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Resumo: 

Nessa discussão meu objetivo será o de apresentar alguns dos pontos centrais da 

interdisciplinaridade no contexto da reabilitação integral. Após uma breve apresentação 

desta última, veremos que são características intrínsecas ao trabalho de reabilitação que 

acabam por demandar dos profissionais de saúde, de educação e social uma abordagem 

interdisciplinar. Podemos considerar o trabalho com a deficiência como mais uma 

daquelas atividades que têm esta peculiar característica – não se esgotam nesta ou 

naquela especialidade. Há certa ‘organicidade’ no modelo interdisciplinar, uma 

complexidade ou autonomia que é derivada da própria natureza do problema em que se 

debruçam os profissionais envolvidos. Um bom trabalho de reabilitação deve estar 

atento à amplitude e profundidade das necessidades da pessoa com deficiência. A mera 

diversidade de profissionais, contudo, não é suficiente para acompanhar esta 

organicidade do problema – é preciso que haja alguma comunicação, certo grau de 

interpenetração entre as áreas. Veremos, por fim, que é na ética que encontramos o fio 

condutor para a delimitação desse caráter interdisciplinar, e que as “dificuldades” e 

“desafios” de sua implementação refletem a falta de clareza e de disponibilidade quanto 

a este aspecto.   

*** 



 

 Como bem o sabemos, do ponto de vista da produção de conhecimento, o século 

XX pode ser caracterizado como um período de espraiamento e difusão de disciplinas e 

áreas de pesquisa. Os olhares tornaram-se cada vez mais especializados, o que 

certamente fez avançar em profundidade a pesquisa de alguns problemas. Por outro 

lado, esse movimento das ciências não criou um campo homogêneo de conhecimento, e 

mesmo a promessa de uma futura convergência entre os saberes parece estar fadada ao 

fracasso. A própria idéia do que seja a ciência tornou-se objeto de discussão e 

divergências, e a produção de modelos, paradigmas ou concepções conflitantes (e às 

vezes contraditórias) não dá ares de que vá se resolver sob um solo único e objetivo.  

 O questionamento do conceito de “objetividade” esteve sempre presente nas 

assim chamadas “ciências humanas”, algo que não fazia muito sentido para as “ciências 

duras”, como a química ou a física. No entanto, foi justamente no solo desta última, a 

partir das descobertas da mecânica quântica, que se revelaram ‘de forma objetiva’ as 

fissuras desse projeto de uma ciência unívoca e totalizante. De qualquer forma, é 

incontestável que no último século as disciplinas passaram a estar mais sensíveis a 

elementos que excediam seu campo originário, sendo cada uma delas influenciada 

muitas vezes por métodos e modelos oriundos de outras disciplinas. Assim sendo, temos 

um vislumbre disso que podemos chamar multidisciplinaridade. Há uma discussão 

importante em termos dos tipos de relações que se podem estabelecer entre as 

disciplinas, e terminologias diversas são criadas junto a isso. Não me deterei aqui na 

diferenciação entre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade; 

basta mencionar que para o caso específico da reabilitação na deficiência visual, que 

abordaremos daqui a pouco, adotarei como padrão o modelo interdisciplinar. 

 As vinculações entre as diversas disciplinas, suas aproximações, confrontações 

ou distanciamentos tornaram-se objeto de reflexão e passaram a ser fundamentais não 



 

somente do ponto de vista do filósofo ou historiador da ciência, mas também para o 

planejamento e direção de pesquisas, para os órgãos de financiamento, para a 

organização de políticas públicas, para as diretrizes da educação, e assim por diante. Em 

outras palavras, essa mudança ocorrida no último século diz respeito não apenas ao 

âmbito intelectual, mas a modelos e paradigmas que influenciam diretamente as 

relações sociais. E essa ligação acontece não apenas por uma influência genérica do 

campo específico da pesquisas científicas e acadêmicas, mas também porque houve, 

culturalmente, uma alteração na maneira como diversos fenômenos e objetos podem ser 

considerados – as próprias coisas não são mais compreendidas como propriedade 

exclusiva desta ou daquela disciplina, mas senão que elas próprias reivindicam uma 

atenção que excede as compreensões unívocas de uma única modalidade ou área de 

conhecimento.  

 E é neste contexto que procuraremos compreender, então, o trabalho 

interdisciplinar da reabilitação na deficiência visual, na modalidade conhecida como 

“reabilitação integral”.  

