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RESUMO 
 
Nossa pesquisa tem como objetivo analisar como ocorre a Aprendizagem 
Histórica para um aluno cego, percebendo o processo de formação da sua 
consciência histórica, ressaltando seus desafios e conquistas, enquanto um 

                                                
1 Graduanda do oitavo semestre em História pela Universidade Estadual do 
Ceará (UECE), Campus Quixadá, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do 
Sertão Central (FECLESC). 
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), professora da área de Ensino da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), Campus Quixadá, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do 
Sertão Central (FECLESC). 

aluno com deficiência visual, em sua trajetória de vida durante o período de 
1997 a 2019, adentrando assim também nas discussões da Educação Inclusiva. 
Dentre outros autores, dialogamos com Rüsen (2011), Barca (2001), Schimdt 
(2018), Cerri (2011), Januzzi (2012), Vygotsky (2011). Como metodologia nos 
debruçamos em uma pesquisa qualitativa a partir do Estudo de Caso e 
Entrevistas, com ajuda de Bogdan e Biklen (1994), Alberti (2004), Amado e 
Ferreira (2006). Percebemos como resultado evidências de uma 
aprendizagem histórica pautada em modificações de um pensamento histórico 
simples para uma análise elaborada de orientação temporal e atribuição de 
sentidos ao tempo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem Histórica. Educação Inclusiva. 
Deficiência Visual. 

 

ABSTRACT 
 
Our research has an objective analyze how is happening the historic learning 
for one blind student, understand his formation process historic conscience, 
highlighting his challenges and conquests, in favor of a visual defective in his 
life trajectory through the 1997 to 2019, come in Inclusive Education debates. 
Among other authors, we spoke with Rüsen (2011), Barca (2001), Schimdt 
(2018), Cerri (2011), Januzzi (2012), Vygotsky (2011). As methodology we 
make use in one qualitative search by a Case Study and Interviews, with help 
of Bogdan e Biklen (1994), Alberti (2004), Amado e Ferreira (2006). We 
realize as a result evidences of one historic learning established in 
modifications to a simples historical learning toward elaborate analysis of 
temporal orientation and attribution of meaning to time.  
 

Keywords:  Learning Historic. Inclusive Education. Visual Deficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde 1970 as pesquisas na área do ensino de História 

passam a ter como alvo investigações que analisam a intensidade 

de cognição histórica, e afirmam a existência de um campo 

epistemológico dentro da própria ciência da história que diz 

respeita a uma forma singular no processo de aprendizagem 

histórica. E Jörn Rüsen (2011) e Peter Lee (1984) são pioneiros 

nessas pesquisas e conseguiram consolidá-las dentro da ciência 

da história, influenciando no surgimento de um novo campo de 

estudos denominado Educação Histórica. 

Dessa forma, a problematização da aprendizagem a 

partir da análise dos sentidos atribuídos a história por alunos e 

professores tem se destacado em estudos dentro dessa área de 

pesquisa que tem como principal expoente em Portugal Isabel 

Barca (2001), e do Brasil M. Auxiliadora Schimdt e Marlene 

Cainelli (2012). Nessa linha, os estudos são concentrados em 

conceitos substantivos e de metacognição, recentemente 

desenvolvendo análises sobre a consciência histórica. 

Coadunamos com Rüsen (2011) Schimidt (2011), Barca 

(2001), Cerri (2011) ao conceberem a Aprendizagem Histórica 

como um processo complexo e dinâmico, permeado por 

modificações nas formas de compreender e dá significados aos 

fatos do passado, e relaciona- lós com o presente e futuro no 

processo de orientação temporal. 

Em nossa pesquisa tivemos como problemática 

compreender a construção da aprendizagem histórica no 

processo de formação de Darlan Mota  durante 1997 a 2019, 

entendendo o seu processo de inclusão social e educacional, que 

se encontra imbricado com sua aprendizagem na condição de 

cego congênito. Visamos perceber os desafios e obstáculos 

imersos nesse processo de construção da consciência histórica, 

entendendo a atribuição de significados a história por Darlan 

durante seu percurso de educação formal na escola, e por meio 

da compreensão de sua vida desde o nascimento em 1997.    

Esclarecemos que nosso recorte temporal foi pensado 

para podermos compreender o processo de inclusão social e 

escolar de Darlan, bem como o contexto de desenvolvimento de 
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sua consciência histórica, visto que como Rüsen (1992, 2011) 

afirma em todo ser humano existe o reconhecimento de uma 

identidade social, e utilização cotidiana de orientação temporal, a 

qual deve ser aprimorada na escola, fazendo o aluno se 

(re)orientar e pensar historicamente ao atribuir sentido ao tempo 

(BARCA, 2011). 

De forma metodológica, iniciamos a investigação com 

uma pesquisa teórica- conceitual consciência histórica, educação 

inclusiva e deficiência visual, procedendo com a elaboração de 

roteiros de entrevistas semiestruturados, que conta com 

perguntas semelhantes e específicas para os entrevistados. 

Em seguida, fizemos uso de entrevistas semiestruturadas 

levando em consideração as concepções da história oral, que 

pensa na entrevista como um filme, que revivica o passado por 

meio da memória, podendo incidir na realidade social 

(ALBERTI, 2004).  

 Ao todo realizamos 08 entrevistas com 07 pessoas, entre 

abril e novembro de 2019, com média de 42 minutos. Destas, 02 

foram realizadas com Darlan, outras duas foram realizadas com 

professores de história do Darlan, um do Ensino Médio, e outro 

do Ensino Superior, mais duas com os pais de Darlan, e uma com 

a coordenadora do curso de história da Faculdade, Educação, 

Ciências e Letras do Sertão Central FECLESC/UECE, e uma com 

a coordenadora do centro de Formação, Acompanhamento e 

Atendimento a Inclusão de Quixadá – FORMAI. 

Ademais, procedemos com a transcrição das entrevistas 

de forma literal, um processo prazeroso apesar de árduo e 

demorado. E no final, as transcrições totalizaram 95 páginas 

transcritas. 

Além dessas fontes, fizemos análise das leis municipais 

sobre a educação inclusiva (as quais conseguimos com a 

coordenadora do Centro de Formação, Acompanhamento e 

Atendimento a Inclusão de Quixadá – FORMAI. Para isto, 

fizemos muitas visitas a Secretaria de Educação de Quixadá para 

encontra-la), LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional); PNE (Plano Nacional de Educação), Constituição 

Federal de 1988, e outros documentos que pensam a educação 

inclusiva. 
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Ressaltamos que de todos os entrevistados, apenas a 

coordenadora do FORMAI, optou por não ser identificada, e 

utilizamos o codinome entrevistada 08 para citar suas respostas. 

