segundo ele, na época em que
perdeu a visão, “não sabia o que fazer da vida” e a “falta de percepção de quem
eram as pessoas a sua volta” eram as situações que mais o afligia. Refere também,
que não admitia quebrar as coisas e classifica as pessoas que têm essa prática
como negligentes. “Uma única vez que ele me pegou chorando. E sabes porquê?
Porque eu quebrei um copo. Desde que perdi a visão eu não admitia quebrar nada,
porque eu acho que o vidente quebra porque ele é negligente”.
Refere que sua família o apoiou, aceitando-o como deficiente e estando
ao seu lado apesar da drástica queda de poder aquisitivo em função das caras
cirurgias. Enfatiza que o fator de maior relevância foi o grupo familiar não ter sentido
pena e não tê-lo tratado como vítima. Exemplifica dizendo que precisou viajar para
fazer um curso na ACIC exatamente nas férias da neta e que foram compreensivos
apoiando-o a ir.
Com relação ao trabalho, esclarece que tinha uma função de
responsabilidade e tinha êxito, porém não pôde mais exercer em vista da perda
visual. No entanto, relata que sua habilidade com palavras foi reconhecida por um
jornalista que lhe ofereceu uma função em uma rádio comunitária, onde galgou
cargos de mais responsabilidade, por seu mérito. Isto está estreitamente relacionado
com sua perspectiva de futuro, onde busca dirigir uma associação para deficiente
visual em sua região; pois acredita que, sendo um deficiente com uma percepção de
mundo melhor que muitos de sua cidade, é seu papel auxiliar os de menos recursos.
No que se refere ao aprendizado, afirma que pode fazer uso de diversos
recursos. Reforça que seu projeto de futuro pode ajudar muitas pessoas com
deficiência visual a minimizarem suas dificuldades em aprender. Isto envolve
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também a criação de uma associação e explica que não vê como um trabalho, mas
como um projeto de vida.

4.2.3 Análise e interpretação dos dados

De acordo com o relato de S1, a perda visual trouxe uma mudança muito
grande em sua vida. A forma como viveu o luto fez com que esperasse dez anos
para buscar um serviço que oferecesse mais autonomia. Pode ter relação com a
perda de identidade referida por ele no início do seu discurso. Refere que era
reconhecido como sujeito atuante quando vidente e deixou de ser no momento da
baixa visual.
Fedida (1984) refere que esta perda vai influenciar em muitos aspectos a
vida do indivíduo e se faz necessário uma reorganização. Avalia que a reação que o
sujeito terá está relacionada com as circunstâncias em que elas aconteceram, a
personalidade, o contexto espiritual, cultural e religioso, e as experiências anteriores
que foram vivenciadas pelo enlutado.
S1 não recebeu amparo de seu grupo social e o sentimento de
discriminação catalisou a percepção de que havia sido abandonado por todos que
não eram de sua família. Relata um isolamento proeminente e sentimentos de
angústia referente a suas limitações.
Este isolamento, provocado pelo grupo social ao qual fazia parte,
evidencia uma possível situação de introjeção extrativa, conforme Amiralian (1997),
em que o deficiente é desconsiderado pelo outro, por pressupor que ele não teria
condições de expor com clareza aquilo a que se propõe. Nesta situação específica,
S1 foi afastado do grupo e fica se indagando sobre o motivo. Ironiza, inclusive,
declarando que o “cego não come mais, ou não toma uma cervejinha”(sic).
No entanto, essa não foi a única vivência de perda que S1 sofreu.
Após uma perda importante, o indivíduo desencadeará uma resposta
natural e esperada chamada de processo de luto. Parkes (1998) apresenta uma
compreensão com relação a perda que o faz dividir as fases do processo de luto em
quatro:
a) entorpecimento ou aturdimento - geralmente é a resposta inicial à perda,
que oferece uma certa proteção à pessoa enlutada, pois evita o reconhecimento
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mais completo da extensão do sofrimento e de suas conseqüências. Parece ser
mais comum e/ou mais intensa frente a perdas inesperadas.
b) Busca ou protesto - o intenso desejo de recuperação que leva a
comportamentos de busca inócua. Produz uma forte reação de protesto pela
impossibilidade de se alcançar o objetivo desejado.
c) Desespero e desorganização - o conflito permanente entre o desejo e sua
frustração leva ao desespero. O pensamento, constantemente concentrado nessa
atividade, deixa pouca possibilidade para dedicar-se a outras práticas, revelando o
quanto é importante o trabalho de busca de uma resolução para o conflito. O mundo
parece estar fora de contexto para o enlutado, tanto quanto este parece estar fora de
contexto para o mundo.
d) Recuperação e restituição - o conflito pode ser solucionado a partir de uma
nova construção de vínculo com o mundo, o que preserva a relação em um outro
patamar. O sofrimento diminui gradualmente, permitindo um retorno da atenção para
o mundo e trazendo a possibilidade do estabelecimento de novas relações com este.
Após o anúncio da baixa visual permanente, S1 menciona o desejo de pôr
fim a sua vida em virtude da dúvida relativo a sua identidade e capacidades. É
envolvido pela confusão mental e aguarda que algo aconteça para que retome sua
vida ativa. Este acontecimento se materializa no momento em que se depara com o
desejo de não “atrofiar seus neurônios”(sic), materializado na dúvida de sua filha e
na aparição de um vendedor na sua casa. A partir desse momento, sua auto-estima
é reforçada e passa a caminhar em busca de uma nova construção de vínculo com o
mundo.
Segundo S1, a notícia de que deixara de ser um vidente foi dada à sua
família em um primeiro momento. Desde então, foi o grupo que mais o auxiliou e deu
o suporte que precisava.
Durante toda a entrevista, reforça o vínculo positivo com a constelação
familiar. Afirma que está longe da família para alcançar sua meta de aprender a ter
autonomia, e que este período de afastamento coincidiu com a visita semestral de
um ente muito querido à sua residência.
Amiralian (1997) refere que reabilitação pode significar voltar a um estado
anterior. O amadurecimento de S1 o impele a sair em busca de algo diferente do que
tinha, de uma dinâmica de trabalho que não exija muito da função visual, mas de
outros recursos.
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Essa etapa se inicia com o aprender. Esse encaminhamento encerra a
fase de inércia, onde depende totalmente da família e não desenvolve práticas por
si. Tem êxito e seus projetos vão se ampliando. Acredita que tem capacidade de
aprender e o fato de outro deficiente visual ser o professor é encorajador e
motivante. Demonstra ter recursos para implementar a mudança de quadro na
medida em que toma fôlego para buscar auxílio e absorver conhecimento. Entende
que somente dessa forma quebrará paradigmas e poderá servir de modelo para
outros deficientes visuais.
Suas respostas ao questionário imprimem a idéia de que sua maior
demanda para atendimento psicológico é decorrente do primeiro impacto frente à
perda. As dúvidas no que tange a identidade pessoal, profissional, social inferem
diretamente na sua capacidade de recuperação. O reforço da auto-estima
desencadeado pelo suporte da família e pelo retorno da nova profissão o impulsiona
rumo a novas metas de crescimento. É importante enfatizar que o processo até a
fase atual se prolongou por dez anos e uma psicoterapia poderia funcionar como um
catalizador, minimizando o sofrimento.

4.3 SUJEITO 2
Nesta sessão, serão apresentados o sujeito 2, o relato da sua entrevista e
a análise e a interpretação.
S2 tem 40 anos de idade, nasceu em Florianópolis. É católico,
aposentado e está cursando o supletivo. Vive com esposa e dois filhos. Seu
diagnóstico é retinocoroidite por toxoplasmose. A baixa visual teve início há quatro
anos e trabalha como voluntário na ACIC.

4.3.1 Relato da Entrevista do Sujeito S2

Este relato foi elaborado a partir da transcrição da entrevista do sujeito 2
(APÊNDICE C).
S2 trouxe informações a respeito de como aconteceu o processo de
perda visual e do que isso representou e representa na sua vida. Trouxe também
dados a respeito da sua vida social, familiar, escolar, de trabalho e sua expectativa
de futuro.

57

Conta que sua perda visual foi desencadeada pela falta de cuidado no
trabalho, donde foi contaminado pelo protozoário da toxoplasmose. Na época,
estava estudando e abstêmio de bebida alcoólica; fatos que expõe com muito
orgulho. Aposentou-se por invalidez, contudo busca uma outra ocupação que faça
sentir-se útil. Inclusive seus projetos de futuro envolvem trabalho e estudo.
Refere que sua vida social é restringida à família e poucos amigos desde
a época em que começou a freqüentar o Alcoólicos Anônimos (AA).
Ressalta que as pessoas da sua família que são mais próximas são
esposa e filhos e classifica-os como cúmplices e amigos. Com relação aos parentes
como irmãos e tios, refere que eles não têm absoluto conhecimento de sua
dificuldade visual, o que acaba por provocar um certo afastamento.
Relata que iniciou os estudos antes da perda visual e que não
interrompeu este processo, exceto no momento em que viveu o luto mais
intensamente.
No que se refere à sua perda, esteve por 3 meses sem sair de casa.
Relata que declinou da condição de vidente para a de deficiente visual em seis
meses.
Ficou, por três anos, buscando uma ocupação de acordo com suas
potencialidades e limitações e está, há quatro meses, trabalhando como voluntário
em uma associação para deficientes visuais. Refere que este trabalho exige que se
exponha às pessoas da rua, fato este que o deixa angustiado, porém, entende como
crescimento pessoal. Relata que sente necessidade de usar uma bengala, mas se
recusa. Descreve-se como uma pessoa mais paciente e complacente, aceitando
melhor as diferenças e evitando discussões com as pessoas por motivos que, como
diz, não pode mudar.
Segundo ele, pelo fato de ter se recuperado do alcoolismo, ter superado a
fase mais intensa do luto pela perda visual e suas limitações mais evidentes, é
caracterizado pela família e por si mesmo como um herói.
“...eu me acho um herói, eu me acho um herói. Se eu conto isso aí pra
uma pessoa na rua eles vão começar a rir da minha cara. Eu me acho um herói, eu
sou”...
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4.3.2 Pontos relevantes da entrevista do sujeito S2

