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Editorial

Caríssimo leitor!

Como é bom reencontrá-lo!

Tornou-se uma tradição a diversidade de assuntos abordados em nosso periódico. É dessa 
diversidade, cremos, que nasce o interesse e a busca por nossos artigos, depoimentos e relatos. 
São assuntos que trazem à luz conhecimentos necessários a tantos profissionais que militam em 
diferentes áreas.

Pedagogia multissensorial, acessibilidade no Ensino Superior, audiodescrição na esfera 
cinematográfica, comunicação tátil para crianças com múltiplas deficiências sensoriais, inclusão 
de aluno cego na Rede Regular de Ensino e jogos e brincadeiras no desenvolvimento de crianças 
com deficiências múltiplas formam o escopo desse número de nossa revista. Convido-o a fazermos 
juntos uma emersão na leitura desses seis trabalhos cujos comentários vão a seguir. Temos certeza 
de que os pesquisadores-autores desses textos trarão ideias, reflexões e uma contribuição concreta 
aos que procuram saberes e práticas referentes à deficiência visual.

O primeiro artigo intitulado A Pedagogia multissensorial com crianças cegas ou com baixa visão dos 
autores Bernardo Alves, Beatriz Coelho, Rayanne da Costa, Sofia Hallais, Angélica Monteiro, Márcia 
Nascimento e Maria da Conceição Almeida de Barbosa-Lima trabalha um tema imprescindível na 
Educação de crianças com deficiência visual. A compreensão da importância dos sentidos e o 
desenvolvimento de cada um deles na aquisição do conhecimento constitui a base da 
aprendizagem de crianças cegas ou com baixa visão. Os sentidos convertem-se em vias de captação 
de sensações, percepções e, posteriormente, estabelecem os alicerces para a construção de 
conceitos. A sensorialidade precisa ser vista com atenção e rigor, já que se torna um canal 
extraordinário de informação em diferentes áreas, informação essa que é processada no cérebro. 
Assim, é uma pedagogia que trabalha verdadeiramente as estruturas cognitivas que abrem para a 
criança a trilha do conhecimento efetivo, concreto.

As pesquisadoras Luciane Molina Barbosa e Mariana Aranha de Souza discutem no segundo artigo, 
O estudante com deficiência visual no Ensino Superior e a aprendizagem ativa: uma questão de 
acessibilidade. Esse é mais um problema que precisa ser analisado com a clareza exigida por esses 
novos tempos: a efetiva participação da pessoa com deficiência na Educação, em particular no 
Ensino Superior. O estudante com deficiência visual, como qualquer outro, precisa sentir-se 
partícipe e não mero coadjuvante do seu processo educacional e de formação. Para tanto, esforços 
precisam ser envidados na área da acessibilidade, tanto no âmbito legal quanto no âmbito da 
consciência da sociedade. É uma discussão absolutamente necessária. A acessibilidade precisa 
ser entendida em diferentes vias que levam à inclusão, à independência e ao autogerenciamento 
da existência da vida do homem.
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O terceiro artigo revela-nos mais uma ponte entre a pessoa com deficiência visual, em especial o 
cego, seu acesso ao conhecimento, à arte e à cultura. Trata-se da audiodescrição. Marcia de Oliveira 
Gomes traz o estudo Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de 
"Entrevista", de Rubem Fonseca. O trabalho nos coloca uma questão de suma importância: o filme 
é mais uma linguagem que deve ser levada à pessoa com deficiência visual. Tal acesso propicia o 
alargamento de horizontes, uma ampla compreensão de mundo e uma forma múltipla de inclusão. 
O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial Flávia Daniela 
dos Santos Moreira. Esse quarto e último artigo levanta dados referentes ao Estudo I da tese de 
Doutorado da autora que pesquisa a comunicação tátil em relação às crianças com deficiências 
múltiplas sensoriais. A comunicação, na atualidade, é um conjunto de saberes e práticas que 
permeia todas as áreas do conhecimento humano. A pesquisadora oferece-nos dois relatos que 
atestam a relevância de seu estudo.

Fecharemos esse número com dois relatos de experiência. O relato de experiência é um 
instrumento de reflexão, pois que espelha o pensamento e as necessidades do "sujeito" em foco.

Relato 1
A inclusão de um aluno cego nas aulas de geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, no 
Município de Nova Iguaçu.
João Vitor Pereira da Silva 
Rodrigo Batista Lobato
O presente relato objetiva falar do processo de inclusão de um aluno cego nos anos finais do 
Ensino Fundamental no Município de Nova Iguaçu. O trabalho baseia-se em entrevistas com o 
aluno e seus professores, tendo como elemento de análise, observações feitas durante as aulas.

Relato 2
A utilização de jogos e brincadeiras para desenvolver conceitos e atitudes relativos à ética e à moral 
em pessoas com deficiência múltipla associada à deficiência visual.
Maria Vitória Campos Mamede Maia 
Maria do Socorro Fortes de Oliveira 
Cláudia Monserrat Rosa de Oliveira Fontoura 
Raquel Alves Pereira
A ludicidade abre um espaço de infindáveis possibilidades para a Educação. Percebemos que as 
autoras do referido relato revelam esse novo pensamento que precisa enraizar-se nas mais 
diferentes salas de aula. É importante analisar que o público ao qual ele se detém traz desafios e 
imprevisíveis resultados. É imprescindível mergulharmos nesse tema para que possamos
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compreender quão surpreendente é o elemento humano. É imprescindível entendermos que o 
homem é viável desde que ofereçamos a ele condições de descobrir-se e expandir o próprio EU.

Pesquisas, teorias, práticas docentes estão impressas nos estudos apresentados. Esperamos que 
no próximo número de nossa revista, possamos contar com você, leitor, a fim de discutirmos, 
refletirmos e encontrarmos caminhos que apontem para nosso crescimento profissional.

Até lá.

Maria da Gloria de Souza Almeida
Comissão Editorial
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Sessão Artigos

A pedagogia multissensorial
com crianças cegas ou com baixa visao
The multisensorial pedagogy in blind or low vision children

Bernardo Alves1 
Beatriz Coelho1 2 

Rayanne da Costa3 
Sofia Hallais4 

Angélica Monteiro5 
Márcia Nascimento6 

Maria da Conceição Almeida de Barbosa-Lima7
RESUMO

A partir de inquietações na relação entre imaginação, linguagem e aprendizagem do aluno com deficiência 
visual, trazemos, neste trabalho, reflexões sobre o tema com base em aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais. 
Para tal tarefa foi feita uma discussão acerca do que é deficiência visual, sobre os mecanismos de aprendizagem 
de crianças com deficiência visual, além de abordarmos a importância da didática multissensorial, de Soler, para 
que esses alunos consigam ter acesso aos conteúdos de forma clara e adequada. Neste contexto é feita uma 
abordagem referente ã sinestesia nos seres humanos. Em seguida, discutimos sobre os processos cognitivos da 
criança com deficiência visual, sua im aginação e seu poder de criação através da linguagem  e da 
multissensorialidade. Este trabalho não pretende ser conclusivo no que tange ao imaginário da pessoa com 
deficiência visual, mas provocativo, convidando o leitor a reflexões e diálogos sobre o tema abordado. 
Palavras-chave: Deficiência visual. Didática multissensorial. Imaginação e linguagem.

ABSTRACT
Based on concerns about the relationship between imagination, language and learning of the visually impaired 
student, we bring, in this work, reflections about the theme, based on physiological, psychological and social 
aspects. For this task a discussion was made about what is visual impairment, about learning mechanisms of 
visually impaired children, besides aproaching the importance of the multisensory didactics, of Soler, so that these 
students can have access to the contents in a clear and proper manner. In this context, an approach about

1 Colégio St. Georges. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde pelo Instituto Oswaldo 
Cruz. E-mail: bernardocopelloalves@gmail.com
2 Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: 
beatriz.b.coelhol @gmail.com
3 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz. E-mail: 
rmj.costa@gmail.com
4 Licenciada e Bacharel em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: sofiahallais@gmail.com
5 Instituto Benjamin Constant. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde pelo Instituto 
Oswaldo Cruz. E-mail: afbm2007@yahoo.com.br
6 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde pelo 
Instituto Oswaldo Cruz. E-mail: marcia.bio.11@gmail.com
7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo (USP). E-mail: mcablima@uol.com.br
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synaesthesia in humans is made. Further, we discuss the cognitive processes of the visually impaired child, their 
imagination and their creative power through language and multisensoriality. This work does not intend to be 
conclusive regarding the imaginary of a visually impaired, but provocative, inviting the reader to reflections and 
dialogues about the theme refered.
Keywords: Visual deficiency. Multisensory teaching. Imagination and language.

A pedagogia multissensorial com crianças cegas ou com baixa visão

In trodução

A sociedade é constituída com base em referenciais visuais, ou seja, para pessoas 
que enxergam, ditas videntes. Entretanto, existem pessoas com deficiência visual em 
nossa sociedade. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou, globalmen
te, a magnitude da deficiência visual, a partir de dados reunidos em 2010. Segundo a 
OMS, o número total de pessoas com deficiência visual é estimado em 285 milhões, dos 
quais 39 milhões são cegos (TALEB et al., 2012).

Desse modo, é concreto a ocorrência de alunos com deficiência visual matricula
dos em classes regulares e/ou institutos especializados, principalmente após a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional -  LDB n° 9.394 (BRASIL,1996). A partir disso tor
na-se importante discutir o processo de ensino e aprendizagem desses sujeitos. Neste 
trabalho, buscamos refletir acerca da construção imaginária de alunos com deficiência 
visual a partir da linguagem e de uma didática multissensorial, desenvolvida por Soler 
(1999), bem como o seu mecanismo de construção do conhecimento, seu processo cog
nitivo e a questão sinestésica. Não pretendemos chegar a uma conclusão sobre o imagi
nário do aluno com deficiência visual e a construção do seu pensamento, mas permitir 
reflexões e diálogos sobre tal questão.

A deficiência visual

A deficiência visual (DV) não se limita à cegueira nativa ou adquirida. Existem 
sujeitos que possuem baixa visão, ou seja, que enxergam parcialmente. Este esclareci
mento é muito importante, pois interfere na interpretação de mundo e nas possibilida
des de percepção sensorial por parte do indivíduo. A análise e classificação entre "cegos" 
e "baixa visão"8 foi, durante muito tempo, realizada a partir de exames médicos oftalmo
lógicos, ignorando-se totalmente as concepções pedagógicas.

8 Nomenclatura dada antes era "visão subnormal".
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Hoje, seguindo pelo viés médico, o Decreto n° 5.296 (BRASIL, 2004) definiu le

galmente que a deficiência visual se divide em cegueira e baixa visão. A primeira como 

a condição na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho do 

indivíduo, com a melhor correção óptica possível, e a segunda como a condição em 

que a acuidade visual está entre 0,3 e 0,05 no melhor olho do indivíduo com a melhor 

correção óptica possível. Também é considerada deficiência visual os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°, 

ou à ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004).

Apesar de a lei reconhecer apenas essas duas formas de deficiências visuais, exis

tem outras que também podem influenciar na aprendizagem dos estudantes: o daltonis- 

mo, a ambliopia, a ceratocônia, a retinose pigmentar, o glaucoma, visão múltiplas, além 

de síndromes como a de Leber, que evolui para a cegueira total. Sendo assim, o grupo das 

pessoas com DV abrange desde pessoas completamente cegas até aquelas que tenham 

suas faculdades visuais parcialmente limitadas, e que não possam ser corrigidas com uso 

de lentes ou com procedimentos cirúrgicos. Ambas condições podem ser congênitas ou 

adquiridas.

No entanto, pelo fato de muitas crianças diagnosticadas "cegas" lerem o código 

Braille "com os olhos", foi necessário que se considerasse também os aspectos pedagógi

cos em relação a essa classificação. Assim, hoje, para que a criança seja diagnosticada 

como "cega" ou "baixa visão", não deve ser considerada apenas sua acuidade visual, mas 

também as características físicas e psicológicas, avaliando o resíduo visual e a funciona

lidade no uso do resíduo visual (diagnóstico e prognóstico, acuidade visual para longe e 

perto, sensibilidade aos contrastes, visão para cores, prescrição de recursos ópticos e ori

entação para o uso desses).

Um aspecto importante a ser considerado pelas escolas é o fato de que o desen

volvimento e a aprendizagem de uma criança que nasce com cegueira congênita, ou que 

perde a visão pouco tempo depois do nascimento, serão diferentes das crianças em que 

a perda da visão ocorreu em etapas posteriores de sua vida. Também é importante consi

derar o fato da perda da visão ocorrer de modo súbito ou gradual, e que a visão funcional 

é diferente de sujeito para sujeito, exigindo intervenções diferenciadas.

A pedagogia multissensorial com crianças cegas ou com baixa visão
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Mecanismos de aprendizagem  do a luno com DV

O desenvolvimento cognitivo de uma pessoa com DV não é limitado, apenas 
apresenta particularidades que devem ser estimuladas desde a mais tenra idade. Farias 
(2004) afirma que no caso da criança que nasceu com DV, esta deve ser estimulada de 
maneira diferente, sendo apresentada a uma grande quantidade de estímulos que en
volvam a audição e o tato, para que assim possa se desenvolver à sua maneira. Dessa 
forma, os sentidos se desenvolverão em conjunto, repercutindo em suas ações motoras.

A pessoa com DV tem uma visão de mundo ampla, devendo ser vista não como 
um sujeito que tem "falta de", ou "uma carência de poder enxergar", mas que existe como 
um ser humano completo. Sua visão de mundo é única e possui grande valor no que diz 
respeito a uma identidade, que deve ser valorizada e respeitada (MONTE ALEGRE, 2003 
apud NUNES; LOMÔNACO, 2010).

Esse pensamento corrobora com o que Vigotski9 descreve sobre a cegueira. As 
obras desse autor sustentam que uma criança com "defeito" não é necessariamente uma 
criança deficiente, mas sim uma criança que precisa superar esse "defeito" tomando cami
nhos alternativos (VIGOTSKI, 1997).

Os processos de compensação não estão orientados a completar diretamente 
o defeito, o que na maior parte das vezes é impossível, e sim a superar as difi
culdades que o defeito cria. Tanto o desenvolvimento quanto a educação da 
criança cega não tem tanta relação com a cegueira em si, como com as conse
quências sociais da cegueira (VIGOTSKI, 1997, p. 19, tradução nossa).

Entretanto, a pessoa com DV ainda carrega um estigma de um indivíduo que não 
consegue realizar suas tarefas de maneira autônoma, que sempre precisa de ajuda, pois 
do contrário não conseguiria realizar suas atividades, por mais triviais que sejam.

A ideia de isolar as pessoas diferentes, que tivessem alguma limitação ou defici
ência, possui raízes históricas. Segundo Mendes (2006), isso ocorreu pelo desconheci
mento que se tinha acerca das deficiências, o que gerou preconceitos e estereótipos sobre 
esses sujeitos e a defesa de que as pessoas diferentes seriam mais amparadas e cuidadas 
se estivessem em um ambiente separado dos demais. Essa idealização acabou gerando 

um estigma, sendo mais uma das questões que definiram o estereótipo da pessoa cega.

A pedagogia multissensorial com crianças cegas ou com baixa visão

9 Apesar de a grafia do nome de Vigotski vir com a letra "y" colocada em várias posições, dependendo da origem 
de sua tradução, nós decidimos utilizar, neste texto, a grafia atual, vinda diretamente da tradução russa: Vigotski.
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Visando cessar essa visão errônea, é relevante que haja equidade quando se tra
ta dos direitos da pessoa com deficiência visual. Bem interessante a diferenciação que 
Ferreira (2016) faz entre igualdade e equidade quando se trata de falar da pessoa com 
DV, pois a igualdade se refere a não perceber suas limitações, tratando-os de uma forma 
igual, como se fossem iguais às outras pessoas no sentido de não precisarem de assistên
cia e acessibilidade em diversos momentos. Porém, quando se fala em equidade, esta

mos falando de justiça às suas limitações, o olhar cuidadoso para as necessidades 
específicas de que o DV necessita para realmente estar incluído na sociedade e poder 
desfrutar de uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Ou seja, a igualdade 
descaracterizaria as particularidades, colocando situações idênticas para todas as pesso
as. Equidade refere-se à capacidade de analisar cada caso para que não haja desigualda
de, injustiça. Sendo assim, é preciso que se entenda as necessidades particulares de cada 
indivíduo para que possamos auxiliá-los em suas dificuldades.

No ambiente escolar, é fundamental que a inclusão da pessoa com deficiência 
visual ocorra de maneira integradora, onde ela tenha acesso ao ensino junto a outros 
alunos, sejam videntes ou não (MONTILHA et al., 2009). Isso permite a desconstrução de 
uma imagem estereotipada e limitada da pessoa e, ao contrário disso, será percebido que 
o aluno cego pode crescer cognitivamente em parceria com os alunos videntes. Afinal, 
ambos possuem a mesma capacidade de aprender. Certamente, o auxílio diferenciado 
com materiais e ferramentas específicas para o ensino dessas crianças deve estar presen
te, assim como um professor especializado que saiba lidar com as particularidades da 

pessoa com DV.

Nunes e Lomônaco reiteram essa questão a seguir:

Claro que, devido à limitação visual, o indivíduo cego vai precisar de um ambi
ente diferenciado e adaptado, que dê conta de garantir a satisfação de suas 
necessidades. E toda essa vivência diferenciada define uma estrutura mental 
diferente daquele que vê, pois a pessoa cega precisa usufruir de outros cami
nhos para conhecer o mundo, o que marca outras formas de processo percep- 
tivo e, por consequência, da estruturação e organização do desenvolvimento 
cognitivo (NUNES; LOMÔNACO, 2010, p. 59).

Nas últimas duas décadas, avançamos significativamente sobre as garantias le

gais da pessoa com deficiência, especialmente no que tange à Educação. O artigo 58 da 
LDB pressupõe que a Educação das pessoas com deficiência -  transtornos globais do
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desenvolvimento e altas habilidades -, deve ser oferecida, preferencialmente, na rede re
gular de ensino: "Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial" (BRASIL, 1996).

A partir dessa premissa, outras legislações surgiram para dar garantias legais ao 

processo de inclusão, dentre elas o Decreto 7.611 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre o 
atendimento educacional especializado que, entre outras prerrogativas, prevê apoio téc
nico e financeiro da União ao público-alvo da Educação Especial, e para os alunos com 

deficiência visual, essa normativa garante formação continuada de professores para o 
ensino do Braille e a implantação de salas de recursos multifuncionais, que são "ambien
tes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a 

oferta do atendimento educacional especializado" (BRASIL, 2011 ).

Apenas as leis não garantem o atendimento educacional de qualidade a esses 
sujeitos. Ainda precisamos que essas leis se efetivem na prática, no cotidiano do espaço 
escolar. É indispensável pesquisas e estudos referentes a essa temática, de forma que 

sustentem as necessidades educacionais desse educando.

Processos de inclusão e a d idá tica  multissensoria l
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O que observamos até agora mostra que a inclusão de um aluno com deficiência 
visual em salas de aula não é apenas elaborar uma aula diferenciada e exclusiva para esse 

aluno, pois assim excluímos as suas oportunidades de interagir com o meio. O essencial é 
estimulá-los para que tenham a capacidade de desenvolver uma relação multissensorial 
e crítica com o conteúdo, criando oportunidades de aprendizado e convívio social "equa- 

lizado" com os não deficientes.

Os estigmas que acompanham a ideia do aluno com DV como um indivíduo que 
tem certas restrições ou limitações intelectuais -  e que não possui capacidade de realizar 
qualquer tarefa que um vidente (ou aluno dito "normal") realizaria -, agravam os proble

mas de ensino e aprendizagem do aluno com DV, pois apenas adaptar um material em 
alto-relevo ou em Braille não é o suficiente para que o aluno consiga ser incluído na 
sociedade.

A criança cega ou surda pode alcançar, no desenvolvimento, o mesmo [nível] 
que a normal, mas as crianças com deficiência o alcançam de diferente modo,
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por um caminho distinto, com outros meios e para o pedagogo é importante 
conhecer a peculiaridade do caminho pelo qual deve conduzir a criança (VI- 
GOTSKI, 1997, p. 17, tradução nossa).

Para incluir o aluno com DV nas salas de aula, é preciso pensar, pesquisar, estu
dar, analisar e realizar metodologias de ensino-aprendizagem que sejam capazes de aten

der as necessidades de todos os alunos, respeitando suas limitações ou dificuldades e 
seus conhecimentos prévios.

Em seus estudos sobre o ensino das ciências naturais, Soler (1999) questiona o 
fato do ensino possuir, em muitos casos, um enfoque em elementos puramente visuais. 

Como consequência, o autor afirma que ocorre a perda de muitas informações não visu

ais. Nessas pesquisas, ele considera a necessidade de se encontrar metodologias que 
atendam às diferentes necessidades dos alunos, de acordo com os princípios da inclusão, 
e apresenta a didática multissensorial, onde o tato, a audição, a visão, o paladar e o olfato 

podem atuar como canais de entrada de informações importantes. Nessa perspectiva, a 
percepção do aluno deixa de ser apenas visual.

Ao tratar do trabalho de Soler, Camargo afirma:

Observar requer a captação do maior número de informações por meio de to
dos os sentidos que um indivíduo possa pôr em funcionamento. Por exemplo, 
na observação de um ambiente em uma aula de campo, é muito mais significa
tivo se o aluno, além de observar visualmente o ambiente, descrever seu chei
ro, sua sensação térmica, texturas de seus componentes, entre outras 
características (CAMARGO, 2016, p. 31).

De acordo com Soler (1999), quanto mais estimulados os diferentes sentidos, 
mais conexo será o conceito apreendido. Para isso é necessário que o ensino tenha um 

enfoque didático multissensorial, que é um método pedagógico de interesse geral para 
o ensino e aprendizagem das ciências experimentais e da natureza, que aguça os siste

mas sensoriais humanos possíveis para captar informações do meio que nos rodeia, e 

inter-relaciona esses dados a fim de formar conhecimentos multissensoriais completos e 
significativos.

Explorando outros sentidos, podemos enriquecer o aprendizado de todos, e 
para o aluno com deficiência visual os benefícios também são significativos, pois quan
do estimulamos um determinado sentido, este pode desencadear a percepção de dois
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aspectos sensoriais diferentes e simultâneos. Por exemplo, há pessoas que quando sentem 

um odor (real), escutam certo som (imaginário). Tal processo é chamado de sinestesia.

Sinestesia é uma palavra que vem do grego synaísthesis, onde syn significa "união" 
e esthesia significa "sensação", significando "sensação simultânea" (BASBAUM, 2003, p. 2). 

É uma condição neurológica em que o cérebro interpreta sensações de naturezas dife
rentes simultaneamente, ou seja, um som pode representar uma cor ou um aroma (sensa
ções que não são auditivas).

É importante que o professor perceba como seu aluno cego organiza suas per
cepções sensoriais e sinestésicas, não apenas a partir de um modelo específico no proces

so de ensino-aprendizagem. De acordo com Vigotski (2005), o conhecimento é inerente a 
uma autoconstrução quando o sujeito adquire dados oferecidos pelos outros ou pelos 
fenômenos do meio natural e social, no qual reorganiza e reelabora segundo sua capaci

dade, suas motivações e interesses, e adiciona informação da própria experiência para 
"construir".

A ausência de visão possibilita, para pessoas cegas, que o ambiente ao redor 
consista numa recombinação de elementos sensoriais distintos.

Processos cogn itivos da criança com DV

Para Ochaíta (1993 apud OCHAÍTA; ESPINOSA, 2004, p. 152), a plasticidade do 
sistema psicológico humano permite que, na ausência de um sistema sensorial como a 

visão, outras vias alternativas sejam construídas para o funcionamento do sistema psico

lógico. Em Vigotski (2012a), vemos esse pensamento quando o autor defende que, se um 
ato psíquico é interrompido ou se inibe, ali onde aparece a interrupção, o retardo ou o 
obstáculo, produz-se um aumento da energia psíquica. A energia se concentra no ponto 

onde o processo encontrou um obstáculo e pode superá-lo ou tomar caminhos de ro- 
deo10. Assim, no lugar onde o processo se vê detido em seu desenvolvimento, formam-se 
novos processos (VYGOTSKY, 2012a).
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10 Rodeos são técnicas de raciocínio que produzem um resultado desejado, utilizando-se de elementos/instru- 
mentos quaisquer, sejam os próprios dedos, num sistema de soma, ou um bastão/escada para alcançar um 
objeto que está além do alcance das mãos. Então, o rodeo é uma resposta sofisticada a situações-problema, e 
acontece quando não há condições de apresentar uma resposta imediata à situação dada (VIGOTSKI, 2012a, p. 
128, tradução nossa).
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O cérebro não é um órgão que somente reproduz nossa experiência anterior, ele 

reelabora e combina essas experiências de forma criadora, permitindo o surgimento de 
novas situações e novos comportamentos. Vigotski (2009) chama essa atividade criadora 
de imaginação ou fantasia. Neste aspecto, é importante ressaltar que apesar dos proble

mas que muitas vezes as crianças não videntes têm para acessar as informações escola
res, elas poderão construir seu desenvolvimento a partir dos sistemas sensoriais que 
dispõem; um exemplo é a linguagem.

Desde que as crianças cegas começam a falar, além de utilizar a linguagem com 
uma função comunicativa, ela cumpre outras importantes funções para compensar os 
problemas causados pela ausência da visão no desenvolvimento do simbólico. Recor

rem, em maior grau, a imitações diferidas de caráter verbal, que muitas vezes parecem 
converter-se em jogos simbólicos.

Vigotski (1997) aponta para o papel da linguagem como fonte principal para o 
desenvolvimento das funções psicológicas, tanto em crianças videntes quanto em crian
ças cegas, já que é a partir dela que o pensamento é organizado e reestruturado, sendo a 

linguagem, para essas últimas, fator primordial para compensação da cegueira. O autor 
afirma que "não é o desenvolvimento do tato ou da audição e sim a linguagem, a utiliza
ção da experiência social e a relação com os videntes que constitui a fonte da compensa

ção da cegueira" (VIGOTSKI, 1997, p. 81).

A imaginação e a criação da criança DV através da linguagem  e m ultissensoria lidade

Para Vigotski (2011), a vida em sociedade produz cultura e tudo o que é cultural 

é social. Todas as funções psíquicas superiores têm sua formação a partir da matriz social. 
O autor sinaliza que a estrutura das formas complexas de comportamento da criança 
consiste numa estrutura de caminhos indiretos; frequentemente, não percebemos que o 

desenvolvimento acontece pelo caminho indireto, sendo adquirido pela humanidade 
histórica e culturalmente.

O educador precisa compreender que quando a criança entra no mundo da cul
tura, não apenas toma algo dela, mas de uma forma dialética, incute em si algo de fora, 
além da própria cultura que reelabora todo o comportamento natural da criança e refaz, 

de forma nova, todo o curso do seu desenvolvimento. Sendo assim, a escola é um espaço
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privilegiado onde acontecem as relações sociais. Os aspectos culturais e históricos de
vem ser inseridos no currículo escolar e fazer parte do cotidiano da escola.

As histórias infantis permitem que a criança saia do mundo real e entre na fanta
sia, onde a imaginação é possível, levando-a a questionar o mundo ao redor. As histórias 

também encantam porque liberam sentimentos de alegria, medo, desejos etc. Ao seleci
onar a história é importante que o professor conheça o seu enredo, pois facilita as medi
ações do texto lido com as crianças. A contação de histórias estimula a linguagem da 

criança por meio das palavras, gestos, cantigas, sons (DA SILVA et al., 2015).