Esse trabalho torna-se pertinente na medida em que 

vemos a ausência de estudos na sobre inclusão no ensino de 

história, trazendo uma nova discussão sobre a aprendizagem 

para um aluno cego. Vale ressaltar, que essa inquietação foi 

despertada pela inserção de Darlan Mota no Ensino Superior. 

 

BIOGRAFIA DE DARLAN MOTA: “E AI POR QUE QUE 

EU DIGO QUE EU TIVE UMA INFÂNCIA FELIZ” 

 

Darlan Alves Mota é, neste ano de 2020, graduando do 

terceiro semestre em Licenciatura Plena em História pela 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central – 

FECLESC/UECE e cego congênito. Darlan nasceu em 1997 no 

município de Quixadá, e desde então reside em um bairro 

periférico chamado Campo Novo, onde grande parte da 

população vive em precárias condições econômicas. 

Quixadá é uma cidade que faz parte do Estado do Ceará e 

conta com um grande número de habitantes, estimados em 

87.728  pessoas no ano de 2019. Sua economia incide nos setores 

de serviços, comércio e agropecuária. A cidade é um dos 

principais municípios da Região do Sertão Central, distante 160 

km da Capital do Ceará, tendo uma área territorial de 

aproximadamente 2.020 km², sendo dividida em 13 distritos. O 

município é o principal pólo de educação universitária da região 

do Sertão Central, e recebe universitários de diversas cidades 

vizinhas, entre elas Banabuiú, Ibaretama, Itapiúna, Capistrano, 

Senador Pompeu, Quixeramobim. 

No ano de 2010, ainda quando a população era estimada 

em aproximadamente 80.000 pessoas, Quixadá já contava com 

24.594 pessoas com deficiência e 133 pessoas com deficiência 

visual, segundo o último censo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) realizado em 2010. Mesmo com o 

significativo número de pessoas com deficiência no município, 

Darlan Mota é o primeiro aluno com deficiência a cursar o 
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Ensino Superior em Quixadá, o que é motivo de orgulho para 

seus pais, a comunidade quixadaense e para ele mesmo. 

Nesse sentido, precisamos compreender a conjuntura 

que permite essa inserção social, pois coadunamos com Paulo 

Freire (2010) ao afirmar que a construção de saberes sofre 

influências do lugar social do indivíduo, do contexto que o 

substancia. Por isto, entendermos as origens de Darlan Mota, e o 

contexto socioeconômico que o rodeia é essencial para 

compreendermos o processo de sua aprendizagem histórica, e 

para a formação de visões de mundo, que estão associadas ao 

processo de interpretação das ações no tempo presente e 

passadas em sua vida e as próprias atitudes e posicionamentos, 

que mesmo com os desafios cotidianos não desistiu de persistir 

em busca de sua inclusão escolar e social. 

Os pais de Darlan, o Senhor Geraldo Ferreira Mota e da 

Dona Lucineide Alves da Silva são naturais de Quixadá. O senhor 

Geraldo Mota exerceu a profissão de agricultor e pedreiro antes 

de perder a mobilidade do corpo, ocasionada por dois Acidentes 

Vasculares cerebrais (AVCs) , necessitando desde então da ajuda 

de Darlan Mota para realizar suas necessidades higiênicas e 

fisiológicas. A dona Lucineide Alves da Silva, quando jovem 

trabalhava no sertão como agricultora, mudando-se para 

Fortaleza no seu primeiro casamento, no qual teve três filhos. 

Com o falecimento de seu marido retorna a Quixadá e se une com 

o senhor Geraldo concebendo mais dois filhos: Darlan Mota e 

sua irmã.  

A família é composta por seis membros: Darlan Mota, 

seus pais, sua irmã e cunhado, e uma sobrinha criada pela 

família. A família sobrevive com o beneficio do senhor Geraldo, o 

de Darlan Mota e com a pensão de Dona Lucineide, enfrentando 

dificuldades financeiras. Mesmo com essas dificuldades, os pais 

de Darlan sempre o apoiaram em seus estudos, custeando moto-

taxi para que ele pudesse chegar aos espaços de ensino. 

Desse modo, as narrativas de Darlan revelam um cenário 

emblemático de sua vida, que conta com conflitos familiares, 

agressões físicas por parte de um de seus irmãos e isolamento 

social, desafios enfrentados no geral, em virtude de sua cegueira. 

Quando criança Darlan Mota era privado de brincar com outras 
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crianças na rua, que era inacessível a uma pessoa cega; seu irmão 

mais velho chegou a queima-lo com óleo quente; e por 

necessidades financeiras teve seu benefício usado para venda de 

doces e sustento da família. Mas, apesar de tudo o nosso 

entrevistado e objeto de nossa pesquisa destacou: 

 

Então eu, apesar de tudo isso, é, eu considero que tive uma 
infância feliz. Se às vezes a família da gente não anda tão bem, 
não anda lá essas coisas né, mas eu tinha esse meu 
relacionamento com esse ambiente que eu de certa forma era 
proibido estar, por que eu não saia pra [sic] brincar na rua sabe. 
Via as pessoas brincando, a própria irmã também né. (MOTA, 
2019, p.08) 

 

Em meio a uma infância conturbada, Darlan pondera até 

conseguir explicar por que mesmo passando por todos esses 

conflitos, ele considera sua infância feliz. Até chegar às simples 

brincadeiras que permitiram que ele tivesse memórias positivas e 

que deixam saudades de sua infância. Em suas palavras: 

[...] a gente tinha biqueira, cada calçada tinha uma biqueira, 
então se você for ver nas ruas mais simples aqui de Quixadá você 
vai encontrar isso. Eu não sei se lá na sua cidade é assim né. Mas 
ai a gente, a gente [sic], era a mãe da gente aparava água numa 
bica ai tinha duas sabe, ai tinha duas calçadas então tinha duas 

bicas, e a gente tomava banho na outra, ai fazia muito, fazia 
muito isso. Eu gostava tanto de tomar banho de chuva que eu não 
perdia um, é serio mesmo. Eu uma vez passei de cinco da manhã 
às oito da manhã debaixo da bica tomando banho de chuva, era 
eu e minha irmã. Mas a minha irmã dormiu, então ela perdeu a 
maior parte disso. E ai quando o balde enchia e a minha mãe ia 
pra dentro colocar no tanque que ela tinha que era o tanque 
pequeno, depois a gente conseguiu fazer um maior, então a gente 
saia e aproveitava, aproveitava o banho de chuva. Ai pegava 
vasilha de água, jogava nos outros certo, brincadeira de menino 
vei [sic] mesmo né, e..eu gostava muito disso. Hoje as pessoas 
dizem que eu to [sic] velho pra isso, mas eu não perdia uma.  
(MOTA, 2019, p.06-07)  

 

Entre as brincadeiras prediletas de Darlan, estavam os 

banhos de chuva e os balanços de redes que o alegravam em meio 

à isolação em que vivia sem poder brincar com outras crianças na 

rua. Ademais, as conversas na calçada de sua casa, as 

caminhadas que fazia com o pai nos quarteirões, construíram em 

seu íntimo uma relação de carinho e boas recordações com o 

bairro e com o meio.  