Em relação à sua perda visual, S2 refere que aconteceu por falta de
cuidado no trabalho. Adquiriu toxoplasmose por descuido e orienta as pessoas que
conhece a procurarem um oftalmologista ao menor sinal de baixa visual.
Relata que sua vida social é restrita à esposa e os filhos e que não se
sente compreendido pelas pessoas no que se refere à sua deficiência. Refere que o
uso da bengala faria com que fosse melhor compreendido, mas que não teria outra
função além desta, pois não caminha com tanta dificuldade. “Vamos supor, se eu
vou atravessar uma estrada sem bengala, o carro vai pensar que eu to ali
atravessando por atravessar, mas se ele me vê com uma bengala ele sabe que eu
tenho problema”.
Refere que ficou seis meses indo a médicos para diminuir a inflamação na
retina, ficou três meses deprimido em casa, três anos buscando alguma ocupação e
está, há quatro meses, trabalhando como voluntário na ACIC. Define esse processo
como “complicado”(sic) e que a base de sua recuperação foi o fato de sentir-se útil.
“Minha vida mudou da água pro vinho. Eu fui mais me recuperar agora de uns três
meses pra cá.”
Segundo S2, não interrompeu seus estudos devido a uma professora que
ia à sua casa e que não percebe dificuldades no aprendizado por conta da
deficiência.
Relata que a deficiência tornou-o uma pessoa mais serena e que muito do
comportamento e dos hábitos que tem hoje, foi adquirido com a abstinência de
álcool e não pela baixa visão. “Depois que eu parei de beber eu selecionei meus
amigos. Não freqüento bar. Minha amizade é minha mulher. Os meus problemas eu
falo pra ela. Não sou de ficar na casa de ninguém.”
S2 refere momentos em que se apresenta com algumas resoluções frente
à sua deficiência como quando diz: “Descobri muita coisa depois que me deu esse
problema. Me abriu muitos campos. Me tirou, mas me abriu muito. Dei mais valor a
vida. Com esse meu problema eu tenho prazer em acordar cedo... hoje eu chego na
minha casa e ouço meu filho dizer que o pai tem esse problema, mas o pai tira de
letra. Tiro mesmo...”, e outros momentos se apresenta com conflitos menos
resolvidos: “O que complica é que as vezes arrumo tanta coisa, tanta barreira pra
chegar ate ali. São coisas que me interrompem. São coisas que me bloqueiam. O
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ser humano em si, eu digo por mim, eu sou muito complicado, entendeste? Não
quero modificar tanto as coisas, mas aceitar.”
Segundo S2, o fator determinante para o início de sua recuperação foi o
fato de encontrar uma ocupação. Considera que “o deficiente tem que se sentir útil
em alguma coisa.” E completa dizendo: “Tu tens que se sentir útil, não podes achar
que tu és um inválido.”

4.3.3 Análise e interpretação dos dados

De acordo com S2, a baixa visual não implicou em uma mudança de
hábitos tão grande, pois a abstinência do álcool já vinha trazendo essas
modificações. Considera que o alcoolismo compromete mais sua vida que a
deficiência visual. É caracterizado como um “herói”(sic) pelo filho e assume essa
postura. De acordo com Fedida (1984), o modo como o indivíduo lida com o luto
pode variar, e a reorganização emergente a qual este carece vem acompanhada de
muitos conflitos.
S2 traz um relato permeado por conflitos que descreve como barreiras e
se sente bloqueado. Em dados momentos, relata mudanças positivas como a
serenidade que adquiriu e o resíduo visual que o habilita a realizar tarefas que um
cego não teria capacidade. Em outros, porém, evidencia a angústia de estar em uma
posição marginal. Seu relato valida o estudo de Cavalcante (1995) que refere que,
em nível de ajustamento pessoal e social, o “baixa visão” encontra-se numa posição
intermediária entre a realidade das pessoas que enxergam normalmente e àquela
dos deficientes visuais totais.
Ratifica esta percepção quando menciona a postura que tem ao
confrontar com suas limitações. Exemplifica com a situação no banco, onde faz
questão de enfrentar fila, como os videntes; mas trafega no ônibus sem pagar, como
de direito dos deficientes.
Outro fato que demanda uma atenção especial é sua atitude com relação
à necessidade ou não de usar bengala. Em alguns momentos, refere que a bengala
o ajudaria em sua locomoção e, em outros, esclarece que não tem problemas de
orientação espacial e que consegue contornar os obstáculos. Segundo S2, a real
necessidade e grande função da bengala seria deixar claro para todos que é um
deficiente visual e que tem direitos que devem ser respeitados.
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De acordo com Cavalcante (1995), as pessoas com quem convive, e isso
vai incluir os sujeitos do cotidiano como passageiros de um ônibus, terão um alto
grau de expectativa com relação às suas capacidades e habilidades por não
compreenderem sua dinâmica visual. Isto pode ocorrer justamente por seu globo
ocular não evidenciar uma doença e sua aparência física não identificá-lo como
deficiente. Esta expectativa não será correspondida e S2 descreve um sentimento
de inadequação que desencadeia angústia. Por várias vezes, em seu relato, S2
profere a expressão “é complicado”, o que pode representar uma demanda
psicológica. Uma busca por um caminho que o liberte desta angústia.
No entanto, a convivência com deficientes com um comprometimento
maior o faz sentir-se melhor. Entende que outros alcançam limitações em grau mais
elevado e, neste momento, se classifica como um herói.
Da mesma forma, Cavalcante (1995) aponta para a família como um dos
aspectos mais importantes no desenvolvimento global do “baixa visão”. S2 faz
referência à sua família como fator diferencial e motivacional em sua recuperação.
Refere a esposa como única amiga e faz um contraponto com a dependência
química. Enfatiza que tem o apoio da esposa e dos filhos para enfrentar as barreiras
que a deficiência impõe, mas que não teria o suporte deles, caso fizesse uso de
álcool.
Refere um sentimento de proteção ao definir a união da esposa e filhos e
verbaliza com orgulho a qualidade que o filho lhe impôs: a de ser um herói.
S2 apresenta uma vida social pobre e culpa a abstinência do álcool como
fator diferencial. Por outro lado, ao analisar os processos inconscientes de relação
interpessoal, conforme Amiralian (1997), ficam evidentes as circunstâncias
permeadas por relações invasivas. Em seu relato, S2 expõe que, nas reuniões
familiares, seus parentes procuram impor os padrões das pessoas sem deficiência,
simplesmente por não reconhecerem a baixa visual. A possível conseqüência,
segundo Amiralian (1997), seria o desenvolvimento de um falso self. Entretanto, a
posição de S2 foi caminhar em direção ao esclarecimento e definição da
enfermidade que o acometeu. Diante da incompreensão dos familiares, sua reação
natural foi evitar as reuniões de família.
Com relação ao trabalho, refere que se aposentou por invalidez e que os
meses em que não tinha ocupação foram bastante difíceis. Relatou que o fato de
sentir-se útil faz a diferença em sua auto-estima. Segundo Novaes (1975), o

61

ajustamento profissional satisfatório do sujeito com deficiência adquirida é uma das
provas da eficácia do próprio processo de recuperação. Considera fatores como
atitude de resistência, aceitação pela comunidade, aptidões do sujeito e exemplifica
como a importância que teria a perda de um dedo da mão esquerda para um
violinista e para um porteiro. No caso de S2, a aposentadoria por invalidez poderia
se configurar em um motivo para inércia. Contudo, busca em sua nova ocupação um
impulso para o alcance do equilíbrio, da elevação da auto-estima e do auto-conceito.
Busca a confirmação do pseudônimo dado pelo seu filho: herói.
Este posicionamento reforça a definição dos objetivos da reabilitação para
Novaes (1975). Refere que um dos principais objetivos é restaurar, no indivíduo, a
posição de elemento ativo e útil à sociedade, restabelecendo sentimentos de
autoconfiança e independência perdidos. Além disso, procura obter uma otimização
no ajustamento nos diversos setores das atividades que exerce.
S2 narra algumas situações em que se sentiu angustiado quando
executava sua função na associação a qual trabalha atualmente. Percebe que, em
todo momento, é confrontado com ocorrências que o incomodam, porém não se
abstém da responsabilidade a que lhe é conferida.
Para Carvalho et all (1994), é importante que o indivíduo encontre o
equilíbrio através da aceitação e evidencia a importância da família neste processo.
Neste ínterim, S2 planeja para si a manutenção do estudo e do trabalho
como forma de crescimento, pois, segundo ele, além disso, o deficiente precisa se
sentir útil.

4.4 SUJEITO 3

Nesta sessão, serão apresentados o sujeito 3, o relato da sua entrevista e
a análise e a interpretação.
S3 tem 35 anos. É casado, vive com a esposa e um filho, freqüenta a
Igreja Batista. Sua baixa visual teve início há três anos por glaucoma. Faz supletivo
e trabalha como voluntário na ACIC. Está “encostado pelo INSS”.
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4.4.1 Relato da entrevista do sujeito S3
Este relato foi elaborado a partir da transcrição da entrevista do sujeito 3
(APÊNDICE D).
Ao começar a entrevista, o entrevistado 3 não foi favorável a que fosse
usado um gravador na conversa. Somente após ser esclarecido novamente o
objetivo deste procedimento e ser reforçada a questão do anonimato é que foi
possível registrar o encontro desta forma.
S3 é casado com uma integrante da associação, também com baixa
visão, há pouco mais de um ano. Tem um filho com ela. Freqüenta o supletivo.
Trocou de religião até conhecer a igreja batista, tem glaucoma e começou a perder a
visão há três anos.
Refere que sofria uma certa discriminação por parte de seu grupo familiar,
não pelo fato de ter se tornado deficiente, mas por ser considerado ”louco”(sic).
“No começo, foi difícil por causa da família. O louco da família ficou
deficiente e isso me deixou triste”(sic).
Afirma também que observa uma discriminação entre os cegos e os
“baixa visão” dentro da associação que freqüenta. Refere que não discrimina e
respeita as pessoas com diferentes graus de acuidade visual.
Além da esposa, vive com o filho. Segundo ele, divide as mesmas
dificuldades que ela e eles se incentivam mutuamente na realização das tarefas e na
promoção de iniciativa.
Segundo S3, espera encontrar algo que promova o sustento familiar.
Reclama de poucas oportunidades e despreparo dos empregadores em receber o
deficiente visual.
“Minha expectativa é achar um trabalho bom, que eu possa trabalhar todo
dia, porque eu não posso ficar parado, né? Se eu ficar parado em casa, aí eu me
acabo”(...) “Mas no meu caso eu não tenho medo de alguém me chamar pra
trabalhar. Eu tenho toda confiança. Eu tenho certeza que eu vou voltar a
trabalhar”(...)“Deixei meu curriculum em uma empresa há 4, 5 meses e não me
chamaram” (...)”Os empresários querem contratar um deficiente, mas não estão
preparados pra receber um deficiente” (...) “Se eu tiver um trabalho que me de um
lucro bom eu abro mão do benefício.”
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Refere que está jovem e que precisa se capacitar para competir no
mercado de trabalho. Afirma, também, que está disposto a trocar os benefícios que a
lei destina para o deficiente, como aposentadoria por invalidez ou auxílio
desemprego, por um emprego que lhe de uma renda maior.
Entende que, para chegar a este ponto, será preciso estudar e refere um
descontentamento para com as instituições de ensino que, segundo ele, não são tão
eficazes