A literatura será sempre o convite ao mundo da fantasia, pois se apresenta como 
uma forma maior de recreação na vida das crianças deficientes visuais ou não. As percep
ções táteis, auditivas, olfativas e gustativas proporcionam à criança não vidente uma 

explosão de interpretações através da riqueza de motivações e de recursos que essas 
atividades oferecem. A criança interpreta e vive os personagens, identificando-os com o 
que os cerca; como sujeito pensante e criativo é capaz de modificar a realidade, criticá-la 

e enfrentá-la (DA SILVA et al., 2015). Ao usarmos a multissensorialidade na contação de 
histórias, tornamos esse momento ainda mais rico e envolvente para a criança.

Lygia Clark, pintora e escultora brasileira, convida o espectador a interagir com 
suas obras tridimensionais. Ao longo do seu trabalho, a artista percebeu que os livros não 

permitem essa mesma interação quando o leitor apresenta alguma deficiência, princi
palmente a visual, por isso elaborou "Objetos Sensoriais (1966-1968)", que utiliza objetos 
do nosso cotidiano (água, conchas, borracha, sementes).

É um livro sem palavras, sem um sentido a priori, pois aberto ao pensamento 
estimulado pelo toque. Quem estiver disposto a assumir a responsabilidade de 
criar um sentido para si, fluirá a obra. Os objetos podem ser movidos dentro do 
plástico; a transparência permite inverter a "leitura" e criar uma "narrativa" par
ticular. [...] o homem "encontra sua realidade e a do mundo" (CLARK, 1997, p. 
206).

Com o recurso da multissensorialidade, a artista deixa claro como é possível criar 
a interação com o livro tanto com os leitores com DV quanto os videntes, permitindo o 

uso da imaginação e a criação da própria história.

O espectador já não se projeta e se identifica na obra. Ele vive a obra, e vivendo 
a natureza dela, ele vive ele próprio, dentro dele. Aí que está a experiência
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primeira. Somos novos primitivos de uma nova era e recomeçamos a reviver o 
ritual, o gesto expressivo, mas já dentro de um conceito totalmente diferente 
de todas as outras épocas (CLARK, 1997, p. 122).

Outro recurso é a criação teatral ou a dramatização, pois permite que as crianças 
percebam o ambiente no qual está inserida e refaça novas relações a partir do seu con
texto histórico social (VIGOTSKI, 2009). Ao proporcionar a dramatização para a criança 
com DV, o professor faz com que ela expresse sua linguagem por meio de gestos e atitu
des repletas de significados. Ela poderá experimentar e viver sentimentos de alegria, de
cepção, medo e tristeza, que serão necessários para o seu amadurecimento afetivo, 
cognitivo e social.

A dramatização aproxima as crianças das brincadeiras, do faz de conta, uma vez 
que não se trata apenas de uma lembrança do que vivenciou, mas também a possibilidade 
de conhecimento e compreensão do mundo, conseguindo interpretá-lo, compensando os 
limites causados pela falta ou dificuldade de visão. É também uma combinação dessas 
impressões e, baseadas nelas, a construção de uma realidade nova que responda às aspira
ções e os anseios da criança para criar. É a imaginação em atividade (VIGOTSKI, 2009).

Para que a criança com DV compreenda esse tipo de didática e consiga fazer as 
interpretações do roteiro e realizar tal peça, faz-se necessário o uso de uma ferramenta 
de linguagem denominada audiodescrição11 (AD), que transforma imagens em palavras.

Considerações finais

O conceito de deficiência visual abrange tanto a cegueira quanto a visão severa
mente limitada, baixa visão, e tantas outras características e síndromes, e além de com
preender as percepções sensoriais, potencialidades e especificidades inerentes a cada 

condição, se faz necessário e fundamental que estratégias didáticas adequadas sejam 11
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11 A audiodescrição (AD) é uma tecnologia assistiva que transforma imagens em palavras e pode ser aplicada em 
imagens estáticas ou dinâmicas, facilitando a compreensão do conteúdo utilizado em salas de aula ou em outros 
espaços físicos por pessoas com deficiência visual (ou outros tipos de deficiências). Nesse contexto, a AD torna-se 
uma forte aliada no processo ensino-aprendizagem de alunos deficientes visuais, privilegiando a linguagem e a 
didática multissensorial, uma fonte fecunda para a imaginação e a criação dos educandos. Para compreender mais 
acerca desse tema, consulte as seguintes referências:
LIMA, F. J. ; TAVARES, F. S. S. Subsídios para a construção de um código de conduta profissional do audiodescritor. 
Revista Brasileira de Tradução Visual (RBTV), v. 5, out.-dez., 2010.
NUNES, E. V.; FONTANA, M. V. L.; VANZIN, T. Audiodescrição no ensino para pessoas cegas. In: CONGRESSO NACIONAL DE 
AMBIENTES HIPERMÍDIA PARA APRENDIZAGEM, 5., 2011, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFSM, 2011. p. 1-10.
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adotadas no processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Sendo assim, é impor
tante ressaltar que a pessoa com DV deve ser reconhecida como um indivíduo que perce

be o mundo de forma global e singular.

As dificuldades enfrentadas por essas pessoas muitas vezes aumentam devido 

aos estereótipos erroneamente construídos historicamente, principalmente no que diz 
respeito à autonomia e isolamento. É necessário que possamos garantir a equidade dos 
direitos das pessoas com DV e sua verdadeira inclusão social. No âmbito escolar, a des- 

construção de estereótipos e inclusão pode ser construída à medida que os estudantes 
com DV compartilhem os mesmos espaços que os alunos videntes, contanto que tenham 
acesso às ferramentas necessárias que atendam às suas necessidades particulares no que 

tange ao processo de ensino e aprendizagem.

Para pensar a inclusão nas salas de aula, deve ser considerada a dimensão mul
tissensorial do indivíduo, principalmente ao planejar atividades pedagógicas. Ao esti
mular o maior número possível de sentidos humanos, para além da visão, conceitos e 

informações podem ser percebidos e construídos de maneira ampliada e sinestésica.

As atividades multissensoriais são capazes de beneficiar todos os alunos, viden

tes ou não, pois estimula a imaginação e a criatividade da criança, favorecendo o proces
so de aprendizagem numa dimensão mais humana, dialógica e contextualizada com a 

realidade da criança.
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Sessão Artigos

O estudante com deficiência visual no ensino 
superior e a aprendizagem ativa: 
uma questão de acessibilidade
The student with visual impairment in higher education and active learning: 
a matter o f accessibility

Luciane Maria Molina Barbosa1 
Mariana Aranha de Souza1 2

RESUMO

O crescente ingresso de alunos com deficiência nas universidades torna necessário um aprofundamento na 
reflexão sobre a Educação Inclusiva, de modo a nos dedicarmos às questões da deficiência como uma temática 
emergente. Este artigo tem por objetivo descrever algumas orientações práticas para os processos de ensino com 
estudantes cegos nas universidades, considerando os pressupostos que orientam a Aprendizagem Ativa, a partir 
das pesquisas de uma das autoras, estudante com deficiência visual que participa do processo formativo do 
programa de Pós-graduação de uma universidade no Vale do Paraíba Paulista. Apresenta-se o percurso da legislação 
que garantiu a educação dos cegos no cenário brasileiro, analisando-se as formas pelas quais essas pessoas 
consomem informação, além de identificar algumas estratégias que podem ser empreendidas nas universidades, 
por gestores e professores, a fim de superar obstáculos à inclusão de cegos. Os resultados demonstram que 
informações e orientações devem ser implementadas nas universidades, a fim de disponibilizar apoio indispensável 
para o pleno aproveitamento dos estudos pelos estudantes com deficiência visual.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência visual. Acessibilidade. Ensino Superior.

ABSTRACT

The increasing enrollment of students with disabilities in universities makes it necessary to deepen reflection on 
Inclusive Education in order to focus on disability issues as an emerging issue. This article aims to describe some 
practical guidelines for teaching processes with blind students in universities, considering the assumptions that 
guide Active Learning, based on the researches of one of the authors, a student with visual impairment who 
participates in the formative process of the Postgraduate degree from a university in the Vale do Paraíba Paulista. 
It is presented the course of the legislation that guaranteed the education of the blind in the Brazilian scenario, 
analyzing the ways in which these people consume information and identifying some strategies that can be 
undertaken in universities by managers and teachers to overcome obstacles to the inclusion of blind. The results 
demonstrate that information and guidelines should be implemented in universities in order to provide essential 
support for the full utilization of studies by students with visual impairment.
Keywords: Inclusion. Visual impairment. Accessibility. Higher Education.
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1. In trodução

A efetivação da Educação Inclusiva traz um novo desafio também para as uni

versidades, pois o ingresso de estudantes com deficiência, nessa etapa da escolarização, 
não se dá, na maioria das vezes, de modo explícito quanto às particularidades dos recur
sos adaptativos de que necessitam. As dificuldades inerentes à participação dos estudan

tes com deficiência visual, por exemplo, pode se revelar no cotidiano da sala de aula, 
gradativamente, em decorrência da visualidade presente nas atividades acadêmicas e 
no convívio com o outro.

Nesse sentido, o processo de construção de um espaço inclusivo, qualquer que 

seja o nível, não acontece tendo como base uma padronização de princípios e práticas 
sustentadas em parâmetros, livros ou manuais. Ao contrário, é necessário que a inclusão 
se faça a partir das experiências, do diálogo e do reconhecimento das diferenças.

Sabemos que os ambientes universitários privilegiam o acesso das pessoas vi
dentes, ou seja, aquelas com a capacidade de visão basicamente intacta. No entanto, 

algumas iniciativas isoladas buscam subsidiar a ação dos professores e assumir o debate 
proposto a partir da inclusão para repensarmos modelos e objetivos educacionais tam

bém no Ensino Superior, e encararmos as questões da flexibilização do currículo, da ne
cessidade ou não de adaptações nas linguagens e no espaço físico, e na aplicação das 
avaliações de modo a contemplar os diferentes recursos e tecnologias disponíveis.

Fundamentado nos estudos de Amiralian (1997), Vygotski (2011) e Souza (1997), 

este artigo evidencia a propota de soluções coerentes, que venham a contribuir positiva

mente para o percurso acadêmico dos estudantes cegos nas universidades, na elimina
ção das barreiras e na minimização dos conflitos com a visualidade. Pretende-se também 
discutir sobre a centralidade do aluno no processo educativo, considerando a diversida

de e a individualidade como prerrogativas para o planejamento de estratégias que favo
reçam a Aprendizagem Ativa, pensando de que forma esses estudantes poderão acessar 
todo aparato cultural disponível nas universidades. Será que o currículo compreende as 

adequações necessárias de acesso ao conhecimento?

Assim, propõe-se analisar se o uso de diferentes recursos e tecnologias, como 
maquetes, objetos em miniatura, materiais em 3D, livro falado, Sistema Braille, audiodes- 
crição, material digitalizado para ser lido por softwares em computadores com sistema de

O estudante com deficiência visual no ensino superior e a aprendizagem ativa: uma questão de acessibilidade

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 151-167. 2019 152



voz e/ou dispositivos móveis ampliam, de fato, as possibilidades de aprendizagem do 

estudante cego, garantindo-lhe a interação com os demais estudantes, e com o próprio 

conhecimento, por meio de um ambiente estimulante e desafiador. Propõe-se que o do

cente conheça os recursos usados pelo aluno, conscientizando-se de sua utilidade e rele

vância, em favor de situações ativas de aprendizagem, a fim de contribuir com o 

desenvolvimento inclusivo, o que depende, necessariamente, de mudanças culturais e 

atitudinais.

O estudante com deficiência visual no ensino superior e a aprendizagem ativa: uma questão de acessibilidade

2. Breve panorama sobre a legislação que sustenta a inclusão de pessoas com deficiência

No âmbito da legislação, a Educação como direito de todos e dever do Estado e 

da família, foi estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 

1988) e representou um marco importante para a inclusão das pessoas com deficiência 

no sistema de ensino regular. Em 1996, com a Lei n° 9.394 de Diretrizes e Bases (LDB), a 

Educação Especial passou a ser concebida como uma modalidade transversal de Educa

ção escolar, cuja inclusão deve-se fazer preferencialmente na rede regular de ensino (BRA

SIL, 1996).

Em 2013, a Lei n° 12.796 alterou a LDB, acrescentando que é dever do Estado 

assegurar "atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com defici

ência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, trans

versal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino" (BRASIL, 2013). Este acréscimo traz o entendimento de que também cabe às insti

tuições de Ensino Superior oferecer atendimento especializado e prover recursos e adap

tações para o acesso e permanência desses estudantes nas universidades.

Documentos internacionais adotados no Brasil também sustentam o processo 

da Educação Inclusiva em todos os níveis de ensino, como a Declaração Mundial de Edu

cação para Todos (UNESCO, 1990), reafirmada pela Declaração de Salamanca e Linha de 

Ação sobre Necessidades Educativas Especiais (UNESCO, 1994). Recentemente, a Conven

ção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2008), que no inciso I do art. 24 

reconhece o direito das pessoas com deficiência à Educação, afirma que deve ser assegu

rado um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, o que inclui o Ensino Superior.
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Várias outras leis também evidenciaram as bases para a construção de políticas 

públicas nessa área, reforçando o direito ao acesso equânime ao currículo e aos espaços 
que constituem o fazer educativo nas universidades.

Em 1999, foi instituída a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência através do Decreto n° 3.298 (BRASIL, 1999). De acordo com as orientações 
contidas nessa política (art. 27), as Instituições de Ensino Superior devem assegurar, aos 
estudantes com deficiência que fizerem solicitação prévia, adaptações de provas e apoi

os necessários, inclusive tempo adicional para realizar as provas.

Em 2003, o Ministério da Educação, por meio da Portaria n° 3.284 (BRASIL, 2003), 

dispõe sobre a necessidade de atendimento, por Instituições de Ensino Superior (IES), 
aos requisitos de acessibilidade às pessoas com deficiência para que sejam instruídos 
processos de autorização, reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições. 

Os requisitos de acessibilidade incluem a acessibilidade física, pedagógica, atitudinal e 
comunicacional sobre as quais recaem as necessidades dos estudantes cegos que partici
pam do processo formativo disponível nas universidades.
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3. Os processos de aprendizagem dos estudantes com defic iência visual

É notório que as maiores dificuldades encontradas por estudantes cegos no es
paço escolar, incluindo o ambiente universitário, estão na visualização dos conteúdos 

aos quais não possuem referenciais alternativos a outras percepções. Segundo Souza 
(1997), ter uma deficiência visual implica em pertencer a uma cultura na qual o conhecer 
se confunde com uma forma de percepção que ele não dispõe, mas que é intensificada 

na sociedade contemporânea, na qual tudo é pensado e produzido para ser utilizado 
pela visão. Assim, a ampliação das habilidades e as competências dos professores podem 
viabilizar a expansão e o acesso ao conhecimento que se quer partilhar com a pessoa 

com deficiência visual, pois a cegueira por si só não é um impedimento ao seu desenvol
vimento.

É o que também dizem as pesquisas realizadas por Vygotsky (2011), e comprova
das por Amiralian (1997), quando afirmam que o aprendizado da pessoa cega acontece 
mediante caminhos diferenciados, mas estruturados por diferentes recursos e tecnologi

as. Ainda que a visão seja uma importante via de acesso à informação, ela não é a única.
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Quando falamos em acessibilidade, não pretendemos anular os referenciais vi

suais do universo escolar. Essa negação considera que o processo de inclusão só aconte
ce com a exclusão de uma via em contraposição a outra. As adaptações requerem, 
principalmente, que as figuras, gráficos, fotos, desenhos, escritos, apontamentos, entre 

outros, possam contemplar diferentes canais sensoriais.

Diferentemente do que acontece nos primeiros anos do Ensino Fundamental, 
por exemplo, em que verificamos que a principal atividade se dá através da alfabetiza

ção, no Ensino Superior é na gestão da sala de aula e nas ideias presentes nessas relações 
que os professores mobilizam conhecimentos pedagógicos específicos e gerais, a fim de 
compreender como os estudantes cegos aprendem e se apropriam do ato comunicativo 

que acontece através da leitura e da escrita com uso de diferentes ferramentas de acesso 
à informação. A acessibilidade à comunicação, portanto, funciona para fortalecer o pro
cesso inclusivo, muito mais do que a quebra de uma barreira física.

O mundo letrado atinge a todos, independentemente de suas limitações físicas, 
sensoriais, sociais ou culturais. Sob essa perspectiva, as pessoas cegas também se caracte

rizam como membros representativos desse universo permeado de informações e trans
mitidas pela comunicação escrita. Para tanto devem compartilhar do poder da língua 
escrita na sociedade letrada. Inseridas na sociedade como produtoras e ativas, elas de

vem possuir uma cultura escrita e fazer parte do mundo letrado na mesma proporção que 
as pessoas que enxergam, ainda que os recursos utilizados, as vias de informação e o grau 
do acesso ao conhecimento sejam diferentes.

Os estudos de Vygotsky (2011) sobre defectologia apontam que não existe uma 

compensação natural e biológica que se consiga imediatamente à ausência de um órgão 
do sentido. Essa compensação é defendida pelo autor como sendo um caminho alterna
tivo, quando os caminhos diretos estiverem impedidos. Isto porque:

Todo o aparato da cultura humana [da forma exterior de comportamento] está 
adaptado à organização psicofisiológica normal da pessoa. Toda a nossa cultura 
é calculada para a pessoa dotada de certos órgãos -  mão, olho, ouvido -, e de 
certas funções cerebrais. Todos os nossos instrumentos, toda a técnica, todos os 
signos e símbolos são calculados para um tipo normal de pessoa. E daqui surge 
aquela ilusão de convergência, de passagem natural das formas naturais às cul
turais, que, de fato, não é possível pela própria natureza das coisas e a qual 
tentamos revelar em seu verdadeiro conteúdo (VYGOTSKY, 2011, p. 5).
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Mas não são apenas as atividades escolares dos materiais didáticos que se en

contram impregnadas de componentes e referências visuais; a visualidade também pode 

estar na fala, nas metodologias, nas tarefas e nos aspectos da organização do trabalho 

pedagógico. Assim, o diálogo entre o estudante cego (que vivencia a situação de defici

ência visual) e o professor (sobre suas necessidades) é de suma importância, e certamen

te o caminho mais fácil e democrático para implementar soluções que eliminem as 

barreiras comunicacionais e físicas dentro das universidades.

Diante de um aluno com deficiência cabe à escola, à universidade e ao profes

sor criar técnicas adaptativas para auxiliar no seu desenvolvimento, tendo em vista os 

mecanismos compensatórios conquistados a partir dos caminhos indiretos quando o 

caminho direto estiver impossibilitado, ideia central trazida por Vygotsky (2011). Ao 

compreender as deficiências como produto da interação com o meio, o professor deixa 

de atribuir as incapacidades apenas ao fator natural e considera, sobretudo, os aspec

tos culturais desse desenvolvimento. Se estabelecermos que a escola já superou o olhar 

tradicional e estigmatizado sobre o aluno com deficiência, qual seria a contribuição da 

escola para incluir, de fato, alunos cegos às propostas curriculares durante o percurso 

acadêmico?

Nesse sentido, Inclusão Escolar significa pensar uma escola em que seja possí

vel o acesso e a permanência e a necessária superação da lógica da exclusão para sua 

aprendizagem. A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 10) deixa claro esse as

pecto quando afirma que "todas as crianças [...] têm direito fundamental à Educação e 

que a elas deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de co

nhecimentos".

No caso dos alunos com deficiência, a presença de suportes pedagógicos especi

alizados e a lógica da identidade pelo pertencimento ao grupo no ensino comum tem se 

mostrado uma experiência favorável, senão fundamental, para que a inclusão escolar se 

efetive. Para Sassaki (2005), esse é um caminho favorável ao reconhecimento da diversi

dade, pois cabe à sociedade, portanto às escolas comuns, modificar seu paradigma edu

cacional e, consequentemente, suas estruturas físicas, programáticas e filosóficas, "a fim 

de que as escolas possam tornar-se mais adequadas às necessidades de todos os seus 

alunos" (SASSAKI, 2005, p. 20).
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4. M etodolog ia

Este estudo fundamenta-se nas pesquisas de Amiralian (1997), Vygotsky (2011), 

Souza (1997), e em documentos internacionais que preconizam o direito de todos à Edu
cação. Além disso, traça um panorama sobre a legislação brasileira, no sentido de buscar 
compreender a Educação Inclusiva numa perspectiva transversal a todos os níveis de 

ensino, incluindo o Ensino Superior.

De natureza qualitativa, esta pesquisa procurou investigar o que seis pessoas 
cegas atribuem como facilidades nas ações educativas vividas por elas nas últimas duas 
décadas. São estudantes com deficiência, matriculadas no Ensino Superior -  Educação a 

Distância (EAD) ou Presencial -, em cursos de Graduação e/ou Pós-graduação na região 
do Vale do Paraíba Paulista. Além disso, a pesquisa também tem suas bases fundamenta
das na experiência de uma das pesquisadoras, que também é cega, sobre o enfrentamen- 

to das situações de acessibilidade no ambiente universitário.

Os relatos dos entrevistados foram colhidos por meio de entrevistas semiestrutu- 

radas e analisadas pela análise de conteúdo.

5. Discussão

As facilidades relatadas pelos entrevistados ao participarem das aulas nos cursos 

de graduação, ora encontram centralidade nos recursos utilizados por eles, ora se apoi
am na postura dos professores que flexibilizam o acesso ao material didático e à exposi
ção dos conteúdos por meio dos apontamentos verbais que faziam.

Quase sempre são os próprios estudantes que, mediantes recursos e apoio dos 

familiares, percorrem os caminhos para que usufruam de alguma acessibilidade. Já por 
parte das lES, as tentativas pautaram-se na oferta de monitores, por meio de alunos bol
sistas e, em apenas um caso, a disponibilização do material em Braille, o que foi recusado 

pela universitária pois não dominava com destreza essa forma de leitura e escrita.

No entanto, todos eles ultrapassaram a chegada ao Ensino Superior com resulta

dos surpreendentes quanto ao acolhimento e a quebra da barreira atitudinal. Agora, 
mesmo que por meio da oralidade, os saberes começavam a fazer mais sentido para esses 

estudantes, conforme destacou a Entrevistada 2, ao mencionar que o resultado das práti
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cas escolares inclusivas impactam em toda a turma. Para ela, a grande facilidade esteve 
representada pela explicação mais direta dos professores.

[Entrevistada 2]: Eles apontavam pros outros e pra mim, eles falavam o que era, 
o que tinha ali. Eu conseguia acompanhar. [...] Eles aprenderam muitas coisas 
que eles não sabiam sobre como lidar com o deficiente. Aprenderam a ouvir 
mais, explicarem melhor e todos os alunos acharam que eles explicavam me
lhor depois que eles começaram a conviver comigo.

De fato, essa proximidade, apontada pela entrevistada como o estreitamento do 
convívio, fez com que as relações professor-aluno, aluno-aluno e aluno-professor pas
sassem a considerar o reconhecimento do outro, e da identidade, que foi sendo moldada 
nesse espaço social, cuja mediação se apresentou em meio a múltiplas percepções sobre 
as práticas escolares transformadas ao longo de todo o percurso formativo da estudante. 
À medida que os professores ouviram mais, eles também modificaram suas práticas de 
modo que os elementos descritivos nas suas falas pudessem qualificar os apontamentos 
e as explicações que faziam em aula.

[Entrevistada 3]: Durante as aulas, na verdade, a explicação era normal. Como 
eu sempre fui aluna-ouvinte, então sempre peguei a matéria desse jeito. E 
quando tinha alguma imagem, eles sempre descreviam ou pediam pra alguém 
estar descrevendo pra mim.

Ainda sobre a descrição dos elementos em sala de aula, o Entrevistado 5 contou 
que no curso frequentado por ele, por serem aulas mais expositivas, sendo um dos pon
tos de destaque, mostrou-se bastante favorável à plena participação.

Outro fator favorável destacado pelo estudante (Entrevistado 5) refere-se à dis
ponibilidade dos professores com livros e apostilas em formato acessível para que os 
textos fossem lidos por meio do leitor de tela do seu notebook. Sobre os benefícios da 
explicação descritiva dos professores, o Entrevistado 5 disse: "Com certeza me ajudou 
bastante e tornou a aula bem dinâmica. Perguntas que poderiam surgir, algumas dúvi
das, foram sanadas sem que eu precisasse perguntar".

Ao concordar com o pressuposto da escola inclusiva, Mantoan (2004) relata que 
o processo de inclusão exige novos recursos de ensino e aprendizagem da escola, conce
bidos a partir de uma mudança de atitude pelos professores e da própria instituição, 
reduzindo todo o conservadorismo de suas práticas na direção de uma Educação verda

deiramente interessada em atender às necessidades de todos os alunos.
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De fato, a percepção dos três entrevistados caminha na direção do reconheci

mento da audiodescrição na escola (MOTTA, 2015), uma vez que se trata de uma ferra

menta de potencial valor para os estudantes com deficiência visual. É evidente que a 

constante exposição aos elementos descritivos, por si só, não resolve a falta de acessibili

dade nas aulas, tanto que para o Entrevistado 4, as facilidades em aula, no Ensino Supe

rior, são marcadas muito mais pelos contextos de experimentação tátil, por meio de 

materiais concretos utilizados pelos professores para as devidas explicações.

[Entrevistado 4]: Ele pegava algumas coisas que ele poderia estar na mão. Por 
exemplo, a gente estava aprendendo, minha amiga passou um trabalho sobre 
impressões digitais. Ele pegou um carimbo e uma folha de sulfite. Pegou, colo
cou o meu dedo no carimbo e falou: "A sua digital é assim", e começou me 
mostrar. Tipo, pegar a minha mão e desenhar os arcos da impressão digital, os 
vértices, os vercilos e tudo isso. E porque meus professores também tem aque
las palavrinhas em mente, né: o "se" e o "vira". Então, práticas inclusivas é o "se" 
e o "vira".

A pouca destreza do estudante com os recursos que poderiam favorecer o seu 

acesso aos conteúdos, ao material didático e ao processo avaliativo, impossibilitou ou

tras tomadas de decisão pela lES por meio dos serviços de apoio que oferecem, como a 

transcrição dos textos para Braille, realização de provas pelo computador, entre outros. A 

monitora foi, portanto, o principal canal de acesso aos escritos e registros de aulas e 

trabalhos. Além disso, sua participação também esteve, algumas vezes, pautada no aces

so aos slides que um dos professores convertia para o formato digital acessível, possibili

tando que poucas leituras fossem feitas mediadas pelo software no celular ou notebook 

do estudante.

Sobre isso, Sassaki (1998) acrescenta que no paradigma da inclusão serão as es

colas as responsáveis pela reestruturação necessária ao acolhimento e à permanência de 

todos os estudantes, que se beneficiarão de um processo de ensino mais acessível às suas 

condições. Nesse sentido, considera-se que a etapa formativa no Ensino Superior tam

bém foi marcada pela aproximação entre professor e estudante com deficiência, em se 

tratando de um processo de ensino e aprendizagem mediado pela experimentação tátil, 

cujas diretrizes permitiram a personalização de práticas escolares inclusivas, conforme 

relato da Entrevistada 6.
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[Entrevistada 6]: E as aulas práticas, a professora sempre tinha a iniciativa de vir, 
de pegar na minha mão, de falar, de mostrar a maneira como eram feitas as medi
ções, que a gente usava muitas medidas, usava balança, fita métrica e um apare
lho que chama tipômetro, então ou eles faziam em mim pra que eu sentisse, ou 
eles me chamavam pra fazer a prática e me mostravam como funcionava.