Assim como o jovem Darlan buscou formas de encontrar 

a felicidade na infância, durante sua adolescência existiram 

outros meios que o divertiam, como a rotina de escutar o rádio e 

músicas de ícones da música brasileira tomando banho de chuva, 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 2, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 36 ~ 
 

bem como as conversas na calçada com as pessoas de sua rua. 

Essas atividades são avaliadas por Darlan, como motivos que o 

fizeram feliz durante esses anos de sua vida. 

 

A INCLUSÃO DE DARLAN MOTA: SUPERANDO OS 
DESAFIOS “EU ERA O MAIOR RATO DE MULTÍMEIOS” 
 

Depois de passar dos 05 anos aos 11 anos na Associação 

de Pais e Amigos de Crianças Especiais em Quixadá - APAPEQ, 

Darlan iniciou seus estudos na rede regular de ensino, no ano de 

2008, na EEF José Bonifácio de Souza, finalizando EEF. 

Nemésio Bezerra, aonde fez um teste que o qualificou para iniciar 

na turma de terceira série da escola, realizando o mesmo 

procedimento ao final da terceira série, que o permitiu avançar 

para a quinta série. Ademais, Darlan passou a estudar na EEM. 

Cor. Virgílio Távora, onde concluiu, no ano de 2016 o Ensino 

Médio, e por meio da realização do vestibular, conseguiu o 

segundo lugar iniciando o curso de Licenciatura Plena em 

História na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão 

Central – FECLESC/UECE, no ano de 2017. 

Durante todo essa trajetória acadêmica Darlan passou 

por problemas semelhantes, relacionados a reincidente falta de 

materiais adaptados ou mesmo acessíveis a ele, como também os 

espaços de ensino de sua Educação Básica e Superior não tinham 

estrutura minimamente adequada para o acesso de uma pessoa 

cega, o que é reconhecido por nossos entrevistados. Nesta 

perspectiva, consideremos a narrativa da coordenadora do curso 

de história da Faculdade de Educação e Letras do Sertão Central- 

FECLESC/UECE: 

Infelizmente, a gente tem uma Unidade muito 
sucateada, né, muito deteriorada, muito 
desatualizada. Então realmente a FECLESC oferece 
até uma condição de insegurança pros alunos né, 
que não tem nenhuma deficiência, o que dirá dos 
alunos que tem. Por que aqui, por exemplo, a gente 
não tem um plano de incêndio. Então todos nós 
estamos sujeitos né. A gente tem problemas 
estruturais bem significativos, então não é de se 
imaginar que um dia seda um teto, uma porta, né, 
que você sente numa cadeira, como já aconteceu 
comigo na sala dos professores, ela caia e ela quebre. 
(SANTOS, 2019, p.03) 
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Na mesma linha de pensamento, devemos perceber que o 

processo de inclusão de Darlan Mota na escola e na sociedade 

encontra-se imbricado com sua aprendizagem, e a imposição de 

desafios no cotidiano dessa inserção social e escolar, o faz tomar 

atitudes na busca de soluções para os problemas enfrentados. 

Observemos alguns desses desafios nas palavras de Darlan: 

A partir do quinto ano algumas faltas, né, o material veio durante 
uma boa parte do ano perto de uns 7 meses, oito meses. No sexto 
ano o material faltou durante oito meses, e ai eu tive que tomar 
uma decisão drástica, né por que o material chegou durante os 
dois meses, três meses, de, de, né, de [sic], de aulas, os três meses 
iniciais do ano. Então eu tive no sétimo ano tomar uma decisão 
drástica, que foi copiar os capítulos dos livros que eu estudava a 
mão, sabe, eu tive que fazer isso, é, não, não é fácil, eu demorava 
um mês copiando um capitulo de um livro na mão, né, tinha 
alguém pra [sic] ditar isso ai, alguém ditava os capítulos e eu 
copiava, foi assim durante um mês, né, e quando a gente pega 
matemática por exemplo, onde viam questão de figuras 
geométricas, que ai tinha cortar material de EVA, tinha que dá 
um improviso, por que eu nunca fui atendido com plenitude 
(MOTA, 2019, p.14) 

 

Por meio do trecho acima, percebemos que copiar os 

capítulos do livro didático, (processo que demorava muito tempo 

para ser feito), foi uma das soluções encontradas por Darlan, que 

se tornou urgente na medida em que os poderes públicos em 

todo seu processo de educação foram negligentes no 

fornecimento de materiais acessíveis a ele. Darlan continua, e 

afirmou que: 

[...] E ai eu encontrei muita [sic], muito, muito CD de multimeio 
desaparecido, é... nesses tombamentos que as pessoas fazem, eu 
encontrei muito, muito CD desaparecido, fazendo escavação, 
escavação que eu digo é com as mãos mesmo, engolia poeira, 
enfim, era uma coisa horrível! né, mas eu, eu limpei e, e, e [sic] 
toquei também e usei o que pude desse, desses multimeios, 
dessas escolas que eu falei e também o da biblioteca, biblioteca 
municipal... Toda quarta-feira na, na aula de orientação e 
mobilidade, que era aula que a gente tinha pra aprender a se 
locomover nas ruas a professora sabia da minha necessidade e 
dizia: não, vamos pra [sic] biblioteca então, e eu ia em busca de 
material, toda a quarta-feira eu tava lá, e toda quarta-feira eu 
revirava estante, estante por estante, pegava acervo por acervo, 
pegava livro por livro pra ver se tinha aquele CD por trás, na capa 
detrás do livro, que ajuda muito, né. Então, assim, né, eu acho se 
não fosse por a minha insistência eu teria certamente uma visão 
entediante da escola e certamente eu não teria você como colega 
de faculdade, teria você como uma desconhecida talvez, não sei, 
eu não sei nem se a gente se conheceria viu, nem sei, mas enfim.  
(MOTA, 2019, p.16) 

 

Na narrativa o universitário Darlan salientou que teve 

que se submeter à busca de materiais de multimídia em escolas e 

na biblioteca do município, o que era feito em circunstâncias 
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delicadas e difíceis. O discente explica que conseguia encontrar 

livros com CDs que podiam ser escutados em seu computador, 

que ele havia ganhado no ano de 2010 ao participar do projeto 

Programa contra a Exploração do Trabalho da Criança e do 

adolescente - PETECA.  

Sendo assim, a experiência de Darlan, insere-se na luta 

por uma inclusão social, que tem o acesso a escola como 

primordial para a conquista de direitos por grupos minoritários 

excluídos da sociedade (CAPELLINI, 2009).  Tal luta pela 

democratização do ensino é denominada Educação Inclusiva. 