nos

métodos

como

ampliação

de

material

e

auxílios diversos,

principalmente para o indivíduo com visão subnormal.
“Esse lado do estudo, pra mim é complicado” (...) “Eu perdi um ano que
não consegui fazer prova porque não tinha voluntário pra ler pra mim. Tinha
voluntário uma vez e ficava o texto pela metade” (...) “Ampliam que nem cabe em
uma sacola. Na verdade a letra fica pequena. Melhora um pouco, mas tem vários
tipos. Eu não uso recurso óptico porque no ano passado, quando eu fui na
Fundação foi pedido e até hoje não veio.”
Enfatiza que começou a estudar e que deu mais valor para o estudo
assim que perdeu a visão e que seu objetivo primeiro é o término do segundo grau.
Relata que a vida social é muito importante para seu bem-estar e, como
voluntário, encontrou uma ocupação compatível com seu anseio na associação que
freqüenta. Relata não haver diferença entre sua dinâmica social antes e depois da
perda, mantendo contato com diversos grupos em diversos ambientes.
Com relação ao modo como lida com a perda da visão, define como ter
promovido uma mudança importante em sua vida. Refere que foi uma mudança para
melhor.
“Pra mim a deficiência não é deficiência, é a solução. Não encaro como
uma doença. Minha vida mudou pra melhor. Eu vejo os problemas da vida da gente
mais diferente! Antes eu era de um jeito e hoje sou de outro. Depois do problema de
visão eu comecei a aceitar e entender mais as coisas.” (...)”Tudo recomeça. Antes
você tem uma vida e depois se torna uma vida diferente.”
Refere seu período de adaptação à associação foi de uma semana e que
o processo de baixa visual aconteceu em quatro a cinco meses. É baixa visão há
três anos. Segundo ele, não teve maiores momentos de angústia e se posiciona
como aceitando bem suas limitações.
“No começo foi difícil, depois eu estava consciente do problema e encarei.
Sei que tem coisas que eu não posso fazer.” (...) “Foi pouco tempo que eu fiquei com
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esse preconceito de mim mesmo. Logo eu conheci a ACIC e vim pra cá. Isso foi
rapidinho. Uma semana.”
Tem como projetos de futuro terminar os estudos e conseguir um
emprego que lhe dê condições de ganhar dinheiro suficiente para sustentar a
família, além de ajudar, de alguma forma, as pessoas que têm baixa visão a
minimizar as barreiras institucionais e sociais.
“Eu sinto uma falta de oportunidade para o baixa visão” (...) “ Me sinto
muito discriminado” (...) “A conclusão seria a falta de informação para o baixa visão.
Eu sempre falo e sempre vou defender esse lado aí.”

4.4.2 Pontos relevantes da entrevista do sujeito S3

Somente após maiores esclarecimentos com relação ao objetivo do
gravador e ao anonimato, além do reforço da importância deste procedimento, S3
permitiu que fosse usado um gravador.
Relata que sofreu discriminação da parte de sua família, que o caracteriza
como “louco” (sic). Segundo S3, vive com seu filho e com a esposa que também é
baixa visão. Refere que ambos dividem as mesmas dificuldades e que auxiliam um
ao outro para execução das atividades.
Refere que a perda visual foi gradual e que o processo durou entre quatro
e cinco meses. Ficou com um sentimento de angústia durante uma semana e que foi
encaminhado à associação em seguida, minimizando o sentimento de perda. S3
afirma que aceita bem suas limitações.
S3 refere que tem a expectativa de encontrar um trabalho que promova o
sustento familiar. Relata que aguarda resultado de entrevista realizada há cerca de 5
meses e que está disposto a abdicar dos benefícios a que tem direito por um salário
melhor. Afirma que é jovem e que tem capacidade de trabalhar mediante uma
oportunidade.
Identifica discriminação entre as pessoas com diferentes graus de
acuidade visual, dentro da associação e tem respeito por todos.
Relata que não dava tanta importância para o estudo antes da baixa
visual e que observa uma grande dificuldade em avançar neste aspecto pelos
entraves que encontra com os recursos pedagógicos adaptados. Tem a intenção de
concluir o segundo grau para ser mais competitivo no mercado de trabalho.
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S3 esclarece que sua vida social sempre foi muito intensa, importante e
que manteve este pensamento após a perda visual. Segundo ele, a associação para
deficientes colabora na manutenção deste hábito.
Relata que seus projetos de futuro envolvem a conclusão dos estudos e a
busca por um emprego que lhe proporcione qualidade de vida para si, sua esposa e
filho.

4.4.3 Análise e interpretação dos dados

Nascido em 1972, casado há pouco mais de um ano com uma pessoa
com baixa visão e pai de um filho, se tornou deficiente há cerca de três anos.
Refere que teve alguma dificuldade com sua família quando voltou a
residir com eles, antes de se casar. No entanto, induz a entender que não haveria
ligação entre sua deficiência e os conflitos nesta relação. Reforça esta tese quando
refere que “o louco da família ficou deficiente” (sic).
Possivelmente, os conflitos tenham contribuído também para que S3
buscasse autonomia. Conforme relata, sua adaptação à associação foi de uma
semana.
“No começo,

foi difícil por causa da família. O louco da família ficou

deficiente e isso me deixou triste. Foi pouco tempo que eu fiquei com esse
preconceito de mim mesmo. Logo eu conheci a ACIC

e vim pra cá. Isso foi

rapidinho. Uma semana.”
S3 não faz referência a outro integrante de sua família com deficiência, o
que o caracteriza como “diferente”, somando à outra diferença - a de “louco da
família”. Afirma que estes dois estigmas o afligiam quando diz: “e isso me deixou
triste.” Diz ainda que chegou a ter “preconceito de si mesmo”. O fato de estar na
associação para deficientes visuais elimina o estigma de ser diferente pela
deficiência; afinal, os alunos são deficientes como ele. O fato de ser classificado
apenas entre os familiares como “louco da família” elimina outro estigma que o
incomoda. Possivelmente, a ausência destes motes desencadeadores de angústia
funcionaram como catalizadores no processo de adaptação ao meio.
Conforme relata, sua vida social não sofreu alterações drásticas após a
baixa visual, apesar de não se reportar ao período de um ano em que viveu com a
família. Refere apenas que com o encaminhamento para a ACIC, após avaliação na
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FCEE (Fundação Catarinense de Educação Especial), promoveu sua mudança em
uma semana, e “isso foi rapidinho” (sic).
Segundo Vash (1988), a capacidade de retomar uma dinâmica anterior é
um grande facilitador no processo de reabilitação. Encaixa-se muito bem, neste
contexto, o exemplo da secretária que retornou ao trabalho após perder as duas
pernas em contraponto com o violinista que perdeu o dedo mindinho e ficou
incapacitado como concertista.
Em conformidade com Vash (1988), S3 evidencia, em seu relato, que a
possibilidade de retomar a dinâmica anterior é um motivador na sua reabilitação.
Participar como integrante ativo da associação para deficientes visuais
ofereceu-lhe não apenas a oportunidade de retomar sua dinâmica social, mas a de
estar entre iguais e de não ser discriminado. “Conquistei a confiança da diretoria e
eu me sinto bem livre aqui dentro pra expor minhas idéias”.
Afirma que existem diferenças entre os cegos e os “baixa visão” na
associação. Porém refere que não discrimina nenhum grupo, e enfatiza que procura
ter boa relação com todos quando afirma: “Eu aqui gosto de todo mundo.”
Sua auto-estima ainda é reforçada nas situações em que está nas ruas e
desempenha bem tarefas ditas difíceis para um deficiente visual. “Tem pessoas na
rua que me olham na rua e vêem que eu corro, jogo golbol e sou quase cego. Tudo
vem da força de vontade.” E, quando não é percebido com as características com as
quais se define, busca mostrá-las: “Eu falo alto no ônibus pras pessoas que estão lá
no fundo verem a força de vontade a dedicação que tem um deficiente.” Sendo
assim, descreve a associação com uma função extra: a de atribuir-lhe qualidades
que a família não identifica.
Carvalho et all (1994) afirmam que a família seria o componente que se
deve levar mais em consideração quando o enfoque é reabilitação do deficiente.
Referem que situações de atividades da vida diária, atividades recreativas, de leitura
e escrita são férteis para exercer uma influência de afetividade e estímulo.
Neste caso, pode-se entender que a rejeição da família funcionou como
propulsor para que S3 fosse em direção a autonomia. Pode ter influenciado antes da
baixa visual, quando foi morar em São Paulo, e deve ter influenciado após a baixa
visual, quando foi para a associação. O fato de promover sua mudança e adaptação
em uma semana, um tempo relativamente curto (ele próprio afirma isso), reforça
esta tese.
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Carvalho et all (1994) fazem referência ao acolhimento, ao carinho, ao
suporte e a aceitação e foi justamente a falta destes componentes na constelação
familiar que motivou S3 a buscar autonomia. Por outro lado, seu comportamento
invasivo, falando alto no ônibus para as pessoas entenderem “a dedicação que tem”
e para mostrar que ao seu lado, “todos estão felizes” pode indicar que, mesmo indo
em direção ao crescimento pessoal, profissional, social e outros, apresenta uma
demanda inconsciente que pode desestabilizar seu amadurecimento concreto.
A associação para deficientes visuais elimina também outro fator
evidenciado na pesquisa de Belfort et al (2000). Estes autores observaram que o
grupo de estudo referiu sentimentos de inferioridade e rejeição em relação ao meio
de convivência, além de ansiedade, imaturidade afetiva e alteração da imagem
corporal. Estar entre iguais minimiza alguns destes sentimentos, como quando S3
afirma que “sempre vai defender esse lado aí.” (...) “ tudo o que eu faço é porque eu
gosto de estar junto do deficiente.”
S3 diz que existem diferenças entre as pessoas da associação, mas,
quando foi perguntado se gostaria de deixar alguma declaração ao fim da entrevista,
ressaltou que se sente discriminado pela sociedade e que gostaria de ser
“convidado pra mais coisas”.
Evidencia um outro fator de máxima importância: a condição marginal a
que o “baixa visão” se encontra. Não é cego, nem vidente. Por estar em uma
condição intermediária, enfrenta a possibilidade de um desajustamento maior,
segundo Cavalcante (1995)). S3 traz fatos concretos quando enfatiza que é
chamado de coitadinho por estar enxergando pouco, quando as instituições de
ensino não o auxiliam a ler uma prova ou mesmo quando não dão voz ao deficiente
por falta de informação.
Neste caso, identifica-se um processo inconsciente do qual S3 é vítima:
introjeção extrativa. Amiralian (1997) trabalha com este conceito da psicanálise,
onde a fala de pessoas com deficiência não é levada em consideração
simplesmente por se acreditar que não terá condições de se expressar com clareza.
No entanto, relacionar o conceito de introjeção extrativa com a idéia de S3
sobre trabalho pode colocá-lo em uma posição de vítima. Segundo ele, a sociedade
não dá “chance pro baixa visão” e os empresários não oferecem condições
adequadas para que o deficiente possa trabalhar.
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Quando perguntado a respeito deste tema, esclarece que deixou seu
curriculum em uma empresa há quatro ou cinco meses e aguarda resposta.
Recrimina os deficientes que “não têm coragem de sair de casa porque vivem com o
pai e a mãe”. Recrimina ainda “outros mesmo que não têm a capacidade de ir pro
campo de trabalho”(sic). E completa afirmando que tem certeza que vai voltar a
trabalhar. Em outro momento da entrevista, refere que é capaz de abrir mão do
benefício a que tem direito por um salário melhor. No entanto, sua posição de
aguardar um retorno por tanto tempo, sem ir em busca de outras possibilidades,
deixam dúvidas a respeito de sair deste ambiente de proteção, que é a associação,
e se expor a uma sociedade que ele classifica como discriminadora e seletiva.
Levando em consideração seu histórico familiar, esse movimento parece
perfeitamente natural.