Nas aulas teóricas, que dependem da compreensão dos conceitos expostos, a 

Entrevistada 6 também atribuiu importância à audiodescrição. Além disso, a audiodes- 
crição também atende pessoas sem deficiência, pois "mostra e desvela detalhes que pas
sariam despercebidos" (MOTTA, 2015, p. 15), aumentando o senso de observação e a 

ampliação da percepção de tudo o que é visual.

Pelo relato dos entrevistados, concluímos que as soluções de acessibilidade, 

mesmo que particularizadas, estenderam-se a todos os demais estudantes que se benefi
ciaram de uma prática pedagógica diferenciada e inovadora, visto que não são apenas 
os estudantes com deficiência que são diferentes; suas diferenças são um pouco mais 

perceptíveis, mas todos os estudantes são únicos.

No sentido de tornar eficaz a inclusão do aluno com deficiência na escola regu
lar, Sassaki (1998, p. 9) sugere a implementação simultânea das seguintes ações: "uma 
ampla e contínua campanha de esclarecimento do público em geral, das autoridades 

educacionais e dos alunos das escolas comuns e especiais, e de seus familiares". Para o 
autor, são imprescindíveis os programas de formação específica, com enfoque na inclu
são, dos atuais e futuros professores comuns e especiais.

Esses programas deverão enfocar os conceitos inclusivistas, [...] os preceitos 
constitucionais brasileiros pertinentes ao direito à Educação no ensino regular, 
os princípios da inclusão escolar, os procedimentos em sala de aula e as ativi
dades extracurriculares que constituem as melhores práticas de ensino-apren
dizagem já comprovadas por escolas inclusivas bem-sucedidas (SASSAKI, 1998, 
p. 9).

As sugestões apresentadas por Sassaki (1998) deixam claro que a legislação, 
embora de relevância inquestionável, por si só não garante uma Educação de qualidade 

para todos. A sociedade desejada deve ser transformada no cotidiano e os educadores 
estão inevitavelmente implicados nesse processo. Para fazer frente às exigências de uma 

escola inclusiva, a formação profissional cumpre um papel preponderante para que ocor
ram mudanças atitudinais por meio de conhecimento técnico-prático e do desenvolvi-
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mento de habilidades e competências específicas, no sentido de abrir ou fechar as possi

bilidades e superar preconceitos, estereótipos e estigmas.

Além de considerar as reflexões de uma das pesquisadoras, diante de alguns en
traves e conquistas, também optou-se por discutir as melhores ações, que pudessem ser 

aplicadas nas instituições de Ensino Superior. As orientações que se seguem não devem 
ser vistas como regras, pois cada pessoa reage de uma forma muito peculiar aos estímu
los oferecidos.

• Dialogue com o estudante cego sobre as possíveis formas de estabelecer a relação 

professor-conteúdo-aluno, considerando os recursos e tecnologias utilizadas.

• Ofereça ajuda sempre que perceber que o estudante cego necessitar, e pergunte so

bre a melhor maneira de fazê-lo.

• Mantenha a mesma disposição da sala de aula, prestando informações ao estudante 

cego sobre a organização do espaço físico e do mobiliário. Quando for o caso, tam

bém informe acerca da presença de outras pessoas que não fazem parte do convívio 

cotidiano das aulas. Sempre que houver alterações nesse espaço físico, ajude-o no 

reconhecimento espacial para que ele tenha autonomia na mobilidade e consiga ela

borar sua orientação. Por exemplo, ao solicitar que os estudantes se organizem em 

um semicírculo, indique a direção onde posicionar-se.

• Informe a sua chegada ou a sua saída ao encontrar-se com o estudante cego, dizendo- 

lhe quem é e cumprimentando-o. O cumprimento substitui a troca de olhares. Somen

te ao saber sobre sua presença, os estudantes cegos poderão iniciar um diálogo. O 

aceno ou um cumprimento breve e distante podem não ser suficientes para a identi

ficação.

• Direcione a sua fala para o estudante cego e não para o seu acompanhante.

• Verbalize os apontamentos ao mesmo tempo em que são registrados na lousa, cui

dando para que a oralidade seja suficiente para que o estudante cego compreenda o 

conteúdo. Quando os apontamentos forem sob a forma de esquemas, elabore um 

equivalente textual que corresponda às ideias demonstradas.

• Comunique o que acontece. A expressão corporal auxilia a comunicação verbal, entre

tanto quando os gestos forem usados para apontar, mostrar ou direcionar a atenção
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para algum ponto específico, convém que o professor verbalize e seja o mais claro 

possível para que o aluno cego acompanhe a sua explicação. Por exemplo, ao mostrar 

um livro, dizer o título do livro que está em suas mãos em vez de dizer "este livro". 

Chamar cada aluno pelo nome em vez de apontá-lo com os dedos. Informe qualquer 

movimentação ao redor para que o aluno cego acompanhe o que acontece. Seja sem

pre descritivo e informe sobre o seu afastamento ou a sua chegada a fim de evitar que 
o aluno cego fale sozinho.

Antecipe os materiais e cuide para que estejam em um formato acessível, seja braille, 

áudio ou digitalizado, conforme a tecnologia utilizada pelo estudante cego. Muitos 

estudantes podem converter seu próprio material para um formato acessível. Caso 

isso não seja possível, recomenda-se a substituição desse material por outro, que pos

sa contemplar os alunos na sua totalidade. Essa antecipação não substitui a audiodes- 

crição simultânea dos elementos gráficos quando apresentados em aula.

Planeje o prazo para a entrega das atividades e a realização das avaliações. Devido às 

tecnologias utilizadas, o estudante cego pode necessitar de tempo adicional para 

completar as suas tarefas. Essa sugestão está prevista pelo Decreto n.° 3.298/1999, art. 

27 (BRASIL, 1999).

Disponibilize as comunicações internas em um formato acessível, tais como recados 

no mural, informações de notas e faltas, alteração de aulas. Adote o princípio da re

dundância na comunicação, só assim ela chegará para todos.

Prefira sempre apresentar filmes dublados, que já contenham o recurso da audiodes- 

crição. Se isso não for possível, a apresentação de filmes ou documentários requer a 

descrição oral das imagens, cenas mudas e leitura de legenda simultânea, se não hou

ver dublagem, para que as lacunas sejam preenchidas com dados da realidade e não 

apenas com a imaginação do aluno.

Realize a audiodescrição dos conteúdos visuais que sejam relevantes ao entendimen

to dos conceitos apresentados, tais como gráficos, slides, tabelas, vídeos, legendas, 

exposições. Cabe ao docente a tarefa da audiodescrição simultânea, pois ele terá con

dições de fazer as escolhas tradutórias que sejam relevantes àquela apresentação, 

diferentemente do olhar que os demais alunos terão quando são designados para a 

tarefa. Equivocadamente é comum que a tarefa da audiodescrição seja destinada aos
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colegas do estudante cego, favorecendo o convívio e o trabalho coletivo. Entretanto, 

não é esse o objetivo pretendido.

Elabore avaliações em formatos condizentes com os recursos disponíveis e utilizados 

por estudantes cegos. Se necessário, ou solicitado pelo estudante, disponibilize auxí

lio para a leitura de elementos que não sejam acessados adequadamente por outros 

canais de percepção. Além disso, as questões que se utilizam de ilustrações, gráficos 

ou figuras para compor a resposta, deverão ser substituídas ou adaptadas quanto à 

forma de apresentação. Jamais peça para o aluno analisar o trecho destacado em 

negrito, por exemplo; não solicite para que ele desenhe ou esquematize alguma figu

ra. Recorra a outras marcas ou apontamentos.

Escolha materiais didáticos que sejam acessíveis. Alguns formatos não podem ser con

vertidos para uso com leitores de tela e, consequentemente, também não podem ser 

transcritos para o braille conservando a sua formatação original. São eles: formatos 

JPG, GIF, MPG e outros similares; vídeos sem equivalência textual ou com legenda; 

alguns formatos PDF. Embora documentos gerados no formato DOC sejam acessíveis, 

não podem ser resultantes de "print" de telas. Alguns sites também não são acessíveis 

aos leitores de tela.

Disponibilize recursos de tecnologia assistiva nas universidades, tais como computa

dor com software de voz, impressora braille, scanners e equivalentes. Atualmente, pela 

facilidade de acesso aos computadores, muitos estudantes cegos utilizam seu próprio 

equipamento, o que não isenta a instituição de ensino da responsabilidade em ofere

cer tais condições.

Permita, durante a aula, o uso do gravador, da máquina de datilografia braille e dos 

demais recursos de tecnologia, incluindo o celular. Os celulares possuem recursos di

versos que contribuem para o acesso aos conteúdos, tais como leitor de documentos, 

digitalizador de imagens, reconhecedor de objetos, entre outros.

Auxilie os estudantes cegos quando forem assinar as listas de presença. É comum que 

utilizem régua ou cartão posicionado sobre as linhas correspondentes.

Informe quando entregar algum objeto para o estudante cego. Diga por exemplo: 

"Estenda a sua mão". Isto faz com que ele não fique com as mãos no ar.
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• Mantenha os trajetos livres de obstáculos dentro da universidade. A sinalização com 
piso tátil e placas em braille também são fundamentais para a autonomia na locomo

ção dos estudantes cegos.

• Permita que o estudante cego segure em seu braço, nos deslocamentos, quando for 

auxiliá-lo como guia, de preferência, no cotovelo ou no ombro. À medida que encon
trar degraus, meio-fio e outros obstáculos, oriente-o. Ao passar em lugares muito es
treitos para duas pessoas caminhem lado a lado; coloque seu braço para trás de modo 

que o estudante cego possa segui-lo.

• Direcione a mão do estudante cego para o encosto ou para os braços da cadeira quan
do for ajudá-lo a sentar-se.

• Em auditórios, fale algumas palavras fora do microfone, evitando que o estudante 
cego direcione o rosto para a caixa amplificadora do som.

Em síntese, o importante é sempre incluir o estudante deficiente visual nas ativi
dades acadêmicas e sociais, promovendo a sua participação junto com os demais estu

dantes de forma natural, sem evidenciar a cegueira pela superproteção e ignorar tal 
condição, já que as adaptações serão sempre necessárias.

A inclusão escolar é um processo complexo quando se percebe que extrapola a 
ação sobre a pessoa com deficiência. Ele sugere mudança de paradigmas, reformulação 

das ações políticas pedagógicas, repensar o currículo e os métodos de avaliação, desen
volver métodos que respeitem as diferentes formas e ritmos de aprendizagem de cada 
estudante com deficiência ou não. Abandone a visão estática da Educação e avance para 

uma perspectiva dinâmica.

Nesse olhar para a diversidade, entendemos que a escola é um ambiente de apren

dizagem múltipla, que constrói saberes e forma cidadãos, por isso deve estar preparada 
para atender as necessidades de todos os seus estudantes, com deficiência ou não.

6. Conclusão

Os dados coletados nesta pesquisa demonstraram que as condições para que aconte
ça o pertencimento dos estudantes com deficiência no espaço formal de escolarização depen
dem de diversos fatores que estão nas entrelinhas do processo de ensino e aprendizagem.
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As diferentes dimensões de acessibilidade mencionadas nas entrevistas se reve
laram decisivas para a aquisição dos conceitos e para o desenvolvimento das habilidades 

interpretativas dos conteúdos formais. Porém, as formas pelas quais o processo de ensi
no se orienta, assim como a mobilização dos saberes docentes, potencializam o percurso 
formativo ou os entraves a um possível progresso dos estudantes.

A grande inovação encontra-se no olhar desses estudantes sobre o que pensam 
acerca das trajetórias escolares estabelecidas em meio aos contrastes entre a ação insti

tucional, as iniciativas isoladas e a deficiência visual que se faz visível no olhar do outro 
em direção às possibilidades de progresso dos estudantes cegos no Ensino Superior.

Nesse sentido, as orientações apresentadas não servem para evidenciar as dife
renças nem reforçar o paternalismo. Essas ações têm como objetivo principal a comple- 

mentação de possibilidades, sem exclusividades ou privilégios. Afinal, todos se beneficiam 
dos recursos disponibilizados em diferentes linguagens.

O ambiente deve ser estimulante e desafiador para que o aluno cego possa reu
nir informações sobre seu próprio corpo em movimento, estabelecer relações espaciais, 
relações entre objetos, contrastes, sons, odores e outros estímulos relevantes para a assi

milação de conceitos, de posturas adequadas, de autoimagem e formação de identidade.

As atitudes para e com o estudante com deficiência visual não são o resultado de 
uma diretriz única. Elas ultrapassam as necessidades coletivas para repousarem nas ne

cessidades individuais e personalizadas, equacionando as defasagens conceituais e co- 

municacionais inerentes à ausência da visualidade. Nesse sentido, acredita-se que a 
inclusão é um processo que se constrói a múltiplas mãos. É um processo que parte do 
diálogo entre professores e alunos, mas também da efetivação de políticas públicas vol

tadas à pessoa com deficiência. É um processo que exige, das instituições de Ensino Su
perior, condições físicas, materiais, de acolhimento e de formação para receber e manter 
o aluno e o funcionário com deficiência em seu interior. É um processo que exige atitude 

de compreensão e de ousadia, muito mais voltado para a ação do que para o discurso.

O estudante com deficiência visual no ensino superior e a aprendizagem ativa: uma questão de acessibilidade

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 151-167. 2019 165



REFERÊNCIAS

AMIRALIAN, M. L. T. M. Compreendendo o cego: uma visão psicanalítica da cegueira por 
meio de desenhos-estórias. 1. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. Disponível em: 
< http://www.deficienciavisual.pt/txt-compreendendo-cego.htm>. Acesso em: 14 jul. 

2017.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm>. Acesso em 10 jul. 2017.

______. Decreto n °3.298, de20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24

de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Por

tadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Dis
ponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 25 
jun. 2017.

______. Decreto Legislativo n° 186, de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os Di

reitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm>. Acesso em: 25 jun. 2017.

______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educa

ção Nacional. Brasília, 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 
L9394.htm>. Acesso em: 10 jul. 2017.

______. Lei n° 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de

O estudante com deficiência visual no ensino superior e a aprendizagem ativa: uma questão de acessibilidade

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a 
formação dos profissionais. Brasília, 2013. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/_ato2011 -2014/2013/lei/l12796.htm>. Acesso em: 10 jul. 2017.

______. Portaria n °3.284, de 7 de novembro de 2003. Dispõe sobre requisitos de Acessibi
lidade de Pessoas Portadoras de Deficiências, para instruir os processos de autorização 
e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Disponível em: 

< http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/port3284.pdf>. Acesso: 10 jul. 2017.

MANTOAN, M. T. E. O direito de ser, sendo diferente na escola. Revista CEJ, Brasília, n. 6, 
p. 36-44, jul.-set. 2004.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 151-167. 2019 166

http://www.deficienciavisual.pt/txt-compreendendo-cego.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011_-2014/2013/lei/l12796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011_-2014/2013/lei/l12796.htm
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/port3284.pdf


MOTTA, L. M. de M. Audiodescrição na escola: abrindo caminhos para leitura de mundo. 

Campinas: Pontes Editores, 2015.

SASSAKI, R. K. Entrevista. Revista Integração, Brasília, v. 8, n. 20, p. 8-10, ago. 1998.

______. Inclusão: o paradigma do século 21. Revista Inclusão. SEESP/MEC: n. 1, out. 2005.

SOUZA, O. S. H. A integração como desafio: a (con)vivência do aluno deficiente visual na 
sala de aula. 1997. 158f. Dissertação (Mestrado em Educação) -  Faculdade de Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997.

UNESCO. Declaração Mundial de Educação para Todos. Conferência de Jomtien, Tailân
dia. UNICEF, 1990.

______. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especi-

O estudante com deficiência visual no ensino superior e a aprendizagem ativa: uma questão de acessibilidade

ais. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiên
cia, 1994. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. 
Acesso em: 14 jul. 2017.

VYGOTSKY, L. S. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da Educação da crian

ça anormal. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, 2011.

Recebido em: 1.7.2018 
Reformulado em: 25.11.2018 
Aprovado em: 30.11.2018

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 151-167. 2019 167

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf


Sessão Artigos

Como fazer sentído(s): uma análise da 
audiodescrição da adaptação fílmica de 
"Entrevista'" de Rubem Fonseca
How to make sense(s): an analysis o f the audiodescription of 
the filmic adaptation "Interview", by Rubem Fonseca

Marcia de Oliveira Gomes1

RESUMO

A Inclusão social demanda políticas públicas, que invistam na superação de barreiras físicas, comunicacionais e 
atitudinais, propiciando a pessoas com deficiência igualdade de oportunidades. No tocante à deficiência visual, a 
audiodescrição (AD), tradução do signo não verbal para o verbal, visa a promover a acessibilidade a imagens 
estáticas ou dinâmicas. Como todo ato tradutório, a audiodescrição, embora se paute em métodos e técnicas, é 
atravessada por subjetividades, sendo necessária a consultoria de uma pessoa com deficiência visual para garantir 
a qualidade do roteiro. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar o roteiro de audiodescrição 
do curta-metragem A m o r no a r  (2012), adaptação fílmica do conto Entrevista, de Rubem Fonseca, a fim de se 
perceber a pertinência das escolhas tradutórias. Assim, apresentamos como metodologia uma análise descritiva, 
de cunho qualitativo, fundamentado nos estudos sobre narratologia de Jiménez-Hurtado (2010) e Payá (2007), 
que estabelecem parâmetros de investigação dos elementos da narrativa audiovisual em níveis narratológicos, 
cinematográficos e gramático-discursivos. Com este estudo, buscamos, enfim, contribuir para uma reflexão sobre 
o processo de audiodescrição fílmica e sua importância para a inclusão de pessoas com deficiência visual. 
Palavras-chave: Audiodescrição. Deficiência visual. Subjetividade.

ABSTRACT

Social inclusion demands public policies, which invest in overcoming physical, communicational and attitudinal 
barriers, providing people with disabilities equal opportunities. Regarding visual impairment, the Audio Description 
(AD), translation of the non-verbal sign to the verbal, aims to promote accessibility to static or dynamic images. 
Like every translation act, the Audio Description, although it is based on methods and techniques, is crossed by 
subjectivities, being necessary the consultancy of a person with visual impairment to guarantee the quality of the 
script. In this sense, the present work aims to analyze the script of Audio Description of the short film Love in the 

a ir  (2012), a film adaptation of the tale Interview  of Rubem Fonseca, in order to perceive the relevance of the 
translational choices. Thus, we present as a methodology a descriptive analysis, of a qualitative nature, based on
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the studies on Narratology of Jiménez-Hurtado (2010) and Payá (2007), which establish parameters of investigation 
of the elements of the audiovisual narrative in narratological, cinematographic and grammatic-discursive levels. 
With this study, we finally sought to contribute to a reflection on the process of film Audio Description and its 
importance for the inclusion of visually impaired people.
Keywords: Audiodescription. Visually impaired. Subjectivity.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca

1. In trodução
"onde o sen tid o  está contido?

com igo ? contigo?  
o n d e  a nd ará  o sentido?[...] 

sen tad o  n o ca is a ver n avios?  
no m eio  do m a r à deriva?  

on de o sen tid o  se  esquiva?"

Chacal

A cultura visual atravessa eras, desde a arte rupestre até as imagens virtuais, ges- 
tando sentidos e uma expressividade latente, por vezes, negligenciados a quem é total 
ou parcialmente privado da visão. Assim, uma política efetiva de inclusão social deve 

dispor de meios que propiciem a todos acesso a informações dos textos multimodais, ou 
seja, aqueles que envolvem múltiplas linguagens. Nesse sentido, conforme Aderaldo e 
Nunes (2016), a audiodescrição (AD) surge, academicamente, em 1975, por meio de uma 

dissertação de mestrado, defendida por Gregory Frazier, na Universidade de São Francis
co (EUA). O trabalho propunha a incorporação de excertos descritivos na peça teatral 
adaptada para televisão The autobiography of Miss Jane Pittman, a fim de que pessoas 

com deficiência visual pudessem ter acesso às informações imagéticas da obra. Apesar 
dessa experiência, foi apenas nos anos de 1990 que a AD começou a ser empregada de 
forma ampla na televisão norte-americana.

No Brasil, começaram a vigorar, a partir do início do século XXI, leis que visam a 

assegurar o direito da pessoa com deficiência visual a esse recurso de acessibilidade 
comunicativa. Assim, a Portaria 310, de 27 de junho de 2006 (BRASIL, 2006), aprova a 
Norma Complementar n° 01/2006, preconizando que a programação veiculada pelas 

estações transmissoras ou retransmissoras dos serviços de radiodifusão de sons e ima
gens deverá conter audiodescrição, sempre que o programa for exclusivamente falado 
em português.
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Já a Instrução Normativa n° 116 (BRASIL, 2014), que dispõe sobre as Normas Ge

rais e Critérios Básicos de Acessibilidade a serem observados por projetos audiovisuais 

financiados com recursos públicos federais geridos pela ANCINE, determina, em seu art. 

1°, que os mesmos "deverão contemplar nos seus orçamentos serviços de legendagem 

descritiva, audiodescrição e LIBRAS -  Língua Brasileira de Sinais” (BRASIL, 2014). Por fim, 

a Lei n° 13.146 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 

2015), que reassegura a disponibilização de recursos de acessibilidade por parte dos ser

viços de radiodifusão de sons e imagens (art. 67) e ocupa-se da formação de profissionais 

para atuarem nessa área (art. 73).

Mas o que vem a ser audiodescrição? Ainda no âmbito legal, a Instrução Norma

tiva n° 145 (BRASIL, 2018), a define como

uma narração adicional roteirizada, em língua portuguesa, integrada ao som 
original da obra audiovisual à sua versão dublada, contendo descrições das ações, 
linguagem corporal, estados emocionais, ambientação, figurinos, caracteriza
ção de personagens, bem como a identificação e/ou localização dos sons.

Os estudos de tradução audiovisual, por sua vez, situam a audiodescrição na 

modalidade intersemiótica. Segundo Jakobson (2007), a tradução intersemiótica diz res

peito à interpretação de um sistema de signos verbais (falados ou escritos) por meio de 

sistemas de signos não verbais (imagens, gestos, sons musicais etc.). Compreendendo-se, 

entretanto, a natureza do termo, percebemos que tal definição pode ser ampliada, con

sistindo na transposição de um sistema sígnico para outro, o que incluiria a tradução de 

signos não verbais em verbais, foco da AD.

Traduzir configura-se, de modo geral, um processo complexo, visto que as esco

lhas linguísticas, por mais que se intentem neutras, perpassam pela subjetividade e pelo 

conhecimento de mundo do profissional, respeitando-se o contexto sócio-histórico da 

obra. Ademais, "o processo tradutor intersemiótico sofre a influência não somente dos 

procedimentos de linguagem, mas também de suportes e meios empregados, pois que 

neles estão embutidos tanto a história quanto seus procedimentos” (PLAZA, 2010, p.10).

Assim, em se tratando da tradução intersemiótica de filmes, por exemplo, preci

sa-se atentar para a extensão dos silêncios, materialização das possibilidades de se inserir
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a audiodescrição, sem interferir nos diálogos das personagens; já as imagens estáticas 

prescindem desse cuidado. Outrossim, a audiodescrição pode ocorrer em diferentes for

matos, sendo gravada ou ao vivo, com ou sem roteiro. Quando dispõe de roteiro, este 

deve ser desenvolvido com a consultoria de uma pessoa cega para que, minimamente, 

assegure-se a compreensão da situação comunicativa descrita, a partir de sua perspecti

va e, ainda, um lugar de fala não só na recepção, mas na produção da AD.

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo analisar o roteiro de audio

descrição do curta-metragem Amor no ar (2012), adaptação fílmica do conto Entrevista, 

de Rubem Fonseca, a fim de se perceber a pertinência das escolhas tradutórias tomadas 

pela audiodescritora na (re)construção do sentido do texto.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca

2. Fundamentação teórica

O processo de audiodescrição de filmes tem como ponto de partida a elaboração 

de um roteiro, no qual se procuram traduzir imagens em palavras, considerando-se os 

efeitos dramáticos, produzidos na narrativa, a partir das escolhas estéticas que envolvem 

sua construção.

Os estudos tradicionais da narratologia consideram que a estrutura linguística 

da contação de uma história se mantém sempre a mesma, independentemente do meio 

de transmissão. Pesquisadores como Jiménez-Hurtado (2007), no entanto, defendem que 

haver linguagens e técnicas próprias aos meios de comunicação que interferem e recri

am a forma de narrar. Para ela, a edição de um filme é um dos processos cinematográficos 

que alicerçam a organização da narrativa enquanto texto multimodal, favorecendo a 

orientação nas transições de espaço e tempo, assim como a compreensão dos eventos 

que a eles se vinculam por causa e efeito. Desse modo, somos capazes de criar imagens 

mentais daquilo que não vemos, relacionando tais elementos. Ademais,

[...] un film es un producto audiovisual con una estructura narrativa acústico- 
visual que actualiza un lenguaje para crear el espacio textual fílmico. Este es- 
pacio lo construye la cámara actuando con un lenguaje. Este lenguaje [...] está 
compuesto por dominios semánticos, unidades morfológicas, estructuras sin- 
tácticas y espacios discursivos. Los textos audiovisuales, como cualquier otro

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 168-188. 2019 171



texto, son oportunidades de representación, expresión y acción por parte del 
emisor y oportunidades de percepción, cognición y emoción para el receptor 
(JIMÉNEZ-HURTADO, 2007, p. 47).2

Jiménez-Hurtado (2010) aponta, assim, para a necessidade de se aplicar, na aná
lise fílmica, os estudos atuais da narratologia com base em três níveis: o narratológico, a 

linguagem da câmera e o gramático-discursivo. Para ela, constituem uma narrativa audi
ovisual elementos icônicos, linguísticos, sonoros e textuais. Assim no nível narratológico, 
Jiménez-Hurtado (2007) elege como parâmetros analíticos elementos visuais verbais, não 

verbais e o estilo.

No tocante ao primeiro, cita os textos escritos diegéticos que integram o univer
so do filme, como os créditos iniciais e finais, legendas, títulos e afins. Araújo (2017) acres
centa, nesse âmbito, os meios extradiegéticos, como o voice-over, recurso com o qual a 

versão traduzida é gravada sobre o som original, preservando-se e valorizando-se o áu
dio de partida. Já entre os elementos não verbais, a atenção pousa sobre as personagens, 
perpassando-se por sua apresentação, a identificação de atores/atrizes que as interpre

tam, os atributos físicos, a linguagem corporal, os estados emocionais, físicos e mentais, 
enfim, tudo o que possa cooperar para a compreensão de seu perfil e do desenvolvimen
to da trama; sobre a ambientação espaço-temporal e, ainda, as ações e acontecimentos 

de modo geral.