A Educação Inclusiva é o campo que mobiliza discussões 

em torno da permanência na escola de alunos com deficiência e 

surgiu no final do século XX como resultado de um processo 

mundial de lutas sociais de pessoas marginalizadas e excluídas 

pela inclusão social, e em busca do atendimento de seus direitos 

humanos, por uma cidadania social, política e cultural. Dessa 

forma, a Educação Inclusiva pode ser definida como um 

paradigma educacional que visa dar acesso e permanência a toda 

uma diversidade de educandos na escola, os atendendo de forma 

acolhedora e na plenitude de seus direitos (ALVES, BARBOSA, 

2006). Nas palavras de Capellini, (2009):  

 

A educação inclusiva é uma proposta da aplicação, no campo da 
educação, de um movimento mundial mais amplo, denominado 
“Inclusão Social”, que busca a construção de um processo 
bidirecional no qual as pessoas excluídas e a sociedade buscam, 
em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 
É uma proposta de resistência contra a exclusão social que, 
historicamente, vem afetando grupos minoritários e que é 
caracterizada por movimentos sociais que visam à conquista do 
exercício do direito de acesso a recursos e serviços da sociedade 
(CAPELLINI, 2009, p.355).  

 

No entanto, apesar de Darlan fazer parte dessa luta, sua 

experiência demonstra que ele não é atendido como deveria na 

plenitude de seus direitos, como é proposto no paradigma da 

Educação Inclusiva, e nas diversas leis que pensam a inclusão de 

pessoas com deficiência.  

Nesse segmento, Magalhães (2002), Capellini (2009), 

percebem que os debates internacionais inspiram a promoção da 

Constituição Federal de 1998, a LDB/9394/96 (Lei das Diretrizes 

e Bases Nacionais) de 1996, e outras políticas nacionais 
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brasileiras que reforçam o direito de educação para todos. O 

artigo 205 da Constituição ressalta a educação como dever do 

Estado e da família, afirmando no “art.206 I- a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 2016, 

p.123)”. Ainda no “art.208. “O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: (EC no 14/96, EC no 

53/2006 e EC no 59/2009) III- atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino (BRASIL, 2016, p.123-124)”, evidenciando 

que a escola regular deve atender essa parcela social com 

equidade de condições de acesso ao ensino. 

Não obstante, é forçoso perceber que tanto no nível 

Fundamental, como no Médio Darlan não teve suas necessidades 

de acesso ao ensino com equidade de direitos atendida, pois 

nunca lhe foi disponibilizado material no tempo certo e na 

plenitude do que ele precisava. Tudo isso fez com que Darlan 

recorresse seus direitos na justiça, processando o Estado: 

E para, para ti mostrar o grau de dificuldade da coisa, eu tive no 
segundo ano do Ensino Médio, terceiro ano do Ensino Médio, 
tive de por o Estado na justiça, tive de [sic] por o Estado na 

justiça pra consertar uma impressora em Braille que estava com 
defeito, e.. tem uma questão também da negligência do poder 
público aqui no município, a impressora que imprimia Braille na 
época, o concerto dessa impressora custava oitocentos e 
cinquenta  reais, ai eu passei o sexto, o sétimo o oitavo e grande 
parte do nono, sem meus materiais pelo município. (MOTA, 
2019, p.18) 

 

Acreditamos que esses desafios incidiram no processo de 

aprendizagem de Darlan, que poderia ter sido mais bem 

aproveitado se ele tivesse acesso aos materiais que ele 

necessitava. Todavia, mesmo com essas dificuldades impostas, 

Darlan consegue com o apoio dos pais e ajuda de alguns 

professores sensibilizados com sua inclusão, obter uma formação 

de qualidade, incluindo sua desenvoltura intelectual na área de 

história. Segue um relato do Prof. Dr. Tácito Rolim sobre o 

Darlan: 

Ele é um aluno, ele é, ele é, é simplesmente um aluno assim 
exemplar, por que ele é muito participativo, ele quer participar, 
ele quer se entregar, entendeu? Ele quer se integrar. Ele não quer 
ser diferente dos outros alunos. Ele quer se integrar, ele quer 
aprender, como todos os outros. E ele é.. ler os textos, né, na 
medida em que você disponibiliza no formato que de pra ele ler. 
Então, ele, ele faz questionamentos assim encima do texto; ele.. 
Eu digo pra você sem nenhum, sem nenhum assim, medo de tá 
enganado, ele é um aluno, ele é um aluno com inteligência acima 
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da, assim, daquilo que a gente tem como inteligência, né, o, o 
coeficiente de inteligência dele é altíssimo. (ROLIM, 2019, p.02). 

 

Enfatizamos que em nossa pesquisa, depois de buscas 

incessantes na secretária de educação, conseguimos obter 

informações sobre as politicas de Educação Inclusiva de Quixadá 

a partir do ano de 2013. Constatamos que a ausência de 

documentos e políticas de anos anteriores, demonstram o 

despreparo do município em relação à Educação Inclusiva. 

No que se refere as medidas educacionais efetuadas pelo 

próprio município, tivemos conhecimento de dois Centros de 

inclusão através dos documentos das leis municipais: o Centro de 

Apoio a Educação Inclusiva, órgão responsável pela prática da 

inclusão no período do governo João Bezerra (2012-2016), e o 

Centro de Formação, Monitoramento, Acompanhamento e 

Atendimento a Inclusão de Quixadá (FORMAI) no atual mandato 

do prefeito José Marques (2017-2020). 

O primeiro fornecia uma educação especial fora da 

escola, não dando suporte ao professor na escola regular, 

deixando uma separação entre atendimento especializado - AEE 

e ensino regular. Já com o FORMAI, segundo a própria 

coordenadora, a inclusão escolar progrediu, tanto em nível 

quantitativo, visto pelo aumento do número de crianças 

atendidas, como também em termos qualitativos, já que além do 

AEE, o Centro articula um processo de formação continuada para 

docentes do ensino regular, dando um suporte que já vinha 

sendo alvo de cobranças dos professores . 

 

A APRENDIZAGEM HISTÓRICA DE DARLAN MOTA: 
“MINHA EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE HISTÓRIA, 
ELA FOI PAUTADA, PRINCIPALMENTE, NA 
CRIATIVIDADE”. 

 

Antes de nos atermos a aprendizagem histórica de 

Darlan, salientamos que as interpretações sociais construídas em 

torno de pessoas cegas influenciam na forma que o aluno com 

deficiência foi e é tratado em seu processo de educação. 

(JANNUZI, 2012). 

Assim, existiram momentos na história da humanidade 

em que a pessoa com deficiência era eliminado, em outros 
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períodos históricos foi considerado divino, bem como sinônimo 

de pecado, constituindo-se em uma personalidade mística  

(LOMÔNACO e NUNES, 2010). Sendo assim, vão criando-se 

distintas atribuições a essas pessoas, e apesar das barreiras 

quebradas, ainda existem muitas lutas para serem feitas 

(TORRES, SANTOS, 2015). 