Pode-se imaginar que a situação da deficiência, qualquer que seja ela, 

geralmente trará para a vida da pessoa algum tipo de restrição ou dificuldade – seja mais 

diretamente ligada à própria deficiência ou não. Pode haver limitações físicas, 

dificuldades motoras ou de adaptação a objetos e espaços físicos comuns, que requeiram 

uma reorganização dos espaços físicos em casa. Dependendo da situação, pode haver 

um quadro clínico associado, algum tipo de patologia ou condição orgânica que exija 

um acompanhamento médico regular; às vezes pode haver um quadro crônico de dor. 

Pode também ser uma situação que exija um trabalho intenso e constante não apenas de 

determinadas especialidades da área da saúde, mas também da área educacional ou 

social. Por vezes há problemas trabalhistas, dificuldades na continuidade ou 



 

aposentadoria de um emprego, pendências que envolvam o INSS, por exemplo. E há, 

obviamente, questões de ordem subjetiva que dizem respeito não só à própria pessoa 

que tem a deficiência, mas também aos familiares, amigos ou outros com quem se 

conviva. 

Enfim, estou aqui apontando para o fato de que sempre, em alguma medida, 

serão necessários cuidados profissionais – muitas vezes por toda a vida – para que a 

pessoa possa ter melhores condições de vida. O trabalho de reabilitação, portanto, 

consiste na atuação profissional junto à pessoa com deficiência, de modo que ela tenha 

melhor qualidade de vida e possa lidar da melhor forma possível com as eventuais 

limitações acarretadas pela deficiência. Esse trabalho poderá comportar aspectos 

terapêuticos, sociais ou educacionais, não sendo definido exclusivamente por uma única 

especialidade técnica ou área de atuação. Ora, ao delinear brevemente o que seja um 

trabalho de reabilitação, e em que panorama ele acontece, podemos observar que é de 

sua própria natureza a exigência de um olhar que não se limite a apenas uma área de 

atuação, a uma única ‘disciplina’. Aparentemente, a reabilitação é um trabalho 

espontaneamente interdisciplinar.  

Mas, a bem da verdade, devo relativizar o que acabei de dizer, pois como vimos 

mais acima, a história do movimento científico e intelectual em torno das 

disciplinaridades já informa o olhar que podemos ter sobre os problemas hoje em dia. 

Sabemos que a deficiência já teve lugares muito diferentes ao longo da história, 

significou coisas muito distintas da forma como a vemos hoje. Tampouco devemos 

supor que haja, em qualquer época, algo como um olhar homogêneo – não raro 

encontramos quem considere que o deficiente deveria ficar em casa, ou resguardado 

numa instituição específica para seus ‘pares’.    



 

De qualquer forma, hoje em dia nos é dado pensar as questões e as disciplinas 

que pretendem tratar delas da seguinte maneira: podemos nos deter sobre um 

determinado problema sem precisar saber de antemão em termos de qual área específica 

do conhecimento estamos lidando. Similarmente, pode ser que as necessidades ou 

demandas assim obtidas façam parte de mais de uma disciplina, ou que precisem ser 

pensadas entre tal ou qual disciplina. As necessidades e especificidades da deficiência 

colocam-na como um desses problemas, e em cada caso será necessário avaliar o que é 

relevante para aquela pessoa, naquela situação inerente à sua deficiência.  

Pode até mesmo haver casos em que nenhum trabalho de reabilitação, 

propriamente, faça sentido. Não faz muito tempo conversava com um colega que 

trabalha com surdos, e ele comentou comigo a dificuldade de as pessoas 

compreenderem que, no caso dessa deficiência, o problema era muito menos uma 

questão de readaptação do que uma questão lingüística e cultural.    

 

 Pensemos então como a coisa se coloca para a deficiência visual. Há os casos em 

que a pessoa não enxerga absolutamente nada, ou o pouco que enxerga é muito 

restritivo – trata-se da cegueira, propriamente dita. Acima de um certo limiar – 

clinicamente padronizado – considera-se que a pessoa tem baixa visão, podendo esta ser 

mais ou menos severa. Há, por exemplo, deficientes visuais que podem ler um jornal ou 

andar na rua sozinhos sem bengala ou cão-guia; no entanto, terão algumas outras 

restrições, como por exemplo não conseguir ver praticamente nada à noite, não perceber 

diferença de nível no chão (degraus ou buracos), ou não conseguirem ser aprovados 

num exame médico de admissão para um emprego etc.   