O estilo é outro fator que deve ser levado em conta, podendo abranger aspectos 

artísticos, literários, cinematográficos, adaptados ao gênero fílmico, ao dialeto ou ambos 
(JIMÉNEZ-HURTADO, 2010). Desse modo, cabe ao audiodescritor ter conhecimento e sen

sibilidade para respeitar a estética do filme, seu ritmo, técnicas e linguagem, a fim de não 
descaracterizá-lo. Comumente, em uma AD, faz-se mister utilizar os silêncios para descre
ver as informações visuais, mas em um filme de suspense, por exemplo, os silêncios pos

suem uma expressão dramática que, se anulados, poderiam interferir na fruição da cena 
pelo espectador. Da mesma forma, percebemos na obra de alguns diretores marcas que 
denotam seu estilo, como é o caso de Tim Burton, cujos filmes e animações são permea
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2 Tradução livre: "um filme é um produto audiovisual com uma estrutura narrativa acústico-visual que atualiza uma 
linguagem para criar o espaço textual do filme. Esse espaço é construído pela câmera agindo com uma linguagem. 
Essa linguagem [...] é composta por domínios semânticos, unidades morfológicas, estruturas sintáticas e espaços 
discursivos. Os textos audiovisuais, como quaisquer outros textos, são oportunidades de representação, expressão e 
ação por parte do emissor e oportunidades de percepção, cognição e emoção para o destinatário" (JIMÉNEZ-HURTADO, 
2007, p. 47, tradução nossa).
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dos por uma perspectiva gótica, presente não só na caracterização e atitudes das perso

nagens, mormente sorumbáticas, mas também na ambientação, com cenários escuros e 

sombrios, materializando a melancolia da trama.

No nível cinematográfico, Payá (2007) estabelece três parâmetros para a apreci

ação do vídeo: encenação, enquadramento e montagem. Integram a encenação a atua

ção do elenco e da direção, assim como a estrutura da produção (cenário, iluminação, 

decoração vestuário e maquiagem). Para melhor compreendermos esses elementos, to

memos como exemplo o filme, O Artista (2011), de Michel Hazanavicius. Trata-se de uma 

comédia romântica, ambientada em Hollywood entre 1927 e 1932, retratando, por meio 

dos protagonistas George Valentin e Peppy Miller, o declínio do cinema mudo e a ascen

são do falado. No caso, tanto a encenação quanto estrutura da produção dizem muito a 

respeito da obra. Filmada em preto e branco e mudo, tal qual uma película antiga, tudo 

parece dizer mais que as palavras: os gestos, as expressões faciais e a trilha sonora, esta

belecendo uma relação metalinguística com a história contada.

A estrutura da produção também corrobora com um cenário e figurino rétro, con

dizentes com as décadas retratadas. Destaca-se também a iluminação que, na fotografia 

em preto e branco, fica ainda mais evidente, com seus contrastes e jogos de luz e sombra 

que acentuam a interpretação dos atores. Em dado momento, por exemplo, quando Ge

orge se dá conta de que já não é mais a grande estrela de outrora, parado diante da tela 

em que se projetara um filme, ele observa tristemente sua sombra e, após acusações 

expressas no letreiro "Look what's become of you...” (Olha o que você se tornou...), "You've 

been stupid! You've been proud!” (Você tem sido estúpido! Você tem sido orgulhoso!), ele 

observa sua sombra partir.

Outro fator a ser levado em conta é o enquadramento, que corresponderia à 

linguagem da câmera, mediante a composição fotográfica dos planos (primeiro plano, 

plano médio, americano, entre outros), o ponto de vista da câmera (objetivo ou subjeti

vo), os movimentos, a angulação e os filtros ou lentes especiais. Por se tratar de lingua

gem técnica, a ser utilizada posteriormente, na análise, sumariamente, definiremos os 

elementos que o compõem.

Assim, o plano aberto mostra, de forma ampla, as cenas externas ou internas, o plano 

americano apresenta a personagem a partir dos joelhos. No médio, o enquadramento é feito
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da cintura para cima e, no primeiro plano, do busto para cima. O close foca no rosto da 
personagem, normalmente do ombro para cima, o plano de detalhe mostra detalhes do 

corpo ou da cena e o contraplano marca a oposição/localização entre dois atores. Em 
relação ao ponto de vista, a câmera pode ser objetiva, quando a filmagem se dá a partir 
de uma perspectiva externa ou subjetiva, quando simula o olhar da personagem. A ex
pressividade da filmagem também pode ser obtida por meio da alteração do foco da 

lente. Outros recursos são os ângulos de filmagem, a saber: alto, quando de cima para 
baixo; baixo, mostra a cena de baixo para cima; ou plano, apresentando-a num plano 
horizontal em relação à câmera (BENVENUTO, 2013).

Para exemplificar o uso desses recursos, destacamos uma cena em que George, 

com um copo na mão, é enquadrado em plano médio, na diagonal, enquanto a câmera 
gira 180°, simulando seu estado bêbedo. Desse modo, tal movimento corrobora a inten
ção narrativa.

Já a montagem diz respeito à escolha das cenas gravadas, seu ritmo e ordena

mento, construindo um significado para toda a produção. Retomando O Artista, como 
referência, apontamos a inclusão dos letreiros entre as cenas, dialogando com o público 
ou as personagens, característica do cinema mudo, e a tela em breu, marcando as passa

gens de tempo.

Ao entendermos a linguagem do cinema e sua estrutura, percebemos igualmen
te que o que a obra comunica está intrinsecamente ligado a como se comunica, pois os 
sentidos são edificados quando se amalgamam conteúdo e forma, funcionando, ainda, 

como recursos para se vender sua concepção estética e ganhar a atenção e a adesão do 
espectador.

Por último, deparamo-nos com o nível gramático-discursivo, que remete aos re
cursos linguísticos empregados no roteiro de audiodescrição. Para Charaudeau (2008), 
há de se considerar na distinção do modo de organização descritiva, a natureza semânti

ca dos verbos, o emprego dos tempos verbais, a natureza semântica do agente de uma 
ação, a especificação dos lugares e o emprego de certas categorias gramaticais, como 
adjetivos e quantificadores, por exemplo, sabendo-se, entretanto, que apesar dessa afi

nidade, tais indícios podem perpassar outros modos do discurso. Assim, descrever iria 
além da observância dessas propriedades, consistindo em "ver o mundo com um olhar 
parado que faz existir os seres ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-lhes qualidades que
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os singularizam” (CHARAUDEAU, 2008, p. 111). A escolha dos mecanismos gramático- 
discursivos perpassa, assim, por uma exigência da modalidade, mas também pela sensi

bilidade, conhecimento e repertório cultural do audiodescritor.

3. M etodolog ia

Este estudo é uma análise descritiva, de cunho qualitativo. Optou-se por essa 
abordagem por não se buscar uma quantificação dos fenômenos observados, mas sua 

compreensão e descrição a partir do contexto sócio-histórico-cultural de produção, de
mandada pela própria natureza subjetiva do objeto investigado.

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocu
pa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantifica
do. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à ope- 
racionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 21-22).

Assim, antes de enveredarmos pela análise, cabem algumas palavras sobre o 

objeto de estudo. O curta-metragem, Amor no ar, dirigido por Márcio Catanho e produzi

do em parceria com graduandos de Letras, que cursavam a disciplina Tradução Intersemi- 

ótica, na Universidade Estadual do Ceará (UECE), em 2012, é uma adaptação fílmica do 

conto Entrevista, de Rubem Fonseca. O conto narra o reencontro de uma mulher e seu ex- 

marido, que ocorre sem que um revele ao outro sua identidade, encoberta pela escuridão 

do quarto. Aparentemente, ele a contrata para um programa e, durante a conversa, o 

leitor fica sabendo que, no passado, o ex-marido a agredira, fazendo-a perder o bebê que 

esperava e, em retaliação, a família dela o espancara e humilhara e, por isso ele andaria à 

sua procura para matá-la.

A tensão da narrativa se desenvolve pelo jogo que os dois iniciam, encenando 

um desconhecimento da identidade do outro, como se a penumbra os mascarasse, per

mitindo-lhes expressar suas (sem) razões e sentimentos. Embora eles não se identifiquem, 

o texto dá pistas de que a mulher reconhece seu algoz, e último trecho do diálogo, apre

senta um desfecho, em aberto, que pode tanto ser um convite para o sexo quanto um 

desafio para a morte:
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[Mulher]: Lembro dele apoiado nas muletas [...] Me disseram que ele anda atrás 
de mim e carrega um punhal para me matar. Posso acender as luzes?

[Homem]: Pode. E você não tem medo de ser achada por ele?

[Mulher]: Já tive, agora não tenho mais [...] Vamos, que é que você está esperan
do? (FONSECA, 2010, n.p.)

Na adaptação para o filme, ocorre uma inversão do papel das personagens, e é a 
mulher quem assume o papel de vingadora, criando uma armadilha para o ex. Outra 
diferença se apresenta em relação ao conhecimento da identidade do casal, pois o ho

mem não expressa em nenhum momento reconhecer a esposa que fizera sofrer. Benve
nuto (2016), que participou do projeto de adaptação e audiodescrição da obra, explica 

que a mudança de perspectiva foi determinada para que houvesse maior empatia do 

espectador com a história de vingança, já que a mulher fora a mais prejudicada com a 
situação.

Desse modo, no presente trabalho, analisaremos o roteiro da AD dessa produ
ção, tomando como ponto de partida as categorias propostas por Jiménez-Hurtado (2010) 

e Payá (2007) no que tange às estruturas narrativas, priorizando os níveis narratológico e 
cinematográfico, alinhavando-os, sempre que necessário, com o gramático-discursivo.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca

4. Avaliação do ro te iro  de audiodescrição

Para que possamos proceder adequadamente com a avaliação do roteiro da au

diodescrição de Amor no ar, iniciamos com sua apresentação na íntegra. A estrutura con
ta com a ordenação dos trechos da AD, o time code, que exibe a duração das cenas referidas 
e a AD em si. Entre colchetes, as orientações para o locutor em relação ao ritmo da fala.

R O TEIR O  D E A M O R  NO A R

1 00:00:00,960 --> 00:00:03,770 Tela preta

2 00:00:04,198 --> 00:00:06,521 Universidade Estadual do Ceará

3 00:00:10,940 --> 00:00:14,444 Grupo LEAD -  Legendagem e Audiodescrição

4 00:00:17,444 --> 00:00:20,348 Apresentam

5 00:00:26,250 --> 00:00:31,970 Pensativa e a fumar lentamente, uma mulher espera sentada em um 
quarto iluminado apenas por um abajur laranja.

6 00:00:32,210 --> 00:00:34,570 Título do filme: A entrevista

7 00:00:36,120 --> 00:00:37,120 Um homem bate à porta. [Falar rápido]
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8 00:00:38,110 --> 00:00:41,100 Ele a abre.

9 00:00:48,070 --> 00:00:50,600 Ele joga a trouxinha no criado-mudo ao lado dela.

10 00:00:56,185 --> 00:00:57,667 Ele se senta. [Falar rápido]

11 00:01:14,220 --> 00:01:18,410 Ela aponta a bebida. Ele levanta e se serve.

12 00:01:28,382 --> 00:01:30,770 Ele tampa o whisky e se senta.

13 00:01:38,470 --> 00:01:40,720 Ele bebe um gole.

14 00:02:01,350 --> 00:02:04,690 Ela traga e se inclina.

15 00:03:04,530 --> 00:03:05,830 Ela cerra o punho.

16 00:03:25,540 --> 00:03:27,000 Ela traga.

17 00:03:28,570 --> 00:03:30,380 Ele termina o drink.

18 00:03:47,600 --> 00:03:52,350 Ele se inclina, baixando a cabeça.

19 00:03:54,136 --> 00:03:56,670 Consternado, ele olha o fundo do seu copo vazio.

20 00:04:00,768 --> 00:04:04,290 Do escuro, com pernas cruzadas, ela o observa.

21 00:05:35,210 --> 00:05:39,580 Malandro, ele a olha. Ela traga.

22 00:05:45,550 --> 00:05:49,080 Friamente, ela solta a fumaça do cigarro.

23 00:06:07,430 --> 00:06:09,250 Os pés dele se movem, ele se levanta. [Falar rápido]

24 00:06:15,470 --> 00:06:17,171 Sua mão acende a luz.

25 00:06:17,830 --> 00:06:20,740 Surpreso, ele reconhece os lábios vermelhos, que sorriem com frieza. 
[Falar rápido]

26 00:06:21,870 --> 00:06:26,225 Ela deposita o cigarro no cinzeiro e abre bruscamente a gaveta. [Falar 
rápido]

27 00:06:26,425 --> 00:06:29,370 Dentro, há uma arma, dinheiro e preservativos. Resignado, ele a olha.

28 00:06:29,910 --> 00:06:33,490 A mão dela bate com o anel na borda da gaveta.

29 00:06:33,491 --> 00:06:36,095 Créditos finais

30 00:06:36,295 --> 00:06:41,469 Vídeo realizado pelos alunos da disciplina de Tradução Intersemiótica da 
Universidade Estadual do Ceará.

31 00:06:41,670 --> 00:06:44,529 Baseado no conto homônimo de Rubem Fonseca.

32 00:06:44,730 --> 00:06:49,149 Direção: Márcio Catanho Elenco: Renata Carvalho e Mikhaell Alencar

33 00:06:49,150 --> 00:06:53,868 Produção: lakob Matos e Vera Lúcia Santiago Roteiro: Greyce Oliveira

34 00:06:54,069 --> 00:06:59,843 Assistente de direção: Sara Benvenuto Fotografia: Sara Benvenuto, Ítalo 
Alves e Lindolfo Júnior

35 00:07:00,044 --> 00:07:07,584 Direção de arte: Christianne Fontenelles, Renata Carvalho, Aline 
Montenegro, Jorge Augusto, Allan Oliveira e Sakura Débora

36 00:07:07,785 --> 00:07:11,458 Continuísta: Lindolfo Júnior Montagem : Sara Benvenuto

37 00:07:11,659 --> 00:07:16,703 Trilha sonora: Marcos Leandro Música: "Mais Penoso" composição: 
Marcos Leandro

38 00:07:16,904 --> 00:07:26,298 Agradecimentos: Universidade Estadual do Ceará, Instituto José Frota, 
Vera Lúcia Santiago, Sakura Débora, Débora Santiago, Marcos Leandro e Pedro Vale

39 00:07:26,498 --> 00:07:30,075 Audiodescrição Grupo LEAD. Roteiro: Sara Benvenuto

40 00:07:30,276 --> 00:07:34,802 Narração: João Francisco Dantas Edição de áudio: Alexandra Seoane

Fonte: Benvenuto. Acervo pessoal (2013).
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A elaboração do roteiro da AD foi concomitante à edição do filme para se harmo

nizar mais facilmente tais inserções com as cenas, sem que se sobrepusessem às falas das 

personagens. Responsável pelo processo de audiodescrição desse trabalho, o grupo LEAD 

(Legendagem e Audiodescrição) de pesquisa em tradução audiovisual realizou a elabo

ração do script com a consultoria de uma pessoa com deficiência visual, além da produ

ção do roteiro, a seleção do locutor e a gravação da AD (BENVENUTO, 2016). Sem mais, 

passemos à análise.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca

4.1 Elementos narra to lóg icos

Com fins de melhor organização da análise, optamos por abordar separadamen

te os elementos mais relevantes do nível narratológico, mesclando-os à apreciação dos 

mecanismos linguísticos que os materializam.

4.1.1 Personagens

As personagens não são descritas em seus aspectos físicos, as únicas menções a 

traços de sua caracterização são a maquiagem e o anel, usados pela protagonista: "Sur

preso, ele reconhece os lábios vermelhos que sorriem com frieza" e "A mão dela bate com 

o anel na borda da gaveta" (grifos nossos). Por outro lado, não se alude ã idade, etnia, 

aspectos ou vestuário das personagens. É compreensível que em algumas obras não haja 

pausas suficientes para se apresentar as personagens, mas conforme a sua importância 

pode-se valer de notas proêmias para fazê-lo, que antecedem o filme, trazendo explica

ções sobre personagens, atores, ambientação e quaisquer informações que o audiodes- 

critor julgue necessárias para seu entendimento e fruição.

Já a referência aos estados emocionais ocorre com frequência na AD, sendo mais 

negativos que positivos, dada a tensão da narrativa. Assim, a mulher é descrita como 

pensativa e fria. O homem, por sua vez, apresenta-se consternado, surpreso e resignado. 

Chama a atenção o emprego acentuado de adjetivos e advérbios, marcando mais clara

mente a subjetividade do audiodescritor. Nesse momento, não podemos deixar de discu

tir a questão da interpretação nos roteiros.
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Como qualquer tradução, a AD sofre atravessamentos da polêmica que, há tem

pos, dicotomiza tradução e interpretação, associando-se a primeira à objetividade, bem- 

vinda entre os estudiosos mais tradicionais, e a segunda à subjetividade, desqualificada 

por uma suposta ausência de fidelidade ao original. A diretriz "descreva o que você vê”, 

que ainda perdura entre muitos audiodescritores, ignora a multiplicidade de olhares, 

conforme a perspectiva de cada sujeito. Nesse sentido, as autoras do artigo Reflexões 

sobre o pilar da audiodescrição: descreva o que você vê afirmam que a AD "pressupõe obje

tividade, ética e habilidades linguísticas na materialização do pilar descreva o que você 

vê, exigindo, portanto, do áudiodescritor (sic) a efetivação da técnica e a omissão de 

impressões pessoais” (SILVA et al., 2010, p. 6).

É preciso considerar, porém, que tradução implica escolha e que toda escolha é 

subjetiva, além disso, a língua não é neutra e as palavras adormecidas em estado de 

dicionário, adquirem conotações várias tão logo postas em contexto. Não à toa, é con

senso entre estudiosos do idioma a não existência de sinônimos perfeitos, o que faz com 

que a simples troca entre as palavras "amigo” e "companheiro”, por exemplo, tidas como 

equivalentes nos dicionários, possa acarretar até mesmo em divórcio.

Reconhecer a pertinência de aspectos interpretativos não significa, contudo, uma 

permissividade para achismos e devaneios, acerca do original.

O trabalho do audiodescritor envolve não a descrição de sentidos intrínsecos às 
imagens, mas tentar identificar elementos que aparentemente as compõem, 
de acordo com os contextos em que se inscrevem, os quais tampouco existem 
fora de interpretações. Assim, a interpretação do audiodescritor [como já se 
argumentou com vários autores] será institucionalmente limitada. Em outras 
palavras, não é porque reconhecemos que múltiplas leituras ou interpretações 
são possíveis que somos conduzidos a um relativismo no qual qualquer inter
pretação seria válida. Os audiodescritores se apropriam de elementos visuais, 
configurando sentidos segundo um conjunto de práticas (COSTA; FROTA, 2016, 
n.p.).

Desse modo, voltando à AD de Amor no ar, afirmamos não haver problema em se 
relatar o estado de espírito das personagens, porque isso contribui para a imersão na trama e 
sua compreensão, mas cabe avaliar a validade desses usos no contexto. Em qualquer movi

mento de interpretação, é preciso atentar para as pistas fornecidas pelo texto. No caso da
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descrição da primeira cena do vídeo, expressa em "Pensativa e a fumar lentamente, uma 

mulher espera sentada em um quarto iluminado apenas por um abajur laranja”, não per

cebemos nada que deixe claro que a personagem está a pensar, pois sua expressão está 

oculta pela penumbra, que permite apenas o vislumbre dela fumando. A situação pode 

até sugerir que a mulher estava envolta em reflexões, mas tal interpretação deveria ficar 

a cargo do espectador e não do audiodescritor. Da mesma forma, na construção "Conster

nado, ele olha o fundo do seu copo vazio”, embora haja desgosto por parte da persona

gem, esse sentimento não é denunciado por elementos visuais, mas pelo tom de sua voz 

e pela revelação de que a esposa havia perdido, por causa dele, o filho que esperava. E o 

próprio copo vazio, mencionado na audiodescrição, serve como metáfora para sua vida, 

também vazia com o crime que cometera, não sendo necessário expressar verbalmente 

sua consternação.

Em outros momentos, os adjetivos se atêm às imagens, procurando audiodescre- 

vê-las, como em "Malandro, ele a olha”, onde a expressão facial da personagem ganha 

destaque, assim como em "Surpreso, ele reconhece os lábios vermelhos”, pois o homem 

abre a boca, mostrando-se espantado com a descoberta de que a mulher com quem con

versava era sua ex-esposa. O mesmo ocorre com a frase "Resignado, ele a olha”, que reme

te à expressão da personagem, mas nesse caso, ela não é tão clara, não se podendo afirmar 

se se trata de resignação ou medo. Assim, tal inferência por parte do audiodescritor pode 

influenciar na construção de sentido para o espectador.

Se em alguns casos, precisa ou imprecisamente, as impressões são deixadas com 

base nas imagens observadas ou no contexto, há exemplos de livre interpretação que 

não são bem-vindos por serem demasiadamente autorais, (re)criando sentidos para as 

cenas, como as duas menções à frieza da protagonista: "Friamente, ela solta a fumaça do 

cigarro” e "Surpreso, ele reconhece os lábios vermelhos, que sorriem com frieza”, sem que 

haja indícios imagéticos dessa indiferença.

Ao se audiodescrever, faz-se necessário ter em mente que tornar um filme acessí

vel não implica explicar as cenas conforme sua perspectiva, mas tão somente traduzi-lo, 

consciente da subjetividade inerente ao processo, mas deixando margem para que o 

público faça sua própria interpretação, sem desviar-lhes os significados.
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4.1.2 Ambientação

A história se passa em um ambiente interno: um quarto escuro, mobiliado. A 

audiodescrição do espaço é entremeada com as ações das personagens. Assim, sabemos 
que os dois encontram-se em um "quarto iluminado apenas por um abajur laranja” e que 
há um criado-mudo ao lado da mulher: "Ele joga a trouxinha no criado-mudo ao lado 

dela”. Também é possível perceber que há sofás, já que as personagens se sentam, e um 
móvel com gaveta: "Ela deposita o cigarro no cinzeiro e abre bruscamente a gaveta”. 
Dessa forma, todos os elementos necessários para a compreensão da narrativa estão pre

sentes. No que diz respeito ao tempo, como o mesmo, na película, é linear e constante, 
pois a visita ao passado se restringe ao diálogo da dupla, a AD prescinde de menção 
temporal.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca

4.1.3 Ação

Via de regra, os acontecimentos constituem o cerne de uma narrativa. Na AD em 
questão, de modo geral, as ações são descritas apropriadamente, propiciando a compre

ensão da trama. Nesse sentido, chamam a atenção algumas escolhas. A primeira que 
destacamos mostra como muitas vezes um verbo, mais que um adjetivo, ajuda a compor 
o perfil de uma personagem. Ao ouvir "Ele joga a trouxinha no criado-mudo ao lado 

dela", percebemos a displicência do homem em relação ao ato de entregar a droga, para 
ele, algo já corriqueiro.

Em relação ã frase "Ele termina o drink'" visualmente, não fica claro para o teles
pectador vidente que o homem esvaziou o copo no instante em que a mesma é enunci
ada, mas para ele é possível acompanhar, pelas cenas, que a personagem não volta a 

beber e, em dado momento, tem em suas mãos um copo vazio. Por isso, é importante que 
seja dito, pois a cena segue-se do relato de suas agressões ã ex-esposa, demonstrando 
que ele não é insensível, pois precisava da coragem, emprestada pelo álcool, para enca

rar o que fizera.

A construção "Ela cerra o punho", por sua vez, não parece suficiente para transmitir 
a linguagem corporal da mulher que, poucos segundos antes, arranha o braço do sofá, 
demonstrando a tensão daquele momento e pouco a pouco vai cerrando o punho. Tal fato 

não foi audiodescrito, provavelmente, porque iria se sobrepor ao diálogo, uma vez que
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a sobreposição pode prejudicar a recepção das pessoas com deficiência visual. 
De acordo com algumas diretrizes europeias, ela só deve acontecer em casos 
extremos: quando o que está sendo dito não é importante para o entendimen
to do filme ou quando a descrição é fundamental para esse entendimento. O 
excesso de sobreposições pode impedir que a pessoa com deficiência visual 
assista ao filme confortavelmente (ARAÚJO, 2010, p. 100-101).

Como usualmente, a extensão dos silêncios delimita a AD, as escolhas nem sem
pre refletem a totalidade do que visualizamos, mas o importante é que, de modo geral, a 
cena seja inteligível.

A última ação que salientamos em decorrência da seleção lexical é "Ela deposita 
o cigarro no cinzeiro e abre bruscamente a gaveta”. O Dicionário Michaelis on-line (DE
POSITAR, 2017) dispõe, entre as acepções do verbo "depositar”, as seguintes: "colocar algo 
em algum lugar”, "guardar em lugar seguro”, "entregar em confiança” e "colocar com sole
nidade”. A escolha por tal verbo perpassa logicamente pelo repertório da audiodescrito- 
ra, mas traz consigo matizes que indicam que a mulher estava no controle da situação, o 
que condiz deveras com a cena.

4.1.4 Elementos visuais verbais

Quanto aos elementos visuais verbais, a obra conta com créditos iniciais e finais 
e com o título da adaptação fílmica, não havendo por suas características a necessidade 
de descrever o estilo ou a cor das letras.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca

4.2 Elementos cinematográficos

Trataremos nesse item dos elementos observados tanto em relação à encenação, 
quanto à linguagem da câmera, que envolve enquadramento e montagem. Considera
mos na apreciação os recursos cinematográficos e sua expressiva contribuição para a 
arquitetura da dramaticidade narrativa.

4.2.1 Encenação

Constituem elementos da encenação o cenário, a iluminação, a decoração, o ves
tuário e a maquiagem. O cenário é descrito em sua essência, como constatamos, quando
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se tratou de ambientação. A iluminação é bastante expressiva no filme, pois a penumbra 
é responsável por ocultar a identidade das personagens e aclimatar a narrativa.

A decoração conta com objetos que ajudam a contar a história, vindo à tona com 
as ações das personagens, como o uísque, o cinzeiro e os itens, estrategicamente guarda

dos na gaveta, o dinheiro, a arma e os preservativos, que sinalizam as próximas ações da 
protagonista, ou seja, o dinheiro para pagar pela droga, e a arma e os preservativos, como 
possibilidades em relação ao antagonista: vingança ou perdão.

Do vestuário que ajudaria a caracterizar o casal, apenas o anel usado pela mu

lher tem lugar na AD. Não é dito que ela usa um vestido preto, curto, justo e decotado, 
joias e sapato de salto alto; e ele uma camisa xadrez, por fora da calça jeans, e tênis. 
Sensualidade planejada de um lado, casualidade do outro. Em relação à maquiagem, 

apenas a cor do batom marcante nos lábios vermelhos é citada.
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4.2.2 Enquadramento

Em um filme, a linguagem da câmera colabora na expressividade e, nesse mo
mento, interessa-nos compreender como o roteiro traduz (ou não) essa linguagem. Para 

isso, selecionamos alguns trechos relevantes. O ponto de vista da câmera é majoritaria- 
mente objetivo, mas quando o homem olha para o copo vazio, a cena é mostrada sob o 
ponto subjetivo, entretanto isso não é passado pela AD, que enuncia: "Consternado, ele 

olha o fundo do seu copo vazio", uma possibilidade seria: "Ele abaixa a cabeça. Em suas 
mãos, o copo vazio", o que talvez permitisse às pessoas com deficiência visual reconstitu
írem a cena.

Em relação aos planos, em dada ocasião quando a câmera enquadra a protago

nista em plano americano, o locutor diz: "Do escuro, com pernas cruzadas, ela o observa". 
O que chama a atenção é que ela estava nessa mesma posição desde o início da trama, 
mas a necessidade de audiodescrevê-la nesse instante, provavelmente, advém da carga 

dramática do enfoque.

Por se tratar de um suspense que se vale de um jogo de claro e escuro no cenário 
e nas palavras, a revelação da verdade vai sendo encaminhada aos poucos pelas miude
zas, desveladas pelos planos de detalhe, como em "Os pés dele se movem, ele se levanta" 

e "Sua mão acende a luz", onde o foco reside nos pés e mãos em movimento, respectiva
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mente, e pelos closes ou super closes, tal qual ocorre em "Surpreso, ele reconhece os 

lábios vermelhos, que sorriem com frieza”, que descreve o enquadramento do rosto es
pantado do homem e o sorriso vitorioso da mulher.