4.5 SUJEITO 4

Nesta sessão, serão apresentados o sujeito 4, o relato da sua entrevista e
a análise e a interpretação.
S4 é do sexo feminino e tem 50 anos de idade. É divorciada e vive
atualmente com um companheiro. É mãe de duas filhas. É católica e seu nível de
instrução é de ensino fundamental completo. Aposentada, trabalha no comércio
informal de roupas e é presidente de associação para deficientes visuais na região
onde vive, no Rio Grande do Sul. Seu diagnóstico oftalmológico é glaucoma e, no
momento da pesquisa estava freqüentando um curso na ACIC sobre como
administrar uma associação para deficientes visuais.

4.5.1 Relato da entrevista do sujeito S4

Este relato foi elaborado a partir da transcrição da entrevista do sujeito 4
(Apêndice E).
S4 relata que a baixa visual teve início com anos e foi piorando até os 30
anos, quando começou a “enxergar bem pouco”. Realizou cirurgia somente após a
gestação e teve outra piora.
Refere que não percebia diferença na acuidade visual entre as pessoas, e
“pensava que todos eram iguais”.
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Com 12 anos, foi encaminhada para cirurgia e se negou a fazer.
“Eu fiquei 1 mês e meio na Santa Casa. No dia que o médico foi fazer a
cirurgia, eu perguntei se ele garantia. Ele disse que não e eu não quis. Eu tinha a
visão boa. Não era ótima, mas eu me defendia super bem. Fiz a cirurgia depois que
tive filho”
Afirma que teve boa adaptação à sua condição e não refere mudanças na
dinâmica do lar. Segundo S4, seu maior comprometimento é com locomoção que
não teve a oportunidade de aprender.
Refere que “No começo” (...) tinha (...) “tinha vontade só de morrer”, mas
que a filha foi uma motivação para retomar sua dinâmica de vida. Refere que
atualmente é feliz e tem a impressão de que se abriram mais portas para ela.
Diz que é bem aceita em sua comunidade e que a vida social é intensa.
Segundo S4, antes da baixa visual se divertia bastante com amigos, mas que hoje
não concorda com o modo de se divertir da juventude. Esclarece que ficou revoltada
por poucos meses e, depois, voltou “a fazer as mesmas atividades, com mais sabor
ainda”.
Conforme seu relato, S4 é aposentada por invalidez e trabalha como
revendedora Avon, vendedora de roupas para uma fábrica e voluntária na
associação para deficientes visuais em sua cidade. Fica durante maior parte do dia
na rua, realizando estas atividades e a outra parte em seus afazeres domésticos.
Refere que, com o início do processo de baixa visual, teve maior
dificuldade na escola, pois tinha vergonha de perguntar algo a professora e
inventava desculpas para evadir da escola. Segundo ela, ao adaptar-se à sua
condição, deixou de ter estas dificuldades e estudou até a 8 série. Não pensa em
retornar.
“Não penso em voltar, ficar queimando meus neurônios! Aí vai ser só no
chute mesmo!”
Relata que seus conflitos com a família e com o companheiro não estão
relacionados com a deficiência visual.
“A família não teve muita reação. Eu me sinto um pouco rejeitada por
eles. Eles nunca me deram muita atenção”.
Segundo ela, saiu da escola e ficou cuidando dos sobrinhos, até que
resolveu retomar os estudos para interromper definitivamente para dar conta do
matrimônio.
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“Eu saí. E fiquei servindo de babá pra sobrinho pra eles trabalharem. Mas
eu me perguntei o que ia ficar fazendo em casa e voltei no colégio e consegui vaga
de novo”
S4 afirma que seus projetos de futuro envolvem fazer alguma atividade
fora de casa e ter algum envolvimento com a associação para deficientes visuais.
Afirma ainda que seu maior projeto é ser avó.

4.5.2 Pontos relevantes da entrevista do sujeito S4
Em relação à forma como reagiu à perda visual, S4 afirma que seu
entendimento era de que não havia diferença entre a acuidade visual das pessoas.
Ficou por 30 anos em um processo de baixa visual até estacionar.
Segundo ela, ficou alguns meses em processo de aceitação da perda
para, em seguida, recuperar-se e retomar as atividades habituais.
Refere que sua vida social sempre foi intensa e que permanece neste
modelo. Esclarece que tem facilidade para fazer amizades. É reconhecida e
respeitada em sua comunidade.
Refere que trabalha como revendedora Avon, vende roupas para uma
fábrica próxima à sua residência, trabalha como voluntária na associação para cegos
e executa as atividades do lar. É aposentada por invalidez e tem o hábito de passar
todo o dia na rua com seus afazeres, dando preferência para as responsabilidades
de casa na parte da noite.
S4 refere que se sente rejeitada pela família e que tem conflitos com o
companheiro a ponto de se questionar a respeito da continuidade da relação. Reside
apenas com o companheiro, que é uma pessoa com muito mais idade. Segundo ela,
“ele é uma pessoa bem mais velha e perdeu muita coisa pra ficar” com S4.
Com relação à aprendizagem, S4 relata que teve problemas com o início
da baixa visual, quando acreditava que todas as pessoas enxergavam igual e ficava
envergonhada de tirar suas dúvidas com as professoras. Refere que inventava
desculpas para ir para casa, evitando assim o constrangimento da dúvida. Saiu,
então, da escola e ficou um período cuidando dos sobrinhos em casa. Em seguida,
retomou os estudos e não relata mais dificuldades em seu aprendizado,
esclarecendo, também, que sempre foi bem quista por todos da escola. Encerrou
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seus estudos na 8ª série por causa do matrimônio e não tem a intenção de retomálo.
Tem como objetivos de futuro manter as atividades fora de casa e ser
avó.

4.5.3 Análise e interpretação dos dados

S4 traz um conteúdo bastante significativo com relação à sua perda
visual. Segundo ela, com nove anos de idade, sua compreensão era a de que todas
as pessoas tinham o mesmo grau de acuidade visual. Refere que seus pais “não
falavam nada”, dando a entender falta de diálogo ou pouco conhecimento da parte
deles em relação à deficiência visual. No entanto, com doze anos, três anos depois,
é levada pela mãe ao oftalmologista que a encaminha a cirurgia. Ficou internada por
45 dias e o médico não estava seguro do sucesso da operação. Negou-se ao
tratamento mediante esta afirmativa.
Carvalho et al (1994) entendem que a família é o componente mais
relevante no caso de um indivíduo com baixa visão. A real compreensão referente às
potencialidades e limitações é fundamental para que o deficiente possa
desempenhar bem as tarefas do dia-a-dia. No caso do glaucoma, um espaço de três
anos é bastante tempo sem cuidados médicos. A pressão intraocular pode agredir o
funcionamento visual de modo irreversível. No entanto, a genitora demonstra,
preocupação e cuidado quando S4 afirma que “a mãe não perdeu a esperança e” a
“levou” ao médico. Ficou “1 mês e meio na Santa Casa” internada para, em seguida,
S4 rejeitar a cirurgia.
Quando S4 refere que “tinha vergonha de perguntar o que estava escrito
e eu inventava que estava com dor de cabeça e ela me mandava embora e eu ia
tropeçando mesmo sozinha, porque era longe” , deixa implícito que, por um motivo
ou por outro, era permitido a S4 experienciar e ter vivências com relação à noção de
espaço, o que enriqueceu a noção espacial que tem hoje.
Cavalcante (1995) deixa claro que o desempenho de crianças com baixa
visão pode ser muito diferente entre elas, mesmo que elas tenham a mesma
acuidade visual. A oportunidade de vivenciar e experienciar fará com que ela tenha
real noção de suas potencialidades e limitações. Afirma, ainda, que crianças com
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deficiência visual costumam ter dificuldade para localização espacial, dificuldade
para conhecimento das qualidades espaciais dos objetos, perda na justeza dos
passos, entre outras.
Ao permitir que S4 caminhe sozinha da escola para casa, ainda que
“tropeçando mesmo sozinha, porque era longe”, ela tem a chance de trabalhar sua
noção espacial, entre outros fatores. Mais adiante, na entrevista, S4 refere que ficou
“servindo de babá pra sobrinho pra eles trabalharem”, ao evadir da escola. Esta
prática, com certeza, contribuiu para que, atualmente, tenha condições de efetuar,
com destreza, os afazeres domésticos.
“Eu acordo e já vou direto colocar as roupas de molho pra lavar, me lavo e
tomo chimarrão. Aí eu lavo toda a roupa e coloco na centrífuga, estendo a roupa e
depois vou tomar café. Mas as vezes 9 horas eu estou com tudo pronto. Depois de
tudo limpo, 10:45h, eu começo a fazer almoço.”
Lavar as roupas, tomar banho, chimarrão, café, almoço, entre outros, sem
o auxílio de ninguém, certamente é resultado da prática. Segundo Frostig (1980),
percepção visual é a faculdade de reconhecer, discriminar e interpretar estímulos
visuais, associando-os as experiências anteriores. O fato de ter tido a oportunidade
de experienciar promovendo um estímulo visual, enriqueceu a memória visual e
melhorou seu desempenho, diferenciando-a de outros indivíduos com a mesma
acuidade, mas que não tiveram a oportunidade de ter essas experiências. Este é o
ponto central da estimulação essencial realizada em bebês e crianças.
Com relação a trabalho, denota disposição e entusiasmo em seu
cotidiano. Segundo S4, sua prática diária não é diferente dos videntes. Em muitos
casos, mais atarefada que as pessoas da mesma idade e aposentadas. Refere que
a deficiência visual não oferece empecilhos em seu cotidiano, exceto pela
locomoção, pois não teve a oportunidade de ter aulas de orientação e mobilidade.
Vash (1988) traz o exemplo de um escritor, tetraplégico de póspoliomielite com uma paresia respiratória grave, confinado a uma cadeira de rodas.
Está sempre envolvido em tarefas imediatas e, eventualmente, é questionado a
respeito de sua tolerância em estar em uma cadeira de rodas. Neste momento, sua
atenção é redirigida de uma tarefa positiva que está executando (a da prática de
escrever) para outra que é incapaz de fazer, caminhar.
A limitação visual de S4 é evidenciada na maioria de suas tarefas; no
entanto, diz assumir responsabilidades e executa-as com destreza, fazendo um
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contra ponto entre as limitações e potencialidades. Segundo S4, seu maior problema
é a locomoção, mas esclarece que costuma sair com um vidente como guia.
S4 não relata ter tido dificuldades maiores pela baixa visão na fase em
que estava na escola. Porém, segundo Amiralian (1997), atitudes invasivas nas
diferentes interações pessoais cotidianas podem trazer conseqüências prejudiciais
aos indivíduos.
“Fiz até a 5ª série, mas por motivo pessoal eu saí. E fiquei servindo de
babá pra sobrinho pra eles trabalharem”
Esta sua afirmação pode ser interpretada como uma desvalorização de
S4, por ter uma deficiência. Deixa claro que não evadiu da escola pela baixa visão e
que não era considerada, pela família, capaz de trabalhar ou estudar. Por conta
própria, abandonou esse estigma e retomou os estudos. Conforme Amiralian (1997),
este quadro se encaixaria em um processo inconsciente, invasivo, chamado de
introjeção extrativa por roubo do conteúdo metal, ao desconsiderar a capacidade de
S4,