No âmbito educacional, o ensino de pessoas cegas inicia-

se de forma similar a de outras deficiências, baseando-se em 

métodos médicos terapêuticos, pautados nas teorias biológicas 

que acreditavam que a falta de alguma função orgânica, trazia a 

necessidade de pensar um ensino de acordo com as limitações 

dos alunos com Deficiência, tendo destaque nesse momento, 

metodologias voltadas para trabalhar com a incapacidade desse 

público (VYGOTSKY, 2011) (LOMÔNACO, 2008). 

No século XX, os estudos sobre deficiência e 

desenvolvimento da criança com Deficiência de Lev Vygotsky 

(2011), comprovaram a existência da capacidade de 

desenvolvimento da aprendizagem desse público. No cerne de 

sua teoria, Vygotsky (2011) pondera o desenvolvimento pautado 

em aspectos históricos e socioculturais, onde o convívio social  e 

o contato com a cultura permite um estímulo a aprendizagem . O 

autor evidência que o desenvolvimento cultural é o caminho 

central para a aprendizagem de pessoas com deficiência, 

defendendo que a sociedade deve desconstruir sua organização 

psicofisiológica baseada em símbolos e signos para um padrão de 

pessoa normal construído socialmente. 

Sob essa prerrogativa, tratando-se da aprendizagem 

histórica de Darlan Mota, percebemos que em seu processo de 

modificação na atribuição de significados ao tempo e espaço, foi 

permeada por influências da sua experiência no ensino de 

História, como também através de contatos sócios culturais 

construídos em seu cotidiano. Vejamos a definição que a história 

tem para Darlan Mota: 

 [...] A definição de História, eu vou ti dizer uma coisa até hoje eu 
não tenho pronta ainda (risos), certo, até hoje eu não tenho 
pronta. Eu aprendi no começo com o Artur depois com os 
estudos teóricos na faculdade que a gente nunca tem uma 
definição pronta, né. Há várias pessoas tentando definir história, 
né, e aparecem definições das mais polidas as mais grosseiras. 
(MOTA, 2019, p.20). 
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No trecho citado, enxergamos que a definição de história 

para Darlan ainda está em construção, e que o fato dele entender 

que existem diversas definições de histórias, deve-se aos estudos 

com o professor de História Artur Ribeiro do Ensino Médio, e aos 

estudos teóricos em andamento do Ensino Superior. Dessa 

forma, podemos inferir que Darlan acredita na existência de 

interpretações históricas, bem como percebe a história como um 

processo de modificações. 

Nessa linha, a mudança é algo que faz parte da 

compreensão de história por Darlan, o que nos leva entender o 

seu processo de Aprendizagem Histórica segundo os 

pressupostos de Jörn Rüsen (1992) que acredita na mutação na 

atribuição de significados ao tempo, por meio de modificação 

estrutural no pensamento histórico, o qual ocorre através do grau 

de complexidade de significar e compreender as ações do 

passado, presente e futuro, através da passagem pelas tipologias 

da consciência histórica, e das competências narrativas. Sob essa 

égide, coadunamos com Rüsen (1992) ao afirmar que: 

A aprendizagem histórica pode se explicar como um processo de 
mudança estrutural na consciência histórica. A aprendizagem 
histórica implica mais que um simples adquirir de conhecimento 
do passado e da expansão do mesmo. Visto como um processo 
pelo qual as competências são adquiridas progressivamente, 
emerge como um processo de mudança de formas estruturais 
pelas quais tratamos e utilizamos a experiência e conhecimento 
da realidade passada, passando de formas tradicionais de 
pensamento aos modos genéticos. (RUSEN, 1992, p.27).   

 

O pensamento de Rüsen (1992) é composto pelo uso dos 

modelos de consciência, as quatro tipologias de consciência 

histórica para a atribuição de sentido ao tempo. São elas: 1) 

Consciência Tradicional, 2) Consciência Exemplar, 3) 

Consciência Crítica, e 4) Consciência Genética. 

A consciência Tradicional baseia-se nas experiências de 

tradições que são consideradas imutáveis e estáveis, agindo de 

acordo com a moral na preservação das origens dessas 

experiências. Por essa ideia, centra-se na obrigatoriedade dos 

sistemas de valores, que continuam nos modelos de vida através 

da tradição como inquestionável (RUSEN, 1992).  

Já a Consciência Exemplar,  no processo de interpretação 

das experiências temporais, consideram as regras bem sucedidas 
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de experiências do passado como lições que podem nos orientar 

no presente.  

Na Consciência Crítica  os discursos morais podem ser 

negados através de uma narrativa argumentativa, acreditando na 

existência de outras interpretações do passado. Assim, as 

evidências representadas na argumentação crítica levam a 

pensamentos de ruptura com experiências do passado. Desse 

modo, rompe-se com a validade atemporal dos acontecimentos 

passados, e acredita-se na relatividade cultural, reconhecendo 

outras culturas. 

  Por fim, a mais elaborada e complexa tipologia: a 

Consciência Genética que em seu cerne analisa as experiências 

do passado a partir de sua dinâmica e mudanças, aceitando 

diferentes pontos de vistas e distintas culturas. Em outras 

palavras, consegue compilar mais ideias e interpretações do 

passado, como também percebe o caráter mutável de si e dos 

acontecimentos do mundo. 

Assim, o pensamento histórico de Darlan vai se 

modificando em meio aos desafios e dificuldades impostos na 

sua inclusão nas aulas, nas quais ele não tinha acesso a materiais 

acessíveis, impressos em braile ou táteis, que nas aulas de 

história (assim como nas outras), o desafiavam a achar soluções 

para conseguir acompanhar o curso das aulas. Estes meios 

encontrados demonstram posicionamentos de um cidadão que 

acredita no potencial de suas atitudes para agirem em sua vida.  

Sendo assim, Darlan afirmou que: 

(pensa para responder) é.., minha experiência no ensino de 
história, ela, até pela falta do, do [sic] material que, é, que foi 
uma coisa bem assim sabe que acabou acontecendo, ela foi 
pautada principalmente na criatividade né. As pessoas dizem que 
tem pessoa que é que nem barata: se adapta em todo canto, de 
todo modo... Então ela foi pautada principalmente na 
criatividade, na tentativa constante de se adaptar. (MOTA, 2019, 
p.13). 