As ações que seguem à descoberta também merecem tratamento especial, pois a 

expectativa resta sobre o que a mulher planejara e o que ela, de fato, cumpriria. Assim, o 
plano de detalhe alto (ângulo de cima para baixo) é usado nas duas cenas finais, audio- 
descritas de modo a exprimir esse estilo de filmagem: "Dentro, há uma arma, dinheiro e 

preservativos” e "A mão dela bate com o anel na borda da gaveta”.
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4.2.3 Montagem

No que diz respeito à montagem, percebemos uma linearidade nas sequências 
da narrativa, com a inserção de uma música instrumental no desenrolar dos créditos ini

ciais e finais. A sonoplastia intervém com um som de suspense apenas para marcar a 
surpresa do homem ao acender a luz e reconhecer a ex-esposa.

5. Conclusões

A palavra fala e cala, o silêncio também. E os sentidos vão se (re)inventando, 
conforme as escolhas, conscientes ou não, de quem se propõe o desafio de audiodescre- 
ver, de tornar acessível a pessoas com deficiência visual a cultura imagética, que atraves

sa as esferas sociais. Neste trabalho, procuramos analisar uma dessas iniciativas, nascida 
do projeto de se produzir uma adaptação fílmica, com audiodescrição, do conto Entrevis

ta, de Rubem Fonseca.

Nesse processo, percebemos, ainda na fase da adaptação, um cuidado com a 
recepção da obra, arrevesando-se os papéis das personagens para que houvesse maior 

identificação do público com o drama narrado. E essa atenção se estendeu ao roteiro, 
que procurou traduzir, na curta dimensão dos silêncios, o máximo de recursos emprega
dos no filme, tanto em nível narratológico quanto cinematográfico.

No tocante ao primeiro, porém, as personagens careceram de uma apresentação, 

que permitisse ao espectador constituir-lhes uma imagem, já que o vestuário e maquia
gem forneciam pistas de suas intenções. Com as pausas não se mostrando suficientes
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para tal, cabe valer-se de notas proêmias, que têm a função de esclarecer sobre aspectos 

importantes para o entendimento e fruição da obra.

A ambientação foi descrita a contento, ainda que paulatinamente, permitindo- 

se que o espectador reconstruísse a atmosfera do quarto. Cabe destacar que a AD das 

ações trouxe consigo a semântica das cenas, transmitindo, no limite do tempo reservado 

à locução, a essência dos acontecimentos. Os elementos visuais verbais também foram 

audiodescritos apropriadamente.

Em relação aos elementos cinematográficos, a encenação, ressalvado o vestuá

rio, foi devidamente contemplada. A montagem também não apresentou grandes difi

culdades, visto ser a narrativa simples e linear. O enquadramento, por sua vez, com poucas 

exceções, representou bem a linguagem da câmera, buscando estratégias verbais para 

demonstrar os planos utilizados para sobrelevar determinadas ações, contribuindo para 

a dramaticidade da narrativa.

Intencionalmente, deixamos por fim a principal polêmica entre os estudiosos de 

audiodescrição: a dicotomia subjetividade e objetividade. Embora não legitimemos a 

tese defendida por estudiosos tradicionais de uma tradução neutra e objetiva, compre

endemos haver limites para a interpretação nesse processo, sob o risco de se criar senti

dos, que não são apontados pelo texto. Na AD apreciada, observamos, em ocasiões 

diversas, que a subjetividade, inerente e bem-vinda quando pertinente, ia além das pis

tas narrativas, comunicando impressões da audiodescritora, que não podiam ser vislum

bradas nas imagens referidas, sendo apenas inferências da mesma. E aí reside o grande 

desafio da audiodescrição: saber o que descrever nos espaços dos silêncios, como des

crever nos atravessamentos de nossas subjetividades e como esses sentidos serão re

construídos pelo público-alvo.

Para torná-lo menos arenoso, o audiodescritor, geralmente, conta, no processo 

de elaboração do roteiro, com um consultor cego para assegurar-lhe a qualidade, mas 

como cada indivíduo possui repertório e conhecimento de mundo diferentes é só com as 

pesquisas de recepção que temos condição de saber se a AD alcançou seu objetivo. Cabe 

ressaltar que, embora algumas equipes façam o roteiro sem o consultor, apresentando- 

lhe o texto pronto, somente para revisão, o ideal é que o mesmo participe de todo o 

processo, prestigiando-se, de fato, o seu conhecimento. Oficialmente, a inclusão começa
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pelas políticas públicas, mas se (re)define pela participação social, pelo respeito, valori

zação e protagonismo de pessoas com deficiência nas diversas esferas da sociedade, pois 
sua contribuição para a efetivação dessas políticas é fundamental.

Este artigo, por sua vez, buscou contribuir, de forma mais humilde, como um 

estímulo à reflexão sobre os estudos de tradução intersemiótica de textos multimodais, 
ciente de sua importância para a promoção de acessibilidade comunicacional para pes
soas com perda parcial ou total da visão. E o que levamos, em essência, deste trabalho é 

a certeza de que, na audiodescrição, a palavra com seus usos e faces não pode ser doma
da por uma falsa fidelidade a seu ponto de partida, nem pode tão pouco deixar à deriva 
os sentidos do texto, conforme as impressões de quem o produz. Há de se velar por seus 

voos e pousos entre os sentidos, cuidando de perceber onde eles se aproximam e onde se 
esquivam para que o recurso se faça ponte e não obstáculo para o texto.

Como fazer sentido(s): uma análise da audiodescrição da adaptação fílmica de "Entrevista”, de Rubem Fonseca
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Sessão Artigos

O uso de gestos, objetos e símbolos táteís por 
crianças com deficiência múltipla sensorial
The use of gestures, objects and tactical symbols by 
children with multiple sensory disability

Flavia Daniela dos Santos Moreira1

RESUMO

O artigo apresenta a primeira parte da tese de doutorado PACT (Programa Alternativo de Comunicação Tátil para 
Crianças com Deficiência Múltipla Sensorial). Estes dados referem-se ao Estudo I e buscaram responder a questão: 
a comunicação alternativa com símbolos táteis pode favorecer atos comunicativos de crianças com deficiência 
múltipla sensorial? (HALLIDAY, 1975; VAN DJIK, 1989; HAGOOD, 1997; SIGAFOOS et al., 2000; HORN; KANG, 
2012). Foi elaborado um programa alternativo de comunicação tátil -  baseado na associação de gestos, objetos e 
símbolos táteis - ,  e avaliado seus efeitos mediante a manifestação de atos comunicativos por crianças com 
deficiência múltipla sensorial. Participaram três crianças com deficiência visual e múltipla. A metodologia foi o 
delineamento quase experimental A-B, sendo A linha de base e B intervenção. Variáveis: Variável Dependente -  
atos comunicativos das crianças após o procedimento; Variável Independente -  programa de comunicação tátil 
com gestos, objetos e símbolos táteis. O uso do referido programa tátil favoreceu habilidades comunicativas em 
crianças com deficiência múltipla sensorial não verbais.
Palavras-chave: Deficiência múltipla sensorial. Comunicação alternativa. Símbolos táteis.

ABSTRACT

The article presents the first part of the doctoral thesis PACT (Alternative Tactile Communication Program for 
Children with Multiple Sensory Deficiency). These data refer to Study I and sought to answer the question: can 
alternative communication with tactile symbols favor communicative acts of children with multiple sensory 
disabilities? (HALLIDAY, 1975; VAN DJIK, 1989; HAGOOD, 1997; SIGAFOOS et al., 2000; HORN; KANG, 2012). An 
alternative program of tactile communication -  based on the association of tactile gestures, objects and symbols 
-  was elaborated and its effects evaluated through the manifestation of communicative acts by children with 
multiple sensory disabilities. Three children with visual and multiple disabilities participated. The methodology 
was the experimental A-B, being A baseline and B intervention. Variables: Dependent Variable -  communicative 
acts of children after the procedure; Independent Variable -  program of tactile communication with gestures, 
objects and symbols tactile The use of this tactile program favored communicative abilities in children with 
multiple disabilities sensory.
Keywords: Multiple sensory deficiency. Alternative communication. Tactile symbols. 1
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O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

In trodução

Frequentemente, muitas crianças com deficiência visual e múltipla vivenciam 
experiências de graves prejuízos de comunicação de modo temporário ou permanente. 
Neste sentido, Sigafoos et. al. (2000) são eloquentes ao afirmar que é fundamental esta
belecer formas alternativas de comunicação que desenvolvam as capacidades comuni
cativas dessas crianças por meio do uso de gestos, vocalizações, verbalizações ou 
modalidades mistas com propósitos de favorecer a comunicação funcional. Os autores 
assinalam que, ao longo de 10 anos, houve um crescente reconhecimento da funcionali
dade de atos comunicativos informais e idiossincráticos apresentados por essas crianças 
(SIGAFOOS et al., 2000).

O conjunto de comportamentos comunicativos foi nomeado por Halliday (1975) 
como sendo atos comunicativos, pois embora representem movimentos involuntários e 
orientações simples como forma de reagir aos estímulos ambientais, esses atos podem 
nos revelar atitudes e tentativas de comunicação precoce de pessoas não oralizadas (SI
GAFOOS et al., 2000).

Nesse sentido, este estudo direcionou seu foco de observação para analisar os 
efeitos do uso de gestos, objetos e símbolos táteis para favorecer a manifestação de atos 
comunicativos em crianças com deficiência visual e múltipla. A investigação sobre esse 
assunto baseou-se no delineamento quase experimental do tipo A-B. Neste caso, A refe
riu-se à linha de base, isto é, a fase onde as observações foram feitas sob as contingências 
naturais; e B referiu-se à implementação do procedimento de intervenção.

Em razão da escassez de estudos acadêmicos referentes à deficiência múltipla 
(CARVALHO, 2000; ROCHA, 2014; ARAÓZ; COSTA, 2015; PLETSCH, 2015), sobretudo no que 
diz respeito às intercorrências para a aquisição da linguagem por essas crianças, a reali
zação de uma pesquisa desse porte mostra-se um instrumento muito valioso, não só por 
focalizar questões referentes à comunicação, mas por apresentar um tema ainda pouco 
conhecido no cenário nacional: os símbolos táteis (MOREIRA, 2018).

Ao mencionar as intercorrências para a aquisição e uso da linguagem por essas 
crianças, vale considerar que quando a comunicação não flui naturalmente e de modo 
fácil, é importante pensar suportes que favoreçam a comunicação por meio da Comu
nicação Alternativa e Ampliada (CAA). A CAA engloba várias modalidades que podem 
suplementar ou aumentar as funções da fala ou melhorar as habilidades de comunica
ção existentes. As modalidades são gestos manuais, expressões faciais e corporais, sím
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bolos gráficos (bidimensionais como fotografia e tridimensionais como objetos reais ou 

miniaturas), dispositivos que dependem de tecnologia, bem como outros meios que pro
porcionam a comunicação face a face de pessoas que não usam a linguagem oral (lACO- 
NO; TREMBATH; ERICKSON, 2016).

Dentre os diversos recursos de comunicação alternativa, aquele que ganha lugar 
de destaque, neste trabalho, são os símbolos táteis.2Hagood (1997) explica que os símbo
los táteis são padronizados, baseados na linguística e podem ter a mesma finalidade que 

as imagens. Seu fundo é codificado por uma cor, um formato para representar diferentes 
categorias e uma textura com alguma pista perceptível (parte de algum objeto).

Quadro 1: Exemplos de três categorias de símbolos táteis desenvolvidos pela TSBVI3

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Categorias

Tem po

Eventos

Locais

Elem entos das 
categorias

Dias da semana, 
meses, manhã, tarde 

ou noite, hoje, 
amanhã, ontem, 

minutos, segundos, 
horas

Viagens, aniversário, 
Carnaval, datas 

comemorativas (Natal, 
Páscoa etc.), shows, 
graduação, festas, 

menstruação, 
piquenique, 
olimpíadas

Auditório, banheiro, 
quarto, refeitório, 

dormitório, sala de 
aula, cozinha, 

hospital, parquinho, 
piscina, banco, igreja, 

casa, entre outros

Im agens Descrição das im agens

O símbolo tátil que representa a categoria "tempo" é 
confeccionado em papel-cartão branco, no formato 
diamante, com textura de filó na cor vermelha e com 
uma pista perceptível colada no centro desse símbolo. 
Neste exemplo, o símbolo tátil tem como pista 
perceptível um pequeno botão azul com dois furos para 
referir-se a quarta-feira.

O símbolo tátil que representa a categoria "eventos" é 
confeccionado em papel-cartão na cor laranja, com 
textura lisa e no formato retangular. Neste exemplo, o 
símbolo tátil tem como pista perceptível uma vela palito 
azul para representar o evento aniversário.

O símbolo tátil referente à categoria "local" é 
confeccionado em tela preta de vinil, com pequenos 
furos no formato de quadrados. Estes furos conferem ao 
material uma textura composta por 15 linhas retas em 
direções verticais e 15 linhas retas no sentido horizontal. 
Essa tela tem o formato de um quadrado. Neste exemplo, 
o símbolo tátil tem como pista perceptível uma pequena 
porção de pedrinhas coladas no centro para representar 
o local "parquinho".

Fonte: < https://www.tsbvi.edu/tactile-symbols>.

2 Os símbolos táteis mencionados neste trabalho foram desenvolvidos pela equipe de professores da TSBVI (Texas 
School for the Blind and Visually Impaired), localizada em Austin, Texas.
3 Para mais detalhes a respeito do repertório de símbolos táteis desenvolvidos pela TSBVI, consulte o site: <https:// 
www.tsbvi.edu/tactile-symbols>.
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Uma das formas de viabilizar o uso dos símbolos táteis, pelas crianças com de
ficiência visual e múltipla, é através da proposta educacional de Jan Van Dijk (1989). Esse 
enfoque educacional considera que o movimento e as experiências motoras são essenci
ais para iniciar um programa de ensino com crianças com deficiência múltipla sensorial, 
haja vista que o professor e a criança podem se movimentar com o propósito de desco
brir o próprio corpo, o corpo do outro e usá-lo para explorar o ambiente. Esse programa 
educacional envolve seis etapas: a relação de confiança, a ressonância, o movimento 
coativo, a referência não representativa, a imitação e os gestos naturais (VAN DIJK, 1989; 
VAN DIJK; NELSON, 2001; MONTE; SANTOS, 2005).

Sabemos que a principal forma de comunicação da criança, no momento inicial, 
é a linguagem emocional, a primeira fase da abordagem de Van Dijk (1989) valoriza os 
contatos iniciais como forma de criar uma relação de confiança entre a criança e o adulto, 
para que ela se sinta confortável no ambiente. A segunda fase descrita por Van Dijk é a 
ressonância e refere-se ao movimento corpo a corpo, sendo que a iniciativa desses movi
mentos deve partir sempre da criança. Por meio dessa ação corporal é possível estabele
cer um diálogo através do movimento.

A terceira fase é o movimento coativo, ou mão sobre mão, e consiste em o adulto 
colocar sua mão embaixo da mão da criança para direcioná-la para o que deseja que ela 
manuseie. A quarta fase, chamada de referência não representativa, diz respeito a ofere
cer condições para que a criança compreenda que alguns símbolos podem representar 
atividades, pessoas ou objetos. A quinta fase da proposta de Van Djik é a imitação, cujo 
propósito consiste em convidar a criança a repetir uma ação após a demonstração do 
professor, estando ele presente ou não. Os gestos manuais correspondem à sexta fase da 
proposta de Van Djik, e originam-se a partir de experiências motoras com objetos. Os 
gestos devem ser espontâneos e apresentados em uma sequência (VAN DIJK, 1989; VAN 
DIJK; NELSON, 2001; MONTE; SANTOS, 2005; MOREIRA, 2018).

Tendo em vista essas considerações, questiona-se: a comunicação alternativa 
com gestos, objetos e símbolos táteis pode favorecer atos comunicativos em crianças 
com deficiência visual e múltipla?

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Objetivo

O objetivo4 geral desta pesquisa consistiu em elaborar um programa alternativo 
de comunicação tátil -  baseado na associação de gestos, objetos e símbolos táteis -, e

4 Ressalta-se que o objetivo refere-se ao Estudo I, o qual integra a primeira parte da tese de doutorado intitulada, 
PACT (Programa Alternativo de Comunicação Tátil para Crianças com Deficiência Múltipla Sensorial).
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avaliar seus efeitos mediante a manifestação de atos comunicativos por crianças com 
deficiência múltipla sensorial.

M étodo

Participaram três crianças, dois meninos e uma menina, ambos com cinco anos 
na época da pesquisa. No Quadro 2, encontramos as características das crianças quanto à 
idade, nível socioeconômico, diagnóstico, atendimentos recebidos e o repertório comu

nicativo.

Quadro 2: Características das crianças participantes

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Nascimento/
Idade5 6

Nível
socioeconôm ico7

Repertório
Nome5 Diagnóstico Atendim entos Com unicativo da

Criança

Kristian 23/9/2011=5
anos

Classe E=entre 2 
salários-mínimos

Condição visual: 
cego -  amaurose 
total e atrofia 
óptico bilateral. 
Patologia: não 
informada

Fonoaudiologia 
na escola

Comunicação não 
funcional. Fala poucas 
palavras em contextos 
específicos, emite 
muitos sons 
incompreensíveis e 
gritos.

Glenda 7/4/2012=5
anos

Classe E=entre 2 
salários-mínimos

Condição visual: 
cega -
microftalmia OD e 
analftamia do OE. 
Patologia: não 
informada

Fonoaudiologia 
na escola

Não verbal. Sons 
aleatórios, barulhos com 
a boca e sorriso fora de 
contexto.

Breno 11/5/2012=5
anos

Classe E=entre 2 
salários-mínimos

Condição visual: 
baixa visão -  
atrofia do nervo 
óptico. 
Patologia: 
cadeirante

Fisioterapia 
na escola

Não verbal. Expressão 
facial, balbucios, 
interação e iniciação à 
pronúncia de algumas 
sílabas: mã, vó.

Fonte: Entrevista com a professora regente e a ficha dos alunos.

5 Todos os participantes receberam nomes fictícios, crianças e adultos. A professora regente, a coordenadora do setor 
e a pesquisadora também participaram do estudo na condição de profissionais e não tiveram seus comportamentos 
analisados.
6 Idade das crianças na época da pesquisa do Estudo I. Estas crianças foram avaliadas pela equipe multidisciplinar da 
instituição (psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga) em relação aos seus comprometimentos.
7 A definição de nível socioeconômico adotada aqui, baseia-se na pesquisa realizada por KAMAKURA, W. A.; MAZZON, 
J. A. Estratificação socioeconômica e consumo no Brasil. São Paulo: Blucher, 2013.
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A pesquisa ocorreu em uma escola pública da Região Sudeste do país. O instru

mento utilizado foi o registro cursivo, pois de acordo com Fagundes (1985), este instru

mento pode ser definido como um relato de quase tudo o que acontece no local da 
coleta dos dados na sequência em que os fatos se sucedem. Todas as sessões foram filma

das, por isso esse instrumento foi usado somente nos casos mais significativos para com

plementar as filmagens. Os equipamentos foram:

a) uma filmadora portátil da marca Sony, modelo HDR-CX405;

b) um notebook da marca Acer, core i5, Windows 10;

c) uma impressora da marca Samsung, modelo Smar Thru Office, SCX 4200.

Em relação aos materiais do Estudo I:

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Figura 1: Bonecos da Chamada

Figura 2: Janelinha do Tempo

Figura 3: Mural da Rotina
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Os cinco bonecos da chamada foram feitos com tecido de algodão branco. Estes 

bonecos vestiam jalecos com meia manga, feitos em tecido tergal xadrez azul-claro e 

branco. Os bonecos usavam bermudas e sapatos com cadarço feitos em tecido de algo
dão na cor azul-escuro. Os bonecos tinham cabelos curtos de lã marrom. As bonecas 

usavam saia e sapatos com cadarço feitos em tecido de algodão na cor azul-escuro. As 

bonecas tinham longos cabelos de lã marrom, divididos ao meio e com uma trança de 
cada lado. Eram três bonecos, sendo um boneco cego, um boneco com baixa visão usan

do óculos e um boneco cadeirante, além de duas bonecas, sendo uma boneca cega e 

uma boneca com baixa visão e óculos. Vale mencionar que os bonecos representavam as 
características das crianças dessa turma.

A janelinha do tempo foi feita em papel-cartão vermelho e, no centro, foram 
recortadas duas partes desse papel no formato de janelas, que abriam para fora. Esse 
papel-cartão foi coberto com contact transparente e liso, e na parte de trás foi colado 

outro papel-cartão azul-claro, também coberto com contact transparente e liso, e com 
pedacinhos de velcro onde as crianças pregavam as nuvens feitas com algodão ou o sol 
feito com bolinha de isopor pintada com tinta guache amarela para representar a condi

ção do tempo.

O mural da rotina foi feito com tiras coloridas de papel-cartão cobertas com con

tact transparente e liso, e com um pedaço de velcro colado no centro de cada tira para 
que as crianças pregassem os objetos referentes às atividades da rotina escolar. Cada dia 
da semana tinha uma cor: amarelo para domingo, rosa para segunda-feira, verde-claro 

para terça, azul para quarta, laranja para quinta, vermelho para sexta-feira e verde-escu
ro para sábado.

Os símbolos concretos do sim e do não foram feitos com tampa de maionese 

coberta com massa de biscuit amarela para representar o "sim", e vermelha para represen
tar o "não". Cada tampa tinha um pequeno êmbolo, que deveria ser movido conforme a 

função desejada: o êmbolo do símbolo do "sim" deveria ser movido para cima e para 
baixo, a fim de sinalizar um gesto afirmativo; o êmbolo do símbolo do "não" deveria ser 

movido para os lados direito e esquerdo para representar um gesto negativo.

Além destes três materiais elaborou-se um pequeno repertório de símbolos tá
teis referentes às categorias: "ação", "local" e representação concreta para "sim" e "não".

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial
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O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Quadro 3: Categorias de significado dos símbolos táteis do Estudo I

Significado/
Categoria

Símbolo/
Formato/

Cor

Objeto
Perceptivo

Im agens Gesto
Natural Descrição das im agens

Tatame = 
Sala de Aula

Localizações Quadrado/
Laranja

Zíper =
Ir para Casa

O símbolo tátil da categoria 
“localização” tem o formato qua
drado e cor laranja. É confec
cionado em papel-cartão com 
textura lisa. O primeiro símbolo 
tem um pedaço de tatame na cor 
verde-claro colado na parte 
inferior da figura. O segundo 
símbolo tem um zíper branco 
colado na diagonal da figura.

Triângulo/
Verde

Ações

Bola =
Educação Física

O símbolo tátil da categoria 
"ações" é confeccionado em 
papel-cartão liso na cor verde, e 
tem com pista perceptível uma 
bola pequena na cor azul para 
representar a ação "educação 
física".

Minissabonete = 
Lavar as Mãos

O símbolo tátil da categoria 
"ações" é confeccionado em 
papel-cartão liso na cor verde, e 
tem como pista perceptível um 
minissabonete para representar a 
ação "lavar as mãos".

Copo =
Lanchar/Beber

Mão 
fechada 

com dedo 
polegar 

encostando 
na boca.

O símbolo tátil da categoria 
"ações" é confeccionado em 
papel-cartão liso na cor verde, e 
tem como pista perceptível um 
copo pequeno de brinquedo na 
cor vermelha para representar a 
ação "beber suco ou água".

Brinquedo = 
Parquinho/Brincar

O símbolo tátil da categoria 
"ações" é confeccionado em 
papel-cartão liso na cor verde, e 
tem como pista perceptível um 
sapo de pelúcia verde para 
representar a ação "brincar".

Prato = Almoço/ 
Comer

Escova dental = 
Escovar os Dentes

Mão aberta 
com os 
dedos 

juntos e 
esticados na 

boca.

O símbolo tátil da categoria 
"ações" é confeccionado em 
papel-cartão liso na cor verde, e 
tem como pista perceptível um 
prato amarelo para representar a 
ação "comer".
O símbolo tátil da categoria 
"ações" é confeccionado em 
papel-cartão liso na cor verde, e 
tem como pista perceptível uma 
escova de dentes para repre
sentar a ação "escovar os dentes".
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Redondo/ 
Vermelho 
e Amarelo

Almofada = 
Descansar

Chocalho = 
Aula de Música ►

Livro =
Contação de História

Pandeiro = 
Oficina de Capoeira

Círculo vermelho e 
amarelo = 
não e sim, 

respectivamente

O símbolo tátil da categoria "ações” é 
confeccionado em papel-cartão liso na 
cor verde, e tem como pista perceptível 
uma minialmofada para representar a 
ação "descansar”.

O símbolo tátil da categoria "ações” é 
confeccionado em papel-cartão liso na 
cor verde, e tem como pista perceptível 
um guizo para representar "aula de 
música”.
O símbolo tátil da categoria "ações” é 
confeccionado em papel-cartão liso na 
cor verde, e tem como pista perceptível 
um livrinho para representar "contação 
de história”.

E Gestos 
naturais de 
não e sim

O símbolo tátil da categoria "ações” é 
confeccionado em papel-cartão liso na 
cor verde, e tem como pista perceptível 
um pandeiro para representar 
"capoeira”.

Os símbolos táteis apresentados são 
duas tampas de potes de maionese 
cobertas com massa de biscuit nas cores 
amarela (para responder ”sim”) e 
vermelha (para responder ”não”). A 
tampa vermelha tem um êmbolo que, 
se movido pela criança no sentido 
esquerda/direita, representa o 
balanceio de cabeça no sentido 
negativo; encontra-se ao lado de uma 
figura em preto e branco de uma 
cabeça com uma seta apontando para o 
lado direito, e outra seta apontando 
para o lado esquerdo. A tampa amarela 
também tem um êmbolo que, se 
movido pela criança no sentido para 
cima/para baixo, representar o 
balanceio de cabeça afirmativo; 
encontra-se ao lado de uma figura em 
preto e branco de uma cabeça com uma 
seta apontando para cima e outra seta 
apontando para baixo.

Fonte: Adaptação do material da Texas School for the Blind and Visually Impaired (<http://www.tsbvi.edu/ 

tactile-symbols>).
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Procedimentos gerais

1) O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Uni

versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) por meio do site Plataforma Brasil e obteve 

parecer "Aprovado" (número 2.022.395).

2) Em seguida, a pesquisadora entrou em contato com a instituição em que o 

Estudo I se desenvolveu e, após aprovação, entrou em contato com a coordenadora do 

setor, depois com a professora efetiva e, por fim, com os pais8 das crianças.

Procedimentos específicos

Etapa 1: após receber as devidas autorizações, a pesquisadora foi ao setor de 

Educação Infantil na primeira semana do mês de maio de 2017 para conhecer as crianças 

-  sem filmá-las -, e conversar com a professora regente sobre a rotina escolar. Explicou 

que, primeiramente, nas observações iniciais (linha de base) seriam feitas filmagens sem 

o oferecimento de nenhuma dica sobre o procedimento, e que somente ao final das 

observações iniciais é que levaria os materiais para a escola e participaria da intervenção.

No dia 8 de maio de 2017, os dados do Estudo I começaram a ser coletados por 

meio de filmagens. Foram 12 sessões de linha de base e 10 sessões de intervenção com 

durações variadas de tempo. Por conta disso, o tempo dos vídeos variou entre 6 e 42 

minutos, mas para a análise dos dados foram considerados somente seis minutos iniciais 

de cada vídeo. Além disso, em um mesmo dia ocorria mais de uma filmagem, assim foram 

analisados 133 vídeos, os quais foram todos transcritos pela pesquisadora e assistidos 

também por um auxiliar de pesquisa cujo trabalho consistiu apenas em analisar se os 

comportamentos ocorreriam ou não, contribuindo para a realização do cálculo do índice 

de fidedignidade.