promovendo

os

outros

integrantes

do

complexo

familiar

a

serem

responsabilizados pelo estudo e pelo trabalho.
Com relação à aprendizagem, S4 refere que era difícil ler o que a
professora escrevia no quadro e que evitava perguntar. Tinha a idéia equivocada de
que todos enxergavam a mesma coisa. Interrompeu os estudos para depois retornar.
Não relata problemas de aprendizagem ou na escola após sua adaptação à baixa
visual e esclarece que interrompeu seus estudos definitivamente apenas por causa
do matrimônio. Apesar de não ter interesse em voltar à sala de aula e completar o
segundo grau, enfatizando que “Não” pensa “em voltar, ficar queimando” (...)
“neurônios”, no momento das entrevistas para a presente pesquisa, estava alojada
na ACIC em um curso com a duração de 30 dias.
Este curso tem relação com seus projetos de futuro. Refere que sua idéia
central é ser avó e trabalha na associação que está criando com um grupo de
pessoas em sua cidade. Em um primeiro momento, se qualifica como não
competente o suficiente para dar continuidade a esse processo de construção da
associação. Em seguida, faz a reflexão de que a capacitação que está recebendo
vai ser importante neste processo e refaz a auto-imagem, desta mais positiva.
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4.6 RESULTADOS GERAIS: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO

Nesta parte, serão apresentados os resultados gerais encontrados na
presente pesquisa. Serão analisadas as diferentes respostas dos sujeitos frente a
questões da entrevista referentes aos seguintes tópicos: percepção do sujeito
referente à perda de visão, os sentimentos, identidade, a questão social, a
superação,

a

família,

autonomia,

trabalho,

autoconceito,

auto-estima

e

aprendizagem. Esse conteúdo foi categorizado em cinco grandes categorias: perda
de visão, a família e a autonomia, trabalho, autoconceito e auto-estima,
aprendizagem. No entanto, existem interseções entre elas, decorrentes de uma
informação afetar mais de um campo.

4.6.1 Perda de visão

Nesta categoria, serão analisadas e interpretadas as informações
relativas à percepção do sujeito, aos seus sentimentos, à sua identidade social e à
superação de suas limitações.
Conforme
apresentaram,

em

constatado
algum

na

momento,

análise

individual,

sentimentos

de

todos

os

inadequação

sujeitos
ou

de

adaptabilidade referente a sua perda.
S2 refere que nas vezes em que vai a uma lotérica, sempre coloca o
envelope pelo vão de 1cm no vidro e pega o dinheiro por baixo do vidro. Segundo
ele, aconteceu, certa vez, de estar com uma bengala, as pessoas darem espaço
para que passasse à frente e ele ser visto colocando o envelope pelo vão de 1 cm.
Essa situação ilustra a condição de embaraço presente constantemente na situação
de baixa visão. Contempla também o item dos objetivos específicos onde o sujeito
identifica a interferência da perda de visão em seu cotidiano.
Segundo Castro (1994), na retinocoroidite por toxoplasmose, o indivíduo
tem cicatrizes (escotomas) na retina que fazem com que ele tenha limitações de
campo visual. A aparência externa do globo ocular não indica uma patologia visual e
o sujeito fica oscilando entre enxergar melhor em alguns momentos e outros não,
dependendo da luminosidade e o contraste do objeto. Principalmente a visão central
fica comprometida.
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Castro (1994, p. 115) ainda afirma que “[...] a infestação pelo Toxoplasma
gondii é comumente encontrada em grandes segmentos da população mundial,
correspondendo atualmente a mais de 1 bilhão de indivíduos infectados”. O autor
completa enfatizando que “[...] a parcela da população brasileira infectada pela
toxoplasmose é alta, cerca de 60 a 90%, variando nas diferentes regiões. É mais
freqüente no sul do país, com quase 100%”.
S2 explica que as pessoas não entendem como ele pode ter deficiência
visual e o olho ser normal por fora, não ter nenhum indicativo. Se diz discriminado
quando tem alguma atitude própria de deficiente e as pessoas não o reconhecerem
como tal. Exemplifica com o relato de que, algumas vezes, idosos crêem que ele
deve ceder espaço a eles no ônibus. Refere que a prótese (bengala) é importante à
medida que será percebido como deficiente visual, mas que sua utilidade não será
maior que esta, já que não tem grandes problemas em orientação e mobilidade.
Essa situação faz referência aos itens do objetivo específico onde são questionados
os sentimentos e a perda de visão a partir da percepção do sujeito. S1 e S4 não
fazem referência a essa angústia. Ambos têm maior limitação visual, porém S4 não
faz uso do recurso da bengala por não ter tido oportunidade de aprender a usá-la.
Hill (1989, p. 2) refere que a bengala remete à orientação e mobilidade.
Segundo ele, “[...] o principal objetivo de orientação e mobilidade é permitir as
pessoas deficientes visuais viajarem tanto quanto possível em qualquer ambiente,
familiar ou desconhecido”.
As diferentes patologias trazem diferentes comprometimentos de ordem
física na estrutura ocular. Dessa forma, a dinâmica do indivíduo tende a ser
específica de acordo com as peculiaridades da doença ocular. O glaucomatoso,
diferentemente da catarata, tende a ter uma redução de campo visual e a bengala
apoiará neste aspecto. A catarata também pede prótese, mas pela visão embaçada
e não pelo campo visual. Até mesmo os recursos ópticos especiais e os recursos
não ópticos serão específicos. Por conseguinte, a compreensão dessa dinâmica
pelo psicopedagogo fortalecerá o processo de vínculo e auxiliará nas inseguranças e
dúvidas que o educando tenha ou possa vir a ter.
S1 classificou esse momento de dúvidas como “perda da identidade”.
Relata que deixou de ser convidado pelos amigos para participar de churrascos e
confraternizações. Conta que ficou se perguntando se cegos não bebem cerveja ou
comem churrasquinhos. Durante anos, esteve em casa sem saber o que fazer da
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sua vida até que um vendedor bateu à sua porta e convidou-o para trabalhar em
uma rádio comunitária. Segundo ele, pouco tempo antes, havia confrontado toda
uma equipe pedagógica para estudar em uma classe com alunos de três vezes
menos a sua idade, acreditando que esse era seu melhor caminho.
S2, antes de trabalhar na associação para cegos, passou a alimentar
seus cães várias vezes ao dia para que eles defecassem no terreno de sua
residência e assim ele teria o que fazer. S3 classifica esse comportamento como a
necessidade que o deficiente visual tem de se sentir útil. Nesta situação, S1, S2 e S3
referem um grande sentimento de angústia na fase em que ainda não haviam
reformulado seu cotidiano.
Essas situações respondem, também, aos postulados do objetivo
específico onde são questionados os sentimentos, a percepção do sujeito com
relação à baixa visual e à vida social.
Com relação a esse movimento, Salomão (2000) esclarece que a primeira
das quatro fases entre a implantação da deficiência e um modo construtivo de viver
é a fase do choque. Nesta, fica evidenciada uma paralisia de ação, confusão
psíquica e sentimentos fortes e opostos.
Após um primeiro momento, S2 refere que se tornou uma pessoa mais
calma e complacente; que aceitou as situações que não pode mudar e que entende
melhor as atitudes das pessoas.
Com relação a esse tópico, S3 não expressa angústia significativa.
Segundo S3, apesar de ter perdido a visão de maneira relativamente rápida,
manteve a mesma dinâmica de quando era vidente. De acordo com Castro (1994), o
glaucoma representa um aumento anormal da pressão intraocular e o prognóstico é
do comprometimento da acuidade visual aumentar. Segundo o autor, o aumento da
pressão do olho pode desencadear descolamento de retina e uma pancada na
cabeça pode ser o início desse processo. S3 tem a possibilidade de se tornar cego e
confessa que corre esse risco, por opção, no esporte que pratica - golbol. Conta que
levou uma bolada no rosto, certa vez, mas que toma os cuidados necessários para
que isso não aconteça de novo.
“...eu defendo na frente. Todos somos goleiros. Uma vez só eu levei uma
bolada de um cara. Foi muito forte. Entrei com a guarda aberta e a bola entrou pelo
meio. Mas eu não tenho medo. Acidente acontece em qualquer lugar. Eu posso sair,
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caminhar e bater com a cabeça ali. Mas eu não tenho medo. Entreguei nas mãos de
Deus. Se é preu ficar cego eu vou ficar...” (S3)
Três dos sujeitos (S1, S2, S3) tiveram uma perda visual relativamente
brusca e já com mais idade. S1 e S2 estavam casados e com filhos. S3 tinha
autonomia e morava longe da família. Conforme relataram, esses fatores fizeram
diferença no modo como lidaram com a perda. Diferentemente, S4 teve uma perda
visual com menos idade e mais gradual. Comparativamente, S4 é o sujeito que
aparenta menos desgaste psíquico pela perda e menos dificuldade para executar
tarefas diversas. S4 é o sujeito que convive mais naturalmente, conforme suas
próprias palavras, com a perda visual. Rejeitou o rótulo dado pela família de incapaz
e retomou seus estudos. Esse movimento contempla o tópico dos objetivos
específicos que faz referência à superação das limitações.
“...Eu encontrei dificuldade pra fazer certas coisas, mas eu logo me
adaptei. Eu sempre digo que dentro da minha casa eu enxergo. Na minha vida não
mudou muita coisa. Eu continuei fazendo tudo o que eu fazia. Antes de perder a
visão eu já dava de mamar no escuro, trocava ela no escuro. Parecia que eu já tava
sentindo que eu ia perder mais a visão, então não mudou muito...”(S4)
Porém, o fato de pertencer a uma família numerosa, com recursos
financeiros escassos e com pouco acesso à cultura e informação pode ter
influenciado no valor que deram a S4. Com o início da baixa visual, S4 foi
classificado como incapaz de estudar e trabalhar e ficou encarregado de cuidar dos
sobrinhos. Rejeitou esse estigma e aponta pouca atenção da parte da família. A
auto-estima frágil e o fim do segundo casamento podem ser um reflexo da ação de
baixa valorização desde criança. Segundo S4, “A família não teve muita reação. Eu
me sinto um pouco rejeitada por eles. Eles nunca me deram muita atenção.”
Isto posto, conclui-se que os indivíduos que tiveram o processo de perda
visual iniciado quando adultos passaram por um luto mais intenso e doloroso,
caminhando em direção à adequação, ao fazer uso de mecanismos importantes
para adaptação. Conforme Fedidá (1984), a necessidade emergente que esses
indivíduos têm de se reorganizar afetará todos os aspectos de sua vida. Afetará
também a expectativa que têm com relação aos planos para o futuro. Este foi um
ponto de divergência entre os sujeitos. O grande plano de S4 é ser avó, enquanto
S1 pretende trabalhar como dirigente de uma associação para deficientes e S3 tem
o intento de trabalhar em algo que dê algum conforto a seus entes queridos. Esses

78

projetos reforçam a idéia dos sujeitos de superação de suas limitações, e
questionado nos objetivos específicos.
S2 define da seguinte forma sua expectativa de futuro: “E foi como eu
disse, se fosse pra voltar a viver tudo de novo, deixa eu aqui, porque eu tô bem”.