 

Tais adaptações referem-se a atitude de copiar os 

capítulos do livro didático em braile com a ajuda de alguns 

professores; as buscas que ele estava fazendo na biblioteca e em 

algumas escolas de Quixadá em busca de livros com CDs; bem 

como algumas atividades desenvolvidas nas aulas de história, 
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consideradas por Darlan como formas criativas de se reinventar 

para permanecer nos espaços de ensino: 

No Ensino Fundamental eu, eu tinha o, o [sic], esse, esse plano 
de fazer história, uma faculdade de história desde o oitavo ano, 
nono ano, principalmente... a partir do meu nono ano eu, eu 
tenho acesso a um  CD ROOM, né, a uns livros didáticos antigos, 
de 2002, 2000, e...é, limitando-se a estudar, limitando-se a, a 
explorar história segundo os professor nos passavam, eu já 
achava bonito as questões dos fatos sabe e aquilo já me intrigava 
a questão das guerras. Só que eu era, eu era mais de detalhes, 
sabe. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial eu era mais de 
detalhes, por exemplo, do holocausto, eu era mais de detalhes do 
holocausto né, por exemplo, eu explorava muito esse tema, é 
tanto que eu cheguei a gravar alguns, alguns áudios certo, 
cheguei a gravar alguns áudios tentando imitar aqueles 
documentários, eram trabalhos também que, que nos passavam 
pra recuperar nota, né, era a maneira que eu encontrei, foi a 
maneira que eu encontrei de, de [sic] fazer trabalho de história 
na época do fundamental né. (MOTA, 2019, p.20) 

 

A construção narrativa de Darlan é um exemplo de 

atividade criativa, que acabou marcando todo o seu processo de 

aprendizagem. Diante da falta reincidente de materiais 

adaptados, no Ensino Fundamental, o (a) professor (a) de 

História passava seminários, e como Darlan não tinha acesso aos 

livros, ele acabava produzindo uma espécie de documentário com 

gravações de conteúdos, que lhe eram acessíveis por meio de uns 

CDs com áudios que ele tinha conseguido com uma professora.  

Dessa experiência, podemos destacar que os 

aprendizados cotidianos de Darlan se mixaram com os conteúdos 

da escola, visto que todo o processo de produção executada por 

ele, desde os efeitos sonoros, as edições de sons, foram 

aprendidas pela rotina que ele tinha desde criança de ouvir 

programas de rádio , e a isso se misturou os conhecimentos 

formais da disciplina de história.  

Apesar de nessa fase de ensino, as ideias de Darlan sobre 

história serem relacionadas a memorização de fatos, 

acontecimentos, como ele destaca em suas gravações ele se 

importava em conceder o máximo de detalhes sobre os assuntos 

que tratava, essa experiência de produção fez com que Darlan 

percebesse a relevância de transmitir a sensação em suas 

gravações, do cenário e conteúdo que ela representava. Tal 

percepção trouxe a compreensão de que a música poderia ser 

primordial para propiciar entendimentos de espaços e cenários 

de disseminação de um determinado assunto para ele  .  

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 2, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 45 ~ 
 

Darlan também enfatizou que: 

[...] eu acho até que é difícil a gente fazer história né, é difícil 
transformar aquilo que a gente vê em historia, eu acho que bem 
mais complicado pras [sic] pessoas, isso elas estão muito longe de 
fazer, é.. procurar aquilo que vê, no sentido procurar uma 
conexão aquilo que vê e no espaço do que... Então eu acho que 
história pra [sic] mim também, eu acredito que é quem mais 
auxilia a derrubar preconceitos, por que a medida que as pessoas 
se sentem integradas, a medida que eu vejo que aquilo que o 
menino lá da África pensa, aquilo que o cara na Etiópia faz, na 
medida que eu consigo ver que aquilo tem haver comigo, é.. A 
gente constrói uma família global né, que é que todos seres 
humanos deviam ser, deviam se sentir como uma família, e que 
na verdade o somos, mas ai vem questões ideológicas, do tempo, 
tem formadores de opinião que as vezes tentam distorcer essa 
situação né, que as vezes tentam passar questões da separação, os 
seres humanos se separa por, cor da pele; ideologia politica. Mas 
na verdade esse é o sentimento que o historiador tem, o 
sentimento de integração. (MOTA, 2019, p.24-25). 

  

Observamos na narrativa que Darlan enxerga o desafio 

de pensar historicamente para pessoas comuns, visto a 

necessidade de links entre os acontecimentos do passado para a 

nossa vida presente. Todavia, compreendemos que para ele a 

história é essencial na desconstrução de preconceitos, na medida 

em que ela proporciona o estudo do passado, de diferentes 

culturas e pode formar interpretações de diversos povos e 

culturas, e até mesmo o reconhecimento de si nessas culturas, 

levando ao entendimento de que somos parte do passado. 

Sua compreensão de história nos faz lembrar o 

pensamento de Schimidt (2011) ao afirmar que o estudo do 

passado por ele mesmo não consiste no verdadeiro conhecimento 

histórico, pois este concerne no entendimento de que as 

temporalidades se relacionam indissociavelmente, e que fazem 

parte de nós. 

Tudo isso, nos traz a compreensão de que Darlan 

enxerga o passado como parte si, bem como possui um 

conhecimento histórico complexo, e podemos dizer que seu 

pensamento histórico se insere na consciência genética. 

De forma predominante, as aulas de história na 

experiência de Ensino de Darlan, utilizavam o texto e o livro 

didático como elementos centrais nas discussões, não usando 

outros métodos de ensino. No entanto, nas duas vezes em que 

Darlan teve experiências táteis, estas foram importantes para a 

compreensão do conteúdo e só ocorreram no Ensino superior. 

Vejamos: 
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A questão, respondendo aqui a sua pergunta em relação à Guerra 
Fria, o contato com réplica, ele permitiu, ele permitiu, com que 
eu entendesse questões didáticas organizacionais da coisa, né, 
por que também a gente não tem, né uma, uma imaginação de, de 
[sic] como ocorre esse lançamentos, né, lançamento de misseis, 
essa prática de  guerra, essas coisas, né, e foi o contato com a 
réplica que permitiu isso ai, foi o contato com replica que 
permitiu a compreensão desses mecanismos de lançamentos, né. 
Isso se refere ao aspecto didático da coisa, isso se refere a questão 
de como ocorre, como ocorre [sic] o processo, então é nisso que o 
contato da réplica ajuda, né, a entender até como as coisas 
funcionam, a ter uma maior noção da coisa. (MOTA, 2019, p.26) 

  

Essa experiência é enfatizada por Darlan como positiva, 

na medida em que lhe permitiu através do tato a compreensão de 

como ocorria os lançamentos de misseis nesses conflitos 

ocorridos durante a Guerra. Nesse sentido, é um entendimento 

que é acrescentado com o contato tátil, que possibilita uma 

compreensão mais completa do assunto. Outro recurso tátil 

utilizado por Darlan foi um Atlas em braile, que o ajudou a 

compreender a localização dos países e se aprofundar em 

questões de sua pesquisa “A geopolítica do Oriente Médio na 

Guerra Fria”. 