Etapa 2: no dia 4 de setembro de 2017 começou a intervenção. A pesquisadora 

interveio junto com a professora regente para reforçar ou enfatizar quanto ao uso dos 

gestos associados a objetos e quanto à antecipação das atividades por meio de objetos 

de referência, dando ênfase em:

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

8 Após receberem esclarecimentos referentes aos procedimentos da pesquisa, no que se refere ao sigilo e ao destino 
das filmagens, os pais, a professora efetiva e a coordenadora receberem e assinaram uma via do Termo de Compromisso 
Livre e Esclarecido (TCLE). Todos os participantes receberam nomes fictícios.
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1) apresentar objetos soltos às crianças, pesquisados pela professora regente, a 

fim de antecipar a atividade seguinte;

2) usar o gesto de comer associado ao pratinho para representar o almoço e o 
gesto de beber associado ao copinho para representar o lanche;

3) os bonequinhos da chamada para falar sobre quem estava presente e quem 
tinha faltado a escola, além de reforçar a noção "eu" e o "outro";

4) e a janelinha do tempo para que as crianças pregassem os símbolos do tempo 

construídos por elas.

A professora regente saiu de licença médica e a coordenadora do setor assumiu a 

turma, por isso apenas no mês de novembro as crianças puderam usar os símbolos táteis 
pregados no mural da rotina, com a ajuda da coordenadora. O uso desses símbolos táteis 
foi breve devido às faltas das crianças; nem todos tiveram a oportunidade de usá-los.

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Índice de fidedignidade

O cálculo do índice de fidedignidade foi feito dividindo-se o número de concor
dâncias pelo número de concordâncias somado ao número de discordâncias, multipli

cando-se o resultado por 100, conforme a fórmula de Fagundes (1985). A porcentagem 
média do índice de fidedignidade entre as observações feitas foi, em média, de 75% a 
88%, conforme mostra o Quadro 4 a seguir.

Quadro 4: Concordâncias do auxiliar de pesquisa e pesquisadora 
na linha de base e intervenção

Fases de linha de base e intervenção dos participantes

Breno Glenda Kristian

LB INT LB INT LB INT

78% 80% 80% 80% 75% 88%

V ídeos Analisados em %

Auxiliar de Pesquisa9 100% Pesquisadora 25%

Fonte: Resultado das análises dos dados realizados pela pesquisadora e pelo auxiliar de pesquisa.

9 Como já foi dito, todos os vídeos foram transcritos pela pesquisadora; ao auxiliar de pesquisa coube somente 
assisti-los e analisá-los, a fim de registrar a ocorrência ou não dos comportamentos observados.
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Medidas da Variável Independente (VI) e da Variável Dependente (VD)

Variáveis são situações, comportamentos ou características de cada indivíduo e 

podem ser representadas por valores quantitativos ou qualitativos (NUNES; WALTER, 
2014).

1) Variável Independente (VI): PACT (Programa Alternativo de Comunicação Tá
til) -  intervenção por meio do uso de gestos, objetos e símbolos táteis.

2) Variável Dependente (VD): Comportamentos apresentados pelas crianças após 
a aplicação da VI, ou seja, após a aplicação da intervenção.

Os comportamentos das crianças se referiram à aquisição de habilidades de soli

citar, por elas mesmas, e associarem o objeto a alguma situação, isto é, associar o copo e 
o gesto de beber à ação de beber suco ou água, e associar o prato e o gesto de comer à 
ação de comer o almoço ou o lanche. Os comportamentos foram medidos por meio da 

ocorrência de cada um deles, com a finalidade de evidenciar quantas vezes ocorreriam.

No Gráfico 1 encontramos os comportamentos de ações do participante Kristian.

Gráfico 1: Comportamentos de Ações de Kristian nas fases de linha de base e intervenção

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial
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Fonte: Resultado das análises dos dados realizados pela pesquisadora.
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Os dados do Gráfico 1 revelam que durante a fase da linha de base, o participante 

Kristian não fez os gestos de comer e nem beber, não usou o pratinho e nem o copinho, 
não usou os bonecos da chamada e nem utilizou os objetos e símbolos táteis, mas duran
te a fase da intervenção, Kristian realizou os gestos de comer e beber 23 vezes, o que em 

termos percentuais correspondeu a 37%. Desse total, 13 vezes fez sozinho (20,9%) e 10 
vezes com ajuda (16,1 %). Em relação ao uso do pratinho, usou 11 vezes (17,7%), sendo 
que duas vezes foi sozinho (3,2%) e nove vezes com ajuda (14,5%). Kristian usou o copi

nho nove vezes (14,5%), sendo que uma vez usou sozinho (1,6%) e oito vezes com ajuda 
(12,9%). Os bonecos da chamada foram usados por Kristian quatro vezes com ajuda 
(6,4%). Os demais objetos e símbolos táteis foram usados 15 vezes com ajuda (24,2%).

A seguir, o Gráfico 2 apresenta os comportamentos de atos comunicativos ex
pressos pelo participante Kristian nas fases de linha de base e intervenção.
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Conforme o Gráfico 2, Kristian apresentou dois atos comunicativos verbais na 

linha de base (2,9%) e três atos comunicativos verbais na intervenção (3,19%). Por outro 
lado, na linha de base seus atos comunicativos vocais foram 38 (55,88%), enquanto que 
na intervenção foram 25 (26,6%). Já os atos comunicativos gestuais passaram de nove 

(13,2%) na linha de base para 26 (27,6%) na intervenção. Os atos comunicativos de pro
testo passaram de 15 (22,05%) na linha de base para 30 (31,9%) na intervenção. As respos
tas "sim" e "não", expressas por Kristian, passaram de quatro (5,8%) na linha de base para 

10 (10,6%) na intervenção.

A seguir, no Gráfico 3, encontramos os dados referentes aos comportamentos de 
ações do participante Breno.

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Gráfico 3: Comportamentos de Ações apresentados pelo participante Breno
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Fonte: Resultado das análises dos dados realizados pela pesquisadora.
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O Gráfico 3 revela que na fase da linha de base, Breno não apresentou nenhum 

dos comportamentos analisados no que se refere aos gestos de comer e beber, usar o 
copinho e o pratinho, usar os bonecos da chamada e demais objetos e símbolos táteis. 
Por outro lado, na fase da intervenção Breno fez seis vezes (26,8%) os gestos de comer 

sozinho e beber, e sete vezes (30,43%) com ajuda. Além disso, Breno usou o pratinho duas 
vezes (8,69%) sozinho e três vezes (13,04%) com ajuda. Quanto ao copinho, ele usou 
uma vez (4,34%) sozinho e quatro vezes (17,39%) com ajuda. Já em relação ao uso dos 

bonecos da chamada, demais objetos e símbolos táteis, o Gráfico 3 exibe, eloquente
mente, que Breno não usou esses itens, com ajuda ou sozinho, na fase da intervenção. O 
Gráfico 3 ilustra bem essas observações.

No que se refere aos atos comunicativos do participante Breno, os dados do Grá
fico 4 revelam os seus comportamentos comunicativos.

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial
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O Gráfico 4 revela que o participante Breno não se expressou verbalmente em 

nenhuma das duas fases. Revela também que ele se expressou de modo vocal somente 
na fase da linha de base, num total de 10 vezes, que em termos percentuais correspondeu 
a 58,82%. Ainda verificamos que esse participante apresentou seis atos (35,29%) comuni

cativos gestuais na fase de linha de base e apenas um ato (25%) comunicativo gestual na 
fase da intervenção. Os atos comunicativos de protesto não ocorreram em nenhuma das 
duas fases, e as respostas "sim" e "não" ocorreram uma vez (5,88%) na linha de base e três 

vezes (75%) na intervenção. Na fase da intervenção, os baixos índices apresentados por 
Breno justificam-se pelas suas inúmeras faltas, pois ele compareceu a sete sessões de 
linha de base e a apenas duas sessões de intervenção.

A seguir, no Gráfico 5, encontramos informações sobre os comportamentos de 
ações apresentados pela participante Glenda.

Gráfico 5: Comportamentos de Ações apresentados pela participante Glenda
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O Gráfico 5 mostra que a participante Glenda não apresentou nenhum dos com

portamentos analisados na fase da linha de base. Por outro lado, na fase da intervenção, 

Glenda fez nove vezes (11,39%) os gestos de comer e beber sozinha, e fez esses gestos 12 

vezes (15,19%) com ajuda. Quanto ao uso do pratinho, usou três vezes (3,8%) sozinha e 

10 vezes (12,65%) com ajuda. Já o copinho, Glenda usou seis vezes (7,59%) sozinha e 

nove vezes com ajuda (11,39%). Ela não usou os bonecos da chamada sozinha, mas com 

ajuda ela fez seis vezes (7,59%). Com relação aos demais objetos e símbolos táteis, ela 

utilizou duas vezes (2,53%) sozinha e 22 vezes (27,84%) com ajuda.

No Gráfico 6 é possível verificar informações referentes aos comportamentos 

de atos comunicativos apresentados pela participante Glenda.
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Gráfico 6: Comportamentos de Atos Comunicativos apresentados 
pela participante Glenda
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O Gráfico 6 revela que a participante Glenda não se expressou de modo verbal 

em nenhuma das duas fases. No entanto, seus atos comunicativos vocais ocorreram nove 
vezes na linha de base (45%) e 16 vezes na intervenção (45,71%). Os seus atos comunica
tivos gestuais passaram de um na linha de base (5%) para 10 na intervenção (28,57%). Já 

os seus atos comunicativos de protesto ocorreram 10 vezes na linha de base (50%) e oito 
vezes na intervenção (22,85%). As respostas "sim" e "não" de Glenda não ocorreram na 
linha de base, e somente uma vez (2,85%) na intervenção.

Considerações finais

Este estudo passou por pontos críticos e prazerosos ao logo de seu desenvol
vimento. Os dados apresentados anteriormente são eloquentes ao abrilhantar a impor

tância da proposta dessa pesquisa para favorecer a manifestação de atos comunicativos 
pelas crianças participantes.

O uso da comunicação alternativa por meio de gestos, objetos e símbolos táteis, 
seguindo as orientações da abordagem proposta por Jan Van Dijk (VAN DIJK, 1989; VAN 

DIJK; NELSON, 2001), demonstrou a eficácia desses elementos como recursos de apoio à 

comunicação e expressão dessas crianças. Além disso, esses recursos podem auxiliar os 

professores quanto à elaboração de atividades que favoreçam a comunicação expressi

va e receptiva das crianças.

Outro ponto importante que merece realce é a adaptação dos símbolos táteis 

para a realidade vivenciada pelos alunos. Os símbolos táteis apresentados nesta pesqui

sa basearam-se nos símbolos táteis elaborados pela Texas School for the Blind and Visu

ally Impaired. Esta escola utiliza um repertório de símbolos táteis padronizados e, segundo 

a professora Linda Haggod (1997), esse material pode não ser apropriado para outras 

escolas ou situações externas à TSBVI.

Sendo assim, aqueles que desejarem utilizar os símbolos táteis devem elaborar 

seu próprio conjunto de vocabulário, e isso foi feito nesta pesquisa ao ser elaborado um 

pequeno repertório de símbolos táteis (Quadro 3). Além disso, foram utilizados materiais 

baratos e fáceis de achar, pois como explicado pela professora Linda Hagood (1997), este 

recurso é considerado de baixo custo.

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 189-208. 2019 206



Sabe-se que cada criança apresenta necessidades e interesses únicos, no entanto 
a utilização desse repertório não ocorreu de forma individualizada, porque não se referiu 
às atividades particulares de cada criança, mas às atividades que eram compartilhadas 
por elas na rotina escolar diária.

Na verdade, esse pequeno repertório de símbolos táteis, com objetos e gestos, 
serviu para organizar a rotina das crianças (começo/fim) e, sobretudo, para testar esse 
conjunto de recursos da comunicação alternativa; por isso esta pesquisa inicial foi cha
mada de Estudo I.

Além disso, o desenvolvimento dessa pesquisa revelou que a carência de litera
tura nacional sobre a utilização dos símbolos táteis (MOREIRA, 2018) causa certa estra
nheza em aceitá-los como apoio em sala de aula. Essa situação foi vivenciada pela 
pesquisadora ao convidar algumas professoras para participarem deste estudo. Por ser 
um procedimento desconhecido, a utilização dos símbolos táteis pode ser vista com maus 
olhos, o que gera interpretações e rotulações errôneas, como "modelo único", "modelo 
predeterminado" ou ainda "algo prejudicial aos outros alunos".

Por fim, espera-se que a pesquisa instigue outros pesquisadores e professores a 
fazerem novas experimentações para avaliar e validar os benefícios dos símbolos táteis -  
associados a objetos e gestos -, como recursos favoráveis à comunicação de crianças 
com deficiência múltipla sensorial.

O uso de gestos, objetos e símbolos táteis por crianças com deficiência múltipla sensorial
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Relato de Experiências

A inclusão de um aluno cego nas aulas de 
Geografia nos anos finais do Ensino 
Fundamental, no município de Nova Iguaçu
The inclusion of a blind student in the Geography classes of the final years of 
Elementary School, in the municipality o f Nova Iguaçu

João Vitor Pereira da Silva1 
Rodrigo Batista Lobato1 2

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de inclusão escolar de um aluno cego nos anos finais do 
Ensino Fundamental, sobretudo nas aulas de Geografia, na Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti, localizada 
no município de Nova Iguaçu. A análise baseou-se nas entrevistas com o aluno e professores que o atenderam, 
bem como em observações na sala de aula regular e sala de recursos, nas atividades de estágio obrigatório 
realizadas nos anos de 2016 e 2017. A metodologia utilizada na pesquisa baseou-se no estudo de caso e no 
levantamento bibliográfico sobre Educação Inclusiva e autores que abordam, em seus estudos, o ensino de 
Geografia para alunos deficientes visuais. Os resultados obtidos revelaram que a escola oferece alguns recursos 
importantes para o atendimento educacional do discente, mas problemas relacionados à formação inicial e 
continuada dos professores que o atendem, a pouca interação com os colegas de classe, assim como problemas 
na i nfraestrutu ra física do prédio escolar são fatores que se apresentam como entraves no processo de i nclusão do 
aluno cego.
Palavras-chave: Deficiência visual. Educação Especial. Ensino de Geografia.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the process of school inclusion of a blind student in the final years of 
Elementary School, especially in Geography classes at the Municipal School Darcílio Ayres Raunheitti, located in 
the municipality of Nova Iguaçu. The analysis was based on the interviews with the student and teachers who 
attended it, as well as on observations in the regular classroom and resource room, in the compulsory traineeship 
activities carried out in the years 2016 and 2017. The methodology used in the research was based, in the case 
study and in the bibliographical survey on Inclusive Education and authors who approach in their studies the 
teaching of Geography for visually impaired students. The results showed that the school offers some important

1 Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ/UERJ).
Licenciado em Geografia pelo Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ/UERJ). 
E-mail: joaogeografianova@gmail.com
2 Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ/UERJ).
Doutorando em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: rodrigolobato.geo@gmail.com

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 209-226. 2019 209

mailto:joaogeografianova@gmail.com
mailto:rodrigolobato.geo@gmail.com


resources for the educational service of the student, but problems related to the initial and continued formation 
of the teachers who attend it, the little interaction with the classmates, as well as problems in the physical 
infrastructure of the school building are factors that present as obstacles in the process of inclusion of the blind 
student.
Keywords: Visual impairment. Special Education. Teaching Geography.

A inclusão de um aluno cego nas aulas de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, no município de Nova Iguaçu

1. In trodução

O preconceito, as práticas de abandono e até o extermínio das pessoas com defi
ciência no decorrer da História das civilizações -  conforme apontam autores como Pes- 
sotti (1984) e Mazzotta (2011 ) -, foram atitudes pautadas na falta de conhecimento sobre 

as deficiências, o que contribuiu para que essas pessoas fossem marginalizadas e ignora
das (MAZZOTTA, 2011, p. 16).

O tratamento dispensado aos deficientes, vistos como diferentes, foi sendo cons
truído de acordo com a crença, com a religião e a cultura nas quais esses indivíduos se 

inseriam. Ao longo do tempo, essa visão evoluiu, sobretudo com o advento da Ciência 
moderna e os estudos dedicados a compreender melhor as deficiências e a mente humana.

Atualmente, podemos constatar significativos avanços com relação à conquista 
de direitos e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, sobretudo no que se 
refere ao direito à Educação. A produção de alguns documentos, de âmbito mundial, 

produzidos no século XX -, como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNES
CO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), importantes marcos no reconhe
cimento da pessoa com deficiência - , corroboram com essa afirmativa. Ambos os 

documentos reafirmam o compromisso com a Educação como direito de todos os indiví
duos, presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos (NAÇÕES UNIDAS NO BRA

SIL, 1948).

No contexto brasileiro temos a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) como uma referência importantíssima no atendimento educacional às pessoas com 
deficiência, pois estabelece que o atendimento a esses indivíduos deve ser realizado, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, tendo em vista que era realizado, até en

tão, em escolas e classes especiais. Esse direito veio a ser confirmado, posteriormente, em 
uma série de outras leis brasileiras: no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 
1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), por exemplo.
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Os dados do Censo 2010 (BRASIL, 2012) apontam que mais de 18% da população 

brasileira possui algum tipo de deficiência visual, ou seja, mais de 35 milhões de pessoas. 

A expressividade desses números revela o grande desafio da inclusão do deficiente visu

al nas escolas regulares, no que se refere às novas práticas e metodologias de ensino, 

bem como o processo de formação inicial e continuada dos docentes.

No entanto, convém destacar que os sistemas de ensino ainda se adaptam a essa 

nova realidade de inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

em escolas regulares, uma vez que se trata de um processo bastante recente. Não basta 

apenas seguir o que determina as legislações que incluem os alunos de forma precária; 

torna-se necessário que as escolas ofereçam condições adequadas para o atendimento 

específico de cada deficiência.

2. Ob je tivo

Analisar o processo de inclusão escolar de um aluno cego nos anos finais do 

Ensino Fundamental, sobretudo nas aulas de Geografia, na Escola Municipal Darcílio 

Ayres Raunheitti, localizada no município de Nova Iguaçu. 3

3. Método

Na presente pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, na modalidade de um 

estudo de caso. Coutinho e Chaves (2002, p. 223) apontam que quase tudo pode ser um 

caso, seja uma nação, uma comunidade, um pequeno grupo ou apenas um indivíduo.

Segundo Yin (2001, p. 11),

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contem
porâneos inseridos em algum contexto da vida real.

Nesse sentido, a partir desse método de pesquisa, procurou-se compreender as 

particularidades e todo o processo de inclusão escolar do aluno cego na Escola Munici

pal Darcílio Ayres Raunheitti, principalmente nas aulas de Geografia.
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Localizada no bairro de Cabuçu, no município de Nova Iguaçu (RJ), a escola aten

de alunos com diferentes necessidades educacionais (deficiência intelectual, autismo, 
deficiência física, deficiência visual, dentre outras). Os alunos são incluídos na sala de 
aula regular e atendidos na sala de recursos,3 de forma individualizada ou em pequenos 

grupos, por duas professoras de Educação Especial, no contraturno escolar.

Os procedimentos metodológicos da pesquisa se basearam na revisão bibliográ
fica sobre a temática abordada, bem como na pesquisa de campo realizada através de 

observações na escola e entrevistas com os professores e o aluno cego. A coleta de dados 
ocorreu no período de 7/10/2016 a 11/11/2016 e de 6/4/2017 a 25/5/2017 durante as ativi
dades de estágio obrigatório do Curso de Licenciatura em Geografia do Centro de Educa

ção Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), vinculado à Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Com o intuito de conhecer melhor o processo de inclusão escolar do aluno, fo
ram elaborados questionários semiabertos para a realização de entrevistas com as duas 
professoras de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da sala de recursos, com o 

professor de Geografia da sala regular e com o próprio aluno. Esta última etapa da pes
quisa ocorreu no ano letivo de 2017, quando o aluno já estava no 8° ano do Ensino Fun
damental.

As perguntas abordaram aspectos relacionados ao nível de formação e tempo de 

experiência dos docentes, bem como as práticas pedagógicas utilizadas para a inclusão 
do aluno na escola, sobretudo nas aulas de Geografia. Com o aluno, as perguntas abor
daram o seu relacionamento com os colegas de classe e professores, os recursos disponi

bilizados pela escola e sobre as aulas de Geografia.

3.1 Características do aluno

O aluno iniciou sua trajetória escolar aos seis anos de idade na Rede Estadual de 
Ensino do Rio de Janeiro. Incluído em turma regular de ensino, foi alfabetizado, em Braille, 3

A inclusão de um aluno cego nas aulas de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, no município de Nova Iguaçu

3 De acordo com o Decreto N° 7.612, de 17 de novembro de 2011, as salas de recursos multifuncionais são ambientes 
dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional 
especializado. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611 .htm>. Acesso 
em: 14 set. 2018.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 209-226. 2019 212

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611_.htm


por uma professora cega da sala de recursos, que o atendia no contraturno, duas vezes na 

semana. Nessa primeira escola, o aluno permaneceu até a conclusão do 4° ano.

Devido a uma mudança de domicílio, o discente transferiu-se para uma unidade 
escolar mais próxima de sua casa, pertencente à Rede Municipal de Ensino de Nova Igua

çu. Nesta escola, o aluno frequentava somente a turma regular, pois não havia sala de 
recursos. O atendimento especializado era ofertado em outra escola, um pouco distante 
de sua residência. A dificuldade de deslocamento entre as duas escolas pode ter sido um 

dos motivos de sua dupla reprovação, no 5° ano, tendo em vista a grande incidência de 
faltas do aluno durante esse período.

No ano letivo de 2015 houve mais uma mudança: o aluno matriculou-se na Esco
la Municipal Darcílio Ayres Raunheitti, no 6° ano do Ensino Fundamental, já que esta 
instituição -  além de ensino regular -, possuía também uma sala de recursos, minimizan

do a questão dos deslocamentos.

No ano de 2017, o aluno estava com 18 anos de idade no 8° ano. Com glaucoma 
congênito e um quadro de cegueira total, o aluno vivia com sua família, de poucos recur
sos financeiros, no bairro humilde de Campo Belo, Nova Iguaçu, indo para a escola de 

ônibus (aproximadamente oito quilômetros de distância) sempre acompanhado pela 
mãe. É pouco comunicativo, mas toca teclado, ouve rádio, música e TV.

4. O ensino de Geografia para alunos defic ientes visuais

Os conteúdos escolares privilegiam o aspecto visual em todas as áreas do conhe

cimento, basta analisar com atenção os livros didáticos atuais e observar uma grande 
quantidade de símbolos, gráficos, imagens e ilustrações contidos nesses materiais.

Cabe destacar que a Geografia é uma das disciplinas que mais se utilizam desses 
aspectos visuais na abordagem dos seus conteúdos, representando diversos fenômenos 

que ocorrem na superfície terrestre. Então como trabalhar os conteúdos geográficos, de 
grande apelo visual, com alunos que não enxergam ou possuem baixa visão?

Nessa perspectiva, ao abordar o conceito de paisagem no ensino de Geografia 
para alunos com deficiência visual, Arruda (2014) destaca -  em sua dissertação de Mes

trado -, que a construção do conhecimento pode ser alcançada através de experiências
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multissensoriais, propondo a construção do conceito de paisagem a partir de materiais 

didáticos sensoriais, explorando o tato, o olfato, a audição e o paladar.

De acordo com Harlos e Campos (2013, p. 1684), "dentre os grupos que deman

dam recursos específicos para aprender, constam os compostos por alunos com deficiên

cia visual". Deste modo, o ensino de Geografia para esse público requer metodologias 

diferenciadas que deem conta de superar os obstáculos da ausência da visão -  uma vez 

que dificulta a compreensão dos conteúdos geográficos -, exigindo novas abordagens e 

estratégias de ensino.

Vieira e Ferraz (2015, p. 6) apontam que o maior desafio dos professores de Geo

grafia, formados numa perspectiva visual de leitura de mundo, está na capacidade de 

aprender com seus alunos a elaborar outros sentidos geográficos não pautados na visão.

Nesse sentido, os materiais didáticos táteis são importantes recursos para se tra

balhar conteúdos geográficos com alunos deficientes visuais, sendo produzidos por al

gumas instituições de ensino e pesquisa, como o Instituto Benjamin Constant (IBC), no 

Rio de Janeiro, Fundação Dorina Nowill para Cegos, em São Paulo, e algumas universida

des como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), além dos Centros de Apoio Pedagógico 

Especializados (CAPES) presentes em diversos estados brasileiros.

No caso específico da Geografia, há importantes recursos que podem ser utiliza

dos nas aulas com alunos deficientes visuais. Dentre esses, destacamos as geotecnologi- 

as, que se popularizaram recentemente, presentes em celulares, tablets e veículos 

automotivos.

Segundo Junior e Costa (2015, p. 8), as geotecnologias constituem-se como re

curso didático para qualquer profissional de Geografia, podendo ser utilizadas também 

para o ensino de deficientes visuais: "[...] por exemplo, cartas topográficas do IBGE, ima

gens orbitais, fotografias aéreas, mapas, bússolas e instrumentos de posicionamento atra

vés de satélites tais como Sistema de Posicionamento Global (GPS)". Os próprios autores 

utilizaram o Google Earth para o ensino de conteúdos geográficos a alunos de baixa 

visão do Instituto Benjamin Constant, como orientação geográfica, coordenadas, locali

zação, áreas urbanas e rurais, paisagens naturais e artificiais, dentre outros.

A inclusão de um aluno cego nas aulas de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, no município de Nova Iguaçu

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 23, n. 60, v. 2, p. 209-226. 2019 214



Outro importante recurso didático que pode ser utilizado no ensino de Geogra

fia para alunos com deficiência visual se refere à audiodescrição, que segundo Arruda 

(2014, p. 131) "[...] é a transformação de imagens em palavras (textos) tornando acessível 

às pessoas com deficiência visual eventos culturais como cinema, teatro, televisão, expo

sições em museus (quadros e esculturas)".

Destaca-se também a utilização das maquetes para trabalhar os conteúdos geo

gráficos em sala de aula. Segundo Silva (2012, p. 36), "a maquete é um recurso didático de 

visualização tridimensional de determinada área, representada em miniatura com mate

riais que conseguem expressar as suas especificidades mais significativas". No entanto, a 

produção de maquetes para alunos deficientes visuais exige bastante cuidado com rela

ção à seleção dos materiais utilizados para sua montagem. As texturas devem ser agradá

veis ao tato, evitando-se materiais que possam machucar as mãos de quem irá 

manuseá-las. Além disso, é de suma importância a testagem desses materiais por reviso

res cegos e pelos próprios alunos. As legendas também são muito importantes para a 

orientação e identificação de elementos contidos nas maquetes.

A Cartografia Tátil vem se consolidando como um dos campos de maior desta

que em produções de trabalhos na área da deficiência visual, subsidiando as práticas de 

ensino dos conteúdos geográficos para esses educandos. Além disso, a Cartografia Tátil 

pode ser importante para a orientação e mobilidade das pessoas cegas e com baixa visão, 

conferindo-lhes mais autonomia nos seus deslocamentos. Segundo Carmo (2009):

A Cartografia Tátil, ramo da cartografia que se ocupa da concepção, elaboração 
e uso dos mapas táteis, pode ser definida como a Ciência, a Arte e a técnica de 
transpor uma informação visual de tal maneira que o resultado seja um docu
mento que possa ser utilizado por pessoas com deficiência visual (CARMO, 2009, 
p. 46-47).