4.6.2 A família e a autonomia

Com relação à família, todos os sujeitos deixaram claro que os cônjuges e
os filhos foram os entes que deram o suporte mais importante. Este tópico
contempla o objetivo específico que questiona os comportamentos e sentimentos
referidos pelo sujeito relativo à família. Segundo os entrevistados, o fato de não
terem sido tratados como “coitadinhos” foi importante à medida que não se sentiram
vítimas e entenderam que deveriam reformular seus projetos com base em suas
potencialidades e limitações. Mesmo esse entendimento podendo ser inconsciente,
a busca pela qualidade de vida foi um consenso.
“...Mas a minha família me deu todo o suporte, minha esposa e meus
filhos não me trataram como coitadinho. Isso é que foi a parte fundamental de tudo.
As vezes eu pensava assim: eu sou cego, mas toca pra frente...eu só não enxergo.
Com aquela psicologia caseira, eles usaram isso na minha vida e deu certo...”
(sic.S1)
Já S4 afirma que, quando conheceu o atual marido, já estava em
processo de baixa visual e que os conflitos com o cônjuge não têm relação com a
deficiência.
S2 e S3 têm uma aparência normal, isto é, a patologia não afetou a
aparência externa do globo ocular. Eles têm retinocoroidite por toxoplasmose e
glaucoma, respectivamente. Em ambos sujeitos, os familiares não conseguiram
entender como eles enxergavam em certos momentos e em outros não. S1 e S4 têm
um globo ocular buftalmo e fazem uso de óculos escuros, o que se enquadra no
esteriótipo do deficiente visual. S2 faz referência a sua aparência normal como algo
que as pessoas não entendem; pois, segundo ele, todos relacionam deficiência
visual a bengala e olho buftalmo ou esbranquiçado. Como ele não tem essas
características, se sente incompreendido.
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S2 refere menos dificuldade em lidar com a incompreensão da família,
pois é dependente químico e freqüenta o AA há 10 anos, ou seja, enfrenta essa
situação há mais tempo.
“...Minha família me aceita, minha mulher e meus filhos. Quem não me
aceita são os parentes como tio, tia. Ficam chamando de tadinho e ninguém gosta
de ser chamado de tadinho”... “ A família em si eles não aceitam. Eles aceitam se tu
já nasceste assim. Eles aprendem a conviver contigo, mas se tu ficar do dia pra noite
eles não aceitam. A minha família sabe que eu não estou inventando, mas eles não
aceitam...” (S2)
Porém, Vash (1988, p. 70) enfatiza que a família sentirá dor pelo ente
querido que tem uma patologia progressiva e que não pode fazer nada para ajudálo. “[...] A experiência da impotência, quando o controle e o poder são
desesperadamente necessários ou desejados, tem se mostrado um dos estados de
ânimo mais destrutivos conhecidos na humanidade”. A autora ainda completa
afirmando que o ajustamento individual e familiar diante de um quadro progressivo é
potencialmente mais difícil que uma deficiência estabilizadora, ou seja, a condição
de um estado patológico que não tem progressão.
Com relação à autonomia, S1 e S4 contam que executam todas as tarefas
do cotidiano sem maiores problemas, mas têm dificuldades para caminhar e
necessitam de um guia. O fato de eles serem os sujeitos de mais idade dos
entrevistados pode significar que o alcance dos profissionais que lidam com essa
demanda tende a ser mais amplo nos dias atuais em comparação a dez ou vinte
anos atrás. De qualquer forma, S3 refere que tem autonomia para quase tudo, mas
que não consegue estudar. Não teve acesso a recursos ópticos e tem reservas
quanto aos recursos pedagógicos especiais das escolas. Por outro lado, S2 se
compara a outros deficientes da associação para se sentir melhor e entende que
suas limitações são menos amplas. Recebe o suporte da família para as tarefas que
não consegue executar e relata ter “orgulho” (sic) de si por conquistar uma rotina de
obrigações e afazeres.
Todos os sujeitos referem um vácuo de tempo entre o início da baixa
visual e a adaptação a ela. Parkes (1998) chama de fases do processo de luto. Após
essa fase, o sujeito construirá uma nova relação de vínculo com o mundo e
autonomia poderá ser um dos tópicos que o indivíduo poderá vir a buscar.
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Em seu relato, S2 conta um pouco do que sentiu ao se deparar com suas
limitações.
“...Os primeiros 3 meses eu fiquei em depressão profunda. Eu fiquei em
um ponto em que... Quem já nasceu com esse problema ele aprende a sobreviver
com aquilo. Eu estudava, eu trabalhava, me tirou de dentro do meu serviço, de
dentro de uma sala de aula e me botou dentro de uma casa. Dentro de uma prisão
sem muro. Me tirou tudo! Que situação que eu estou! Os primeiros meses foi bem
complicado...” (S2).

4.6.3 Trabalho

Com relação a trabalho, S1, S2 e S3 afirmam que não tiveram mais
condições de dar conta do serviço anterior, pois a acuidade visual passou a ser
incompatível com a necessária. Segundo contam, a visão é importante para os
cargos que exerciam nas empresas, porém estão tendo êxito no que se propõem
atualmente. Todos deixam claro que o trabalho é um item diferencial na auto-estima
de um deficiente visual. Apenas S4 executa uma atividade remunerada. Todos os
demais são voluntários e, apesar disso, têm a mesma empolgação quando
descrevem sua prática. Esta atividade voluntária que S2 e S3 exercem é feita na
associação.
Vash (1988) conta a história da secretária que perdeu as duas pernas e
voltou logo ao trabalho em comparação com o do violinista que perdeu o dedo
mínimo e ficou incapacitado como concertista. Ou seja, o que importa não é apenas
a extensão da limitação, mas também o tipo de trabalho que a pessoa executa. Com
essa história, a autora busca reforçar, ainda, a idéia de que a capacidade do
indivíduo de retomar uma dinâmica anterior pode auxiliar no sentido de mitigar uma
prolongada reação de pesar.
S1 afirma que retomar o trabalho fez com que seus caminhos se abrissem
de novo (sic).
“...E eu participei então de um programa de rádio durante um ano em
Tubarão e depois mais sete anos como comentarista duma rádio comunitária em
Jaguaruna. E ali foi o ápice de tudo, foi a abertura de tudo. Fui convidado pra fazer
várias coisas, começaram a ver capacidade em mim. Eu fui presidente da rádio....”
(S1).
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S1, S3 e S4 têm como um dos projetos de futuro, dirigir, de alguma forma,
uma associação para deficientes visuais. S1 e S4 já têm essa posição e ambicionam
mais capacitação em direção a uma maior competência. S3 tem uma posição de
destaque e se classifica para o grupo como motivador, com iniciativa e carismático,
virtudes que fazem-no ter orgulho de si próprio. No entanto, aguarda contato para
emprego onde não fará uso dessas qualidades.
Para Vash (1988, p. 105), existem muitos mais fatores por detrás de um
trabalho. A autora entende que:
[...] o trabalho é um veículo de aquisição de recompensas externas
socialmente veneradas, tais como dinheiro, prestígio e poder, bem como de
recompensas internas associadas com a auto-estima, pertinência e autorealização. O desemprego gera ausência de poder sócio–político e
econômico, e a ausência de poder é a base do desamparo aprendido, uma
forma de depressão. Pode então desenvolver-se um círculo vicioso no qual
essas conseqüências, por sua vez, levam a redução dos poderes reais da
pessoa de influenciar o curso dos eventos em sua própria vida.

S2 e S3 exercem atividades na Associação como voluntários. Ambos
fazem referência à satisfação que têm em estar trabalhando e sendo úteis para
outras pessoas que têm a mesma deficiência.
“[...] me vi naquela casa trancado sem ter um lugar pra ir e hoje eu tenho
um lugar pra ir, tenho uma coisa pra fazer, sei que tem alguém precisando de mim. E
foi mesmo.” (S2).
Este

tópico

contempla

o

objetivo

específico

que

questiona

os

comportamentos e sentimentos referidos pelo sujeito relativo ao trabalho.

4.6.4 Autoconceito e auto-estima

Com relação a autoconceito, todos os sujeitos entrevistados se autoclassificaram com esse sentimento elevado.
Lembrando de seus sucessos, S2 refere que é qualificado como um herói
por sua família e por si. S1 afirma que, após a perda visual, conseguiu alcançar a
presidência de uma rádio por seu esforço próprio. S3 enfatiza que vai encontrar um
trabalho que lhe dê sustentação e S4 elogia suas filhas, esclarecendo que sente que
acertou na educação delas. No entanto, S4 mantém uma relação com um
companheiro que a agride verbalmente, a todo o momento, e procura afastá-la de
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suas filhas. Esta relação pode ser o reflexo da construção que teve através de sua
formação pela família, de acordo com o que relata a respeito dos conflitos que
sempre teve com seus pais e irmãos.
Mesmo transparecendo uma idéia de autoconceito elevado, S3 deixa
dúvidas quanto a isso quando diz que aguarda a resposta de um emprego há quatro
meses e no qual não fará uso das qualidades que diz ter.
O entrevistador voltou à pergunta sobre o trabalho, por duas vezes, e foi
percebido um desconforto da parte de S3 ao falar desse assunto.
“...Vamos supor, eu vou no computador, mas não tem um programa preu
ler. Então como é que eles querem?....Mas no meu caso eu não tenho medo de
alguém me chamar pra trabalhar. Eu tenho toda confiança. Eu tenho certeza que eu
vou voltar a trabalhar.... Deixei meu curriculum em uma empresa há 4, 5 meses e
não me chamaram [...]Na informática, não consegue passar um livro pra um
disquete, não consegue ler a entrada. Tem sempre que ter alguém do seu lado pra
estar lendo e você digitando. Há problema até mesmo no supletivo. Tu pede pra
ampliar uma apostila e eles ampliam só o tamanho da folha. Ampliam que nem cabe
em uma sacola. Na verdade a letra fica pequena. Melhora um pouco, mas tem vários
tipos. Eu não uso recurso óptico porque no ano passado, quando eu fui na
Fundação foi pedido e até hoje não veio”. (S3)
Com relação a esse comportamento, Castro (1994, p. 3) afirma que
existem dois tipos de deficientes visuais: os que sempre tiveram baixa acuidade
visual e os que vieram a adquiri-la.
[...] Os pacientes do primeiro grupo aceitam mais facilmente sua condição e
ficam satisfeitos a cada pequena melhora obtida. Eles passam por períodos
de crise, mas com o apoio de seus familiares e da equipe multidisciplinar
conseguem superá-los.