 A pessoa pode ter já nascido com a deficiência visual, e sua condição visual não 

sofrer alterações por toda sua vida. Ou, em outro caso, pode ser que ela tenha uma 



 

redução gradual da visão ao longo da vida, eventualmente ficando cega quando mais 

velha. Ainda noutra situação, a pessoa pode ter nascido sem nenhum problema visual, 

mas torna-se deficiente por resultado de uma doença ou acidente. Em todo caso, 

podemos imaginar que a perda significa para a pessoa um atordoamento e 

desorganização muito grandes em sua vida: impossibilidade de acesso ou interrupção do 

trabalho ou estudo, dificuldade ou impossibilidade de sair sozinho na rua, de fazer e 

organizar as coisas em sua própria casa, a mudança no próprio corpo, na relação com os 

familiares e amigos, os entraves nos projetos de vida, e assim por diante. 

 Há diversas restrições e impedimentos que acompanham a deficiência visual, 

principalmente por criar necessidades e peculiaridades cuja solução não é óbvia ou 

imediata. A independência na mobilidade com o uso da bengala ou do cão-guia, o 

Braille, a organização necessária para lidar com o dinheiro, com os objetos de casa, com 

o manejo da cozinha, os programas adaptados para o computador, os recursos ópticos, 

os cuidados para evitar a privação das atividades necessárias ao desenvolvimento nos 

primeiros anos de vida, tudo isso são coisas importantíssimas, mas que pouco sabemos 

delas pelo conhecimento imediato do senso comum. É aqui que podemos compreender, 

então, a necessidade dos trabalhos especializados na educação, na terapia ocupacional, 

na psicologia, na fisioterapia, na medicina, no serviço social etc., cujos conhecimentos 

técnicos permitem a realização destas tarefas ou o desenvolvimento de certas 

habilidades e recursos.   

 A fim de estabelecer algumas diretrizes para a realização desse tipo de trabalho, 

a saber, a reabilitação na deficiência visual, um manual técnico latino-americano foi 

desenvolvido pela ULAC (Unión Latinoamericana de Ciegos) – uma organização 

internacional sem fins lucrativos criada em 1985, e que reúne organizações para cegos 

de dezenove países latino-americanos. Nele encontramos a seguinte definição para o 



 

que se chamou de “reabilitação integral”: “Esta modalidad [de trabalho, no contexto de 

uma “rehabilitación institucionalizada”] deberá reunir todas las características 

recomendadas, para entregar un real ‘processo de rehabilitación integral’, puesto que se 

efectúa en instalaciones adecuadas para ello, con personal capacitado, con los materiales 

y el equipo específico, con recursos pensados o adaptados para una labor tan particular 

como ésta.” 1 

 Neste manual temos um interessante exemplo do modelo interdisciplinar para o 

trabalho de reabilitação: as recomendações não entram no mérito das técnicas 

específicas de cada área ou disciplina, restringindo-se a enfatizar o trabalho conjunto e a 

utilização dos dispositivos institucionais disponíveis que possam auxiliar esse processo. 

Além disso, há uma evidente preocupação com questões de organização ou composição 

das diversas áreas de atuação – não basta a simples somatória de diversos atendimentos 

ou serviços alienados entre si.  

 Parece existir uma certa ‘organicidade’ nesta condição de processo, um 

encadeamento ou curso de coisas que é determinado de forma idiossincrática por cada 

pessoa. Assim, a condução de um processo de reabilitação, por parte dos profissionais 

envolvidos, depende de sua sensibilidade e abertura às necessidades, desejos e 

contingências existentes para a pessoa com deficiência. Cada área técnica possui 

conhecimentos úteis e fundamentais para a situação da reabilitação, mas um fato 

peculiar se impõe: nenhum deles possui de antemão o que exatamente será necessário 

para esta ou aquela pessoa, ou por quanto tempo. O modelo de reabilitação integral não 

significa que todos necessariamente passem por todas as áreas de atendimento, mas sim 

que há à disposição um leque suficiente de profissionais de diversas áreas integrados, de 

forma a cobrir o melhor possível aquilo que for a necessidade para cada situação.   

                                                 
1 ULAC. Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación Integral para Personas Ciegas o con Baja 

Visión en América Latina. S/ edt. Montevidéu, 2000. Pág. 15. 