Destacamos aqui a grande contribuição da professora da USP, Regina Araújo de 
Almeida (Vasconcellos),4 sendo a sua tese de Doutorado, em 1993, uma referência na 
área da Cartografia Tátil. Segundo Carmo (2009), o Departamento de Geografia da Facul

dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, tem realizado alguns trabalhos

A inclusão de um aluno cego nas aulas de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, no município de Nova Iguaçu
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visando à inclusão de pessoas com deficiência visual. "Em 1989, Vasconcellos iniciou 

um trabalho pioneiro no Brasil na área da Cartografia Tátil, propondo uma forma ino

vadora de ensino de Geografia para pessoas com deficiência visual" (CARMO, 2009, p. 

16-17).

Além das pesquisas acadêmicas no Departamento de Geografia da USP, Carmo 

(2009) destaca que pesquisadores de outras universidades vêm desenvolvendo traba

lhos na área, como Borges e Takano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 

Ventorini e Freitas, da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Rio Claro; e Almeida e 

Loch, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Outro importante centro de produção de mapas táteis é o Laboratório de Carto

grafia Tátil e Escolar (LABTATE) da Universidade Federal de Santa Catarina. Criado em 

2006, o laboratório realiza pesquisas e desenvolve materiais didáticos, táteis ou não, para 

o ensino de cartografia escolar, incluindo os deficientes visuais (LABORATÓRIO DE CAR

TOGRAFIA TÁTIL E ESCOLAR, 201 7).

O site do laboratório na internet disponibiliza os projetos e publicações acadêmicas, 

bem como um grande acervo de mapas táteis e maquetes produzidas. Há a possibilidade de 

realizar downloads das bases cartográficas para a produção de mapas e outros materiais 

táteis, que podem ser trabalhados com alunos cegos e baixa visão em sala de aula. 5

5. A inclusão do a luno cego no espaço escolar e nas aulas de Geografia

Matriculado no 8° ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2017, o aluno 
frequentava as aulas na turma regular de ensino, de segunda a sexta, pela manhã, além 

de receber atendimento de duas professoras da sala de recursos, duas vezes por semana, 
à tarde.

Nas observações realizadas durante as aulas de Geografia na sala regular, cons
tatamos que o aluno sempre utilizava um computador portátil e um fone de ouvido para 

copiar os conteúdos da disciplina. Apesar de ter sido alfabetizado no Sistema Braille nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, ele praticamente não utilizava esse sistema de lei
tura e escrita em suas tarefas escolares, mesmo tendo os instrumentos de reglete e pun

ção à sua disposição.
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Uma colega de classe, ao seu lado, o auxiliava ditando os textos. O computador é 
fornecido pela escola e possui o software Dosvox5 instalado. Durante o período de obser
vação das aulas não verificamos nenhum tipo de metodologia diferenciada ou uso de 
materiais didáticos táteis pelo professor de Geografia.

Vale ressaltar que o aluno não possui celular, nem computador e acesso à Inter
net em casa. Desse modo, todas as tarefas escolares e pesquisas on-line eram realizadas 
no próprio espaço escolar, já que o computador fornecido pela escola não pode ser leva
do para casa pelo aluno. Este computador funcionava como o seu caderno, pois nele 
ficam armazenados todos os conteúdos passados pelos professores da turma regular. 
Além da impossibilidade de acesso dos conteúdos em casa, a falta de conectividade com 
o mundo virtual dificulta a sua interação com outras pessoas em redes sociais e aplicati
vos de conversas, o que seria importante para atenuar os problemas de socialização ob
servados durante a pesquisa.

Já na sala de recursos, o aluno é atendido duas vezes na semana, no contraturno, 
com o apoio das duas professoras de Educação Especial. Estas profissionais o auxiliavam 
nos conteúdos trabalhados pelo professor da sala de aula regular, como pesquisas, traba
lhos, exercícios e na utilização do computador. Observamos que as professoras faziam a 
leitura, a transcrição e a adaptação das provas que continham imagens e ilustrações. As 
provas e atividades somente com textos eram realizadas pelo próprio computador com a 
utilização do Dosvox.

Sendo assim, a utilização da Tecnologia Assistiva tem proporcionado, ao aluno, 
uma maior autonomia na realização de suas tarefas escolares e atividades em geral. A Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), Lei n° 13.146, em seu 
artigo 3°, diz que a Tecnologia Assistiva ou ajuda técnica refere-se a:

Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, prá
ticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à ativi
dade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 
(BRASIL, 2015). 5

A inclusão de um aluno cego nas aulas de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, no município de Nova Iguaçu

5 O DOSVOX é um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário através de síntese de 
voz. Esse sistema permite aos deficientes visuais um alto grau de independência para estudar, trabalhar, além de 
diversas outras tarefas. A comunicação com o deficiente visual ocorre através de síntese de voz em Português, 
podendo ser alterado para outros idiomas. Desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pode ser baixado gratuitamente. Fonte: Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/ 
dosvox/>. Acesso em: 28 jun. 2017.
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Cabe destacar que o Atendimento Educacional Especializado (AEE)6 recebido 

pelo aluno, na sala de recursos, é de suma importância para o aprendizado dos conteú

dos geográficos, uma vez que na turma da sala regular frequentam mais de 30 alunos; 

isto inviabiliza que o professor de Geografia dispense a esse aluno, especialmente, uma 

atenção particularizada.

Nesse sentido, Almeida, Arruda e Miotto (2011) destacam que o número de estu

dantes por classe, não muito expressivo, possibilita a realização de um trabalho mais 

individualizado com o discente deficiente visual — voltado especificamente para as suas 

especificidades —, e colabora para que o conhecimento abstrato seja apreendido de 

maneira significativa e eficaz.

Para Mazzotta (1982, p. 52),

a sala de recursos consiste num ambiente que conta com um professor de Edu
cação Especial sediado na escola comum, tendo à sua disposição os materiais e 
equipamentos especiais, para atendimento dos alunos deficientes visuais em 
suas necessidades específicas.

Ainda segundo o autor, a sala de recursos serve para suprir as dificuldades de 

aprendizagem em decorrência de sua limitação visual, algo que não pode ser soluciona

da na classe comum. No entanto, devemos ressaltar que ainda há uma grande carência 
com relação aos recursos e materiais didáticos necessários ao aprendizado do aluno.

A sala de recursos conta com alguns materiais táteis que foram enviados pelo 
IBC, como mapas táteis, rosa dos ventos e acidentes geográficos. Há ainda um globo 

terrestre tátil que foi fornecido pelo Governo Federal, bem como um computador portá

til com os softwares Dosvox e MECDaisy,7 instalados para o aluno acompanhar as aulas e 

realizar as suas tarefas escolares.
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6 Segundo a Resolução N° 4, de 2 de outubro de 2009, em seu art. 2°: "O AEE tem como função complementar ou 
suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias 
que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem" 
(BRASIL, 2013, p. 302).
7 O MECDaisy é um software desenvolvido pelo MEC em parceria com o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Ele 
transforma qualquer formato de texto disponível no computador em texto digital falado, possuindo recursos mais 
avançados do que os outros programas de leitura para deficientes visuais. Assim como o Dosvox, o programa pode 
ser baixado de forma gratuita. Fonte: MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/205-1349433645/ 
13786-programa-amplia-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-ao-converter-texto-em-audio>. Acesso em: 28 jun. 2017.
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Constatamos que o aluno possui autonomia em seus deslocamentos nas depen

dências da unidade escolar, já que utiliza uma bengala também fornecida pela escola. 

No entanto, ele começou a utilizar esse instrumento somente após seu ingresso na esco

la, dependendo de sua mãe e familiares para se deslocar anteriormente.

Uma das professoras da sala de recursos, que também é cega, relatou que reali

zou atividades de Orientação e Mobilidade com o aluno no interior e na parte externa da 

escola, quando a bengala foi comprada, em 2016. A docente relatou ainda que o seu 

deslocamento até a escola ocorre por linhas de ônibus do município, acompanhado sem

pre por sua mãe, que fica nas dependências da unidade escolar durante todo o tempo em 

que o aluno é atendido. No entanto, sob a supervisão da professora, o aluno chegou a se 

deslocar sozinho, algumas vezes, da escola para casa; a intenção era que ele fizesse o 

trajeto de ida e volta de forma totalmente independente. Segundo a professora, a super- 

proteção da mãe prejudica bastante o processo de autonomia do aluno, que poderia se 

tornar bem mais independente não só dentro da escola, mas também fora dela.

Com relação ao nível de formação dos professores que atendem o aluno na sala 

de recursos, uma docente possui formação superior em Pedagogia e Pós-graduação em 

Dificuldade de Aprendizagem. No entanto, apesar de possuir, em seu currículo, alguns 

cursos em Educação Especial, a professora não possui nenhuma formação específica com 

relação ao ensino de deficientes visuais, como o curso de Braille.

Já a outra professora (cega) tem formação em nível médio, na modalidade Nor

mal, cursando, atualmente, a faculdade de Pedagogia. Ela tem contribuído bastante no 

processo de inclusão do aluno, já que foi alfabetizada no Sistema Braille no Instituto 

Benjamin Constant (IBC), onde foi ex-aluna. Além do Braille, trabalha outros aspectos 

visando conquistar uma maior autonomia do aluno, como noções de Orientação e Mobi

lidade e atividades da vida diária.

O professor de Geografia da sala regular tem formação em nível superior com 

Pós-graduação em Geografia do Brasil, revelando que não viu praticamente nada sobre 

o ensino de pessoas com necessidades especiais na época em que cursou a faculdade. 

Revelou ainda que não fez nenhum curso na área da Educação Especial, e tampouco 

participou de cursos de capacitação promovidos pela Secretaria de Educação do municí

pio para trabalhar com o aluno cego.
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Na entrevista com o professor, indagamos sobre as dificuldades de trabalhar con

teúdos de Geografia com o aluno cego. Ele respondeu: "São várias. Precisaria de material 
apropriado e treinamento para lidar com esses materiais. Além disso, deveria ser um nú
mero mais reduzido de alunos na turma".

Nessa perspectiva, recorremos ao artigo 59 da LDB (BRASIL, 1996) para alertar 
quanto ao descumprimento da lei que rege a Educação no Brasil, tendo em vista que o 
item III desse artigo diz que os sistemas de ensino assegurarão professores do ensino 

regular capacitados para a integração dos educandos com deficiência nas classes co
muns. Abaixo, no Quadro 1, observamos o nível de formação e o tempo de magistério dos 
três professores.

Quadro 1: Formação dos professores
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FORMAÇÃO TEMPO DE MAGISTÉRIOPROFESSOR(A)

Professora A Pedagogia/Especialização em
11 anos

(sala de recursos) Educação Especial

Professora B Normal/cursando
15 anos

(sala de recursos) Pedagogia

Professor C Geografia/Especialização em
12 anos

(sala regular) Geografia do Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores baseado nas entrevistas com os professores.

Ao analisar as grades curriculares das universidades públicas dos cursos de Li

cenciatura em Geografia do Estado do Rio de Janeiro, constatamos a presença, pouco 
expressiva, das disciplinas de Educação Especial. Todas as universidades analisadas (UERJ, 
UFRJ, UFF, UFRRJ e CEDERJ) só possuíam, no máximo, duas disciplinas em seus currículos.

De acordo com Almeida (2005, p. 118), uma disciplina não é o suficiente para 

esclarecer todas as dúvidas sobre como trabalhar com alunos com NEE, no entanto, sem 

citar uma quantidade de disciplinas adequadas, o autor defende a inclusão de pelo me
nos uma disciplina, ou tópico, que propicie o estudo e a discussão da temática pelos 
futuros professores.
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Outra questão abordada na entrevista com o professor de Geografia refere-se ao 
modo como ele trabalhava os conteúdos contendo imagens, ilustrações e mapas. O do
cente respondeu que adota a seguinte estratégia: "Procuro conversar com o aluno para 
ver se ele compreendeu, explicando de forma mais particular".

Cabe salientar que trabalhar com alunos cegos exige a adoção de outras estraté
gias didáticas, pois o processo de aprendizagem desses alunos ocorre de forma diferente 
das pessoas videntes. Segundo Vygotski (1997 apud FERREIRA; CONCEIÇÃO, 2013, p. 48), 
"o deficiente visual não é inferior aos alunos da visão normal. Apresenta, entretanto, um 
desenvolvimento qualitativamente diferente [...]".

No que tange às dificuldades encontradas para o desenvolvimento das ativida
des, uma das professoras da sala de recursos relatou problemas na infraestrutura da esco
la, prejudicando o aluno em seus deslocamentos. Relatou ainda que o piso do pátio está 
bastante desnivelado pela danificação do calçamento provocada, sobretudo, pelo cres
cimento das raízes das árvores.

Além disso, informou que o aluno, no ano letivo de 2017, frequentou as aulas na 
turma regular no segundo pavimento, o que dificultou a sua locomoção, já que a escola 
não possui rampas de acesso ao andar superior, que se dá através de dois lances de esca
das sem corrimãos. Cabe destacar que uma das diretrizes do Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência -  Plano Viver sem Limite, instituído pelo Decreto N° 7.612/ 
2011, é a garantia de que os equipamentos públicos de Educação sejam acessíveis para 
as pessoas com deficiência (BRASIL, 2011).

Na entrevista, as duas professoras também relataram que não há um diálogo do 
professor de Geografia com a sala de recursos, no que se refere à adaptação de conteú
dos e preparação de atividades e materiais didáticos. Inclusive foi sinalizado para o pro
fessor sobre a disponibilidade de alguns materiais táteis de Geografia, mas ele reconheceu 
que ainda não tinha visto os materiais.

Pensando na integração dos docentes dentro da escola, Santos (2007) ressalta a 
importância do professor de apoio no processo de ensino-aprendizagem do aluno com 
deficiência visual, servindo de suporte para o professor da classe regular e atuando, ati
vamente, no planejamento das atividades. Para a autora, o êxito na inclusão escolar do 
aluno deficiente visual também depende das ações integradas da escola especial e da 

escola regular.
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Apesar disso, os três professores se mostraram bem receptivos com relação ao 

processo de inclusão escolar, mas apontaram alguns problemas que prejudicam a inser
ção dos alunos com NEE em turmas regulares, dentre eles a falta de profissionais de apoio, 
a capacitação insuficiente do professor e o excesso de alunos por turma.

O aluno relatou que a sua relação com os colegas de classe é de pouco diálogo e 
que uma menina, que sempre senta ao seu lado, o auxilia nas atividades em sala de aula 
ditando os textos e exercícios. Ele disse que se sente excluído e acha que os colegas não 

param para conversar com ele por ser "especial".

Constatamos que o aluno tem bastante dificuldade em interagir com seus cole

gas, apesar de acompanhar a mesma turma desde o ano de 2015. Segundo as professoras, 
a escola tem procurado trabalhar a socialização do aluno com a realização de passeios e 
atividades que o integre aos demais alunos.

De acordo com a teoria sócio-construtiva defendida por Vygotski, o desenvolvi
mento vem a partir da interação do indivíduo com o meio e com outras pesso
as. Portanto, a inserção de alunos com deficiência em classes regulares de ensino 
dará a eles a oportunidade de socialização, que certamente será benéfica para 
o desenvolvimento e aprendizagem (FERREIRA; CONCEIÇÃO, 2013, p. 48).

O aluno relatou ainda que acompanha as aulas prestando atenção na explicação 
do professor, além de utilizar o computador para digitar os textos. Disse que gosta das 
aulas de Geografia, mas tem dificuldade com os conteúdos, e que as aulas da disciplina 

poderiam ser melhores se fossem utilizados os mapas em relevo.

6. Considerações fina is

Ao analisarmos o processo de inclusão do aluno cego na Escola Municipal Darcí- 
lio Ayres Raunheitti, constatamos que existe uma preocupação em atendê-lo, conside

rando as limitações e necessidades que o aluno apresenta.

A escola disponibiliza alguns recursos importantes para a sua aprendizagem, 
como o computador com programas de síntese de voz, reglete e punção para a escrita 
Braille, materiais didáticos táteis, que ainda são pouco explorados, sobretudo pelo pro

fessor de Geografia, além da bengala que o auxilia em seus deslocamentos no interior e 
fora da escola.
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No entanto, sabe-se que alguns entraves acompanham a inclusão desse aluno 

na escola, desde a formação inicial dos docentes, no qual, observa-se a pequena quanti
dade de disciplinas relacionadas à Educação Especial nas matrizes curriculares dos cur
sos de formação de professores; a falta de acessibilidade em alguns espaços da escola; a 

falta de diálogo e proposta de trabalho integrada entre os professores da sala de recursos 
e o professor de Geografia da sala regular, bem como a pouca integração do aluno com 
os demais colegas de classe.

Nas entrevistas realizadas com os professores e o aluno, além das observações 
feitas durante o estágio obrigatório, foi possível perceber o grande desafio da inclusão 
de pessoas com necessidades especiais no sistema regular de ensino, no caso desta pes

quisa, a inclusão de um aluno cego.

Também cabe salientar a proteção excessiva por parte do responsável do discen

te, de tal maneira que a cegueira passa a ser uma barreira para a própria sobrevivência e 
o desenvolvimento do jovem, fazendo com que ele necessite do seu responsável o tem
po inteiro. A pessoa cega não deve ser vista como incapaz; pode se desenvolver plena

mente em todos os aspectos: estudar, trabalhar, praticar esportes e realizar inúmeras outras 
tarefas.

Sendo assim, a inclusão das pessoas com necessidades especiais passa não so
mente por uma melhor formação inicial e continuada dos docentes, mas também pela 

preocupação das escolas em fornecer acessibilidade, incentivo à produção de recursos 
didáticos, à inclusão e à aceitação desse indivíduo perante toda a comunidade escolar, 
além do incentivo e participação familiar no processo de desenvolvimento do discente.
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RESUMO

O presente trabalho traz a reflexão sobre o dia a dia dos educadores e a importância da utilização de jogos e 
brincadeiras. Estes recursos foram utilizados para a aquisição de atitudes e valores éticos e morais entre cinco 
alunos que apresentam deficiência múltipla associada ã deficiência visual e estudam em uma escola especializada. 
Trata-se de um tema lacunar que faz parte de uma pesquisa maior em andamento na Linha de Pesquisa -  Inclusão, 
Ética e Interculturalidade -  da Faculdade de Educação da Universidade Federal no Rio de Janeiro (UFRJ). A escolha 
por esse tema se deve ã prãtica pedagógica jã realizada por um dos autores em instituição situada no mesmo 
estado que atende os alunos com esse perfil. Este trabalho tem como propósito apresentar dados preliminares 
advindos da pré-testagem de um dos instrumentos utilizados nas práticas escolares. Na presente pesquisa, a 
metodologia utilizada foi a pesquisa ação apoiada em referenciais teóricos para compreender o processo inclusivo 
desde seus primórdios aqui no Brasil e a importância do estudo da moral e da ética na Educação contemporânea. 
Foi observado que por meio dos jogos e brincadeiras houve aquisição de conceitos e atitudes relativas ã moral e 
ã ética, maior comunicação, interação, socialização entre alunos, educadores, familiares e comunidade. 
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ABSTRACT

The present work brings the reflection on the day-to-day of educators and the importance of the use of games and 
games. These resources were used to acquire ethical and moral attitudes and values among five students with 
multiple disabilities associated with visual impairment who study in a specialized school. It is a lacunar theme that 
is part of a larger research in progress in the Line of Research -Inclusion, Ethics and Interculturality -  of the Faculty 
of Education of the University in Rio de Janeiro. The choice for this theme is due to the pedagogical practice 
performed in an institution located in the same state among students with this profile. This paper aims to present 
preliminary data from the pre-testing of one of the instruments used in school practices. In the present research, 
the methodology used was the ethnographic research supported by theoretical references to understand the 
inclusive process since its beginnings here in Brazil and the importance of the study of morality and ethics in 
contemporary education. It was observed that through games and games there was acquisition of concepts about 
morals and ethics, greater communication, interaction, socialization among students, educators, family and 
community.
Keywords: Educators. Contemporary school. Ethic.

A utilização de jogos e brincadeiras para desenvolver conceitos e atitudes relativos à ética e à moral em pessoas...

In trodução

A discussão do tema moral e ética, a partir das práticas de inclusão utilizando 

jogos e brincadeiras, traz a reflexão sobre de que forma estes recursos podem favorecer a 

formação de pessoas com deficiência múltipla associada ã deficiência visual no espaço 

escolar. O tema em estudo apresenta relação com as pesquisas desenvolvidas no Grupo 

de Pesquisa, Criar e brincar: o lúdico no processo de ensino e aprendizagem (LUPEA), que 

possui como objetivo norteador o estudo e a pesquisa sobre as práticas inclusivas a partir 

do brincar com embasamento na teoria winnicottiana, que mesmo sendo psicanalista e 

pediatra inglês trouxe contribuições contextualizadas no campo da Educação, principal

mente se as dificuldades de socialização e aprendizagem dos alunos estiverem relacio

nadas com seu processo de amadurecimento.

O contexto escolar no qual iniciamos este trabalho tem sido um ambiente que 

conduz a reflexões sobre a importância de práticas em prol da construção de conceitos e 

valores de moral e ética. Questiona-se o quanto o lúdico tem sido útil e facilitado a incor

poração dos referidos valores entre alunos com deficiência múltipla. Para responder a 

essas questões, o objetivo geral abrange o uso do lúdico por meio de jogos e brincadei

ras. O conceito de deficiência múltipla tem como referência documentos legais (BRASIL, 

2006). O termo deficiência múltipla caracteriza
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[...] o conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, senso
rial, mental, emocional ou de comportamento social. No entanto, não é só o 
somatório dessas alterações que caracterizam a múltipla deficiência, mas sim 
o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais, de comunicação, in
teração social e de aprendizagem que determinam as necessidades educacio
nais dessas pessoas (BRASIL, 2006, p. 11).

Neste trabalho, discorreu-se sobre a utilização de jogos e de brincadeiras a partir 
de um grupo de alunos usando estratégias educacionais de maneira a otimizar o apren

dizado de conceitos no ambiente educacional. O perfil e a assiduidade dos alunos foi o 
que delimitou e direcionou a seleção dos sujeitos na pesquisa. Diante das especificida
des desses sujeitos, como pensar e garantir um espaço escolar inclusivo, uma vez que a 

Educação é o primeiro direito social elencado na Constituição da República Federativa 
do Brasil? As questões ligadas à moral e à ética estão implícitas nesse documento em 
diversos artigos, desde o Título I, com princípios que envolvem as pessoas com deficiên

cia (BRASIL, 1988; ARAÚJO, 2008). O inciso I do art. 3° da Constituição Federal diz respeito 
à construção de uma sociedade livre, justa; o art. 5° garante a igualdade sem distinção 
(BRASIL, 1988; ARAÚJO, 2008). As atribuições do educador delineiam caminhos, apontam 

necessidades relacionadas à moral e à ética, envolvendo-o no desenvolvimento do alu
no para o exercício da cidadania. Nesse sentido, além de ser um direito de todos, dever do 
Estado e da própria família, a Educação possui um incentivo ao pleno desenvolvimento 

da cidadania, abrangendo o respeito às singularidades de cada aluno, pois educar per
passa pela ética e pela moral, princípios da conduta humana; normas, regras, comporta
mentos e emoções.

A utilização de jogos e brincadeiras para desenvolver conceitos e atitudes relativos à ética e à moral em pessoas...

Pensando a moral e a ética no ambiente escolar

Víctora, Knauth e Hassen (2000, p. 79) ressaltam que "[...] a moral atua no campo 
da prática, das situações concretas do cotidiano; já a ética no campo teórico, da regra, da 
norma geral". Não há rigor em diferençar ética e moral; as normas de conduta corretas 
estão presentes em qualquer instância da vida humana (OLIVEIRA; LINS, 2009). Moral e 

ética são temáticas discutidas no cotidiano escolar e em diferentes espaços sociais. Moral 
e ética perpassam pela aquisição de conceitos e convenções sociais até que finalmente 

se configuram de forma autônoma e individual (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992). Os
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mesmos autores dizem que a moral lembra a ideia de dever, do saber fazer para garantir 

a convivência com o grupo social e se complementa com a dimensão afetiva do agir, da 
ética.

Os comportamentos sociais são baseados em princípios que pressupõem o ou

tro, implicando processos interligados e coexistentes entre os sujeitos. Nesta perspectiva, 
a ética privilegia o modo de pensar, de agir e de argumentar do indivíduo consigo, em 
um exercício diário, interagindo socialmente, aprimorando seu caráter (OLIVEIRA, 2018). 

É no ambiente escolar, onde a criança pode brincar com seus pares espontaneamente, 
vivenciar e apreender, que se observa a sua formação impactada por conceitos e valores 
éticos (LORENZINI, 2002). A escola funciona como agente integrador trazendo contribui

ções significativas para a construção da cidadania (MALACARNE; STRIEDER; LIMA, 2011). 
Entretanto, é comum a escola atribuir à família do aluno a

[...] responsabilidade maior pela falta de formação ética dos alunos. Tal transfe
rência de responsabilidades, não atenta para o fato de que o comportamento 
exibido pelos estudantes possa resultar do conflito entre visões distintas [a da 
família e/ou a do grupo social] e é preconizada pela escola, tomada sempre 
como referência ética (OLIVEIRA, 2014, p. 112).

Apesar desses valores serem um tema controverso na sociedade contemporânea 

geralmente possui ênfase nas discussões de atividades transversais, em contextos de di

versas influências (GOERGEN, 2005).

Ao pensar a escola como um ambiente saudável e motivador, onde o aluno tem 
a oportunidade de adquirir valores que o fundamentem como participante de uma nova 
sociedade, na qual possa assumir uma tarefa histórica, considera-se viável a apropriação 

de conceitos como os que dizem respeito à moral e à ética, contidos nos Parâmetros 
Curriculares da Educação Nacional (BRASIL, 1997, p. 49):

Moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como sinônimos: conjunto de 
princípios ou padrões de conduta. Ética pode também significar Filosofia da 
Moral, portanto, um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas que 
regem as condutas humanas. Em outro sentido, ética pode referir-se a um con
junto de princípios e normas que um grupo estabelece para seu exercício pro
fissional (por exemplo, os códigos de ética dos médicos, dos advogados, dos 
psicólogos, etc.). Em outro sentido, ainda, pode referir-se a uma distinção entre 
princípios que dão rumo ao pensar sem, de antemão, prescrever formas preci-
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sas de conduta (ética) e regras precisas e fechadas (moral). Finalmente, deve-se 
chamar a atenção para o fato de a palavra "moral" ter, para muitos, adquirido 
sentido pejorativo, associado a "moralismo". Assim, muitos preferem associar à 
palavra ética os valores e regras que prezam, querendo assim marcar diferen
ças com os "moralistas".

Goergen (2005), Pereira e Morais (2017) comungam com a ideia de que desde a 

mais tenra idade o ser humano inicia suas relações interpessoais e, entre seus pares, o 
aprendizado de valores, princípios e regras para o bem viver em grupo, contudo Pereira 
e Morais (2017) comentam que na perspectiva piagetiana, antes das crianças possuírem 

domínio sobre as normas sociais, as regras não possuem sentido, mas inseridas no grupo 
social adquirem as primeiras noções de certo e errado, aprendem a diferenciar entre as 
ações, as boas e as más.