Desse modo, compreendemos na experiência de Darlan 

que o uso de recursos táteis, acessível a ele por meio do tato, 

pode ser entendido como um estímulo a sua aprendizagem 

histórica, e atende a teoria de Vygotsky (2011) que acredita que 

ao proporcionar os estímulos sociais e culturais acessíveis as 

funções psicofisiológicas das pessoas com deficiência essas 

potencializam seu aprendizado, tendo suas funções superiores 

ativadas. Também enxergamos as influências sócias culturais no 

processo de aprendizagem histórica de Darlan, como propõem 

Rüsen (1992), Cerri (2011), Barca (2010). 

Sob tal cenário, constatamos a importância do uso de 

metodologias apropriadas para a forma de aquisição e acesso do 

conhecimento pelo aluno, que pode propiciar uma aula mais 

dinâmica e interativa para todos, acima de tudo uma aula 

inclusiva.  

Seguindo nossa discussão, é necessário percebemos que 

o uso da Consciência Genética foi se construindo durante seu 

processo de Ensino de História e com suas experiências sociais e 

culturais, que o ajudaram a perceber a mudança como central na 
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compreensão da sua identidade, e dos acontecimentos históricos. 

Sob essa égide, analisamos a seguir como o Ensino de História 

colabora nesse processo de modificação de suas interpretações 

temporais: 

É, e em suma, em suma você é..., você se transforma em três 
seres ao longo dessa trajetória. No Ensino Fundamental, é, você é 
aquele ser, você é aquele ser que chegou no mundo e sabe o que 
aconteceu nele, e sabe o que acontece nele. No Ensino Médio né, 
(que foi o que aconteceu comigo) você é aquele ser que chegou no 
mundo, sabe o que acontece no mundo, né, sabe o que acontece 
no mundo, e.. consegue ligar o que acontece no mundo ao que 
acontece com você, né,. Terceira e última etapa, né, além de, de 
tudo isso, além de você chegar no mundo, saber o que acontece 
no mundo, ligar o que acontece no mundo com você, você 
consegue ligar também a questão do modo, dos modos, é.. do 
modo como é visto o que acontece no mundo, o modo que é visto 
o que acontece no mundo com você, né, é além de, de ter uma, 
além de ter uma ideia, né, além de ter a ideia, a noção quão 
intrínseco os fatos do mundo são com sua vida, agora você é um 
ser que estabelece visão de mundo, que dá o ponta pé inicial a sua 
visão de mundo, você passa a ver o mundo agora, né, é vê o 
mundo no sentido de entende-lo, é nessa, nesse ultimo estágio, 
no sentido de entende-lo. (MOTA, 2019, p.20-21) 

 

Vemos que ele acaba atribuindo sentidos diferentes a 

história durante seu processo de ensino, demonstrando que na 

passagem do Ensino Fundamental e Ensino Médio ao Ensino 

Superior suas atribuições de sentido a história e seus 

conhecimentos foram se modificando, como seria o esperado, 

tendo em vista o amadurecimento intelectual de uma fase escolar 

para outra. 

É nesse contexto que conseguimos esclarecer as 

modificações de compreensões que o Ensino de História 

ocasionou no pensamento histórico de Darlan. Percebemos que 

no Ensino Fundamental, ele conseguia saber acontecimentos, 

fatos que ocorriam no mundo, ou seja, tinha apenas dados sobre 

um assunto, tendo acesso a uma educação na perspectiva 

tradicional pautada na memorização. Já no Ensino Médio, além 

de saber sobre os acontecimentos, Darlan percebe que os fatos 

sociais têm uma ligação com sua própria vida, e no Ensino 

Superior compreende que existem diversas interpretações sobre 

um fato, sobre o que acontece no mundo e o que ocorre com ele 

mesmo, conseguindo construir uma visão de mundo, e entende-

lo em suas relações.  

Todas essas modificações são concernentes ao 

pensamento de Rüsen (2011) sobre os tipos de competências 
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narrativas no processo de aprendizagem histórica, que são: a 

experiência, a interpretação e a orientação, as quais se 

relacionam com os diferentes sentidos atribuídos aos 

acontecimentos sociais do mundo em diferentes tempos e 

espaços: 

a ocupação da consciência histórica enquanto aprendizagem 
histórica pode ser abordada quando traz a tona um aumento na 
experiência do passado humano, tanto como um aumento da 
competência histórica que da significado a esta experiência, e na 
capacidade de aplicar estes significados históricos aos quadros de 
orientação da vida prática. Distinguir entre os três níveis ou 
dimensões tem a vantagem de tornar evidentes as áreas de 
atuação da consciência histórica, as quais tem sido 
frequentemente esquecidas (RUSEN, 2011, p.84) 

 

Dessa forma, podemos inferir que Darlan Mota vai 

construindo, com estímulos de diferentes professores, uma 

aprendizagem histórica crítica durante seu processo de ensino.  

Ainda no Ensino Médio, Darlan passa a construir a 

competência narrativa interpretação , consolidando esta no 

Ensino Superior, que é a capacidade de entender os sentidos da 

história, de atribuir significados as experiências e formar uma 

visão geral (CERRI, 2011).   

Além disso, apreendemos que atualmente Darlan faz uso 

da competência narrativa orientação , que se refere ao fato de 

conseguirmos interpretar o tempo e analisar suas significações 

para nossas próprias vidas, nossas ações e posições (CERRI, 

2011), bem como entender que a relação entre passado, presente 

e futuro faz parte de nossas vidas e nos ajuda a construir uma 

identidade histórica. Vejamos uma passagem da entrevista com 

Darlan: 

[...] além da ligação dos fatos históricos com nossas vidas eu 
consegui relacionar as teorias históricas com nossas vidas, os 
estudos históricos com nossa vida, é tanto que hoje, hoje eu sou a 
pessoa que pego tudo, tudo, tudo que você me der eu pego e faço 
história, sabe, tudo que você me de.. Eu tenho, pronto, eu tenho o 
olhar do historiador. (MOTA, 2019, p.21) 

 

 Por essa visão, Darlan afirma que hoje ele tem o 

que chama de “olhar do historiador”, e consegue perceber a 

relação dos estudos históricos com sua própria vida, 

relacionando sua orientação temporal particular com a 

orientação externa das coisas que ocorrem em sociedade. De 

acordo com Darlan:  

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 2, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 49 ~ 
 