 

  Por prática sabemos, no trabalho de reabilitação realizado na Fundação Dorina 

Nowill, que a pessoa que começa um processo de reabilitação ‘defasada’ de algumas 

áreas de atendimento que lhe seriam importantes tem maiores dificuldades e acaba 

comumente apresentando um quadro de ansiedade e desânimo que dificulta e prolonga 

seu avanço nos trabalhos que realiza. Este é um ponto importantíssimo sobre o qual 

devemos nos deter com toda atenção, se quisermos compreender a natureza da 

dimensão interdisciplinar da reabilitação. 

O que acontece nesses casos? Poderia-se supor que isso é conseqüência devido à 

pessoa sentir-se preterida em relação aos colegas que já realizam todas as atividades – 

argumento que se reforçaria pelo fato de que não é todo lugar que oferece um serviço 

integral de reabilitação, mas apenas algumas atividades, e que essa situação não 

ocorreria nesses outros lugares. Mas essa explicação, ainda que tenha lá alguma razão 

de ser, ignora tudo o que vimos até aqui, que as necessidades da pessoa que precisa de 

reabilitação interligam-se num quadro que perpassa mais de uma disciplina, que suas 

demandas colocam questões que exigem a ancoragem interdisciplinar.  

Há que se considerar que muitas vezes a pessoa demora anos até que se sinta em 

condições de buscar algum tipo de auxílio como este da reabilitação. Trata-se, 

seguramente, de um momento muito singular, pois significa para o deficiente visual que 

ele busca mudanças que implicam muitos aspectos de sua vida, numa (re)conquista de 

autonomia que traz profundas modificações nas relações que ele tem consigo e com 

aqueles com quem convive. É um momento que gera muita excitação e insegurança, em 

que se criam muitas expectativas, e tudo isso não pode acontecer para a pessoa de forma 

segmentada ou localizada. O que está em jogo aqui diz respeito, de uma só ‘tacada’, à 

relação da pessoa com seu próprio corpo, a seu lugar na família e frente aos amigos, à 

possibilidade de atividades dentro e fora de casa, ao estudo e ao trabalho (e respectiva 



 

condição e independência financeira), à organização de suas próprias coisas em casa, à 

autonomia de ir e vir para os lugares que precisa, ao ‘peso’ imaginário ou concreto que 

representa para a família, e assim por diante.  

Logo, é natural que tais particularidades se reflitam num trabalho institucional, 

tenha ele ou não as características de uma reabilitação integral. Um bom trabalho de 

orientação e mobilidade muitas vezes só pode ser realizado com o suporte do 

atendimento psicológico, ou da fisioterapia. O trabalho com o Braille, por vezes, só dará 

certo se houver um suporte e orientação familiar característicos do serviço social. Um 

trabalho psicoterapêutico, por outro lado, pode ser extremamente frustrante e 

desnecessário se é apenas uma formalidade institucional, e não vem acompanhado das 

atividades que a pessoa pode buscar para se restabelecer em sua vida.  

Há um efeito de ‘halo’ que se observa no desempenho das diversas atividades de 

reabilitação, em cada atividade singular notamos os efeitos dos trabalhos dos colegas de 

outras áreas. Muitas das dificuldades que a pessoa enfrenta no processo são desfeitas 

pela simples comunicação entre a equipe, pela necessária atenção a uma certa postura 

comum a todos os profissionais, criando um ambiente propício e coerente para lidar 

com um momento tão delicado de vida que é este quando se busca a reabilitação. Penso 

que a reabilitação integral, na medida em que dispõe de diversos profissionais que 

trabalham em conjunto, cria um efeito de ‘ambiência’, no qual a condução de um 

processo pode se dar livremente, e nas direções que forem necessárias.  

 Em outras palavras, se a reabilitação é um processo, do ponto de vista da pessoa 

com deficiência, para os profissionais ou instituição envolvidos ela é uma ambiência 

que dá justa vazão a este processo. E é nesse sentido que a interdisciplinaridade no 

trabalho de reabilitação deve ser compreendida. A totalidade dos conhecimentos 

técnicos das diversas áreas que atuam na reabilitação deve seguir de perto este 



 

complexo encadeamento de eventos e condições do sujeito em sua vida, além de 

estarem também atentas aos efeitos e ligações que ocorrem entre elas.  