Os do segundo grupo tendem inicialmente a não aceitar a sua condição
de portadores de visão subnormal, querem apenas voltar a ter sua visão anterior. E
tendem a rejeitar o auxílio óptico ou o treinamento, pois não lhe trazem a visão
almejada.
A importância de ir a um serviço especializado é um ponto de
convergência entre os sujeitos entrevistados a respeito da restauração da autoestima e autoconceito. Com nove anos de idade, S4 tinha uma dificuldade visual a
ponto de ir para casa tropeçando e foi levada, por sua mãe, ao médico quando tinha
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doze anos. Relata que ensinava Braille aos professores e que, atualmente, preside
uma associação para deficientes visuais em sua cidade. S1 defende, também, que
uma associação é o que mais pode ajudar um deficiente, porém só foi encaminhado
para uma alguns anos depois de perder acuidade visual. S3 encontrou, na
Associação, uma dinâmica que otimiza qualidades que acredita ter e S2 esteve por
três anos procurando algum tipo de ocupação e relata que a ACIC devolveu-lhe um
sentimento importante que, segundo ele, havia perdido: o de sentir útil.
A conclusão dos sujeitos de que o serviço especializado é importante
para os mesmos faz referência ao item do objetivo específico que versa a respeito
da demanda para atendimento psicopedagógico.
Martinelli (2001, p. 114) ao discorrer sobre a relação entre dificuldade de
aprendizagem e autoconceito refere que o indivíduo
[...] que vive em um ambiente familiar equilibrado e que lhe oferece
condições mínimas de experimentar e expressar suas emoções tem
chances de lidar com maior segurança e tranqüilidade com seus
sentimentos e pode, dessa maneira, trabalhar com seus sucessos e
fracassos de forma mais adequada.

4.6.5 Aprendizagem

A todo momento, ficou claro que, na percepção dos sujeitos, a maior parte
das situações têm uma estreita vinculação com aprendizagem. Todos foram
obrigados a rever seus projetos de vida, seus conceitos de sociedade e suas
relações de aprendizado em geral, contemplando o item dos objetivos específicos
referentes à aprendizagem.
O primeiro movimento de S1, após uma fase de inércia, foi voltar à sala
de aula para “não atrofiar os neurônios” (S4). Em seu desespero na busca, tentou se
matricular em uma classe de alunos com 3 vezes menos a sua idade. Sua
inteligência e mecanismos de defesa inconscientes justificaram verbalmente para a
sociedade tal iniciativa. Sua convicção trilhou rumos que convergiram para a
matrícula no curso da ACIC. Segundo ele, será encaminhado para avaliação para
uso de recursos ópticos especiais e para curso de orientação e mobilidade. Afirma
que, naturalmente, entendeu como faria para continuar aprendendo, sem usar o
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recurso sensorial da visão. Completa enfatizando que isso melhorou ainda mais sua
memória.
Kovaks (1997, p. 97) refere que a situação de uma deficiência adquirida
está ligada à perda ou deterioração de uma parte do organismo, o que a associa a
uma vivência de morte em vida. Dessa forma, esclarece que existem fases que o
indivíduo passa que são relacionadas ao sentimento de morte eminente. Uma das
fases é a barganha. Esta fase, o autor define como: “[...] ocorre uma negociação de
troca entre uma promessa de mudança de vida, nos hábitos, e uma fantasia de
eliminação do problema”.
Já S2 refere que estudava antes da baixa visual e que manteve essa
prática. Classifica sua professora como a principal responsável. Segundo ele, na
fase em que vivia mais intensamente o luto pela perda da acuidade visual, ela
visitava-o em sua residência estimulando-o a estudar. Refere que tomou gosto, não
encontra dificuldades e que pretende terminar seus estudos, mesmo sabendo que
não fará diferença financeira na sua aposentadoria por invalidez. Sua colocação
remete ao tópico dos objetivos específicos que questiona os comportamentos e
sentimentos referidos pelo sujeito relativo à escolaridade.
No que se refere ao comportamento da professora de S2, Queiroz (1991,
p. 3) faz a seguinte sugestão de:
[...] Encorajar os alunos com baixa visão a serem persistentes e a
procurarem desenvolver o desejo de ver. A visão varia de um dia para o
outro e conseqüentemente, pode variar as emoções, reações e
desempenho.

Já S3 relata que encontra uma série de barreiras para que possa levar
adiante seu crescimento educacional. Conta que não gostava de estudar. Não
consegue ler a letra padrão e precisa de uma ampliação. Diz que a ampliação nem
cabe em uma sacola (sic). Precisa de alguém lendo ao seu lado para poder digitar
algo, entre outras reivindicações. Porém, reconhece a necessidade do estudo para
si. Afirma que precisa sustentar uma família e que é jovem para se aposentar. Não
pensa em se aposentar por invalidez e justifica dizendo que o valor financeiro do
benefício é baixo.
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Boruchovitch (2001, p. 48) faz referência ao uso das estratégias
autoprejudicadoras para que ninguém nunca interprete uma dificuldade de
aprendizagem como falta de capacidade ou de inteligência.
[...] estratégias autoprejudicadoras caracterizam um comportamento de
evitação por parte dos alunos. Diferentemente das atribuições de
causalidade, as estratégias autoprejudicadoras precedem as experiências
de sucesso ou fracasso. Representam tentativas de proteção do ego e de
manipulação da percepção dos outros no que concerne às causas do
desempenho.

O pensamento de S4 a respeito de voltar a estudar é diferente dos
demais. Sua prática diária é de um grande dinamismo e afirma que não tem mais
interesse em estudar. No entanto, no momento da entrevista, estava fazendo um
curso intensivo para formação de gestores na ACIC com duração de um mês.

4.6.6 Síntese

O que motivou o desenvolvimento desta pesquisa foi, inicialmente, o
desejo de identificar que demanda para atendimento psicopedagógico pode
apresentar o adulto com baixa visão adquirida aluno da Associação para Integração
do Cego (ACIC).
Pontos importantes para o alcance desse objetivo foram as análises
individuais e geral das respostas dos sujeitos entrevistados. Todos os sujeitos eram
alunos da ACIC no momento da coleta de dados e o instrumento de pesquisa
buscou contemplar os itens dos objetivos específicos. Os itens dos objetivos
específicos abarcaram a caracterização da perda visual a partir da percepção dos
sujeitos, a influência dessa perda no cotidiano, a identificação de sentimentos e
comportamentos referentes à perda visual, à família, à vida social, ao trabalho,
escolaridade, aprendizagem, superação das limitações e que podem indicar
demanda para atendimento psicopedagógico.
Conforme citado anteriormente, os sujeitos foram classificados como S1,
S2, S3 e S4.
Com relação aos comportamentos e sentimentos dos sujeitos referentes à
sua perda, S2 caracteriza como “complicado”. Segundo ele, as pessoas, em geral,
não têm um conhecimento mais amplo sobre a deficiência visual. Traz o exemplo da