No que diz respeito a um espaço inclusivo como a instituição educacional, a 
utilização dos recursos, a que nos referimos neste trabalho, deve oportunizar o aprendi

zado de valores morais e éticos para que os alunos aprendam a conviver em sociedade, 
minimizando possíveis práticas discriminatórias. Essas formas contribuem para aumen
tar a possibilidade de a instituição educacional responder à diversidade presente no 

ambiente educacional.

Diante disso, torna-se relevante fazer do espaço escolar um lugar favorável para 
que o educador trabalhe temas que estejam ligados à cidadania, ao desenvolvimento da 
autoestima; atitudes solidárias e de respeito ao outro; sentimento de justiça, de confian

ça. Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras revelam-se como entrada no campo do sim
bólico e a interação com outros colegas pressupõem uma significação de acordos, 
aquisição de regras sobre funções e papéis sociais constituídos pelo faz de conta, pela 

imaginação, criações e recriações em situações que se tornam imprescindíveis à aquisi
ção de conceitos importantes neste trabalho.

Os jogos e as brincadeiras, além de fonte de diversão, podem se converter em um 
excelente instrumento didático. Os jogos e as brincadeiras são uma fonte insuperável de 

conhecer o aluno e sua realidade. Eles facilitam o desenvolvimento de atitudes e habili
dades cognitivas e socializantes, desenvolvendo o sentido comum (BATLLORI, 2008). Tam
bém podem proporcionar experiências exploratórias de potencialidades e limitações, 

aceite de regras e incentivo ao estabelecimento de valores, respeito às peculiaridades
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dos colegas. Sua prática revela-se como um recurso, um ponto de partida para que o 

aluno que possui deficiência múltipla associada a questões visuais se perceba e, como 
tal, desperte interesse em participar de outras atividades no ambiente escolar.

Seguindo essa mesma direção, Maia (2014) ressalta a importância da utilização 

de "[...] alternativas de ensino que possibilitem que todos os indivíduos, de forma indis
criminada, tenham acesso à informação e aos meios de formação do conhecimento e 
desenvolvimento da cidadania" (MAIA, 2014, p. 167). Nessa perspectiva, espera-se que a 

prática e o uso dos recursos utilizados neste trabalho se estendam para além dos muros 
educacionais, contribuindo para a superação do individualismo, fomentando atividades 
e ações coletivas consideradas essenciais para um exitoso aprendizado de valores morais 

e éticos valiosos ao processo inclusivo.

A utilização de jogos e brincadeiras para desenvolver conceitos e atitudes relativos à ética e à moral em pessoas...

Os jogos e as brincadeiras como recurso na escola

Apesar das dificuldades em atender às necessidades inclusivas ainda existentes 
no ambiente escolar, é importante observar que os jogos e as brincadeiras, entre diferen

tes recursos pedagógicos, são um forte fator de coesão e inclusão social (MAIA, 2014). 
Além disso, Winnicott (1975) considera que esses recursos são instrumentos prazerosos e 

se utilizados em sala de aula motivam os alunos, fazendo a vida valer a pena ser vivida.

Incluir socialmente alunos com deficiência múltipla associada à deficiência visual 

merece destaque dentro do que se pesquisa, principalmente por necessitarem de um aten
dimento individualizado e complexo frente às manifestações de suas especificidades que 
exigem, muitas vezes, uma atuação multiprofissional. A opção por utilizar jogos e brinca

deiras se deve ao fato de entendê-las como um recurso pedagógico acessível, que pode ser 
praticado em sala de aula, de natureza material ou até mesmo verbal.

Antunes (1998) diz que no sentido etimológico, o jogo expressa divertimento ou 
brincadeira com regras que precisam ser seguidas ou observadas enquanto se joga ou se 
brinca e acrescenta que "[...] não parece ser difícil concluir que todo jogo verdadeiro é 

uma metáfora da vida" (ANTUNES, 1998, p. 11). Com o avanço científico, os estímulos se 
tornaram assuntos relevantes em Educação desde que os exames de imagem revelaram 
as diversas formas de Inteligências, e que elas podem ser estimuladas por meios eficien

tes como os jogos e as brincadeiras, utilizados nas mais diferentes faixas etárias da vida
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humana. A utilização desses recursos, no ambiente escolar, incentiva desde a comunica

ção até a compreensão de regras sociais como é o caso das normas contidas nos concei
tos morais e de ética. Oliveira (2018) evidencia o espaço educacional como ambiente 
favorável à interação e ao aprimoramento de valores éticos e morais entre educadores e 

alunos, e destaca que as práticas pedagógicas contribuem "[...] para que professores e 
alunos desenvolvam o exercício de dialogar/argumentar interagindo e respeitando a 
diversidade presente entre os sujeitos" (OLIVEIRA, 2018, p. 35).

Desse modo, o espaço educacional é adequado a debates onde ocorra a forma
ção de teses que fundamentem a construção de conceitos morais e éticos (OLIVEIRA; 
LINS, 2009). Oliveira (2018) contribui com reflexões que confirmam a necessidade do ser 

humano de interagir com seus pares. Por outro lado, Antunes (1998) ressalta a importân
cia da utilização de jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos no ambiente esco
lar, pois defende a ideia de que os referidos recursos, além das diferentes possibilidades, 

podem estimular a cooperação, a compreensão sobre regras e limites. O desafio atitudi- 
nal do educador, na contemporaneidade, é exatamente o resgate dos valores éticos e 
morais no ambiente educacional. Nessa perspectiva, Maia, Oliveira e Fontoura (2017) 

ressaltam que recursos como jogos e brincadeiras propiciam, aos alunos, a construção do 
pensamento. Em situações do cotidiano, eles podem aprender conceitos imprescindíveis 
à sua autonomia, pois mesmo que aconteça de modo gradual, os referidos alunos podem 

adquirir uma faceta de sociabilidade e de comunicabilidade, uma vez que "[...] as brinca
deiras são um tipo de linguagem e a primeira forma de cultura [...]" (MAIA; OLIVEIRA; 
FONTOURA, 2017 p. 13). As mesmas autoras também ressaltam a importância do brincar 

como meio de aprendizagem e lembram que "[...] o brincar conduz naturalmente à expe
riência cultural e, na verdade, constitui seu fundamento" (WINNICOTT, 1975, p. 147 apud 
MAIA; OLIVEIRA; FONTOURA, 201 7, p. 13).

Ao incluir jogos e brincadeiras na prática escolar buscam-se recursos motivado
res para que sejam alcançados os objetivos pedagógicos pretendidos em consonância 

com a temática proposta neste trabalho. Além disso, consideramos que o ambiente edu
cacional é eficaz ao ensino e à complementação de valores morais e éticos tão necessári
os ao bem viver. Sob essa lógica, a ação do professor deve associar-se ao empenho dos 

pais e cuidadores como uma tarefa diária da prática pedagógica (MAIA; OLIVEIRA; FON
TOURA, 2017). Acrescenta-se que os cuidadores desempenham um papel fundamental
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como suporte ao aluno. Esses profissionais acompanham os alunos sem autonomia em 

seu trânsito pelas dependências da instituição escolar, a fim de facilitar sua mobilidade e 

auxiliar em suas necessidades pessoais.5

O espaço escolar é rico em oportunidades nas quais é possível utilizar recursos 

facilitadores que expliquem o significado de palavras e ações favoráveis ao aprendizado 

de valores morais e éticos. Trata-se de um espaço rico em ocasiões apropriadas para o 

ensino de frases quase mágicas como um pedido de desculpa, um agradecimento, um 

favor e até uma autorização. São frases, palavras e ações de boas maneiras. Elas são fun

damentais para o desenvolvimento e para a interação de crianças e adolescentes que 

possuem deficiência múltipla associada à deficiência visual. Salienta-se a importância 

do bom exemplo por imitação das ações dos adultos, que servem de modelo para ações 

contextualizadas, nas quais é possível compreender sua real utilização (MAIA; OLIVEIRA; 

FONTOURA, 2017), contudo não é necessário que a sua prática esteja vinculada às tarefas 

escolares (MAIA, 2014). Esses recursos favorecem um ambiente para trabalhar atitudes 

sociais como o partilhar, o limite, o respeito, os costumes, as convenções, e todo tipo de 

conceitos que orientam o comportamento humano na sociedade.

A utilização de jogos e brincadeiras para desenvolver conceitos e atitudes relativos à ética e à moral em pessoas...

M etodologia

Com o intuito de contribuir para a apreensão de valores morais e éticos entre 

alunos com deficiência múltipla e deficiência visual associada, optou-se por uma pesqui

sa ação apoiada em Thiollent (2011) e Gil (2002) por justificarem que esse tipo de pesqui

sa envolve uma associação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa de modo 

participativo ou colaborativo. Buscou-se apoio teórico em Maia (2014), Gutton (2013), 

Winnicott (1975) por suas reflexões relativas a jogos e brincadeiras, e em Quiterio e Nu

nes (2017), Teixeira (2015), Nunes, Suplino, Walter (2013), Glat e Pletsch (2011) por suas 

ponderações teóricas para compreender o processo inclusivo. Por fim, as argumentações 

de Oliveira (2018), Oliveira e Lins (2009) foram essenciais para compreender a importân

cia do estudo da moral e da ética na Educação contemporânea.

5 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/intemet/jomal/JC20140313.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2018.
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Como recurso pedagógico utilizou-se jogos e brincadeiras. Eles possuem um 

enfoque lúdico e permitem a criatividade no ambiente educacional. Os dados obtidos a 

partir das observações iniciais serviram para planejar e, posteriormente, analisar os resul

tados da utilização dos jogos e brincadeiras.

A pesquisa foi realizada com cinco alunos com deficiência múltipla associada à 

deficiência visual, com idades entre 10 e 18 anos, sendo três do sexo masculino. Durante 

três meses, os alunos foram observados para identificação e adaptação ou criação de 

jogos e brincadeiras que melhor servissem ao propósito do estudo. Os alunos tinham 

dificuldade de concentração, em interagir com os demais colegas, na comunicação ver

bal e de aceitar as normas escolares como aguardar a sua vez de falar e de se locomover, 

contudo demonstraram interesse em participar das atividades lúdicas sugeridas por um 

dos pesquisadores, que já desenvolve trabalhos individualizados com esse alunado.

No contraturno escolar, jogos e brincadeiras foram propostos a esses alunos em 

sala de atendimento individualizado, em um período de três meses, com duas sessões 

semanais de 40 minutos aproximadamente. No decorrer desse tempo, eles expressaram 

satisfação nas atividades apresentadas, demonstraram o aprendizado de regras como o 

de aguardar a vez de falar, agradecer em situações contextualizadas e a ceder a vez quan

do necessário ou solicitados. Foram momentos de curiosidade, prazer e motivação. De

monstraram interesse e sentiram-se incentivados nas brincadeiras e jogos propostos. A 

possibilidade de trabalhar com esses recursos facilita a abordagem de temas complexos 

como moral e ética no ambiente de uma escola contemporânea, além de pensar o espaço 

educacional como um lugar de debates enriquecedores ao pluralismo presente na esco

la (OLIVEIRA; LINS, 2009).

Apesar de significados diferentes, os conceitos de ética e moral se complemen

tam uma vez que a ética está associada a valores morais que orientam o comportamento 

humano e moral como costumes, regras e convenções estabelecidos socialmente. São 

temas que se entrelaçam, tecendo uma rede na Educação (OLIVEIRA, 2018). Diante disso, 

exemplificou-se a aquisição desses conceitos e atitudes por meio de dois jogos que se 

seguem.

A brincadeira do "Passa bola" aconteceu com a utilização de uma bola profissio

nal com guizo. A bola é utilizada na prática do Goalball, que é um esporte paralímpico.
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Ela possui furos por meio dos quais o som se propaga, produzido por um guizo em seu 

interior, contribuindo para que a pessoa com deficiência visual a localize durante seu 

arremesso. Trata-se de uma bola de borracha com um diâmetro de 25 centímetros, pesan

do um quilo e duzentos e cinquenta gramas. Por ocasião da proposta de utilizar essa 

bola, percebeu-se que sua estrutura e tamanho não eram apropriadas para a atividade. 

Essas características dificultaram o manuseio entre os alunos com dificuldades motoras. 

Diante disso, confeccionou-se uma "bola" utilizando a técnica de papel machê. Os alunos 

ajudaram a preparar, inserindo três guizos em seu interior e pintando-a de branco como 

a bola original. Nesse jogo, os alunos trabalharam, principalmente, regras que envolve

ram comportamentos socialmente aceitos e relações interpessoais.

No jogo dos "Cones com Argolas" foram trabalhadas regras e hierarquia. Neste 

jogo, as peças foram elaboradas com a participação dos alunos, que coloriram cones de 

isopor verde, amarelo, vermelho e azul, cores primárias aprendidas na sala de atendi

mento; também foram confeccionadas pequenas argolas em biscuit nas mesmas cores 

dos cones. Além disso, cada cor possuía uma textura diferenciada, possibilitando diversi

ficar as atividades envolvendo esse material.

A organização e análise dos dados dessa pesquisa foram baseadas na Análise de 

Conteúdo bardiniana, cuja função básica fica em torno de uma observação mais atenta 

para estabelecer uma compreensão espontânea dos dados coletados (BARDIN, 2011). De 

posse dos dados observados foi possível sistematizar e planejar ideias que facilitaram a 

elaboração do planejamento e a utilização dos jogos e das brincadeiras para fins de estudo.

Discussão dos resultados

Com a brincadeira "Passa a Bola", os alunos aprenderam conceitos como "dentro 

e fora"; "pesado e leve"; "grande e pequena". Na brincadeira, eles ficaram dispostos em 

uma fila e passavam ora por cima de suas cabeças, ora por entre os pés dos colegas; nessa 

brincadeira, entre outras habilidades, trabalhou-se a espera, o respeito ao silêncio, às 

singularidades de cada colega e a destreza de seus movimentos.
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Desde a confecção do jogo "Cones com Argolas" foi possível proporcionar mo

mentos para a aprendizagem de conceitos de formas e texturas. Após a secagem das 
peças, elas foram texturizadas, fazendo com que o mesmo jogo fosse utilizado por alu
nos com visão reduzida e alunos com deficiência visual. A construção dos jogos e brin

quedos pelos próprios alunos, mesmo sendo uma atividade assistida e apoiada pelo 
professor, foi enriquecida com momentos de convivência e partilha.

A oportunidade foi favorável aos alunos, que além da confecção dos artefatos 

puderam refletir sobre a importância de haver discordâncias e respeito às ideias e diver
sidades, momentos para a competição e respeito, e vez de jogar, pois o jogo alternava a 
vez de parear as peças entre os colegas. Ora o aluno mais velho, ora o mais baixo precisa

vam encontrar e parear entre seis argolas e cones correspondentes, reconhecidos por 
tamanhos e texturas diferenciadas. Esse panorama esboça o aluno como sujeito do saber, 
do saber fazer, deixando de lado qualquer passividade com possibilidades de fazer refle

xões e expressar sua voz (OLIVEIRA, 2018).

Considerações finais

A observação foi um instrumento de caráter exploratório e imprescindível a to

das as etapas do estudo, principalmente por enriquecer o trabalho com informações rela

cionadas aos alunos em plenas atividades individuais ou coletivas, avaliando as reações 
favoráveis, ou não, quanto à utilização dos recursos.

Certamente, as reflexões e indagações submetidas, neste trabalho, conduzem a 
uma mobilização que oportuniza -  ao aluno com deficiência múltipla associada à defici

ência visual -, a aquisição de conceitos morais e éticos consagrados pela sociedade. As 
ponderações relacionadas a esses conceitos, aqui apresentados, estão longe de esgotar 
essa temática, principalmente ao se destinar à Educação de alunos com deficiência múl

tipla associada à deficiência visual. Suas especificidades exigem uma contínua constru
ção e desconstrução de recursos, que incluem releituras atitudinais e pedagógicas, 
reconsiderando procedimentos que viabilizem a regulação de conceitos entre o certo e o 

errado, entre o justo e o injusto, entre as normas de condutas adequadas ou inadequa
das, entre valores, acordos e normas, além de conceitos que compõem o arcabouço da 
moral e da ética.
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As experiências vivenciadas pelos alunos, em sala de aula, demonstraram o quan

to os jogos e as brincadeiras podem contribuir, enquanto recurso, para iniciar a aquisição 

de conceitos básicos de moral e ética. Os alunos passaram a ter sentimentos morais espe

cíficos nas suas relações com os colegas. Eles não respeitavam sua vez de falar, de se 

locomover e interagir. Por possuírem deficiência múltipla associada à deficiência visual, 

apresentavam algumas dificuldades em se perceber em grupo. Por meio desses recursos, 

os alunos adquiriam alguns conceitos como pedir licença e agradecer, respeitar sua vez 

de falar e ceder a vez quando solicitado.

Consideramos importante que os professores priorizem uma prática diferencia

da em sua sala de aula, e que, neste ambiente, reconheça a importância dos jogos e 

brincadeiras, utilizando-os como facilitadores para adquirir conhecimento sobre valores 

morais e éticos.

A inovação e a ousadia em utilizar recursos não usuais tornam o processo de 

aprender mais motivante para a apreensão de valores importantes para o viver em soci

edade. Ainda que não seja possível afirmar que a utilização de jogos e brincadeiras sejam 

recursos absolutos para oferecer resultados positivos no contexto da sala de aula, foi 

possível dizer que o clima descontraído se tornou um dos fatores decisivos para que os 

alunos iniciassem e se apropriassem de conceitos propostos relativos à moral e à ética. 

Estes conceitos parecem um pouco esquecidos, mas são muito importantes para a vivên

cia e à própria inclusão de pessoas que possuem a deficiência múltipla associada a ques

tões ligadas à deficiência visual.

A relevância deste artigo foi a de demonstrar que jogos e brincadeiras podem 

servir de fonte de inspiração a outros professores (uma vez que são recursos pedagógi

cos), que podem perceber a sua importância e utilizá-los em espaços educacionais para 

explorar a aquisição de conceitos morais e éticos sem imposições ideológicas ou doutri

nárias, mas sim ludicamente, gerando, inclusive, outras experiências e trabalhos para que 

alunos com deficiência múltipla associada à deficiência visual façam escolhas acertadas 

em suas ações.
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p o l í t i c a

E D I T O R I A L

A revista Benjamin Constant, veículo de difusão científica e cultural, é um perió

dico de publicação semestral do Instituto Benjamin Constant. Tem como objetivo publi

car trabalhos originais e inéditos de autores brasileiros e estrangeiros, que contribuam 

para o conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico e da pesquisa na área 

da deficiência visual. O recebimento dos artigos se dá em fluxo contínuo, conforme a 

ordem de chegada. O prazo para avaliação e/ou publicação pode ser de seis meses a um 

ano. Os artigos aprovados são publicados na forma digital, na página do IBC 

(www.ibc.gov.br). As informações contidas nos originais e publicadas nas revistas são de 

inteira responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo, necessariamente, a opinião do 

Corpo Editorial da revista.

A aprovação final do artigo é de responsabilidade da Comissão Editorial da revis

ta Benjamin Constant. Quando aceito, o artigo passa por revisão e pode sofrer alterações 

nos originais, garantindo a formatação, de acordo com as normas editoriais, respeitados, 

contudo, o conteúdo, o estilo e a opinião do autor. Fica a critério da Comissão Editorial 

submeter ou não as possíveis alterações nos originais do artigo à aprovação do autor. Não 

há remuneração para o autor da obra publicada. O envio de qualquer artigo com a Carta 

de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos Direitos Autorais (ANEXO I) implica, 

automaticamente, o aceite do(s) autor(es) para a publicação na revista.
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1. Temática da Revista

Deficiência Visual.

2. M odalidade dos traba lhos

2.1. Artigo Científico

Deve apresentar uma análise suficientemente aprofundada da temática que se pro

põe a discutir; deve centrar a problemática no campo da deficiência visual; deve apre

sentar elementos empíricos ou argumentações suficientemente desenvolvidas que 

fundamentem as conclusões; deve apresentar resultados, formulações ou conclusões 

que apontem avanços para a temática proposta.

2.2. Relato de Experiências

Relato de informações/experiências sobre temas relevantes inerentes à área da defi

ciência visual, apoiados em aportes teóricos de pesquisas recentes, com o intuito de 

subsidiar o trabalho de profissionais que atuam na área. Deve revelar aproximação 

da prática com a teoria, com base em processos metodológicos empíricos e/ou aca

dêmicos.

2.3 Revisão de Literatura

Síntese de múltiplos conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante 

análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter reflexão crítica e 

comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, 

permitindo indicar perspectivas para a continuidade dos estudos. Somente serão acei

tos nesta categoria artigos escritos por profissionais de reconhecida experiência no 

assunto.

2.4 Resenha Crítica

Apresentação comentada e detalhada do resumo de obras que tenham até dois anos, 

contados de sua 1  ̂edição, respeitando critérios e normas acadêmicas.



3. Envio dos traba lhos e normas para publicação

O trabalho deve ser enviado sem identificação do(s) autor(es), grupos de pesquisas 

associados e/ou instituições que possa(m) identificar o(s) autor(es) ao longo do texto. 

Encaminhar, em arquivo separado, conforme ANEXO II, o título do trabalho, o nome 

completo do(s) autor(es), sua vinculação institucional, um breve currículo, endereço, 

e-mail e telefone para contato.

Formatação: em papel A4, com páginas numeradas, com o limite de 40 mil caracteres 

(máximo 15 laudas), incluindo referências, quadros e figuras (espaço um e meio, letra 

Times New Roman, tamanho 12, justificado, parágrafo com 2 cm).

3.1 Título do trabalho:

O título deve ser apresentado em português e inglês.

3.2 Resumo

Deve ser incluído um resumo informativo em português e inglês (abstract) de aproxi

madamente 200 palavras.

3.3 Materiais gráficos, quadros e tabelas:

Fotografias nítidas e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) pode

rão ser aceitos (e/ou solicitados) e deverão estar contidos no texto e enviados em 

arquivo separado em alta resolução (no mínimo de 150 dpi). Se as ilustrações enviadas 

já tiverem sido publicadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução. Os qua

dros e tabelas deverão ser acompanhados de cabeçalho que permitam a compreen

são e o significado dos dados reunidos, sem a necessidade de retornar ao texto.

3.5 Referências bibliográficas/citações/notas:

Devem ser observadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acor

do com o Guia do Autor -  Benjamin Constant, disponível em: http://www.ibc.gov.br/ 

?catid=6&blogid=2&itemid=72

http://www.ibc.gov.br/


4. Avaliação

Os trabalhos são avaliados quanto a seu mérito e forma. Passam pela comissão edito

rial da revista, que analisa sua pertinência com a área da deficiência visual, se estão 

enquadrados em uma das modalidades de publicação e se são considerados adequa

dos e de prioridade científica suficiente para publicação na revista. Os trabalhos serão 

encaminhados a dois pareceristas (membros do conselho editorial ou adhoc), em ver

são cega. Os pareceristas podem aceitar plenamente o artigo, aceitar solicitando re

formulações ou recusá-lo. Qualquer uma das hipóteses é justificada por um parecer 

descritivo. Quando os dois pareceristas recusam o trabalho, ocorre a devolução ao 

autor. Quando os dois pareceristas o aceitam, ele passa para a fase seguinte. Quando 

um parecerista aceita o trabalho e o outro recusa, ocorre o envio a um terceiro parece- 

rista para decisão final. Em caso de reformulação, o trabalho é devolvido ao autor, 

solicitando-se que considere os pareceres e reformule o artigo no prazo de trinta dias. 

Quando o autor reenvia o texto reformulado segundo as sugestões dos pareceristas, 

este deve ser enviado com as devidas modificações em fonte colorida (cor azul) ou 

sublinhado. Por fim, será reavaliado e passará ã fase final.

4.1 Serão devolvidos aos autores os trabalhos que:

i) contenham excessivos erros de redação, bem como de estruturação do texto, a ponto 

de dificultar a compreensão das partes ou mesmo do todo; ii) sejam meramente 

descritivos e não apresentem uma análise da problemática abordada; iii) não possuam a 

forma de artigo científico/relato de experiências/resenhas usualmente praticada nos 

periódicos de Educação; iv) não cumpram as normas da revista Benjamin Constant para 

submissão dos artigos (formatação, citações, referências etc.); v) não apresentem 

elementos empíricos ou argumentações suficientem ente desenvolvidas que 

fundamentem as conclusões; vi) configurem-se notadamente como simples recorte de 

uma dissertação ou tese, sem a devida adaptação; vii) apresentem-se sob a forma de 

projeto ou relatório de pesquisa; viii) não se enquadrem nas temáticas da revista Benjamin 

Constant.



4.2 Para a publicação, é preciso que atenda aos seguintes critérios:

i) contribuição à área da deficiência visual; originalidade do tema e/ou do tratamento 

dispensado ao tema; consistência argumentativa; rigor da abordagem teórico-meto
dológica; qualidade geral do texto; ii) qualidade científica atestada pela Comissão 
Editorial, após parecer do Conselho Editorial; iii) cumprimento das normas editoriais 

aqui estabelecidas.

5. Considerações éticas

Estudos que envolvam seres humanos deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO n. 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde e ter sido aprovados pela Comissão de Ética da 
Unidade/Instituição em que foram realizados. Fica a critério da Comissão Editorial so
licitar parecer de aprovação do artiao pelo Comitê de Ética. Caso julgue necessário, a 

Comissão poderá solicitar a cópia da aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética.



Anexo I (modelo )
Carta de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos

Direitos Autorais

Prezada Comissão Editorial, 

Encaminho o artigo intitulado , 
de

, {Título completo do artigo) de autoria 
___ (nome e sobrenome de todos os

autores) para análise e publicação na revista Benjamin Constant.
Por meio deste documento, transfiro para a Benjamin Constant os direitos do 

texto do manuscrito identificado acima, bem como todas as informações contidas em 
tabelas e/ou ilustrações ou qualquer outra informação submetida em conjunto com o 
artigo, quando da sua aceitação para publicação.

Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que o mesmo, 
em parte ou na íntegra, não foi publicado ou está sendo considerado para publicação 
em outro periódico, sendo o(s) autor(es) responsável(is) por todo o conteúdo.

Este acordo prevê a publicação de todas as informações em qualquer tipo de 
mídia para todo o mundo, em qualquer língua. Esta transferência de direitos autorais 
inclui ainda o direito de adaptação do manuscrito para sua veiculação em formato 
ampliado, eletrônico e em braille.

Aos autores é garantido o direito de utilização do artigo em congressos, aulas 
e distribuição dentro de universidades, desde que obedeçam às políticas deste docu
mento, citando a Benjamin Constant como a devida fonte do artigo.

(Por favor, marque uma das opções abaixo e a seguir assine e date o documento)

( ) Eu sou o único autor do artigo
( ) Eu sou o autor que assina em nome de todos os coautores do artigo.

(Por favor, envie a cópia escaneada deste formulário, preenchido e assinado, em 
formato JPG/PDF para o e-mail: revistabeniaminconstant@ibc.gov.br )

AUTOR E DATA

mailto:revistabeniaminconstant@ibc.gov.br


Anexo II (modelo Folha de rosto)
Utilização de jogos para estimular o Ensino da Matemática para

cegos e baixa visão.

Use games to stimulate Mathematics Teaching for the visually
impaired and low vision.

Autor 1: nome

Instituto Benjamin Constant (IBC) 

e-mail:

Rua XXX, Bairro: XXXXX Cidade: XXX, CEP: 22.290-240, Tel: (21) 3478-0000 

Breve Currículo:

Autor 2: nome

Instituto Benjamin Constant (IBC) 

e-mail:

Rua XXXX, Bairro: XXXX Cidade: XXX, CEP: 22.290-240, Tel: (21) 3478-0000

Breve Currículo:

Modalidade dos trabalhos:
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