Há certos episódios num ambiente de reabilitação que só podem ser 

compreendidos levando-se em conta o que vimos mais acima. Lembrei-me de uma 

situação recorrente na reabilitação, de tempos em tempos: não raro surge alguém que se 

sentem absolutamente incomodado com algum dos membros da equipe, sem que tenha 

havido um acontecimento específico que justificasse isso.  

Normalmente, a pessoa irá reclamar direta ou indiretamente com os demais, e as 

queixas via de regra apontam para alguma coisa do ‘jeito’ ou modos do profissional; 

sente-se hostilizada ou ofendida pela situação, chegando mesmo a considerar a 

desistência do processo de reabilitação, por conta disto. Nesses casos, podemos notar 

desde o início um descompasso muito grande entre os motivos alegados pela pessoa e 

seu grau de reação, ou a intensidade daquilo que sente. Observando mais atentamente a 

situação, percebemos invariavelmente que há uma profusão de sentimentos agressivos e 

frustrações que encontraram, às vezes pela primeira vez, uma via de manifestação.  

O que acontece é que alguém da equipe interdisciplinar passa a canalizar os 

sentimentos destrutivos e frustrações que o trabalho de reabilitação faz vir à tona, por 

lidar justamente com as dificuldades e entraves relacionados com a deficiência. Além 

disso, podemos também perceber aí uma forma de evitar lidar com tudo aquilo que a 

própria reabilitação significa, uma justificação plausível (para a pessoa) que legitime a 

desistência do processo – principalmente se a busca por autonomia não é de fato um 

desejo da pessoa, mas apenas algo que responde a exigências sociais ou familiares. De 

qualquer forma, este é um exemplo de uma dinâmica que só pode ser plenamente 

compreendida e bem manejada no contexto interdisciplinar de trabalho.  



 

Para finalizar, cabe pensar qual o sentido de todos esses elementos que 

discutimos até aqui, modalidades de atuação e trabalho que parecem não se definir 

exatamente enquanto um aspecto técnico ou exclusivo de qualquer área específica. 

Ainda que se criasse uma área técnica especializada em questões interdisciplinares, com 

profissionais que se detivessem exclusivamente na relação entre as diversas disciplinas, 

tal projeto estaria fadado ao fracasso, uma vez que pretendesse em si dar conta do 

problema: para compreender as particularidades da reabilitação no modelo 

interdisciplinar, por exemplo, não poderia fazer nada de muito efetivo fora do trabalho 

de equipe; antes, seria preciso que tal profissional estivesse ele próprio inserido nessa 

equipe interdisciplinar – ou seja, haveria coisas que ultrapassariam sua própria 

disciplina, sempre.  

Talvez a resposta não se encontre no âmbito técnico, no bojo dos conhecimentos 

específicos de cada uma das disciplinas que existem ou que possam vir a existir (nesse 

sentido, a especialização do conhecimento nada pode ajudar aqui). Parece que a 

interdisciplinaridade aponta justamente para uma limitação inevitável a toda área de 

conhecimento, força ao limite os aspectos técnicos e nos obriga a privilegiar outros 

elementos na compreensão dos fenômenos e na dinâmica dos trabalhos.  

Ora, vimos que as considerações técnicas não devem preceder ou ocluir a 

atenção às necessidades e idiossincrasias da pessoa com deficiência, de forma que a 

reabilitação possa criar-se enquanto uma ambiência, acomodar-se de acordo com as 

particularidades de cada caso, na condução de cada processo. Trata-se, antes de 

qualquer coisa, de dirigir o olhar às contingências do outro, reconhece-lo naquilo que 

eventualmente está fora de minha alçada ou alcance. E isso significa atentar para uma 

dimensão ética, a partir da qual podemos encontrar alguma base e direcionamento para a 

condução técnica. A interdisciplinaridade exige que eu saia do domínio que me é 



 

próprio, da solidez de meu próprio campo e vá me encontrar com aquilo que me excede, 

e que nunca poderá ser plenamente absorvido pelos meus moldes. Os trabalhos de cada 

área técnica suplementam-se uns aos outros, e nos convidam a uma região estrangeira 

onde nossos próprios conhecimentos já não estão mais garantidos.  

Por fim, e para que não fiquem meias palavras, a interdisciplinaridade é, em 

última análise, uma discussão ética, e aqui nos deparamos com os limites de qualquer 

modelo disciplinar. Penso que as “dificuldades” ou “desafios” de implementação do 

modelo interdisciplinar remeterão sempre à falta de clareza ou de disponibilidade 

quanto a este aspecto. 

. 

***
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