86

lotérica, onde tem o direito de passar a frente de todos, mas consegue colocar o
envelope pelo pequeno vão entre os vidros da balconista. Relata que também se
sente discriminado no ônibus, quando pessoas idosas reivindicam o seu lugar.
Usando esse mesmo exemplo, S3 toma a postura de falar alto, logo ao entrar no
ônibus, para que as pessoas vejam “a força de vontade e dedicação que tem um
deficiente”.
Apesar disso, esclarecem que fizeram “descobertas importantes” na
condição de deficiente visual. S2 verbaliza que se tornou mais “cauteloso” e passou
a “aceitar as coisas” de um modo mais natural.
Uma diferença entre os sujeitos é a característica física da patologia
visual. S1 e S4 têm mudanças físicas na aparência do globo ocular, além de fazerem
uso de óculos escuros. Ambos esclarecem que a prótese (bengala) irá auxiliar em
sua orientação e mobilidade, o que deixará mais claro para a população em geral
sua condição de deficiente. S2 cita o exemplo do carro na rua que respeita a
lentidão de um deficiente com bengala, mas que o motorista não o identifica e
respeita como deficiente, justamente por não utilizar tal recurso.
Durante a entrevista, S2 trouxe esse tema repetidas vezes, podendo
indicar demanda para atendimento psicopedagógico, à medida que o alcance do
espaço físico da escola envolve o enfrentamento de obstáculos concretos e
subjetivos.
A perda de autonomia representou, para todos os entrevistados, um tema
que trouxe angústia. Todos precisaram mudar hábitos e conceitos para dar
andamento aos seus processos de crescimento em geral. S1 e S2 estavam casados
e com filhos. Foi necessário rever o conceito de “se sentir útil” (S1), aprender uma
nova dinâmica em suas vidas. A inserção em um “grupo de iguais”- a ACIC representou, segundo relataram, um mecanismo importante no processo de
ajustamento à perda. Sob a influência das pessoas dessa associação, S1 e S4
voltaram a estudar com a intenção de aplicar o conhecimento em sua região. S3
reconhece que perde espaço no mercado de trabalho para jovens de 17 anos que
têm o ensino médio completo. S2 recebeu o suporte de uma professora dedicada, o
que fez dele o sujeito menos distante do espaço escolar.
S3 menciona a grande dificuldade que o deficiente visual tem para ser
enquadrado em um grupo escolar. Segundo ele, é difícil ler livros com letra padrão
sem recursos ópticos. Os recursos são caros e o Estado demora a entregar os
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aparelhos que oferece. O disquete do computador não recebe um livro inteiro. É
preciso ter uma pessoa ao lado lendo para que o deficiente digite. A ampliação não
cabe em uma sacola. Refere que perdeu um ano na escola por não ter um voluntário
para ler para ele (sic).
Esse esclarecimento de S3 remete à dificuldade que o deficiente visual
tem no âmbito escolar. O entrevistado enfatiza, ainda, que tem preocupação com
seu futuro, pois tem uma família para cuidar e nem os empregadores sabem como
lidar com o deficiente (sic). Refere que os computadores dos trabalhos não têm um
programa que facilite a leitura, específico para o deficiente visual e que o nível de
qualificação do deficiente é variado, à medida que uns não abrem mão do benefício
financeiro da aposentadoria, outros não são capacitados e outros não têm coragem
de se afastar da família (sic).
Conforme o relato de S3, a escola, a família, os empregadores são
campos férteis de atuação do psicopedagogo. Na verdade, a própria motivação do
deficiente para aprender é um ponto passível de intervenção deste profissional,
segundo o relato de S3.
E apesar de S3 não referir mudança em sua vida social, S1 inicia seu
depoimento com essa insatisfação. Questiona sua identidade ao afirmar que deixou
de ser convidado para encontros de lazer com amigos, onde ele se achava capaz de
interagir com naturalidade. A rejeição do grupo em virtude de sua condição de
deficiente visual encarrilhou um questionamento a respeito da identidade própria. A
busca de identidade impeliu-o a tentar vaga como aluno em escola onde os alunos
eram três vezes mais novos de idade. Uma orientação de um profissional da área da
psicopedagogia teria sido importante na busca por adequação de S1.
Mesmo com as limitações apresentadas, os sujeitos mostraram motivação
para o crescimento pessoal. No entanto, trouxeram uma demanda significativa de
sentimentos conflitantes que interferem em seus processos de aprendizagem. As
situações concretas onde as limitações ficam evidenciadas representam barreiras
superpostas em que o deficiente necessita de auxílio. Essas situações, as concretas
e as subjetivas podem indicar demanda para a intervenção dos profissionais da
psicopedagogia.
Em síntese, os resultados da presente pesquisa indicam como demanda
para atendimento psicopedagógico os seguintes aspectos: os sentimentos
referentes à perda; a adaptação à condição de limítrofe no sentido de não ser cego,
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tampouco vidente; a condição de perda de autonomia e processo de adaptação ao
uso de recursos especiais para baixa visão; a motivação para execução das tarefas
em geral e aprendizado; o relacionamento pessoal nas suas várias cadeias sociais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme Vash (1988), à medida que as pessoas com baixa visão vão se
desenvolvendo, podem entender que as pessoas à sua volta percebem
negativamente as diferenças entre ambas. O que qualquer um pode fazer será mais
difícil para os deficientes. As limitações poderão ficar em evidência em detrimento
das potencialidades. Essa condição é igualmente válida para a situação de perda
adquirida, acentuando-se alguns aspectos.
A vivência do luto pela perda da visão é uma fase particularmente difícil.
O tempo de permanência nessa fase pode variar de acordo com diferentes fatores.
Segundo Vash (1988), tornar-se deficiente tem o poder de provocar toda uma gama
de emoções. Embora o leque de emoções humanas possa ser limitado, as formas
de manifestação ou de expressão são infinitas. Da mesma forma, os processos
adaptativos podem variar.
Cavalcante (1995) refere que o “baixa visão” se encontra em uma posição
marginal. Ele não é cego. Tampouco é vidente. Está em uma posição limítrofe e
pode representar um quebra-cabeça para as pessoas de sua convivência. Têm um
desempenho oscilante de acordo com fatores como luminosidade e contraste, o que
pode torná-los incompreendidos perante os grupos sociais de sua convivência.
A presente pesquisa, em cima de amostragem específica, isto é, sujeitos
que participavam de atividade laborativa ou de aprendizagem em uma associação
para

deficientes

visuais,

trouxe

determinados

resultados.

Constataram-se

características em comum, como um certo nível de inclusão social e famílias
estruturadas, o que se revelou na pesquisa como um fator importante. Mesmo
assim, os sujeitos apresentaram alguma variação nas respostas à deficiência. Estes
resultados poderiam ser diferentes em outros sujeitos, ainda que com as mesmas
patologias. Por outro lado, sabe-se que sujeitos com a mesma acuidade visual
podem ter funcionalidade visual diferente, de acordo com a patologia, a exposição a
vivências, entre outros fatores.
Sabe-se também que possíveis entraves podem advir da relação com a
família. De acordo com Cavalcante (1995), a família é a primeira relação sócioafetiva do indivíduo e ela pode não saber lidar com essa nova condição de baixa
visual. A orientação adequada às pessoas que convivem com o deficiente é algo que
deve ser ministrado com urgência quando detectada a demanda.
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Assim como os videntes, os deficientes têm a ânsia de trabalhar pelo
sustento próprio e dos entes queridos. Oferecer condições de acessibilidade a estes
últimos é uma forma de viabilizar o ingresso no mercado de trabalho e isso é mais
uma ação orientada pela atuação profissional. Ainda sobre acessibilidade, percebese que freqüentemente as pessoas com baixa visão necessitam de recursos ópticos
especiais para aproximar ou aumentar as imagens. No entanto, fazer uso desses
aparelhos é algo que precisa ser aprendido. Segundo Castro (1994), o profissional
que terá a responsabilidade de encaminhar esse processo deve estar habilitado para
realizar tarefas de avaliação, treinamento e orientação. Deverá estar preparado para
desenvolver programas individuais, planejados com base nas condições do
educando de alcançar condições de pleno desenvolvimento pessoal e social.
Segundo os sujeitos entrevistados, a questão da aprendizagem é
colocada como algo que provoca sentimentos tanto de impotência como de
indignação. Mas também traz um sentimento desafiador. Todos os sujeitos
entrevistados exerciam alguma atividade em nível de aprendizagem na associação
pesquisada e todos eles verbalizaram ganhos significativos nesse processo. Essa
percepção é fértil para a intervenção do psicopedagogo.
As associações foram consideradas pelos entrevistados os espaços de
maior incentivo ao estudo e ao desenvolvimento em geral para os deficientes
visuais. As associações para deficientes visuais podem exercer influência em
aspectos como auto-estima, autoconceito e motivação. Conforme o primeiro sujeito
entrevistado, é incentivador quando um deficiente visual ouve de outro deficiente
visual que “é fácil mexer no computador”, diferentemente de quando essa fala é
proferida por um vidente.
No geral, os resultados da presente pesquisa evidenciaram uma demanda
específica e fértil para a intervenção do psicopedagogo referente aos campos da
aprendizagem, do trabalho, das interações sociais, das relações familiares e da
influência que a própria deficiência visual pode ter no leque de interações do
indivíduo com baixa visão adquirida.
Com base nesses resultados, pode-se afirmar que a intervenção de um
profissional

da

área

da

psicopedagogia

tem

muito

a

contribuir

para

o

desenvolvimento dos adultos com baixa visão adquirida, facilitando a diluição de
entraves que essas pessoas possam ter com relação à aprendizagem. Essa
intervenção pode ser estendida aos familiares e educadores. As associações para
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deficientes visuais, apontadas na pesquisa como local de efetiva valorização e de
incentivo ao desenvolvimento do deficiente visual, são espaços em que essa
contribuição pode ser oferecida. Além disso, é um lugar onde a troca entre as
diferentes áreas de atuação favorece a intervenção.
Sugere-se que os profissionais supracitados, que atuam nesta área,
estejam atentos à variação relativa à demanda proveniente da família, dos grupos
sociais e dos ambientes de trabalho, conforme revelou a presente pesquisa. E, por
fim, que esses profissionais possam trabalhar individualmente com o deficiente
visual de modo a melhor focalizar suas limitações, incentivando sua potencialidade
referente ao aprendizado em geral.
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ANEXOS
Anexo A - Carta de autorização para execução de pesquisa de campo de Mestrado

São José, 19 de outubro de 2006.

Ao
responsável...................................................................................................................
............................................................................................
Esta Instituição foi escolhida para participar de uma pesquisa a ser
desenvolvida por André Nascimento Salomão, aluno do Curso de Mestrado em
Psicopedagogia da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), junto a
pessoas que perderam a visão na idade adulta. A pesquisa conta com o
consentimento desta Instituição e é orientada pela Profª Drª Lais de Toledo Krucken
Pereira.
O objetivo da pesquisa é analisar qual a demanda para atendimento
psicológico em adultos com baixa visão adquirida por acidentes ou doenças.
Conforme o exposto, o pesquisador solicita o seu consentimento para analisar
estes aspectos. Assegurando que não haverá nenhum constrangimento ou
desconforto aos participantes e que nenhum deles será identificado no relatório final
da pesquisa e que podem interromper sua participação a qualquer momento, sem
compromisso de justificativa.
Destarte, solicita-se que manifeste seu consentimento assinando o presente
termo.

Ciente e de acordo

__________________
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Anexo B - Termo de Livre e Esclarecido Consentimento
Florianópolis, 19 de outubro de 2006.
O(a) Senhor está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que busca
investigar características relativas à baixa visão adquirida na idade adulta. A
pesquisa é desenvolvida por mim, André Nascimento Salomão, aluno do curso de
Mestrado em Psicopedagogia da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e
orientada pela Prof. Dra. Lais de Toledo Krucken Pereira.
Para isso, é necessário que os participantes respondam a roteiros de
entrevistas sobre a maneira como lidam com a perda visual, com o ambiente, e com
as outras pessoas.
Somente o pesquisador terá conhecimento da identidade de cada participante que
na pesquisa será reconhecido por números.
A entrevista não apresenta risco ou constrangimento aos participantes, mas
poderá ser interrompida a qualquer momento, sem compromisso de justificativa.
Desta forma, peço seu consentimento assinando o presente termo ou
indicando algum parente próximo para assiná-lo.

Ciente e de acordo

____________________
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APÊNDICES
Apêndice A - Instrumento de Pesquisa
Ficha de identificação – (para consulta à prontuário)
Ficha de dados pessoais
Número
Sexo
Local e data de nascimento
Escolaridade
Religião
Estado civil
Profissão
Diagnóstico médico referente à baixa visão
Instrumento de pesquisa II

Questionário (para entrevista semi-diretiva)

Há quanto tempo você começou a perder visão?
Qual a causa de sua baixa visão?

Como a deficiência afetou tua vida no dia-a-dia?

Quais foram seus sentimentos ao se dar conta que estava perdendo a visão?
Como se sente hoje com relação à perda visual?

Fale sobre sua família. Com quem mora?
Como seus familiares se comportam em relação à sua dificuldade?

Como era sua vida social (relacionamentos, lazer, estudo)?
Como é hoje sua vida social?

Você freqüenta algum tipo de associação ou grupo para deficientes visuais?
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Teve algum problema no trabalho por
conta da dificuldade visual?
Qual teu nível de escolaridade? Qual a interferência da dificuldade visual na tua vida
escolar?

Em sua opinião, o que mais lhe ajudou a enfrentar este processo?
Que planos tem para o futuro? Por quê?
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