[...] A temporalidade histórica no ensino, a história não está 
residindo no passado, não é uma ciência enterrada no corpo do 
passado. Eu não considero. Mas considero um, um [sic], uma 
ciência que faz do tempo, é da continuidade desse tempo e das 
dinâmicas o seu objeto essencial. Eu acho que tudo que nós 
temos e o que nós somos e o que pensamos ele tem a questão da 
origem, tem a questão do incentivo, do contexto. Eu acho que é, 
que é isso que faz de cada um de nós seres pensantes. Pessoas 
que não se conformam com as verdades jogadas de um dado 
modo. Eu acho que é nosso dever buscar é, é o sentido, a origem 
de cada coisa, até por que nos vivemos de forma integrada no 
tempo e no espaço. Então eu jamais negaria que algo do século 
XVI, XVII, XV, do século III a.c não tem nada haver comigo, [...] 
eu jamais diria que isso não tem nada haver comigo, não da pra 
negar. Eu, por exemplo, nesses meus estudos de Oriente Médio 
descobri que tenho alguns costumes que pessoas do Oriente 
Médio têm sabe, isso tá [sic] escrito com a questão da 
encarnação, mas, no, no senso histórico da nossa integração, da 
nossa integração de todo modo nós somos seres humanos, de 
todo modo nos temos um passado em comum, que é esse passado 
da revolução, da constante adaptação, de mudar, de que nos 
obrigam a ser os mesmos; de circunstâncias que nos obrigam a 
diferir; das nossas divergências e convergências.  (MOTA, 2019, 
p.24) 

 

Seu depoimento afirma que ter esse olhar, está 

relacionado com a atitude do historiador de buscar a origem, e 

entender o sentido das coisas. Dessa forma, entende que a 

história não é uma ciência do passado, e, portanto, não tem sua 

análise temporal atrelada ao passado, mas na continuidade e 

dinâmicas do tempo. Ademais, ele é enfático ao dizer que 

“pessoas que não se conformam com as verdades jogadas de um 

dado modo”, referindo-se a necessidade de argumentação crítica, 

de estudos para a compreensão dos acontecimentos passados e 

entendimento de sua relação com a vida presente. 

Enxergamos também o reconhecimento de Darlan como 

ser que percebe a relação entre a sua identidade com a dinâmica 

do tempo passado, presente e futuro, e que ele faz parte de um 

passado comum com todos os outros seres sociais. O 

entrevistado ainda reconhece que em sua pesquisa sobre o 

Oriente Médio encontrou costumes semelhantes aos seus, como 

também afirma que os estudos históricos lhe permitiram quebrar 

um série de preconceitos e compreender a necessidade do 

constante devir das sociedades nos diferentes tempos e espaços. 

Nessa atmosfera, inferimos que Darlan possui um 

pensamento crítico, que é enriquecido pelos sentidos que ele 

atribui ao conhecimento histórico e a seu valor social. 

Entendemos sua competência narrativa de orientação, a partir de 
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sua análise sobre a importância de história e atribuição de 

sentido a ela, ressaltando que somos o que pensamos e buscamos 

nas origens dos estudos históricos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que apesar da inclusão ser pensada por leis 

nacionais, estaduais e municipais, o sucesso da experiência de 

Darlan foi concebida principalmente pela sua adaptação as 

instituições de ensino, apoio de seus pais e alguns poucos 

professores sensíveis a questão, o que demonstra que a sociedade 

não consegue incluir de forma plena pessoas cegas. 

Sob essa perspectiva, deduzimos que Darlan conseguiu 

desenvolver sua consciência histórica e construir um pensamento 

histórico mais complexo, que foi modificado e se modifica ao 

longo de sua experiência no ensino de História. Assim, sua forma 

de interpretar as experiências do passado sofreram modificações, 

tornando seu conhecimento histórico mais elaborado. 

Dessa forma, durante sua passagem no Ensino de 

História da Educação Básica ao Ensino Superior, Darlan Mota 

teve suscitado um processo de modificações na forma de atribuir 

significado ao tempo, e foi adquirindo mais conhecimentos e 

construindo análises mais críticas sobre a sociedade, e sobre a 

sua vida. 

Por esse viés, na medida em que analisamos a 

compreensão histórica de Darlan Mota, percebemos que ele tem 

uma concepção de história complexa. Portanto, sua consciência 

histórica avalia que o passado, presente e futuro são importantes 

de serem entendidos e problematizados por sua relação, pelos 

modos que diferentes sociedades encontraram de viver, agir e 

modificar o mundo, partindo da ideia de que o estudo do passado 

não está vinculado a entender os fatos antigos, mas a relaciona-

los com o presente, e futuro, construindo a compreensão do que 

somos, como também entende que o passado traz muito de 

nossas origens e que somos frutos dessas ações disseminadas em 

diferentes espaços e temporalidade.  
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Portanto, no caso de Darlan Mota a construção de uma 

consciência histórica complexa, com uma narrativa bem 

elaborada, foi fruto da busca de seus conhecimentos autodidatas 

e por intermédio das discussões nas instituições de ensino 

viabilizadas por alguns profissionais. Nesse sentido, essa 

criticidade construída por ele, deve ter sido central na sua atitude 

de não aceitar um não da sociedade, e de buscar sempre estar 

nesses espaços, como um cidadão ativo, trazendo a necessidade 

dos profissionais de ensino pensarem na inclusão. 

Por tal cenário, acreditamos que todos os obstáculos e 

desafios enfrentados por Darlan fizeram e fazem parte da 

formação de sua compreensão da História como uma disciplina 

que permite conhecer registros do passado, e propiciadora do 

reconhecimento de sua identidade como embebida de influência 

das dinâmicas e mudanças ocorridas entre passado, presente e 

futuro. 

Assim como formando do curso de história, Darlan 

afirma que o historiador dever ser um integrador social, uma 

pessoa que desconstrói preconceitos, e analisa as culturas e seus 

valores com respeito e humanidade. 

Frente a isso, acreditamos que nossa pesquisa pode 

contribuir para desconstrução de pensamentos estereotipados 

sobre pessoas com Defieciência, como também traz uma 

discussão sobre a experiência de aprendizagem histórica de um 

aluno cego, podendo ajudar na compreensão de professores 

sobre como ocorre esse processo de aprendizagem. Ainda, as 

pessoas com Deficiência, podem se sentir encorajadas. 

Por isso, as necessidades de problematizar a 

Aprendizagem Histórica no século XXI são evidenciadas nos 

debates em torno do Ensino de História que percebem uma nova 

composição do espaço escolar, caracterizado por sua formação 

heterogênea, repleta de diferentes culturas juvenis. Por essa 

pauta, surge a Educação Histórica, buscando compreender os 

sentidos atribuídos aos conhecimentos históricos por alunos e 

professores, como investigamos com Darlan Mota. 

Por fim, o processo de aprendizagem histórica de Darlan 

Mota encontra-se imbricado com a questão do processo de sua 
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inclusão nos espaços de ensino, e mesmo diante das dificuldades 

e desafios impostos, com o apoio familiar e ajuda de alguns 

professores, Darlan conseguiu construir um domínio do 

conhecimento histórico, e podemos afirmar que é um exemplo de 

como pode acontecer o processo de formação da consciência 

histórica por meio da educação histórica. 
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